
ΤΙΤΛΟΣ  
 
Ενίσχυση του Παγκόσµιου Ιστού µε την τεχνολογία Βάσεων ∆εδοµένων 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
Για αρκετά χρόνια οι ερευνητές από την κοινότητα συστηµάτων διαχείρισης βάσεων 
δεδοµένων έχουν αντιµετωπίσει ζητήµατα που αφορούν στη διαχείριση δεδοµένων 
στον Παγκόσµιο Ιστό.  Ιδιαίτερα µεγάλη προσοχή έχει δοθεί στη διαχείριση 
εγγράφων XML.  Πρόσφατα, πρόοδοι σχετικές µε τον σηµασιολογικό Ιστό καθώς 
επίσης και µε δεδοµένη την έκρηξη των εφαρµογών που χρησιµοποιούν δυναµικά 
δεδοµένα που εξάγονται από συστήµατα βάσεων δεδοµένων, δηµιουργούν απαιτήσεις 
για διάφορες νέες επεκτάσεις.  
 
Σε αυτήν την οµιλία θα παρουσιάσουµε νέα µοντέλα και τεχνικές για τη διαχείριση 
δεδοµένων στον Παγκόσµιο Ιστό.  Ειδικότερα, θα εξετάσουµε τα εξής:  
 

(α)  Το ρόλο των ιεραρχικών σχηµάτων στον Ιστό. Ιεραρχικά σχήµατα 
χρησιµοποιούνται για να εµπλουτίσουν σηµασιολογικά διαθέσιµες 
πληροφορίες. Για παράδειγµα αναφέρουµε δενδρικές δοµές µε τους 
συντακτικούς περιορισµούς και τις πληροφορίες τύπων (π.χ. σχήµατα DTDs, 
XML), ή ακόµα και ιεραρχίες σε µια βάση κατηγοριών/υποκατηγοριών (π.χ. 
κατάλογοι portal).  Θα παρουσιάσουµε ένα πλαίσιο για τη διαχείριση 
ιεραρχικών δοµών τον Ιστό ως πολίτες πρώτης κατηγορίας (first class citizens). 

(β)  Το ρόλο του ερµηνευτικού περιβάλλοντος (context) στη διαχείριση και στη 
πρόσβαση των πληροφοριών.  Η παρουσία δεδοµένων που εξαρτώνται από το 
ερµηνευτικό περιβάλλον είναι ολοένα και σηµαντικότερη στον Παγκόσµιο Ιστό.  
Είναι λοιπόν σηµαντική η έρευνα για το πώς µπορεί το ερµηνευτικό περιβάλλον 
να γίνει τµήµα της πληροφορίας και όχι αντικείµενο των εφαρµογών που 
παρουσιάζουν τη πληροφορία.  

(γ)  Η ανάπτυξη αλγορίθµων προσωρινής αποθήκευσης (caching) για δυναµικά 
αντικείµενα, δηλ. αποτελέσµατα επερώτησης σε µια βάση δεδοµένων.  
Αντικείµενο της έρευνας αυτής είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός νέου είδους 
proxies που ικανοποιούν αιτήµατα σχετικά µε δυναµικά αντικείµενα.  Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνονται σε ζητήµατα όπως η τοπολογία, η απάντηση ερωτήσεων µε τη 
χρήση αποθηκευµένων προηγούµενων απαντήσεων (query rewriting), κα.  
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