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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Θα ζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. ηεθαλίδε Γεψξγην γηα ηε 

βνήζεηα ηνπ πάλσ ζηελ αλάιπζε αιγνξίζκσλ θαζψο θαη ην Φξνληηζηήξην Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο „ΚΟΡΤΦΗ‟ Ληηνρψξνπ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα www.e-diagonisma.gr. Δπίζεο ζα ζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνλ κέληνξα κνπ ζηνλ δηθηπαθφ θαη δηαδηθηπαθφ πξνγξακκαηηζκφ 

Παπαδφπνπιν Υάξε γηα ηελ βνήζεηα θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ. 
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Πεξίιεςε 

 

Η είζνδνο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ ζηελ δσή καο απνηέιεζε κηα επαλαζηαηηθή θαη 

θνζκνγνληθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο αληηκεησπίδεη ηελ 

ελεκέξσζε, ηελ δηαζθέδαζε, ηελ εθπαίδεπζε  θαζψο θαη πνιιέο άιιεο πηπρέο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ. Σεξάζηηνο φγθνο δεδνκέλσλ αλαξηάηαη θαζεκεξηλά 

ζην δηαδίθηπν απφ άξζξα εθεκεξίδσλ θαη πηπρηαθέο εξγαζίεο θνηηεηψλ κέρξη 

ηζνινγηζκνχο δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο ππαιιήισλ. 

Έλαο απίζηεπηνο φγθνο εγγξάθσλ είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ νπνηνπδήπνηε έρεη 

πξφζβαζε ζε έλαλ ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν ζην Γηαδίθηπν. Η εχθνιε θαη άκεζε 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

πξνυπνζέηεη ην θαηάιιειν ζχζηεκα απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ. 

Με βάζε απηφ ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο εγγξάθσλ ζα πξέπεη ν 

νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο πνπ επηζθέπηεηαη κηα ηζηνζειίδα λα κπνξεί λα εμάγεη  ηελ 

πιεξνθνξία πνπ επηζπκεί γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα.  

Μέζνδνη θαη πξφηππα γηα ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο 

εγγξάθσλ αλαπηχρζεθαλ πνιιά. Όια απηά ηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ 

δηάθνξνπο αιγφξηζκνπο νη νπνίνη δηαρσξίδνπλ ηα έγγξαθα πνπ αλαξηψληαη ζε 

κηα ηζηνζειίδα (Web Site) ζε ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ψζηε λα είλαη επθνιφηεξα 

δηαρεηξίζηκα  γηα ηνπο ζπληεξεηέο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ηαρχηεξα πξνζβάζηκα 

απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ.  

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ αιγνξίζκσλ αλάθηεζεο, θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο 

εγγξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζην δηαδίθηπν. Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο 

εξγαζίαο είλαη νπνηνζδήπνηε δεκηνπξγόο ή δηαρεηξηζηήο ηζηνζειίδσλ ζηηο 

νπνίεο δεκνζηεχνληαη έγγξαθα, λα γλσξίδεη πνηνη αιγφξηζκνη ππάξρνπλ θαη πνηεο 

είλαη νη επηδφζεηο ηνπο ψζηε λα κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ θαηαιιειφηεξν αιγφξηζκν 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Παξάιιεια ζην δεχηεξν κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο 

αλαπηχζζεηαη έλα παξάδεηγκα αλάπηπμεο ηζηνζειίδαο απνζήθεπζεο θαη 

αλάθηεζεο δηαγσληζκάησλ. πγθεθξηκέλα ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξνληηζηήξηα 

Μέζεο εθπαίδεπζεο «Κνξπθή» πνπ εδξεχνπλ ζην Ληηφρσξν Πηεξίαο αλαπηχρζεθε 

έλα ζχζηεκα θαηαρψξεζεο θαη αλάθηεζεο δηαγσληζκάησλ.  
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Η βαζηθή δηαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχρζεθε κε ηελ ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο είλαη ην ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνο ην 

ζθέινο ηεο θαηαρψξεζεο δηαγσληζκάησλ απφ έλαλ ρξήζηε. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο 

δηπισκαηηθήο ήηαλ λα αλαδεηεζνχλ αιγφξηζκνη θαη ιχζεηο ψζηε νπνηνζδήπνηε 

εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα κπνξεί λα αλαξηήζεη ην δηθφ ηνπ δηαγψληζκα ζην 

ζχζηεκα. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Αλάθηεζε Πιεξνθνξίαο, Αλάθηεζε Δγγξάθσλ, Knn, K-means, 

Vector Space, TS-ISF, TF-IDF
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Abstract 

Entering the World Wide Web in our lives has been a revolutionary change and 

upheaval in the way in which man sees the information, entertainment, 

education and many other aspects of everyday life. An enormous amount of data 

posted daily on the Internet by newspaper articles and theses students by 

accounts of public enterprises and payroll staff. An incredible volume of 

documents is available to anyone who has access to a computer connected to 

the Internet. Easy and direct access to the documents available to users of the 

Internet requires an adequate system of information storage and retrieval. Under 

this system storage and retrieval of documents should any user who visits a 

website to export the information you want on specific issues. 

Methods and standards for such systems, document storage and retrieval been 

developed much.  

All these systems use different algorithms that divide the documents posted on a 

Web page (Web Site) in thematic categories that can be easily manageable for 

maintenance of websites and quickly accessible by Internet usersThe scope of 

this thesis is to design and offer a handbook for Information Retrieval System 

Developers. Information Retrieval is one of the most state of the art World Wide 

Web techniques. More and more people and companies report information like 

annual reports, student grades, articles, etc. on the web. So, it‟s absolutely 

necessary to develop algorithms & systems that they can successfully support 

and implement this tremendous effort.  

This thesis tries to give a road map to a developer to update an information 

retrieval system from data retrieval to information retrieval. For this purpose we 

constructed a data information system www.e-diagonisma.gr for Greek Students 

where someone can download a test for usual high school lessons like physics, 

chemistry, etc. My purpose is someone who reads this thesis that will have the 

ability to upgrade the above system to a full functional test information retrieval 

system. 

 

Keywords: Information Retrieval, Text Retrieval, Knn, K-means, Vector Space, 

TS-ISF, TF-IDF 

http://www.e-diagonisma.gr/
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1. ΑΝΑΚΣΗΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ 

1.1 Τι ονομάζοςμε ανάκηηζη πληποθοπίαρ 

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε θαη ηελ αλάιπζε νπνηνπδήπνηε 

αιγνξίζκνπ θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο εγγξάθσλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

αλαθέξνπκε ηη ζεκαίλεη αλάθηεζε πιεξνθνξίαο κηαο θαη ην ζέκα ηεο εξγαζίαο 

ππάγεηαη ζε απηήλ. 

 

  

 

 

 

 

 

Η επηζηήκε ηεο Αλάθηεζεο Πιεξνθνξίαο (ΑΠ ζην εμήο), αζρνιείηαη κε ηελ 

αλαπαξάζηαζε, ηελ απνζήθεπζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξφζβαζε ζε 

αληηθείκελα πιεξνθνξίαο. Σα πιεξνθνξηαθά αληηθείκελα κπνξεί λα είλαη 

δεκνζηνγξαθηθά άξζξα, δηαγσλίζκαηα, βίληεν, ηξαγνχδηα, εηθφλεο θ.α.  

(B.Ribeiro-Neto, 1993). Η αλαπαξάζηαζε θαη ε νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παξέρνπλ ζηνλ 

εθάζηνηε ρξήζηε εχθνιε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 

Γπζηπρψο ν θαζνξηζκφο ηεο πιεξνθνξηαθήο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, είλαη έλα 

δχζθνιν πξφβιεκα. Αο ππνζέζνπκε γηα παξάδεηγκα φηη έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο 

έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην web ην νπνίν πξνζθέξεη δηαγσλίζκαηα γηα 

καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ. ε έλα ηέηνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη νη 

καζεηέο λα κπνξνχλ λα θαηεβάδνπλ δηαγσλίζκαηα γηα έλα νξηζκέλν κάζεκα ή 

κηα νξηζκέλε ηάμε. Σν ζηνίρεκα ζηελ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη  

λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο λα εθθξάδνπλ ηα αηηήκαηα ηνπο κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Έηζη γηα παξάδεηγκα αλ ζέιακε λα εθθξάζνπκε έλα 

εξψηεκα ζην ζχζηεκα φπσο «Δκθάληζε κνπ όια ηα δηαγσλίζκαηα γηα ην 

κάζεκα ηεο Έθζεζεο πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ζνπ ηα νπνία είλαη 

θαηάιιεια γηα καζεηέο Β’ Λπθείνπ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηνλ Μαθξπγηάλλε.» 

Πεξηήγεζε 
ζην Γηαδίθηπν 

 
 
Υξήζηεο 

Αλάθηεζε 

Δγγξάθσλ 

Βάζε 
Γεδνκέλσλ 

Δγγξάθσλ 

Δηθόλα 1 ρεκαηηθή Αλαπαξάζηαζε ελόο πζηήκαηνο Αλάθηεζεο 
Πιεξνθνξίαο (ΑΠ) 
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πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε κεζνδνινγία 

αλάθηεζεο.  

Δίλαη εκθαλήο ε δπζθνιία έθθξαζεο ηεο παξαπάλσ πιεξνθνξηαθήο αλάγθεο κε 

πιεξφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο (user interface) κηαο απιήο 

ηζηνζειίδαο θη απηφ δηφηη πξνο ην παξφλ δελ κπνξνχκε λα εηζαγάγνπκε 

εξσηήζεηο ζηνλ ππνινγηζηή παξά κφλν κε ην πιεθηξνιφγην.  Με ηηο ππάξρνπζεο 

δπλαηφηεηεο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψζεη ηελ 

πιεξνθνξηαθή ηνπ αλάγθε, ζε κνξθή εξσηήκαηνο (query), ην νπνίν ζα γίλεηαη 

αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ην ζχζηεκα Αλάθηεζεο Πιεξνθνξίαο. Η 

κεηαηξνπή απηή ζπλήζσο γίλεηαη κε ηε ρξήζε, ελφο ζπλφινπ ιέμεσλ θιεηδηώλ 

(keywords) ή ηζνδχλακα όξσλ δεηθηνδόηεζεο (index terms), πνπ ζπλνςίδνπλ 

ηελ πεξηγξαθή ηεο πιεξνθνξηαθήο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.  (Salton., 1973) 

Γνζέληνο ηνπ εξσηήκαηνο ηνπ ρξήζηε, ην δεηνχκελν απφ έλα ζχζηεκα ΑΠ είλαη 

λα αλαθηήζεη πιεξνθνξία, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ή ζρεηηθή πξνο ηελ 

πιεξνθνξηαθή αλάγθε. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο ζε αληίζεζε 

κε ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ ηε δηαθνξά ησλ νπνίσλ ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ. 

 

Δηθόλα 2 - ύζηεκα Αλάθηεζεο Δγγξάθσλ 

 

1.2 Ανάκηηζη πληποθοπίαρ vs ανάκηηζη δεδομένυν.  

 

Η αλάθηεζε δεδνκέλσλ ζε έλα πεξηβάιινλ ΑΠ, ζπλίζηαηαη ζηελ εχξεζε φισλ 

ησλ θεηκέλσλ ηα νπνία πεξηέρνπλ θάπνηεο απφ ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ εκθαλίδνληαη 
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ζε έλα εξψηεκα πξνο ην ζχζηεκα. Απηή ε πξνζέγγηζε δίλεη ζπρλά θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζέιεη ν ρξήζηεο. ηελ πξάμε, απηφ πνπ 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξεη ηνλ ρξήζηε ελφο ζπζηήκαηνο ΑΠ, είλαη λα αλαθηήζεη 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γη απηφ πνπ ςάρλεη, θαη φρη νηηδήπνηε ππάξρεη 

ζρεηηθφ κε απηφ. Μηα γιψζζα αλάθηεζεο δεδνκέλσλ, ζηνρεχεη ζηελ αλάθηεζε 

φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ έλα ζχλνιν θαιά νξηζκέλσλ ζπλζεθψλ, 

πνπ δηαηππψλνληαη κε κηα θαλνληθή έθθξαζε ή κε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ ηεο 

ζρεζηαθήο άιγεβξαο. Δπίζεο ζε έλα ζχζηεκα αλάθηεζεο δεδνκέλσλ (βι. κηα 

ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ), ηα  δεδνκέλα είλαη νξγαλσκέλα ζε κία θαιά 

νξηζκέλε δνκή θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζεκαζηνινγία. Έηζη ζε έλα ζχζηεκα 

αλάθηεζεο δεδνκέλσλ, ε αλάθηεζε ελφο θαη κφλν ιαλζαζκέλνπ απνηειέζκαηνο, 

ζεσξείηαη έλδεημε εζθαικέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ. Σν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο είλαη έλα ζχζηεκα 

αλάθηεζεο δεδνκέλσλ. Ο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη λα απνηειέζεη βάζε γηα 

πηζαλνχο δεκηνπξγνχο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα κεηαηξαπεί ε 

ηζηνζειίδα e-diagonisma.gr ζε ζχζηεκα αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο γηα ιφγνπο πνπ 

εμεγνχληαη παξαθάησ. 

 ηα ζπζηήκαηα ΑΠ, ηα αλαθηψκελα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη αλαθξηβή θαη 

ε εκθάληζε θάπνησλ ιαζψλ ζηα απνηειέζκαηα, πεξλά ζπρλά απαξαηήξεηε. Ο 

ιφγνο απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη φηη ην ζχζηεκα ΑΠ, δηαρεηξίδεηαη θείκελα 

γξακκέλα ζε θπζηθή γιψζζα, ηα νπνία δελ είλαη πάληα επαξθψο δνκεκέλα θαη 

είλαη ζπρλά ακθίζεκα. Μελ μερλάκε άιισζηε θαη ηελ δπζθνιία ηεο δηαηχπσζεο 

ηεο αθξηβνχο πιεξνθνξηαθήο αλάγθεο κε ηε ρξήζε ιέμεσλ θιεηδηψλ. Με απιά 

ιφγηα ζηα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο είλαη πνιχ πηζαλφ απηφ πνπ 

ςάρλεηο λα ππάξρεη αιιά λα δπζθνιεχεζαη λα ην βξεηο θάηη πνπ δελ ηζρχεη ζηα 

ζπζηήκαηα αλάθηεζεο δεδνκέλσλ πνπ είλαη πνιχ μεθάζαξε ε αλαδήηεζε. 

 

1.3 Πος σπηζιμοποιούνηαι ηα ζςζηήμαηα ΑΠ και με ποιερ 
πποϋποθέζειρ; 

 

Η αλάθηεζε πιεξνθνξίαο είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ φπσο αλαδήηεζε ζε on-line 
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βηβιηνζήθεο, αλαδήηεζε πξντφλησλ ζε e-shop, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην 

Web, ζε ζειίδεο εγγξάθσλ, αλαδήηεζε ζε blogs θ.η.ι Γεληθά πνιχ κεγάινο 

αξηζκφο ζπζηεκάησλ ζην Internet απηή ηε ζηηγκή ρξεζηκνπνηεί δηαδηθαζίεο θαη 

ηερληθέο ΑΠ. Έλα ζχζηεκα ΑΠ γηα λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα 

νινθιεξσκέλε εθαξκνγή πξέπεη λα παξέρεη ηα εμήο: 

1) ηελ απηφκαηε απνδνρή ησλ πιεξνθνξηαθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαξηψληαη 

απφ ην ρξήζηε (Upload) 

2) ηελ απηφκαηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε 

ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο (Categorization) 

3) ηελ απηφκαηε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε κε πξνυπάξρνπζεο 

θαηεγνξίεο φηαλ ππάξρεη ήδε πιηθφ πνπ πξέπεη λα δεκνζηνπνηήζνπκε ζην 

δηαδίθηπν (Clustering) 

4) ηελ δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ αληηθεηκέλσλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαηαιακβάλνπλ φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξν ρψξν 

απνζήθεπζεο (ηα έγγξαθα κε πεξίιεςε, ηα βίληεν κε πξνεπηζθφπεζε, 

θ.η.ι). 

5) ηελ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ζην ζχζηεκα κε βάζε ιέμεηο θιεηδηά πνπ ζα 

πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο. 

6) ηελ  δπλαηφηεηα ηαμηλφκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα εκθαλίδνληαη πξψηα ηα πην έγθπξα απνηειέζκαηα ζρεηηθά 

κε ην εξψηεκα πνπ ππνβιήζεθε (ranking). 

 

Απηά ηα έμη βαζηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα πινπνηεί έλα ζχζηεκα ΑΠ ζα 

εμεηδηθεχζνπκε παξαθάησ γηα έλα ζχζηεκα αλάθηεζεο εγγξάθσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα δηαγσληζκάησλ.  

 

1.4 Ανάκηηζη πληποθοπίαρ και ανάκηηζη εγγπάθυν.  
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Δηθόλα 3 ύζηεκα αλάθηεζεο εγγξάθσλ 

 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 1 αλαθέξζεθαλ ηα έμη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ζχζηεκα αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο. ην ηξέρσλ θεθάιαην 

ζα εμεηδηθεχζνπκε ηηο κεζφδνπο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο ζηα ζπζηήκαηα 

αλάθηεζεο εγγξάθσλ. Γηαηί φκσο ε αλάθηεζε εγγξάθσλ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο 

ηερληθέο νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο γεληθέο ηερληθέο αλάθηεζεο 

πιεξνθνξίαο?  

Η απάληεζε είλαη φηη ηα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο εγγξάθσλ (text mining) απαηηνχλ 

εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο ηφζν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ εγγξάθσλ φζν θαη γηα 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηαμηλφκεζε ηνπο. Έηζη νπνηνζδήπνηε πξνζπαζήζεη λα 

θαηαζθεπάζεη έλα ζχζηεκα απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο εγγξάθσλ πξέπεη λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ηα εμήο: 

 

1) ην ζχζηεκα πξέπεη λα κπνξεί λα κεηαηξέπεη ηα έγγξαθα ζε 

ιεηηνπξγηθφηεξεο κνξθέο (πεξίιεςε εγγξάθσλ, ζπκπχθλσζε κεγέζνπο, 

βαξχηεηα φξσλ θ.η.ι). έηζη ψζηε λα απνδίδνληαη ηα θχξηα ζεκεία ηνπ κε 

βάζε ηελ βαξχηεηα ησλ ιέμεσλ. Τπάξρνπλ αξθεηνί αιγφξηζκνη πεξίιεςεο 

θεηκέλνπ. Ο ζθνπφο ηεο πεξίιεςεο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο λα 

αληηιεθζνχλ, αλ ην έγγξαθν είλαη απηφ πνπ δεηάλε ή φρη. 

2) ην ζχζηεκα πξέπεη λα κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεί απηφκαηα ζε εθ ησλ  

πξνηέξσλ γλσζηέο θαηεγνξίεο έγγξαθα πνπ αλαξηψληαη απφ ηνπο 

ρξήζηεο κέζσ upload ρξεζηκνπνηψληαο αιγφξηζκνπο θαηεγνξηνπνίεζεο.  

3) ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νκαδνπνηεί  ππάξρνληα έγγξαθα ζε 

θαηεγνξίεο πνπ φκσο δελ είλαη νξηζκέλεο απφ πξηλ αιιά αλαθαιχπηνληαη 
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ηελ ζηηγκή ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο αιγφξηζκνπο 

νκαδνπνίεζεο-clustering. 

4) ζα πξέπεη λα δέρεηαη ιέμεηο θιεηδηά απφ ην ρξήζηε ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλαδήηεζε  

5)  ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηαμηλνκεί ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ησλ 

εγγξάθσλ κε βάζε ηνλ βαζκφ ζρεηηθφηεηα ηνπο κε ηελ εξψηεζε ηνπ 

ρξήζηε αιιά θαη κε βάζε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε ν νπνίνο 

πξνέθπςε κεηά απφ αμηνιφγεζε. Δδψ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αιγφξηζκνη 

ηαμηλφκεζεο κε βαζκνινγία – ranking. 

 

Η παξαπάλσ πξνζέγγηζε κπνξεί  λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε 

απνθαζίζεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα αλάθηεζεο εγγξάθσλ. Βέβαηα γηα 

θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ ππνζπζηήκαηα ππάξρνπλ δηάθνξνη αιγφξηζκνη απφ 

ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηιεγεί ν πην απνδνηηθφο. Απφ δσ θαη πέξα ζα 

αζρνιεζνχκε κε ηνπο πην δεκνθηιήο αιγνξίζκνπο θαη κεζφδνπο πνπ πξνηείλνληαη 

γηα θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ ππνζπζηήκαηα. Γηα ζπληνκία ζηα ζπζηήκαηα 

αλάθηεζεο εγγξάθσλ ζα αλαθεξφκαζηε κε ηνλ φξν ΑΔ. 

 

Δηθόλα 4 ύζηεκα αλάθηεζεο εγγξάθσλ (αλαιπηηθά) 
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2. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ – 
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΗ ΕΓΓΡΑΥΩΝ 

2.1 Πεπίλητη κειμένος - Text Summarization 

 

ε έλα ζχζηεκα αλάθηεζεο εγγξάθσλ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη 

απαηηνχληαη ηδηαίηεξα απνδνηηθέο κέζνδνη ηφζν ζηελ απνζήθεπζε φζν θαη ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ εγγξάθσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο 

απεπζπλζεί ζην ζχζηεκα θαη αλαδεηήζεη θάπνηα έγγξαθα ζα πξέπεη λα δεη κηα 

πεξίιεςε απηψλ πξηλ ηα αλνίμεη νιφθιεξα. Ο αιγφξηζκνο πεξίιεςεο ησλ 

θεηκέλσλ επνκέλσο είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζε έλα ζχζηεκα 

αλάθηεζεο εγγξάθσλ.  (Freitas, 2000) 

Γεληθά ε δηαδηθαζία ηεο πεξίιεςεο θεηκέλνπ (Text Summarization) απνζθνπεί 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ θχξησλ ζεκείσλ ελφο εγγξάθνπ ζε κία πεξηεθηηθή κνξθή. 

Μία πξαγκαηηθή πεξίιεςε, ζα πξέπεη λα εθθξάδεη ηελ νπζία ηνπ εγγξάθνπ, 

απνθαιχπηνληαο ην βαζχηεξν λφεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. θνπφο ηεο είλαη, ε 

αλαθάιπςε ελδηαθέξνπζαο θαη απξνζδφθεηεο πιεξνθνξίαο.  

χκθσλα κε ηνλ Crangle Colleen  (Crangle, 2002) ππάξρνπλ δχν θχξηεο 

αληηιήςεηο γηα ηελ εμαγψκελε πεξίιεςε ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ. Η πξψηε, 

αλαθέξεη φηη ε πεξίιεςε ζα πεξηέρεη πξνηάζεηο νη νπνίεο πεξηέρνληαη κφλν ζην 

αξρηθφ θείκελν. Η δεχηεξε είλαη πην ζχλζεηε θαη αλαθέξεη φηη εθηφο ησλ αξρηθψλ 

πξνηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ, είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ θαη άιιεο. Οη πξνηάζεηο 

απηέο, είηε ζα δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε ηκεκάησλ ησλ αξρηθψλ πξνηάζεσλ, 

είηε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ αξρηθψλ θαη ηελ παξαγσγή λέσλ, πνπ δελ ζα 

πεξηέρνπλ ηκήκαηα, πνπ ππάξρνπλ ζηηο αξρηθέο πξνηάζεηο.  

Οη πεξηιήςεηο θεηκέλσλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο αλαγλψζηεο, 

έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ αλ ζα πξέπεη λα κειεηήζνπλ θάπνηα 

θείκελα ζην ζχλνιν ηνπο, ή φρη. Οη πεξηιήςεηο κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ 

νκνηφηεηεο ζην πεξηερφκελν ησλ θεηκέλσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κεηέπεηηα νκαδνπνίεζε ή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

εγγξάθσλ. Η δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ή νκαδνπνίεζεο ησλ πεξηιήςεσλ 
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πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο εγγξάθνπ, κέζα ζε κία ζπιινγή, κπνξεί λα απνθαιχςεη 

αλαπάληερεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εγγξάθσλ. Δπηπιένλ, ε πεξίιεςε κηαο ζπιινγήο 

απφ ζρεηηδφκελα έγγξαθα, πνπ έρνπλ επεμεξγαζηεί καδί, κπνξεί λα απνθαιχςεη 

αζξνηζηηθή πιεξνθνξία, πνπ ππάξρεη κφλν ζην επίπεδν ηεο ζπιινγήο ησλ 

εγγξάθσλ.  

Γηαθξίλνπκε δχν θχξηνπο ηξφπνπο εμαγσγήο ηεο πεξίιεςεο ηνπ αξρηθνχ 

θεηκέλνπ. Ο πξψηνο είλαη νη επξεζηηθέο κέζνδνη, πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηνλ 

ηξφπν ζθέςεο θαη εξγαζίαο ηνπ αλζξψπνπ. Πνιιέο απφ απηέο, αμηνπνηνχλ ηελ 

φπνηα νξγάλσζε ηνπ εγγξάθνπ. Έηζη, πξνηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηηο αξρηθέο θαη 

ηηο ηειηθέο παξαγξάθνπο ηνπ θεηκέλνπ είλαη πνιχ πηζαλφ λα πεξηέρνληαη ζηελ 

ηειηθή πεξίιεςε. Ο δεχηεξνο ηξφπνο, απνηειείηαη απφ κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ αλαγλψξηζε ιέμεσλ θιεηδηψλ, θξάζεσλ θαη νκάδσλ ιέμεσλ. Σν έγγξαθν 

αλαιχεηαη κε ηελ ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ή/θαη γισζζνινγηθψλ ηερληθψλ, γηα λα 

βξεζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ αλαπαξηζηνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ.  

Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο πεξίιεςεο, νξηζκέλα πξνγξάκκαηα 

πεξηιήπηεο επηηεινχλ θάπνηα πεξηνξηζκέλε κεηαεπεμεξγαζία νκαινπνίεζεο ησλ 

πξνηάζεσλ ηεο πεξίιεςεο. Γεκηνπξγνχλ κία ιίζηα πξνηάζεσλ, ζε κία 

πξνζπάζεηα λα δνζεί ζπλέπεηα θαη επθξάδεηα ζηελ πεξίιεςε. Γεληθά, 

απνκαθξχλνπλ ηα αθαηάιιεια ζπλδεηηθά ιέμεσλ θαη θξάζεσλ πνπ είλαη πεξηηηά 

θαη εμαθξηβψλνπλ ζε πνηφλ αλαθέξνληαη νη αλησλπκίεο ηνπ θεηκέλνπ. 

 

2.2 Αλγόπιθμορ πεπίλητηρ κειμένος TF-ISF 

 

Αμίδεη εδψ λα αλαιχζνπκε έλαλ απφ ηνπο πην δεκνθηιήο αιγνξίζκνπο πεξίιεςεο 

θεηκέλνπ, ηνλ TF-ISF. Ο αιγφξηζκνο απηφο, βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο 

ηνπ φξνπ (Term Frequency - Inverse Sentence Frequency), γηα θάζε ιέμε ηνπ 

θεηκέλνπ θαη απνηειεί κηα παξαιιαγή ηνπ αιγνξίζκνπ TF-IDF (Term Frequency – 

Inverse Document Frequency) ηνλ νπνίν αλαιχνπκε θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

kNN - αιγνξίζκνπ (Martin, 2002). O αιγφξηζκνο TF-ISF πινπνηεί ηελ ίδηα 

θηινζνθία κε ηνλ TF-IDF κε ηελ δηαθνξά φηη ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο 

πξφηαζεο (Sentence) αληί ηνπ εγγξάθνπ (Document). Οη πξνηάζεηο πνπ 

πεξηέρνπλ πςειέο ηηκέο TF-ISF (ζα αλαθεξζεί παξαθάησ ηη είλαη ν φξνο TF-ISF), 
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επηιέγνληαη γηα λα παξάγνπλ ηελ πεξίιεςε ηνπ πξνο επεμεξγαζία θεηκέλνπ. Σν 

φιν ζχζηεκα σο είζνδν δέρεηαη θάπνην έγγξαθν θαη ζηελ ζπλέρεηα εθαξκφδεη 

έλα ζχλνιν απφ δηαδηθαζίεο πξνεπεμεξγαζίαο θεηκέλνπ. Αξρηθά, κεηαηξέπνληαη 

φιεο νη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ ζηελ ίδηα κνξθή γξακκάησλ, είηε ζε πεδά, είηε ζε 

θεθαιαία (Case Folding). ηελ ζπλέρεηα, απνκαθξχλνληαη νη ιέμεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη πνιχ ζπρλά κέζα ζην θείκελν φπσο είλαη ηα ζπλδεηηθά θαη νη 

αλησλπκίεο (Stop Words). Η κεηαηξνπή φισλ ησλ ιέμεσλ ζηελ ίδηα πεξίπησζε 

ραξαθηήξσλ, δηεπθνιχλεη ζηελ κεηέπεηηα επεμεξγαζία ησλ ιέμεσλ, κηαο θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλνληαη νη πξνο επεμεξγαζία ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. Δπηπιένλ, νη 

ζπρλέο ιέμεηο ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ, γηαηί δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαθξίλνπλ ηα έγγξαθα κέζα ζηελ ζπιινγή. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο ζπρλήο 

ηνπο εκθάληζεο ζε θάζε έγγξαθν θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο ηνπ εγγξάθνπ πνπ ηηο πεξηέρεη.  

Αθνχ νινθιεξσζεί ε πξνεπεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, εθαξκφδεηαη ν θπξίσο 

αιγφξηζκνο ηεο ζπκπεξίιεςεο. Σν πξψην βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ, απνηειείηαη απφ 

ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ ηνπ θεηκέλνπ. Οη πξνηάζεηο ζα δηαρσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο κε ηνλ ραξαθηήξα «.» αθνινπζνχκελν απφ ηνλ θελφ ραξαθηήξα ή 

ηνλ ραξαθηήξα αιιαγήο γξακκήο. Απηφ γίλεηαη γηα λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ιέμεηο πνπ πεξηέρνπλ ηνλ ραξαθηήξα «.», φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ηα URL, www.teithe.gr. ηελ ζπλέρεηα, θάζε πξφηαζε ζα πξέπεη λα 

αλαπαξαζηαζεί σο έλα δηάλπζκα βαξψλ TF-ISF (Term Frequency – Inverse 

Sentence Frequency).  

Ο ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο TF-ISF ηεο ιέμεο w, ηεο πξφηαζεο s, πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηε βνήζεηα ηνπ ηχπνπ:  

 

TF-ISF(w, s) = TF(w, s) * ISF(w) 

ρέζε 1 Τπνινγηζκόο βάξνπο θάζε ιέμεο 

 

φπνπ ε ζπρλφηεηα φξνπ (Term Frequency) TF(w, s), είλαη ν αξηζκφο ησλ 

εκθαλίζεσλ ηεο ιέμεο w, ζηελ πξφηαζε s. Δλψ ε αληίζηξνθε ζπρλφηεηα ηεο 

πξφηαζεο (Inverse Sentence Frequency) ISF(w) δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε:  

ISF(w) = log2(|s| / SF(w)) 

ρέζε 2 Αληίζηξνθε ζπρλόηεηα ιέμεο 
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φπνπ |s| είλαη ην πιήζνο ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην θείκελν. Η 

ζπρλφηεηα ηεο πξφηαζεο (Sentence Frequency) SF(w) είλαη ν αξηζκφο ησλ 

πξνηάζεσλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη ε ιέμε w.  

Αθνχ ππνινγηζηεί ην βάξνο ηεο θάζε ιέμεο ηνπ θεηκέλνπ, ζα πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί ην βάξνο ηεο θάζε πξφηαζεο πνπ ππάξρεη ζην έγγξαθν. Έηζη, γηα 

θάζε πξφηαζε s, ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν κέζνο φξνο βαξψλ TF-ISF, πνπ 

δειψλεηαη σο Avg-TF-ISF(s) θαη ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ βαξψλ TF-

ISF(w, s) θάζε ιέμεο w πνπ πεξηέρεηαη ζηελ πξφηαζε, σο εμήο:  

Avg-TF-ISF(s) = 


)(

1

)(/),(.
sw

i

sWsiISFTF  

ρέζε 3 Μέζνο Όξνο Βαξώλ Πξόηαζεο 

 

φπνπ W(s) είλαη ν αξηζκφο ησλ ιέμεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξφηαζε s θαη ην i 

εθθξάδεη ηελ ηξέρνπζα ιέμε πνπ επεμεξγάδεηαη. Σν άζξνηζκα ππνινγίδεηαη γηα  

i = 1 έσο W(s), δειαδή γηα φιεο ηηο ιέμεηο ηεο πξφηαζεο.  

Σν ηειηθφ βήκα, απνηειείηαη απφ ηελ επηινγή ησλ πην ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ 

θεηκέλνπ, δειαδή απηψλ κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή Avg-TF-ISF(s). Αξρηθά, ζα 

πξέπεη λα βξεζεί ε πξφηαζε κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή Avg-TF-ISF(s), ε νπνία θαη 

νλνκάδεηαη Max-Avg-TF-ISF. ηελ ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο θαζνξίδεη έλα θαηψθιη επί 

ηνηο εθαηφ απηήο ηεο ηηκήο, πνπ δειψλεηαη σο percentage-threshold. Σν θαηψθιη 

απηφ, νπζηαζηηθά είλαη ην θαηψθιη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

πεξίιεςεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο Threshold-TS-ISF σο 

εμήο:  

Threshold-TS-ISF = percentage-threshold * Max-Avg-TF-ISF 

ρέζε 4 Τπνινγηζκόο πξνηάζεσλ 'πάλσ' απν ην θαηώθιη 

 

Η έμνδνο ηνπ αιγνξίζκνπ, απνηειείηαη απφ φιεο εθείλεο ηηο πξνηάζεηο s, ησλ 

νπνίσλ ε ηηκή Avg-TF-ISF(s) είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε ηελ ηηκή Threshold-TS-

ISF.  

Οη δνθηκέο πνπ αθνινχζεζαλ, απέδεημαλ φηη ε πεξίιεςε πνπ δεκηνπξγείηαη, είλαη 

απνιχησο θαηαλνεηή θαη απνδίδεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηα θχξηα ζεκεία ηνπ 

αξρηθνχ θεηκέλνπ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα δειψζνπκε φηη ν αιγφξηζκνο TF-ISF είλαη 

έλαο απνδνηηθφο αιγφξηζκνο γηα πεξίιεςε θεηκέλσλ αιιά δελ είλαη ν κνλαδηθφο. 
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Η δηαδηθαζία ηεο πεξίιεςεο ζε έλα ζχζηεκα αλάθηεζεο εγγξάθσλ απαηηείηαη 

ηφζν θαηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε λέσλ εγγξάθσλ φζν θαη γηα ηελ νκαδνπνίεζε 

ππαξρφλησλ εγγξάθσλ. Δπίζεο ζεκαληηθφηαηε είλαη ε δηαδηθαζία ηεο πεξίιεςεο 

ησλ εγγξάθσλ ζηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξσηαπνθξίζεσλ. 

 

2.2 Αλγόπιθμοι καηηγοπιοποίηζηρ εγγπάθυν (Categorization)  

 

Η θαηεγνξηνπνίεζε θεηκέλνπ (Text Categorisation) είλαη ε δηαδηθαζία ηεο 

αλάζεζεο εγγξάθσλ ειεπζέξνπ θεηκέλνπ, ζε κία ή πεξηζζφηεξεο πξνυπάξρνπζεο 

θαηεγνξίεο (topics, themes). Η φιε δηαδηθαζία είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο, φπσο είλαη απηά πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηαμηλφκεζε email ζε θαηεγνξίεο ή δεκνζηνγξαθηθψλ άξζξσλ ζε 

ζεκαηηθνχο ηνκείο (Πνιηηηθή, Αζιεηηζκφο, Κνηλσλία, …θ.η.ι) ή ηελ ηαμηλφκεζε 

δηαγσληζκάησλ ζε καζήκαηα (Έθζεζε, Υεκεία, Φπζηθή, Μαζεκαηηθά, θ.η.ι) 

Ο ζηφρνο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο εγγξάθσλ είλαη λα θηηζηεί έλα κνληέιν ην νπνίν 

λα κπνξεί λα πξνβιέπεη ηελ θαηεγνξία (topic)  ζηελ νπνία αλήθεη έλα έγγξαθν 

απφ έλα ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ. Με ηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ 

κνληέινπ ζα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δίλνπκε ζαλ είζνδν έλα έγγξαθν θαη απηφ 

λα θαηεγνξηνπνηείηαη απηφκαηα ζε κηα απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο θαηεγνξίεο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη αιγφξηζκνη νη νπνίνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ. Έλαο απφ ηνπο πην δεκνθηιήο είλαη θαη ν 

αιγφξηζκνο ηνπ k – πιεζηέζηεξνπ γείηνλα. 

 

2.2.1 Αλγόριθμος K πληζιέζηεροσ γείηονα 

 

Ο αιγφξηζκνο ηνπ k - πιεζηέζηεξνχ γείηνλα (kNN γηα ζπληνκία) είλαη ζίγνπξα ν 

θαιχηεξνο αιγφξηζκνο γηα λα μεθηλήζεη θαλείο ηελ έξεπλα ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

εγγξάθσλ. Ο kNN απαηηεί ηελ χπαξμε κηαο αξρηθήο νκάδαο εγγξάθσλ γηα ηα 

νπνία ε θαηεγνξία ηνπο είλαη γλσζηή εθ ησλ πξσηέξσλ θαη ηα νπνία νλνκάδνληαη 

ζπλήζσο έγγξαθα εθπαίδεπζεο (training documents). Έρνληαο ινηπφλ εηνηκάζεη 
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κηα νκάδα εγγξάθσλ κε γλσζηέο απφ πξηλ ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

εληάζζνληαη κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε έλα θαηλνχξην έγγξαθν ζε κηα θαηεγνξία 

κε βάζε ηηο θνηλέο ιέμεηο (φξνπο) πνπ κνηξάδεηαη ην λέν έγγξαθν κε ηα έγγξαθα 

ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη βξίζθνληαο ηα «πιεζηέζηεξα» πξνο ην  λέν, έγγξαθα 

κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη.  (Qin, 2000) 

Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν αιγφξηζκνο ζα δψζεη αθξηβέζηεξα 

απνηειέζκαηα εάλ ελζσκαηψζνπκε ζηελ πξνζέγγηζε καο θαη έλα ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο ηνπ αιγνξίζκνπ έηζη ψζηε ηα θαηλνχξηα έγγξαθα πνπ 

θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εγγξάθσλ εθπαίδεπζεο.  

2.2.2 Αναπαράζηαζη εγγράθων για ηον kNN 

 

Αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνλ αιγφξηζκν πεξίιεςεο εγγξάθσλ 

TF-IDF. ηελ ηξέρνπζα παξάγξαθν ζα εμεηδηθεχζνπκε κηα παξαιιαγή ηνπ 

παξαπάλσ αιγνξίζκνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ kNN ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θάιιηζηα ζε εθαξκνγέο.  

Όπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην είλαη θαηαλνεηφ θαη απηνλφεην 

γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ηερλνινγία φηη ε απνζήθεπζε θαη ε 

επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έγγξαθα) 

θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε αλ δελ ππάξρεη κηα πξαθηηθά απιή θαη νηθνλνκηθή 

κέζνδνο αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε φπνπ ηα 

δεδνκέλα καο είλαη έγγξαθα ησλ νπνίσλ ν φγθνο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ πνιχ 

κηθξά ζε πνιχ κεγάια κεγέζε ππάξρνπλ δηάθνξεο δπλαηφηεηεο αλαπαξάζηαζεο.  

Πξηλ αλαιχζνπκε ην κνληέιν αλαπαξάζηαζεο θαιφ είλαη εμεγήζνπκε φηη πνιιέο 

απφ ηηο ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα έγγξαθα δελ παίδνπλ θαλέλα ηδηαίηεξν 

ξφιν ζην ζέκα πνπ εθθξάδεη ην έγγξαθν. Γηα παξάδεηγκα νη πξνζέζεηο «απφ», 

«αληί», «γηα», θ.η.ι φπσο επίζεο θαη ηα ζπλδεηηθά «θαη», «ή», άιια θαη κε 

κεξηθέο θιαζζηθέο ιέμεηο ζε δηαγσλίζκαηα φπσο «δηαγψληζκα», «άζθεζε», 

«πείξακα» θ.α. Γηα ην ιφγσ απηφ θαιφ είλαη ζηελ κέζνδν αλαπαξάζηαζεο ησλ 

εγγξάθσλ φζεο ιέμεηο αλήθνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο γξακκαηηθά θαηλφκελα λα 

απνξξίπηνληαη. Αλ ην θαηαθέξνπκε απηφ θεξδίδνπκε ηφζν ζε ρψξν απνζήθεπζεο 

φζν θαη ζε ρξφλν επεμεξγαζίαο. Όπσο θαη λα ρεη είλαη πξνηηκφηεξν νη δνκέο πνπ 
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ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλαπαξάζηαζε εγγξάθσλ λα θαηαζθεπάδνληαη δπλακηθά 

ηελ ψξα πνπ δηαβάδνπκε ην έγγξαθν έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην 

έγγξαθν ηξνπνπνηεζεί ν αιγφξηζκνο θαηεγνξηνπνίεζεο λα ιεηηνπξγεί κε 

αθξίβεηα.   

Οη δνκέο δεδνκέλσλ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα  ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ εγγξάθσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ δηαθχβεπκα ζε φιν ην 

κνληέιν θαηεγνξηνπνίεζεο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο αλαπαξαζηάζεηο εγγξάθσλ γηα 

ηέηνηνπ είδνπο κνληέια. Γχν πνιχ δεκνθηιή είλαη ηα εμήο: 

1. Γπαδηθή αλαπαξάζηαζε 

Με βάζε ηελ δπαδηθή αλαπαξάζηαζε θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ 

θαηαζθεπάδεηαη έλαο πίλαθαο φξσλ (terms) ν νπνίνο πεξηέρεη ηελ ηηκή 1 αλ ε 

ιέμε ππάξρεη ζην έγγξαθν θαη ηελ ηηκή 0 αλ δελ ππάξρεη. Δίλαη ζίγνπξα κηα κηθξή 

ζην κέγεζνο δνκή θαη αξθεηά γξήγνξε αιιά πάζρεη ζηελ έγθπξε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα δηαγψληζκα Υεκείαο ε 

ιέμε «Έλσζε» ππάξρεη φπσο κπνξεί λα ππάξρεη θαη ε ιέμε «λεξφ». Η ιέμε 

«έλσζε» φκσο πξέπεη λα έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα σο πξνο ηελ επηινγή ηεο 

θαηεγνξίαο ηνπ εγγξάθνπ. 

2. Αλαπαξάζηαζε ζπρλφηεηαο φξσλ 

Έλα έγγξαθν κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί επίζεο κε βάζε ηελ ζπρλφηεηα 

αλαπαξάζηαζεο ησλ δηαθφξσλ ιέμεσλ πνπ ην απαξηίδνπλ. Πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε αλαπαξάζηαζε είλαη πην αθξηβήο θαη νδεγεί ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα αλαπαξάζηαζεο. Η αλαπαξάζηαζε ζπρλφηεηαο ζπκβνιίδεηαη κε tf 

θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηδηαηηέξσο ζηνλ αιγφξηζκν. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

βξίζθνπκε νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ εγγξάθσλ αιιά θπξίσο γηα λα δεκηνπξγνχκε 

δνκέο αλαπαξάζηαζεο ησλ εγγξάθσλ ψζηε λα είλαη μεθάζαξν πνηεο ιέμεηο έρνπλ  

ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα γηα ην έγγξαθν. 

Αο δψζνπκε ηνπο παξαθάησ νξηζκνχο: 

Wtf(t) = tf*idf(t) γηα θάζε ιέμε (term) t 

Idf= log2(N/n) 

Όπνπ Ν είλαη ν αξηζκφο φισλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζπιινγήο καο ελψ n είλαη ν 

αξηζκφο ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρνπλ ηελ ιέμε t. Ο ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ 

wt(f) πξέπεη λα γίλεη γηα φινπο ηνπο φξνπο γηα φια ηα έγγξαθα ηνπ ζπλφινπ ησλ 
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εγγξάθσλ εθπαίδεπζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ππνινγηζκφο απηφο πξέπεη λα γίλεη 

(αξηζκφο ιέμεσλ 1νπ εγγξάθνπ + αξηζκφο ιέμεσλ 2νπ εγγξάθνπ + αξηζκφο 

ιέμεσλ 3νπ εγγξάθνπ+….+ αξηζκφο ιέμεσλ Ννπ εγγξάθνπ) θνξέο. Δίλαη 

εκθαλέο φηη πξφθεηηαη γηα αξθεηά ρξνλνβφξν ππνινγηζκφ.  

Η δνκή δεδνκέλσλ  ινηπφλ πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη έλαο πίλαθαο ιέμεσλ ζηνλ 

νπνίν θαίλεηαη ε ιέμε θαη ην βάξνο ηεο. Θα κπνξνχζε ζε κηα πξαγκαηηθή 

εθαξκνγή λα είλαη κηα δπλακηθή ιίζηα. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίαο έρνπκε αλαπαξαζηήζεη ηφζν ηα έγγξαθα ηνπ ζπλφινπ εθπαίδεπζεο 

φζν θαη ην λέν πξνο θαηεγνξηνπνίεζε έγγξαθν. Απφ δσ θαη ζην εμήο μεθηλά ε 

θαηεγνξηνπνίεζε. 

2.2.3 Σσνάρηηζη ομοιόηηηας ηοσ kNN 

Η ζπλάξηεζε νκνηφηεηαο είλαη απηή ε νπνία ζα ππνινγίζεη κε βάζε ηηο 

παξαπάλσ δνκέο ιέμεσλ θαη βαξψλ ην «βαζκφ» νκνηφηεηαο ηνπ λενεηζεξρνκέλνπ 

εγγξάθνπ κε ηα έγγξαθα εθπαίδεπζεο. ε θάζε θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο ηεο 

δίλεηαη σο είζνδνο έλα απφ ηα έγγξαθα εθπαίδεπζεο θαη ην λέν πξνο 

θαηεγνξηνπνίεζε έγγξαθν. Η ζπλάξηεζε νκνηφηεηαο δίλεηαη παξαθάησ: 

Sim(X,Dj) = ||||*||/[||]*)( DjXdijxiDjXti    

ρέζε 5 πλάξηεζε Οκνηόηεηαο Knn 

 

 Όπνπ Υ είλαη έλαο πίλαθαο ζηνλ νπνίν θαηαρσξνχκε φιεο ηηο ιέμεηο ηνπ 

λένπ εγγξάθνπ κε βάζε ην κνληέιν πνπ αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν.   Δλ ζπληνκία πεξηγξάθεη ην λέν έγγξαθν.  

 Dj είλαη ην έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη κε ηελ ίδηα κεζνδνινγία έλα απφ ηα 

έγγξαθα ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγξάθσλ εθπαίδεπζεο. 

  ti είλαη ε ιέμε πνπ είλαη θνηλή θαη ζηνπο δχν πίλαθεο. Άξα κηιάκε γηα ιέμεηο 

πνπ είλαη θνηλέο θαη ζηα δχν έγγξαθα. Γηα απηέο ηηο θνηλέο ιέμεηο 

ππνινγίδνπκε ηηο ζπρλφηεηεο ηνπ ζην έγγξαθν Υ (xi) θαη ζην έγγξαθν 

εθπαίδεπζεο D (Dij). Όια ηα γηλφκελα γηα φινπο ηνπο θνηλνχο φξνπο 

πξνζηίζεληαη θαη κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ αζξνίζκαηνο κπνξνχκε λα 

αλαθαιχςνπκε ηελ νκνηφηεηα ησλ εγγξάθσλ. πγθεθξηκέλα φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο νκνηφηεηαο γηα δχν έγγξαθα 

ηφζν ην θαιχηεξν. Βέβαηα εδψ ππάξρεη έλα ζέκα ζρεηηθά κε ην εμήο: αλ ηα 
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έγγξαθα είλαη κεγάια θαη έρνπλ πνιινχο θνηλνχο φξνπο ζα δψζνπλ θαη 

κεγαιχηεξν απνηέιεζκα ζηελ ζπλάξηεζε νκνηφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο λφξκεο ησλ φξσλ ησλ δχν εγγξάθσλ ||Υ|| θαη ||Dj||. 

Έηζη νη λφξκεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

||Υ|| = ηεηξαγσληθή_ξίδα(x1
2+x2

2+x3
2+..)  

φπνπ ηα xi εθθξάδνπλ ηα βάξε ησλ ζπρλνηήησλ φισλ ησλ ιέμεσλ ηνπ εγγξάθνπ 

Υ. Αληίζηνηρα: 

||Dj|| = ηεηξαγσληθή_ξίδα(d1j
2+d2j

2+d3j
2+….) 

H παξαπάλσ ζπλάξηεζε νκνηφηεηαο ππνινγίδεηαη γηα φια ηα έγγξαθα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εγγξάθσλ εθπαίδεπζεο. Οπζηαζηηθά ν ππνινγηζκφο 

πξαγκαηνπνηείηαη ηφζεο θνξέο φζεο είλαη ηα έγγξαθα εθπαίδεπζεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν θαηαθέξλνπκε λα βξνχκε φια ηα γεηηνληθά έγγξαθα ηνπ λενεηζεξρφκελνπ 

εγγξάθνπ. Απφ δσ θαη πέξα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ «γεηηνληά» ηνπ εγγξάθνπ ζα 

βξνχκε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη. Δδψ είλαη πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 

παξάκεηξν k έηζη ψζηε λα πεξηνξίζνπκε ηα «γεηηνληθά» ζην λέν έγγξαθα. Η 

θαηεγνξία ηνπ λένπ εγγξάθνπ ζα πξνέξζεη απφ ηελ πιεηνςεθνχζα θαηεγνξία 

ησλ k εγγξάθσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ αιγφξηζκνπ ηνπ k 

πιεζηέζηεξνπ γείηνλα σο k επηιέγνπκε ην πιήζνο ησλ εγγξάθσλ εθπαίδεπζεο. 

Σν ίδην θάλακε θαη εδψ. Έηζη πξνθχπηεη ε εμήο ζπλάξηεζε: 

Conf(c,d) = [   )],('/[)],'())'(( dkSimKkidkiSimckiClassKki i  

ρέζε 6 πλάξηεζε νκνηόηεηαο γηα k ζηνηρεία 

 
νπνπ c είλαη νπνηαδήπνηε θαηεγνξία, d είλαη ην λέν έγγξαθν ηνπ νπνίνπ 

ςάρλνπκε ηελ θαηεγνξία (X ζηνλ πξνεγνχκελν ηχπν). Κ είλαη ε γεηηνληά 

κεγέζνπο k γηα ην έγγξαθν d. Όια ηα κεγέζε νκνηφηεηαο φπσο ππνινγηζηήθαλ 

ζηνλ πξνεγνχκελν ηχπν ησλ εγγξάθσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία c 

πξνζηίζεληαη θαη  ακέζσο κεηά δηαηξνχληαη κε ην άζξνηζκα φισλ ησλ κεγεζψλ 

νκνηφηεηαο ηνπ εγγξάθνπ Υ κε ηνπο k γείηνλεο.  

Σα παξαπάλσ επαλαιακβάλνληαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Η θαηεγνξία γηα ηελ 

νπνία πξνθχπηεη ην κεγαιχηεξν θιάζκα είλαη θαη ε θαηεγνξία ηνπ εγγξάθνπ. 
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2.3  Αλγόπιθμοι ομαδοποίηζηρ εγγπάθυν. (Clustering) 

2.3.1 Ειζαγωγή 

ε αληίζεζε κε ηελ έλλνηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο εγγξάθσλ ε ζπζηαδνπνίεζε ή 

αιιηψο νκαδνπνίεζε εγγξάθσλ δελ αθνξά ηελ θαηάηαμε ελφο εγγξάθνπ ζε κηα 

πξνθαζνξηζκέλε θαηεγνξία αιιά ηελ θαηάηαμε ζε θαηεγνξίεο πνπ 

αλαθαιχπηνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο. Έηζη ε ζπζηαδνπνίεζε 

εγγξάθσλ ειέγρεη πνηα έγγξαθα απφ κηα ζπιινγή έρνπλε θνηλνχο φξνπο θαη ηα 

θαηαηάζζεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Αο δνχκε έλα παξάδεηγκα: 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη κηα ζπιινγή απφ έγγξαθα κε ηπραία νλφκαηα 

απφ Α κέρξη Ν θαη ην πιήζνο θάπνησλ απφ ηηο ιέμεηο πνπ πεξηέρνπλ.  

 
Πίλαθαο 1 Έγγξαθα πξνο ζπζηαδνπνίεζε 

Doc  Planet Galaxy Nova  Film Role Hollywood  Diet Habitat Fur 

A 2 1 1             

B 1 1 3             

C 2 1               

D 1 2 1             

E       1 1 1       

F       3   1       

G       1 5 2       

H       2 1 1       

I             2 3 2 

J             1 1 3 

K             4 1   

L             1 1 1 

M 2 1 1 1 2         

N       2 1 1 1   1 

 

Με κηα πξψηε καηηά κπνξνχκε εχθνια λα θαηαηάμνπκε ηα παξαπάλσ έγγξαθα ζε 

ηξείο θαηεγνξίεο: Αζηξνλνκία, θηλεκαηνγξάθνο θαη δσηθφ βαζίιεην. πγθεθξηκέλα 

ηα έγγξαθα απφ Α κέρξη D θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία αζηξνλνκία, ηα 



ειίδα 26 απφ 83 

έγγξαθα Δ κέρξη Η ζηελ θαηεγνξία θηλεκαηνγξάθνο ελψ ηα έγγξαθα Ι κέρξη L 

ζηελ θαηεγνξία δσηθφ βαζίιεην. Ση γίλεηαη φκσο κε ηα έγγξαθα Μ θαη Ν ζην 

ηέινο. Σν δε έγγξαθν Μ πεξηέρεη φξνπο θαη απφ αζηξνλνκία θαη απφ ζηλεκά (ζα 

κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα αλαθέξεηαη ζε κηα ηαηλία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο). 

Δλψ ην έγγξαθν Ν πεξηέρεη φξνπο θαη απφ ζηλεκά θαη απφ δσηθφ βαζίιεην (γηα 

παξάδεηγκα κηα ζπλέληεπμε ελφο αζηέξα ηνπ Hollywood ν νπνίνο είλαη ηδηαίηεξα 

θηιφδσνο).  

Έλα κνληέιν ζπζηαδνπνίεζεο πξνζπαζεί λα θαηεγνξηνπνηήζεη απηφκαηα έλα 

ζχλνιν εγγξάθσλ. ην δηθφ καο παξάδεηγκα αο ππνζέζνπκε φηη νη θαηεγνξίεο 

είλαη ηξείο. Σν κνληέιν επηιέγεη ηξία έγγξαθα ηα νπνία θαίλνληαη λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθά θάζε θαηεγνξίαο π.ρ ην A ζηελ θαηεγνξία αζηξνλνκία, ην F 

ζηελ θαηεγνξία ζηλεκά θαη ην J ζηελ θαηεγνξία δσηθφ βαζίιεην. Απφ θεη θαη πέξα 

φια ηα έγγξαθα ηεο ζπιινγήο ειέγρνληαη σο πξνο ηελ νκνηφηεηα ηνπο κε ηα 

αληηπξνζσπεπηηθά θάζε θαηεγνξίαο θαη θαηαηάζζνληαη ζε απηήλ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ν κεγαιχηεξνο βαζκφο νκνηφηεηαο (βιέπε πλάξηεζε νκνηφηεηαο 

Παξάγξαθνο 2.3.3). 

ε απηφ ην ζεκείν άλεηα κπνξεί θάπνηνο λα αλαξσηεζεί πνηα είλαη ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα κνληέια θαηεγνξηνπνίεζεο εγγξάθσλ θαη ζηα κνληέια 

ζπζηαδνπνίεζεο εγγξάθσλ. Η βαζηθή  ηνπο δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ζηα 

κνληέια ζπζηαδνπνίεζεο ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ εθπαίδεπζεο εληνπίδεηαη απφ 

ην ίδην ην κνληέιν θαη δελ δίλεηαη σο είζνδνο εθ ησλ πξνηέξσλ φπσο ζπκβαίλεη 

ζηα κνληέια θαηεγνξηνπνίεζεο. Αο δνχκε ινηπφλ κε πην ηξφπν έρνληαο ζηελ 

δηάζεζε καο κηα ζπιινγή εγγξάθσλ κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε πνηα είλαη ηα 

θαηαιιειφηεξα έγγξαθα ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ θάζε θαηεγνξία. Σν 

ηειεπηαίν γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Έλαο ηξφπνο είλαη λα πάξνπκε φινπο 

ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο απφ ηξηάδεο εγγξάθσλ θαη λα αλαθαιχςνπκε πνηα 

ηξηάδα παξάγεη ην θαιχηεξν απνηέιεζκα κέζσλ ηηκψλ ηεο ζπλάξηεζεο 

νκνηφηεηαο, δηαδηθαζία φκσο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα ηδίσο αλ 

επεμεξγαδφκαζηε κεγάιν πιήζνο εγγξάθσλ.  Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη λα 

πάξνπκε έλα κηθξφ δείγκα εγγξάθσλ θαη λα βξνχκε ζε απηφ ηα θαηαιιειφηεξα 
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δείγκαηα ππνζέηνληαο φηη απηά κπνξνχλ θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα φιε 

ηε ζπιινγή.  

Γεληθά νη αιγφξηζκνη ζπζηαδνπνίεζεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν βαζηθέο 

νκάδεο. Σνπο Ιεξαξρηθνχο αιγφξηζκνπο ζπζηαδνπνίεζεο (Hierarchical) νη νπνίνη  

παξάγνπλ κηα ηεξαξρηθή δνκή ζηελ θαηάηαμε ησλ εγγξάθσλ ζε νκάδεο, θαη 

ζηνπο αιγνξίζκνπο επίπεδεο θαηάηκεζεο (flat partition) νη νπνίνη παξέρνπλ 

επίπεδε θαηάηκεζε νκαδνπνηψληαο ηα έγγξαθα νξηδφληηα θαη φρη θαηαθφξπθα. 

ηελ ηεξαξρηθή νκαδνπνίεζε έρνπκε γεληθφηεξεο νκάδεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

εηδηθφηεξεο νκάδεο. ε κηα «μεθάζαξε» νκαδνπνίεζε θάζε αληηθείκελν αλήθεη ζε 

κία κφλν ζπζηάδα ελψ ζε κηα αζαθή νκαδνπνίεζε ηα αληηθείκελα αλήθνπλ ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο (ζπλήζσο κε έλαλ βαζκφ νκνηφηεηαο ηνπ 

εγγξάθνπ κε ηελ νκάδα). Αο πξνρσξήζνπκε φκσο παξαθάησ ζε κηα πεξηζζφηεξν 

αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ αιγνξίζκσλ νκαδνπνίεζεο. 

2.3.2 Αλγόριθμος ομαδοποίηζης Κ-means 

Πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη νκαδνπνίεζεο έρνπλ πξνηαζεί πξνθεηκέλνπ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπζηαδνπνίεζε εγγξάθσλ ζε νκάδεο. ηελ ελφηεηα 

απηή ζα παξνπζηάζνπκε έλα απφ ηνπο πην δεκνθηιήο αιγνξίζκνπο ηνλ K-means. 

Ο K-means είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο αιγφξηζκνο νκαδνπνίεζεο θαη ν πην 

δεκνθηιήο ζηελ βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην clustering. Ο k-means 

αιγφξηζκνο απνηέιεζε ηελ βάζε κειέηεο γηα πνιινχο επηζηήκνλεο θαη γηα απηφ 

ην ιφγν έρνπλ πξνθχςεη πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ αιγνξίζκνπ απηνχ φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ. (Agrawal, 1994) Σα βαζηθά βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ηα 

εμήο: 

1. Κάλε κηα ηπραία θαηαλνκή εγγξάθσλ ζε k νκάδεο. 

2. Τπνινγίζηε ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο θάζε νκάδαο.  

3. Κάλε λέεο νκάδεο, κία γηα θάζε αληηπξφζσπν ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο. 

Καηέηαμε θάζε έγγξαθν ζηελ νκάδα κε ηνλ πην θνληηλφ αληηπξφζσπν. 
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4. Δπαλαιάβεηε απφ ην βήκα 2 κέρξη λα ηθαλνπνηεζεί έλα θξηηήξην ηεξκαηηζκνχ.  

 

Αλαιπηηθφηεξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν k-means αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

επηκεξηζηηθψλ (flat) αιγφξηζκσλ θαη είλαη θαηάιιεινο γηα κε-ηεξαξρηθφ clustering 

κεγάισλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ ζε θαηάιιεια clusters. Δίλαη ν απινχζηεξνο θαη ν 

πην δηαδεδνκέλνο αιγφξηζκνο clustering θαη ρξεζηκνπνηεί έλα  θξηηήξην 

ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο (Anderberg, 1973). Ο αιγφξηζκνο ιακβάλεη ζαλ είζνδν 

έλα ζχλνιν απφ n αξηζκεηηθά αληηθείκελα θαη έλαλ αθέξαην k (k≤n), θαη 

ππνινγίδεη κηα δηακέξηζε ηνπ αξρηθνχ ζπλφινπ ζε k clusters, κε ηξφπν ψζηε ε 

νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ ζην ίδην cluster λα είλαη κεγάιε θαη ε 

νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ δηαθνξεηηθψλ clusters λα είλαη κηθξή (ή 

αιιηψο, λα κεγηζηνπνηείηαη ε νκνηφηεηα εληφο cluster θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε 

νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ clusters)  (HAN & KAMBER, 2001) Η νκνηφηεηα ησλ 

clusters ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε κέζε ηηκή ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θαη κπνξεί 

ζπλεπψο λα ζεσξεζεί φηη ζπκπίπηεη κε ην θέληξν βάξνπο ηνπ cluster.  

O k-means εθηειείηαη επαλαιεπηηθά ζε δχν θάζεηο. Αξρηθά επηιέγνληαη απζαίξεηα 

k απφ ηα αληηθείκελα ηνπ αξρηθνχ ζπλφινπ θαη ην θαζέλα απφ απηά ζεσξείηαη 

φηη αληηπξνζσπεχεη ην κέζν ή θέληξν ελφο cluster (mean ή center). Γηα θαζέλα 

απφ ηα ππφινηπα αληηθείκελα ηνπ αξρηθνχ ζπλφινπ, ππνινγίδεηαη ε απφζηαζή ηνπ 

απφ ηα θέληξα ησλ clusters θαη απνδίδεηαη ζην cluster απφ ην νπνίν απέρεη ηε 

κηθξφηεξε απφζηαζε. Αθνχ αληηζηνηρεζνχλ φια ηα αληηθείκελα επαλα-

ππνινγίδνληαη νη κέζεο ηηκέο ησλ clusters. Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη 

κέρξη λα επηηεπρζεί ζχγθιηζε ειαρηζηνπνηψληαο ην θξηηήξην ηεηξαγσληθνχ 

ζθάικαηνο πνπ νξίδεηαη σο εμήο:  

Δ= ),( ,

1

jm

k

i Ci

l iiq
il


 

  

ρέζε 7 Άζξνηζκα ηεηξαγσληθώλ ζθαικάησλ 

ηε ζρέζε 1, ην Δ νξίδεη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγσληθψλ ζθαικάησλ γηα φια 

ηα αληηθείκελα ζην αξρηθφ ζχλνιν, ην il είλαη ην ζεκείν ζην ρψξν πνπ 
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αληηπξνζσπεχεη έλα δεδνκέλν αληηθείκελν, θαη imj είλαη ην κέζν ηνπ cluster Ci 

(ηφζν ην il, φζν θαη ην imj είλαη πνιπζδηάζηαηα). Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην έρεη ζα 

ζηφρν, ηα ηειηθά clusters λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην ζπκπαγή θαη 

απνκαθξπζκέλα, δει. κε δηαθξηηά φξηα.  ηνλ απεπζείαο k-means ην q νξίδεηαη 

σο ε ηεηξαγσληθή Δπθιείδεηα απφζηαζε θαη ζπλεπψο q(x,y)=||x-y||2. Η ζπλνιηθή 

δηαδηθαζία ηνπ k-means παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Δηθφλα 5). Ο 

k-means, αλ θαη ζρεηηθά θιηκαθσηφο (επεθηάζηκνο), είλαη ππνινγηζηηθά 

δαπαλεξφο γηα ηελ επεμεξγαζία κεγάισλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε εθηέιεζε ηνπ 1νπ loop ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί (Δηθφλα 5), ρξεηάδεηαη γηα 

θάζε επαλάιεςε ρξφλν Ο(ndk), ηνπ 2νπ Ο(nd) θαη ε ζπλάξηεζε πνηφηεηαο 

Ο(nd). πλεπψο, ε ζπλνιηθή πνιππινθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη Ο(ndkt), φπνπ 

n είλαη ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ζην αξρηθφ ζχλνιν, k είλαη ν αξηζκφο ησλ 

clusters, t είλαη ν αξηζκφο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθηειέζεσλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ 

κέρξη λα επηηεπρζεί ζχγθιηζε θαη d είλαη ν αξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ (θπζηνινγηθά 

ηζρχεη φηη k<<n θαη t<<n).  

Αιγφξηζκνο k-means 

 

Δηθόλα 5 Ο αιγόξηζκνο k-means 
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Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ k-means, ρξεηάδεηαη λα είλαη θαζνξηζκέλν ην κέζν 

ελφο cluster, θάηη πνπ ελδέρεηαη λα κε ζπκβαίλεη, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ 

πξφθεηηαη γηα δεδνκέλα κε ηηκέο ηχπνπ θαηεγνξήκαηνο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κεηνλέθηεκα θαη ην γεγνλφο φηη ν ρξήζηεο ηνπ αιγνξίζκνπ ζα πξέπεη 

λα θαζνξίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ αξηζκφ ησλ clusters, k. Γεληθφηεξα, ν k-

means δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηνλ εληνπηζκφ clusters κε αλνκνηφκνξθα 

ζρήκαηα θαη κε πνιχ δηαθνξεηηθά κεγέζε. Δπηπιένλ, είλαη  επαίζζεηνο ζην 

ζφξπβν θαη ζε παξεθθιίλνπζεο ηηκέο (outliers), θαζψο αθφκα θαη έλαο κηθξφο 

αξηζκφο απφ ηέηνηα ζεκεία κπνξεί λα επεξεάζεη αηζζεηά ηε κέζε ηηκή.  

 ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί έλα ζχλνιν απφ παξαιιαγέο ηνπ 

απεπζείαο k-means πνπ βειηηψλνπλ είηε ηελ ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα, είηε 

ηελ εθαξκνζηκφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ, ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

δεδνκέλα ηχπνπ θαηεγνξήκαηνο (Huang, 1998) ή κεηθηνχ ηχπνπ  

(Ralambrodreny, 1995). Μηα άιιε θαηεγνξία παξαιιαγψλ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ νκνηφηεηαο  (Gower, 1971),  (Greengrace, 1984),  

(Ruspini, 1969). Οη πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηεο ππνινγηζηηθήο πνιππινθφηεηαο 

εζηηάδνληαη γχξσ απφ δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο: ή ρξεζηκνπνηνχλ 

πην εθιεπηπζκέλεο κεζφδνπο αξρηθνπνίεζεο  (Bradley & Fayyad, 1998),  

(Pizzuti, Talia & Vonella, 1989), ή κεηψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ 

ππνινγηζκψλ νκνηφηεηαο  (Alsabti, 1995),  (Juud, 1998),  (RAMASUBRAMANIAN, 

1992). Ο αιγφξηζκνο k-windows πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ηε 

δεχηεξε πξνζέγγηζε γηα λα κεηψζεη ηελ ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα ηνπ 

clustering. 

2.3.3 Αλγόριθμος k-windows 

 

Ο k-windows  (Vrahatis, 2002) είλαη έλαο απνδνηηθφο αιγφξηζκνο clustering 

πνπ κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ πξνηχπσλ (patterns) πνπ απαηηείηαη λα εμεηαζηνχλ 

σο πξνο ηελ νκνηφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο κηα παξαζπξηθή (windowing) ηερληθή. Η 

ηερληθή απηή εθκεηαιιεχεηαη ηε δνκή ελφο range tree θαη επηηπγράλεη πςειήο 
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πνηφηεηαο απνηειέζκαηα κε ρακειφηεξε πνιππινθφηεηα ρξφλνπ ζε ζρέζε κε 

άιινπο, επξχηαηα δηαδεδνκέλνπο αιγφξηζκνπο clustering (φπσο γηα παξάδεηγκα, 

ν k-means).  

Η βαζηθή ηδέα ζηελ νπνία βαζίδεηαη ν k-windows είλαη ε ρξήζε ελφο παξαζχξνπ 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ θάζε cluster. Σν παξάζπξν νξίδεηαη ζαλ κηα νξζνγψληα 

πεξηνρή ζηνλ d- δηάζηαην Δπθιείδεην ρψξν, φπνπ d είλαη ν αξηζκφο ησλ 

αξηζκεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  πλεπψο θάζε παξάζπξν είλαη έλα d-range πνπ 

θαιχπηεη κηα αξρηθή πεξηνρή κεγέζνπο a. Η ηηκή ηνπ a εμαξηάηαη απφ ηελ 

ππθλφηεηα ηνπ αξρηθνχ ζπλφινπ δεδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά, ζην  ην a ππνινγίδεηαη 

αλά δηάζηαζε i σο εμήο:  

 

 

ρέζε 8 Σηκή ηνπ a ζην d-range παξάζπξν 

 

Γηαηζζεηηθά, ζηφρνο ηνπ παξαπάλσ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ a είλαη λα „γεκίζεη‟ ν 

θελφο ρψξνο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ κε κε αιιεινθαιππηφκελα παξάζπξα (γηα απηφ 

ην ιφγν θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο κε 0,5). Κάζε ζεκείν πνπ βξίζθεηαη εληφο ελφο 

απφ ηα παξάζπξα, ζεσξείηαη φηη αλήθεη ζην αληίζηνηρν cluster. Δπαλαιεπηηθά, 

θάζε παξάζπξν κεηαθηλείηαη ζηνλ Δπθιείδεην ρψξν, ψζηε λα ηνπνζεηεζεί ην 

θέληξν ηνπ ζην ζεκείν πνπ ππνινγίδεηαη ζαλ ην κέζν ησλ ζεκείσλ πνπ 

πεξηθιείεη. Απηφ ζπλερίδεηαη κέρξη λα κελ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ 

αλήθεη ζε θάζε παξάζπξν, ζαλ απνηέιεζκα κηαο λέαο κεηαθίλεζήο ηνπ (ρήκα 6). 

ην ζεκείν απηφ κπνξεί λα ππνινγηζηνχλ ηα (ζηαζεξνπνηεκέλα πιένλ) κέζα ησλ 

clusters ζαλ ηα κέζα (ή θέληξα) ησλ αληίζηνηρσλ παξαζχξσλ.  
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Δηθόλα 6 Μεηαθηλήζεηο θαη κεγεζύλζεηο ελόο d-range  (Vrahatis, 2002) 

 

 

Δπεηδή φκσο ζε θάζε κεηαθίλεζε -φπσο πεξηγξάθεθε κέρξη ζηηγκήο- ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο απφ (γεηηνληθά) ζεκεία, ελδέρεηαη ε πνηφηεηα 

ηνπ δηακεξηζκνχ λα κελ είλαη βέιηηζηε. Η πνηφηεηα ηνπ δηακεξηζκνχ αμηνινγείηαη 

ζε επφκελε θάζε φπνπ αξρηθά ηα ζηαζεξνπνηεκέλα παξάζπξα κεγεζχλνληαη 

ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ φζα πεξηζζφηεξα γίλεηαη απφ ηα ζεκεία ηνπ cluster. Η 

πνηφηεηα δηακεξηζκνχ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκείσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα παξάζπξα, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 

ζεκείσλ ζην αξρηθφ ζχλνιν. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ k-windows 

 ε κηα πην επίζεκε ζεκεηνινγία, ν k-windows εθηειείηαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί  (Vrahatis, 2002). Έζησ φηη ην αξρηθφ ζχλνιν απνηειείηαη 

απφ n ζεκεία, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηακεξηζηνχλ ζε k clusters, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ k-windows. Αξρηθά, επηιέγνληαη (αθφκε θαη ηπραία) k 

κεζαία ζηνηρεία (means) θαη κε θέληξν ηα ζηνηρεία απηά, νξίδνληαη ηα αληίζηνηρα 

αξρηθά d-ranges (παξάζπξα), ην θαζέλα κεγέζνπο πεξηνρήο a. ηε 

ζπλέρεηα εληνπίδνληαη ηα πξφηππα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε θαζέλα απφ ηα d-

ranges. Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ελφο δέληξνπ πεξηνρήο, φπνπ ηα ζεκεία εληφο 
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ελφο d-range εληνπίδνληαη δηαηξέρνληαο ην δέληξν πεξηνρήο ζε ινγαξηζκηθφ 

ρξφλν. Αθνινπζεί ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ ησλ ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο 

ελφο d-range. Κάζε ηέηνην κέζν νξίδεη έλα αληίζηνηρν λέν d-range πνπ ζεσξείηαη 

σο κηα κεηαθίλεζε ηνπ αξρηθνχ d-range. Σα δχν ηειεπηαία βήκαηα εθηεινχληαη 

επαλαιεπηηθά, κέρξη λα κελ ππάξρεη d-range πνπ λα πεξηέρεη κεηά απφ κηα 

κεηαθίλεζε, ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα ζεκεία.  

 

Δηθόλα 7 Ο αιγόξηζκνο k-windows 

 

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ δηαρσξηζκνχ αθνινπζεί κηα θάζε 

απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπ. Tα d-ranges ζε πξψηε θάζε κεγαιψλνπλ, ψζηε 

λα πεξηιάβνπλ φζν πεξηζζφηεξα ζεκεία γίλεηαη απφ ην cluster. Απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί επηβάιινληαο ζηα d-ranges λα δηαηεξήζνπλ ζηαζεξφ ην κέζν ηνπο 

θαηά ηε κεγέζπλζε. ηε ζπλέρεηα, ν αιγφξηζκνο ππνινγίδεη ηε ζρεηηθή 

ζπρλφηεηα ησλ ζεκείσλ πνπ αλήθνπλ ζε θάπνην drange, ζε νιφθιεξν ην ζχλνιν 

ησλ ζεκείσλ. Αλ ε ζρεηηθή απηή ζπρλφηεηα είλαη  ρακειφηεξε απφ έλα δεδνκέλν 

θαηψθιη π πνπ έρεη πξνθαζνξηζηεί, ηφηε πηζαλφλ λα ππάξρεη έλα (ή πεξηζζφηεξα) 

clusters πνπ δελ έρνπλ ππνινγηζηεί θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

επαλαιεθζεί φιε ε δηαδηθαζία. χκθσλα κε ηνπο  (Vrahatis, 2002), ζηελ 

επαλαιεπηηθή εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ, κηα ιχζε ζα κπνξνχζε λα είλαη 

ε επηινγή κηαο δηαθνξεηηθήο ηηκήο γηα ην a, έζησ a‟, φπνπ a‟>a, ή ε επηινγή 
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δηαθνξεηηθψλ αξρηθψλ κέζσλ (means), θαηά ην δπλαηφ απνκαθξπζκέλσλ απφ 

απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξψηε εθηέιεζε. Η ηηκή ηνπ π παίδεη 

νπζηαζηηθά ην ξφιν κηαο παξακέηξνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ αιγνξίζκνπ, αλ θαη ζηελ 

πξάμε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αξρηθή επηινγή 

ησλ d-ranges (δει. απφ ηηο ηηκέο ησλ αξρηθψλ κέζσλ θαη ηελ ηηκή ηνπ a).  

 

Αλάιπζε πνιππινθόηεηαο  

Ο ππνινγηζκφο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ k-windows αλά θάζε εθηέιεζεο 

βαζίδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο πνιππινθφηεηεο ηνπ δέληξνπ πεξηνρήο ζην νπνίν 

βαζίδεηαη. ηε βαζηθή κνξθή ηνπ ην range tree ρξεηάδεηαη ρξφλν 

πξνεπεμεξγαζίαο θαη ρψξν O(nlogd-1n) θαη απαληά ζε εξσηήζεηο αλαδήηεζεο 

δηαζηήκαηνο ζε ρξφλν O(s+logdn), φπνπ n είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζεκείσλ θαη 

s ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ επηζηξέθνληαη ζαλ απάληεζε. Υξεζηκνπνηψληαο ηε 

ιχζε ζην πξφβιεκα range search πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ  (Alevizos, 1998) γηα 

d≥3, απαηηείηαη Ο(nlogd-1n) ρξφλνο πξνεπεμεξγαζίαο θαη ρψξνο απνζήθεπζεο ηεο 

δνκήο, ελψ ν ρξφλνο εξψηεζεο κεηψλεηαη ζε O(s+logd-2n). Η ιχζε 

απηή πηνζεηείηαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ k-windows. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

αληηζηνίρηζε ησλ ζεκείσλ ζε θάπνην απφ ηα d-ranges απαηηεί ρξφλν Ο(s+logd-2n), 

φπνπ s είλαη ν αξηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ αλήθνπλ ζε έλα d-range, θαη n, 

o ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζεκείσλ πνπ ζα δηακεξηζηνχλ ζε clusters. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ d-ranges, ηζρχεη φηη 

s<<n. Η ζπλνιηθή πνιππινθφηεηα γηα θάζε αλαδξνκηθή εθηέιεζε ηεο πξψηεο 

θάζεο (κεγέζπλζε παξαζχξσλ) ρξεηάδεηαη ρξφλν Ο(k(s+logd-2n)). Ο ππνινγηζκφο 

ησλ κέζσλ ησλ d-ranges απαηηεί ρξφλν Ο(sdk) κε βαζηθή πξάμε ηελ αξηζκεηηθή 

πξφζζεζε, θαη φπνπ είλαη θαλεξφ φηη sk<<n. πλεπψο, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη:  

 

 

ρέζε 9 Υξόλνο εθηέιεζεο k-windows 
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φπνπ q είλαη είλαη ν αξηζκφο ησλ θηλήζεσλ ησλ παξαζχξσλ (αλαδξνκηθά) θαη r 

είλαη ν αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ ιφγσ clusters πνπ δελ εληνπίζηεθαλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε βαζηθή πξάμε πνπ εθηειείηαη είλαη ε αξηζκεηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ 

δχν αξηζκψλ, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ππνινγηζκνί απνζηάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ν 

k-windows έρεη πνιχ θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηνλ k-means.  

Δηδηθφηεξα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν 2.2.1, ε 

πνιππινθφηεηα ρξφλνπ ηνπ k-means είλαη O(ndkt), φπνπ t είλαη ν αξηζκφο ησλ 

επαλαιήςεσλ θαη ην γηλφκελν qr είλαη αλάινγν ηνπ t. Δίλαη θαλεξφ φηη, ζε ζρέζε 

κε ηνλ k-windows, ν k-means είλαη πην επηβαξπληηθφο, επεηδή ρξεηάδεηαη πην 

πεξίπινθνπο ππνινγηζκνχο γηα ηελ αληηζηνίρηζε ησλ ζηνηρείσλ ζηα clusters κε 

βάζε ην θνληηλφηεξν κέζν, πξάμε πνπ απαηηεί ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ 

Δπθιείδεησλ απνζηάζεσλ. Αλ θαη ε απφδνζε ηνπ k-windows δελ επεξεάδεηαη 

πξαθηηθά απφ ην ρξφλν πξνεπεμεξγαζίαο θαη ηνλ απαηηνχκελν ρψξν, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ην range tree θαηαζθεπάδεηαη ζε ρξφλν O(nlogd-1n) θαη ρξεηάδεηαη 

ρψξν επίζεο O(nlogd-1n).   Η αλαπαξάζηαζε ησλ εγγξάθσλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ είλαη ίδηα κε ηελ απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηνλ αιγφξηζκν kNN. 

Αληίζηνηρα θαη ε ζπλάξηεζε νκνηφηεηαο δελ δηαθέξεη θαη πνιχ απφ απηήλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε ζηνλ kNN. Απηφ πνπ δηαθέξεη είλαη ε δηαδηθαζία. πγθεθξηκέλα 

δχν δηαθνξεηηθνί ηχπνη νκάδσλ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ. Ο έλαο ηχπνο 

νδεγεί ζε κηα επίπεδε (flat) θαηάηκεζε ησλ εγγξάθσλ ζε κηα ζπιινγή απφ 

νκάδεο. Ο άιινο είλαη νδεγεί ζε κηα ηεξαξρηθή αλαπαξάζηαζε ησλ νκάδσλ, έηζη 

ψζηε θάζε νκάδα λα ζπάεη ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππννκάδεο. Μηα ηεξαξρηθή 

νκαδνπνίεζε νξίδεη ηαπηφρξνλα  έλα δέληξν, πνπ νλνκάδεηαη δελδξφγξακκα, ηνπ 

νπνίνπ νη θφκβνη είλαη νη νκάδεο θαη νη ππννκάδεο ελψ ηα θχια ηνπ δέλδξνπ είλαη 

ηα ίδηα ηα έγγξαθα. 

 

 2.3.4 Ιεραρτική ζσζηαδοποίηζη. 

Οη ηερληθέο ηεξαξρηθήο ζπζηαδνπνίεζεο είλαη ε δεχηεξε πην ζεκαληηθή 

θαηεγνξία κεζφδσλ ζπζηαδνπνίεζεο. Τπάξρνπλ δπν πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεξαξρηθήο ζπζηαδνπνίεζεο:  
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πζζσξεπκέλε (Agglomerative): Ξεθηλάεη κε ηα ζεκεία ζαλ 

μερσξηζηέο ζπζηάδεο θαη ζην ηέινο ελψλεη ηα θνληηλφηεξα δεπγάξηα απφ 

ζπζηάδεο. Απηφ απαηηεί ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εγγχηεηαο ησλ ζπζηάδσλ.   

 

Γηαηξεηηθή (Divisive): Ξεθηλάεη κε φια ηα ζεκεία ζε κηα πεξηεθηηθή ζπζηάδα θαη 

ζε θάζε βήκα ρσξίδεη ηε ζπζηάδα κέρξη λα κείλνπλ ρσξηζηέο ζπζηάδεο 

απφ αλεμάξηεηα ζεκεία. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη ν ρξήζηεο λα επηιέμεη 

πνηα ζπζηάδα λα δηαηξέζεη ζε θάζε βήκα θαη πσο λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο. Οη 

ηερληθέο ζπζζσξεπκέλεο ηεξαξρηθήο ζπζηαδνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ 

ζπρλά. Μηα ηεξαξρηθή ζπζηαδνπνίεζε ζπλήζσο απνηππψλεηαη γξαθηθά 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα δηάγξακκα κε κνξθή δέληξνπ ην νπνίν θαιείηαη 

δεληξφγξακκα (dendrogram). Σν δεληξφγξακκα δείρλεη καδί ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

ζπζηάδσλ θαη ππνζπζηάδσλ θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ελψλνληαη νη ζπζηάδεο ή 

ρσξίδνληαη. Γηα ζχλνια απφ δπζδηάζηαηα ζεκεία, ε ηεξαξρηθή ζπζηαδνπνίεζε 

κπνξεί επίζεο λα αλαπαξαζηαζεί γξαθηθά ρξεζηκνπνηψληαο έλζεην δηάγξακκα 

ζπζηάδσλ (nested cluster diagram).   

 

Ο βαζηθφο αιγφξηζκνο ζπζζσξεπκέλεο ηεξαξρηθήο ζπζηαδνπνίεζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. Γεληθά ππάξρνπλ πνιιέο ηερληθέο ζπζζσξεπκέλεο 

ηεξαξρηθήο ζπζηαδνπνίεζεο πνπ είλαη παξαιιαγέο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζέγγηζεο: μεθηλψληαο κε δηαθνξεηηθά ζεκεία ζαλ ζπζηάδεο, επηηπρψο 

ελψλνληαη νη δπν πην θνληηλέο ζπζηάδεο κέρξη λα κείλεη κφλν κηα ζπζηάδα. Απηή 

ε πξνζέγγηζε αλαιχεηαη παξαθάησ:  

 

1. Τπνινγηζκφο ηεο εγγχηεηαο ηνπ πίλαθα, εάλ είλαη απαξαίηεην  

2. Δπαλάιεςε  

3. Έλσζε ησλ δπν πην θνληηλψλ ζπζηάδσλ  

4. Δλεκέξσζε ηεο εγγχηεηαο ηνπ πίλαθα γηα αλαλέσζε ηεο εγγχηεηαο κεηαμχ 

ηεο λέαο ζπζηάδαο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ζπζηάδσλ 

 5. Μέρξη Μφλν κηα ζπζηάδα λα κείλεη  
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3.3 Αλγόπιθμοι Ταξινόμηζηρ Εγγπάθυν (Ranking)  

 

3.3.1 Ειζαγωγή 

 Όηαλ έλαο ρξήζηεο ππνβάιιεη έλα εξψηεκα ζε έλα ζχζηεκα αλάθηεζεο, ην 

ζχζηεκα επηζηξέθεη έλα ζχλνιν απνηειεζκάησλ. Δάλ ε ζπιινγή θεηκέλσλ είλαη 

κεγάιε, ελδέρεηαη θαη ηα απνηειέζκαηα λα είλαη πνιιά (π.ρ. αλαδήηεζε ζε κία 

κεραλή αλαδήηεζεο ή αλαδήηεζε ζε έλα ζχζηεκα αλάθηεζεο εγγξάθσλ). 

Δπνκέλσο, έρεη κεγάιε ζεκαζία ε ζεηξά εκθάληζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  

Τπάξρνπλ ηξεηο κέζνδνη:   

Σαμηλόκεζε ησλ απνηειεζκάησλ π.ρ. σο πξνο ηελ εκεξνκελία.   

Βαζκνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηελ νκνηφηεηα κε ην εξψηεκα.  

Βαζκνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. 

 

Έλα απνδνηηθφ ζχζηεκα αλάθηεζεο εγγξάθσλ πξέπεη λα θαηαηάζζεη ηα 

απνηειέζκαηα ελφο αηηήκαηνο κε βάζε ηελ νκνηφηεηα αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

εμαγφκελσλ εγγξάθσλ.  

Σα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο ζπάληα αλαδεηνχλ ηελ πιεξνθνξία απεπζείαο ζηε 

ζπιινγή εγγξάθσλ. πλήζσο, ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάινγνη νη νπνίνη επηηαρχλνπλ 

ηε δηαδηθαζία. Οη θαηάινγνη απηνί βαζίδνληαη ζε αιγνξίζκνπο δεκηνπξγίαο 

πεξηιήςεσλ θεηκέλσλ φπσο απηνί πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. Αο αλαιχζνπκε φκσο ηψξα πεξαηηέξσ ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαδήηεζε ζηα έγγξαθα θαη ε εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ. 

3.3.2 Μεηρικές Εκηίμηζης Απόδοζης Ανάκηηζης  

 

ε έλα ζχζηεκα ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν γηα αλάθηεζε εγγξάθσλ, ν ρξφλνο 

απφθξηζεο θαη ν απαηηνχκελνο ρψξνο είλαη ζπλήζσο νη κεηξηθέο απφδνζεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ. ηελ πεξίπησζε απηή αληηθείκελν ησλ 

κεηξηθψλ είλαη ν έιεγρνο ηεο απφδνζεο ησλ δνκψλ δεηθηνδφηεζεο (πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο, ε επηθνηλσλία 

κε ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, νη θαζπζηεξήζεηο ζηνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο θαη νη 

επηβαξχλζεηο πνπ εηζάγνληαη απφ ηα πνιιά επίπεδα ινγηζκηθνχ πνπ 
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παξεκβάιινληαη. Η ρξήζε ηέηνησλ κεηξηθψλ αλαθέξεηαη απιψο σο Δθηίκεζε 

Απόδνζεο πζηήκαηνο. ε έλα ζχζηεκα ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλν γηα 

Αλάθηεζε Δγγξάθσλ, ππάξρνπλ θαη άιιεο κεηξηθέο πνπ είλαη ελδηαθέξνπζεο. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, εθφζνλ νη εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινπλ νη ρξήζηεο είλαη 

εγγελψο αζαθείο, ηα αλαθηψκελα θείκελα δελ είλαη αθξηβείο απαληήζεηο θαη ζα 

πξέπεη λα δηαηαρζνχλ κε βάζε ηε ζρεηηθφηεηά ηνπο κε ην ππνβαιιφκελν 

εξψηεκα. Απηή ε δηάηαμε ζρεηηθφηεηαο εηζάγεη έλα ζπζηαηηθφ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ δελ ππάξρεη ζε ζπζηήκαηα Αλάθηεζεο Γεδνκέλσλ θαη πνπ παίδεη 

νπζηψδε ξφιν ζηελ Αλάθηεζε Δγγξάθσλ. πλεπψο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε 

κεηξηθψλ πνπ ζα ειέγρνπλ ηελ πνηφηεηα (κε βάζε ηε ζρεηηθφηεηα) ηνπ 

αλαθηψκελνπ ζπλφινπ δεδνκέλσλ. Η ρξήζε απηψλ ησλ κεηξηθψλ απνηειεί ηελ 

θαινχκελε Δθηίκεζε Απόδνζεο Αλάθηεζεο.  

ε απηφ ην θεθάιαην ζα ζπδεηήζνπκε γηα ηερληθέο Δθηίκεζεο Απφδνζεο 

Αλάθηεζεο ζε ζπζηήκαηα Αλάθηεζεο Δγγξάθσλ. Απηή ε εθηίκεζε απφδνζεο 

βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε κίαο ζπιινγήο θεηκέλσλ αλαθνξάο (test reference 

collection) θαη κίαο κεηξηθήο εθηίκεζεο απφδνζεο αλάθηεζεο. Η ζπιινγή 

θεηκέλσλ αλαθνξάο απνηειείηαη απφ: 

 κία ζπιινγή θεηκέλσλ 

 έλα ζχλνιν πξνηχπσλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ (εξσηεκάησλ) 

 έλα ζχλνιν ζρεηηθψλ θεηκέλσλ (φπσο παξέρεηαη απφ εηδηθνχο) γηα θάζε 

πιεξνθνξηαθή αλάγθε.  

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπιινγψλ θεηκέλσλ αλαθνξάο είλαη νη TIPSTER/TREC, 

CACM, CISI θαη Cystic Fibrosis. Γνζείζεο κίαο λέαο ζηξαηεγηθήο αλάθηεζεο 

πιεξνθνξίαο S, ε κεηξηθή απφδνζεο θαζνξίδεη (γηα θάζε πιεξνθνξηαθή αλάγθε) 

ηελ νκνηφηεηα αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ θεηκέλσλ πνπ αλαθηήζεθαλ απφ ηελ S 

θαη ζην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ φπσο έρεη πξνθαζνξηζηεί απφ ηνπο 

εηδηθνχο. ηε ζπλέρεηα ζα θαιχςνπκε ηηο δχν πην βαζηθέο κεηξηθέο εθηίκεζεο 

απφδνζεο αλάθηεζεο,  

 ηελ αθξίβεηα (precision)  

 θαη ηελ αλάθιεζε (recall)  

θαη ζα αλαθεξζνχκε ζε άιιεο ελαιιαθηηθέο κεηξηθέο εθηίκεζεο απφδνζεο 

αλάθηεζεο φπσο ε Δ κεηξηθή, ν αξκνληθφο κέζνο φξνο, θ.ι.π.  



ειίδα 39 απφ 83 

3.3.3 Ανάκληζη και Ακρίβεια 

 Έζησ Ι κία πξφηππε πιεξνθνξηαθή αλάγθε (ζε κία ζπιινγή θεηκέλσλ 

αλαθνξάο) θαη R ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ ηεο θεηκέλσλ. Έζησ επίζεο |R| ν 

αξηζκφο ησλ θεηκέλσλ ζην ζχλνιν R. Τπνζέζηε φηη κία δνζκέλε ζηξαηεγηθή 

αλάθηεζεο (ηεο νπνίαο ε απφδνζε εθηηκάηαη) επεμεξγάδεηαη ηελ πιεξνθνξηαθή 

αλάγθε Ι θαη παξάγεη έλα ζχλνιν θεηκέλσλ απάληεζεο Α. Έζησ |A| ν αξηζκφο 

ησλ θεηκέλσλ ζην ζχλνιν A θαη έζησ |Rα| ν αξηζκφο ησλ θεηκέλσλ πνπ είλαη 

θνηλά ζηα ζχλνια R θαη A. Σφηε νη κεηξηθέο αλάθιεζε (recall) θαη αθξίβεηα 

(precision) νξίδνληαη σο εμήο:  

 Αλάθιεζε (Recall) είλαη ην πνζνζηφ ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ (ζχλνιν R) 

πνπ έρεη αλαθηεζεί, δειαδή,  

Αλάθιεζε=
||

||

R

Ra
  

 Αθξίβεηα (Precision) είλαη ην πνζνζηφ ησλ αλαθηεζέλησλ θεηκέλσλ 

(ζχλνιν Α) πνπ είλαη ζρεηηθφ, δειαδή,  

Αθξίβεηα= 
||

||

A

Ra
 

 

Η αθξίβεηα θαη ε αλάθιεζε, φπσο έρνπλ νξηζηεί, ππνζέηνπλ φηη φια ηα θείκελα 

ζην ζχλνιν απάληεζεο Α έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηνλ ρξήζηε. Δληνχηνηο, ν ρξήζηεο 

ζπλήζσο δελ βιέπεη φια ηα θείκελα ηνπ ζπλφινπ απάληεζεο Α ακέζσο, αιιά 

αληίζεηα ηα θείκελα ηνπ Α εκθαλίδνληαη ζε απηφλ έλα πξνο έλα δηαηεηαγκέλα κε 

βάζε ην βαζκφ ζρεηηθφηεηαο ηνπο κε ηελ πιεξνθνξηαθή αλάγθε Ι (ε δηάηαμε θαη 

ν βαζκφο ζρεηηθφηεηαο παξάγνληαη απφ ηνλ αιγφξηζκν αλάθηεζεο, άξα 

απνηεινχλ θαη απηά αληηθείκελα πξνο εθηίκεζε απφδνζεο). ηελ πεξίπησζε απηή 

νη κεηξηθέο αλάθιεζεο θαη αθξίβεηαο κεηαβάιινληαη θαζψο ν ρξήζηεο εμεηάδεη ηα 

δηάθνξα θείκελα ηεο αλαθηψκελεο ζπιινγήο (απφ ηα πεξηζζφηεξν ζρεηηθά πξνο 

ηα ιηγφηεξν ζρεηηθά). πλεπψο πιήξεο εθηίκεζε απφδνζεο απαηηεί ηελ ζρεδίαζε 

ελφο δηαγξάκκαηνο αθξίβεηαο/αλάθιεζεο φπσο ζα πεξηγξαθεί άκεζα ζηε 

ζπλέρεηα. 

Όπσο πξνεγνπκέλσο ινηπφλ, αο ζεσξήζνπκε κία ζπιινγή θεηκέλσλ αλαθνξάο, 

έλα ζχλνιν πξνηχπσλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ, έλα εξψηεκα q ην νπνίν αλήθεη 
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ζηε ζπιινγή ησλ πξνηχπσλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ θαη έζησ Rq ην ζχλνιν 

ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ γηα ην εξψηεκα q φπσο έρεη θαζνξηζηεί απφ εηδηθνχο. Γηα 

παξάδεηγκα αο ππνζέζνπκε φηη ην ζχλνιν Rq πεξηέρεη ηα αθφινπζα θείκελα 

Rq={d1, d3, d5, d7, d9, d13, d21, d41, d43, d45}. Θεσξείζηε έλα λέν αιγφξηζκν 

αλάθηεζεο πνπ κφιηο έρεη ζρεδηαζηεί, θαη ππνζέζηε φηη ν αιγφξηζκνο απηφο 

επηζηξέθεη ηελ αθφινπζε ζπιινγή θεηκέλσλ (ε δηάηαμε ζρεηηθφηεηαο πνπ παξέρεη 

ν αιγφξηζκνο δειψλεηαη απφ ηνπο αξηζκνχο δίπια ζε θάζε θείκελν ελψ κε έληνλε 

ζθίαζε παξνπζηάδνληαη ηα θείκελα πνπ αλήθνπλ ζην ζχλνιν Rq).  

 

1. d7 6. d5  11. d4 

2. d2 7. d28 12. d40 

3. d3 8. d12 13. d3  

4. d6 9. d22 14. d36 

5. d8 10. d13 15. d1 

 

 

Δάλ εμεηάζνπκε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε μεθηλψληαο απφ ην θείκελν πνπ βξίζθεηαη 

ζηε ζέζε 1 παξαηεξνχκε ηα εμήο. Αξρηθά ην θείκελν d7 πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζέζε 

1 είλαη ζρεηηθφ, θαη αληηζηνηρεί ζην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεηηθψλ θεηκέλσλ (ην 

ζχλνιν Rq). πλεπψο ιέκε φηη έρνπκε αθξίβεηα 100% θαη αλάθιεζε 10%. ηε 

ζπλέρεηα ην θείκελν d3 πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε 3 είλαη ην επφκελν ζρεηηθφ 

θείκελν. ην ζεκείν απηφ έρνπκε αθξίβεηα πεξίπνπ 66% (δχν ζηα ηξία θείκελα 

είλαη ζρεηηθά) θαη αλάθιεζε 20% (δχν ζηα δέθα απφ ηα ζρεηηθά θείκελα έρνπλ 

εηδσζεί). πλερίδνληαο κε ηνλ ηξφπν παίξλνπκε έλα ζχλνιν δεπγαξηψλ (ηηκή 

αθξίβεηαο, ηηκή αλάθιεζεο) ην νπνίν θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα …… 
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Ανάκληση Ακρίβεια

1 10% 100,00%

2 10% 50,00%

3 20% 66,67%

4 20% 50,00%

5 20% 40,00%

6 30% 50,00%

7 30% 42,86%

8 30% 37,50%

9 30% 33,33%

10 40% 40,00%

11 40% 36,36%

12 40% 33,33%

13 40% 30,77%

14 40% 28,57%

15 50% 33,33% . 

 

Με βάζε ηνλ πίλαθα πνπ πξνέθπςε κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην ζρήκα 

…..πνπ κπνξνχκε λα παξαζηήζνπκε ζε έλα δηάγξακκα ην θαινχκελν δηάγξακκα 

αθξίβεηαο/αλάθιεζεο.  

10%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ανάκληση

Ακρίβεια

 

Δίλαη εκθαλέο ζην παξαπάλσ δηάγξακκα φηη φζν απμάλεηαη ε αλάθιεζε ηφζν 

κεηψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 πλήζσο ην δηάγξακκα απηφ βαζίδεηαη ζε 11 πξφηππα επίπεδα αλάθιεζεο ηα 

0%, 10%, ..., 100%, φπνπ ζε θάζε επίπεδν ε αθξίβεηα ππνινγίδεηαη κε ρξήζε 

κίαο δηεξγαζίαο παξεκβνιήο (interpolation) ηεο αθφινπζεο κνξθήο: έζησ rj, 

j∈ {0,1,2,…,10} ην j-νζηφ επίπεδν αλάθιεζεο θαη P(rj) ε αθξίβεηα ζην j-νζηφ 

επίπεδν (π.ρ. ην r5 είλαη ην επίπεδν αλάθιεζεο 50%), ηφηε:  

P(rj)=max(rj≤r≤rj+1) P(r)  
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Με άιια ιφγηα ε παξεκβεβιεκέλε αθξίβεηα ζην j-νζηφ πξφηππν επίπεδν 

αλάθιεζεο, είλαη ε κέγηζηε γλσζηή αθξίβεηα ζε νπνηνδήπνηε γλσζηφ επίπεδν 

αλάθιεζεο κεηαμχ ηνπ j-νζηνχ θαη ηνπ j+1-νζηνχ επηπέδνπ.  

ην αλσηέξσ παξάδεηγκα ην δηάγξακκα έρεη ππνινγηζηεί γηα έλα απιφ εξψηεκα 

q. πλήζσο φκσο ε εθηίκεζε απφδνζεο αλάθηεζεο ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο 

πιεξνθνξίαο γίλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξσλ εξσηήζεσλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ πξνηχπσλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηελ ζρεδίαζε αηνκηθψλ 

δηαγξακκάησλ γηα θάζε εξψηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλνιηθνχ 

δηαγξάκκαηνο φπνπ νη ζπληεηαγκέλεο θάζε ζεκείνπ ζα πξνθχπηνπλ σο ν κέζνο 

φξνο ησλ αληίζηνηρσλ ζεκείσλ ζηα αηνκηθά δηαγξάκκαηα γηα θάζε εξψηεκα. Σα 

δηαγξάκκαηα αθξίβεηαο/αλάθιεζεο ζεσξνχληαη σο κία απφ ηηο θιαζζηθέο 

ζηξαηεγηθέο εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο αλάθιεζεο ελφο ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο 

πιεξνθνξίαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα ζηελ βηβιηνγξαθία ησλ 

ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο. Σα δηαγξάκκαηα απηά είλαη ρξήζηκα επεηδή καο 

επηηξέπνπλ λα εθηηκήζνπκε πνζνηηθά ηφζν ηελ πνηφηεηα ηνπ αλαθηψκελνπ 

ζπλφινπ θεηκέλσλ φζν θαη ην εχξνο ηνπ αιγνξίζκνπ αλάθηεζεο. Δπηπιένλ είλαη 

απιά ζηελ θαηαλφεζε θαη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ θαη εχθνια κε ηε ρξήζε κίαο 

απιήο αξηζκεηηθήο ηηκήο.  

 

Σππηθόο νξηζκόο ησλ κνληέισλ ΑE  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ επί κέξνπο κνληέισλ ζα δψζνπκε 

έλαλ ηππηθφ θαη αθξηβή νξηζκφ γηα ην ηη είλαη έλα κνληέιν ΑΔ.  

Οξηζκόο  

Έλα κνληέιν αλάθηεζεο εγγξάθσλ είλαη κία ηεηξάδα [D, Q, F, R(qi, dj)] φπνπ:  

1) D είλαη έλα ζχλνιν απφ ινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηα θείκελα ηεο ζπιινγήο 

2) Q είλαη έλα ζχλνιν απφ ινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηηο πιεξνθνξηαθέο 

αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Απηέο νη αλαπαξαζηάζεηο θαινχληαη εξσηήκαηα  

3) F είλαη έλα ππφβαζξν γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

θεηκέλσλ, ησλ εξσηεκάησλ θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο  

4) R(qi, dj) είλαη κηα ζπλάξηεζε θαηάηαμεο, ε νπνία ζπλδέεη έλαλ πξαγκαηηθφ 

αξηζκφ κε έλα εξψηεκα qi ∈  Q θαη κηα αλαπαξάζηαζε θεηκέλνπ dj ∈  D.  
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Μηα ηέηνηα θαηάηαμε νξίδεη κηα δηάηαμε πάλσ ζηα θείκελα πάληα κε βάζε ην 

εξψηεκα. qi. Γηαηζζεηηθά ν παξαπάλσ νξηζκφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία 

θαζνξηζκνχ ελφο κνληέινπ ΑΔ. Η δηαδηθαζία νξηζκνχ ελφο κνληέινπ είλαη ε 

αθφινπζε. Αξρηθά επηλνείηαη έλαο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο γηα ηα θείκελα θαη ηελ 

πιεξνθνξηαθή αλάγθε ηνπ ρξήζηε. Έπεηηα θαζνξίδεηαη έλα ππφβαζξν ζην νπνίν 

ζα κπνξνχλ απηέο νη αλαπαξαζηάζεηο λα κνληεινπνηεζνχλ. Σν ππφβαζξν απηφ, 

ζα πξέπεη λα παξέρεη θαη ηνλ κεραληζκφ θαηάηαμεο. Γηα παξάδεηγκα ζην Boolean 

κνληέιν, ην ππφβαζξν απηφ απνηειείηαη απφ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θεηκέλσλ 

θαη ησλ εξσηήζεσλ σο ζχλνια, θαη ηηο θιαζζηθέο πξάμεηο πάλσ ζηα ζχλνια. 

Αληίζηνηρα ζην κνληέιν δηαλπζκαηηθνχ ρψξνπ, ην ππφβαζξν απνηειείηαη απφ ηηο 

δηαλπζκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θεηκέλσλ ζηνλ t-δηάζηαην δηαλπζκαηηθφ ρψξν θαη 

ηηο επηηξεπηέο αιγεβξηθέο πξάμεηο πάλσ ζε δηαλχζκαηα. Έλα απφ ηα 

θιαζζηθφηεξα κνληέια θαηάηαμεο εγγξάθσλ είλαη θαη ην Vector Space model, έλα 

αιγεβξηθφ κνληέιν πνπ ζα εμεηάζνπκε ακέζσο παξαθάησ. 

 

3.3.4 Το μονηέλο Vector Space  

 

Σν κνληέιν Vector Space  (Salton, 1971) αληηκεησπίδεη ηελ αλεπάξθεηα ηεο 

αλάζεζεο δπαδηθψλ βαξψλ πνπ δεκηνπξγεί ην Boolean κνληέιν θαη εηζάγεη έλα 

ππφβαζξν ζην νπνίν επηηξέπεηαη πξνζεγγηζηηθφ ηαίξηαζκα. Σα βάξε πνπ 

αλαηίζεληαη ζηνπο φξνπο δεηθηνδφηεζεο, ηφζν γηα ηα θείκελα φζν θαη γηα ηα 

εξσηήκαηα είλαη κε δπαδηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

βαζκνχ νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπ εξσηήκαηνο θαη θάζε απνζεθεπκέλνπ θεηκέλνπ. 

Καηφπηλ ηα θείκελα δηαηάζζνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά, κε θξηηήξην ηνλ βαζκφ 

νκνηφηεηάο ηνπο κε ην εξψηεκα ηνπ ρξήζηε.  

Έηζη ζην κνληέιν Vector Space ιακβάλνληαη ππφςε θαη θείκελα πνπ ηθαλνπνηνχλ 

κεξηθψο ηηο ζπλζήθεο ηνπ εξσηήκαηνο θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη πνιχ πην 

αθξηβέο ζε ζρέζε κε ηελ Boolean αλάθηεζε.  

Οξηζκόο  

ην κνληέιν Vector Space ην βάξνο wi,j πνπ αληηζηνηρεί ζην δεχγνο (ki, dj) είλαη 

ζεηηθφ θαη φρη δπαδηθφ φπσο ζην Boolean κνληέιν. Δπηπιένλ αλαηίζεληαη βάξε θαη 

ζηνπο φξνπο δεηθηνδφηεζεο ηνπ εξσηήκαηνο. Έζησ wi,q ην βάξνο πνπ 
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αληηζηνηρεί ζην δεχγνο [ki, q], φπνπ wi,q ≥ 0. Σφηε ην δηάλπζκα ηνπ εξσηήκαηνο 

νξίδεηαη σο q

 = (w1,q, w2,q, …, wt,q) φπνπ t είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ φξσλ 

δεηθηνδφηεζεο ζην ζχζηεκα. Όπσο θαη πξηλ ην δηάλπζκα ηνπ d


j = (w1,j, w2,j, …, 

wt,j).  

Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην θείκελν dj θαη ην εξψηεκα ρξήζηε q αλαπαξίζηαληαη ζαλ 

δηαλχζκαηα δηάζηαζεο t. ην κνληέιν Vector Space πξνηείλεηαη ν βαζκφο ηεο 

νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ dj θαη ηνπ εξσηήκαηνο q λα ππνινγηζηεί σο ν 

βαζκφο ζπζρέηηζεο (correlation) κεηαμχ ησλ δχν δηαλπζκάησλ. Μέηξν ηνπ 

βαζκνχ ζπζρέηηζεο απνηειεί ην ζπλεκίηνλν ηεο εκπεξηερφκελεο γσλίαο ησλ δχν 

δηαλπζκάησλ. πγθεθξηκέλα: 

sim(dj,q)=
|||| qd

qd

j

j
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ρέζε 10 Οκνηόηεηα εξσηήκαηνο κε έγγξαθν 

 

φπνπ | jd


| θαη | q

| είλαη νη λφξκεο ησλ δηαλπζκάησλ. 

 Δθφζνλ wi,j ≥ 0 θαη wi,q ≥ 0, ην sim(dj, q) παίξλεη ηηκέο απφ 0 (θακία νκνηφηεηα) 

σο +1 (ηέιεην ηαίξηαζκα). Έηζη ην κνληέιν Vector Space, αληί λα πξνζπαζήζεη 

λα πξνζδηνξίζεη αλ έλα θείκελν είλαη ή φρη ζρεηηθφ, δηαηάζζεη ηα θείκελα κε 

θξηηήξην ηνλ βαζκό νκνηόηεηάο ηνπο πξνο ην εξψηεκα.  

Με απηή ηε ζηξαηεγηθή έλα θείκελν κπνξεί λα αλαθηεζεί αθφκα θαη αλ ηαηξηάδεη 

θαηά πξνζέγγηζε κε ην εξψηεκα. Δπεηδή δελ ζέινπκε λα αλαθηήζνπκε φια ηα 

θείκελα πνπ έρνπλ κε κεδεληθφ βαζκφ ζρεηηθφηεηαο κε ην εξψηεκα, αιιά απηά 

πνπ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν, ζέηνπκε έλα θαηψθιη ειέγρνπ γηα ην sim(dj, q). 

Κείκελα κε βαζκφ νκνηφηεηαο κεγαιχηεξν απ‟ απηφ ην θαηψθιη επηζηξέθνληαη 

ζην ρξήζηε. Πξηλ φκσο ππνινγίζνπκε ηελ θαηάηαμε ησλ θεηκέλσλ πξέπεη λα 

εμεηάζνπκε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ βαξψλ. Σν πξφβιεκα ππνινγηζκνχ ησλ 

βαξψλ αλάγεηαη ζην εμήο πξφβιεκα νκαδνπνίεζεο (clustering). Έζησ κηα 

ζπιινγή θεηκέλσλ C θαη έλα ζχλνιν A απφ θείκελα ηεο ζπιινγήο. ην πξφβιεκα 

ηεο ΑΔ, ην Α είλαη ην ζχλνιν εθείλν ησλ θεηκέλσλ πνπ απαληνχλ ζε κηα 

πιεξνθνξηαθή αλάγθε.  

Η δηαηχπσζε ηεο πιεξνθνξηαθήο αλάγθεο πνπ θαζνξίδεη ην Α, κπνξεί λα είλαη 

ζρεηηθά αζαθήο, νπφηε ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ είλαη δπν 
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εηδψλ. Πξψηνλ, πξέπεη λα θαζνξηζηεί πνηα ραξαθηεξηζηηθά ραξαθηεξίδνπλ ηα 

θείκελα ηνπ Α. Καη δεχηεξνλ πξέπεη λα θαζνξηζηεί πνηα ραξαθηεξηζηηθά 

δηαρσξίδνπλ ηα θείκελα ηνπ ζπλφινπ Α απφ ηα θείκελα ηνπ C. Η εμηζνξξφπεζε 

ηεο επίδξαζεο απηψλ ησλ δχν νκάδσλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ην αληηθείκελν ελφο 

θαινχ ζρήκαηνο αλάζεζεο βαξψλ.  

Έλα θαιφ κέηξν γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ εληφο ηνπ ζπλφινπ Α είλαη 

ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ φξνπ ki ζε θάζε θείκελν dj. Γηαηζζεηηθά φζν πην 

ζπρλά εκθαλίδεηαη έλαο φξνο ki ζε έλα θείκελν dj, ηφζν πην θαιή πεξηγξαθή ηνπ 

dj απνηειεί ν ki. Η ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ φξνπ, νλνκάδεηαη ζπρλά θαη 

παξάγνληαο tf (tf = term frequency). Δπίζεο έλα κέηξν γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

ζπλφισλ Α θαη C, απνηειεί ε αληίζηξνθε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ki ζηα 

θείκελα ηεο ζπιινγήο. Γηαηζζεηηθά αλ ν ki έρεη κεγάιε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηε 

ζπιινγή, δελ είλαη πνιχ ρξήζηκνο γηα λα ραξαθηεξίζεη έλα θείκελν θαη άξα λα 

δηαρσξίζεη κηα νκάδα θεηκέλσλ κεο ζηε ζπιινγή. Η αληίζηξνθε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο παξάγνληαο idf (idf = inverse document 

frequency). Σν θαιχηεξν ζρήκα ππνινγηζκνχ βαξψλ, πξέπεη λα πξνθχςεη απφ 

ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν παξαγφλησλ.  

 

Οξηζκόο  

Έζησ Ν ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θεηκέλσλ θαη ni ν αξηζκφο ησλ θεηκέλσλ ζηα 

νπνία εκθαλίδεηαη ν φξνο ki. Έζησ freqi,j ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ ki ζην dj. 

Σφηε ε θαλνληθνπνηεκέλε ζπρλφηεηα fi,j ηνπ φξνπ ki ζην dj δίλεηαη απφ ηε ζρέζε  

fi,j= 
jil

ji

freq

freq

,

,

max
 

 φπνπ ην max ππνινγίδεηαη πάλσ ζε θάζε φξν πνπ αλαθέξεηαη ζην θείκελν dj. Αλ 

ν ki δελ εκθαλίδεηαη ζην dj ηφηε fi,j = 0. Δπηπιένλ, έζησ idfi ε αληίζηξνθε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο γηα ηνλ ki, πνπ δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

idfi=
in

N
log  

Σφηε ην θαιχηεξν γλσζηφ ζρήκα ππνινγηζκνχ βαξψλ δίλεηαη απφ ην γηλφκελν: 

wi,j = fi,j x log
in

N
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ή απφ παξαιιαγή ηνπ παξαπάλσ. Σέηνηα ζρήκαηα ππνινγηζκνχ βαξψλ ιέγνληαη 

ζρήκαηα tf-idf.  

Γηα ηα βάξε ησλ φξσλ ζην εξψηεκα νη  (Salton & Buckley, 1988), πξφηεηλαλ  

wi,q = 
iqil

qi

n

N

freq

frew
log

max

5.0
5.0

,

,














  

φπνπ freqi,q είλαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ φξνπ ki ζην θείκελν πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πιεξνθνξηαθή αλάγθε q. Ο αζξνηζηηθφο παξάγνληαο 0.5, 

έρεη πξνθχςεη πεηξακαηηθά πσο εμηζνξξνπεί ην γεγνλφο φηη ην εξψηεκα 

απαξηίδεηαη ζπλήζσο απφ πνιχ ιίγνπο φξνπο.  

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ Vector Space, είλαη ηα εμήο:  

1) ην ζρήκα ππνινγηζκνχ βαξψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηεο 

αλάθηεζεο,  

2) ε ζηξαηεγηθή πξνζεγγηζηηθνχ ηαηξηάζκαηνο επηηξέπεη ηελ αλάθηεζε θεηκέλσλ 

πνπ πξνζεγγίδνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ εξσηήκαηνο,  

3) ν ηξφπνο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο θαηάηαμεο κε βάζε ην ζπλεκίηνλν αθελφο κελ 

επηηξέπεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θεηκέλσλ βάζεη ηνπ βαζκνχ νκνηφηεηάο ηνπο κε 

ηελ εξψηεζε αθεηέξνπ δε πινπνηείηαη εχθνια κε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο 

δεηθηνδφηεζεο.  

Έλα κεηνλέθηεκα είλαη φηη νη φξνη δεηθηνδφηεζεο ζεσξνχληαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ 

ηνπο. ηελ πξάμε φκσο, απηφ κπνξεί λα είλαη θαη πιενλέθηεκα. Αλ ιακβάλακε 

ππφςε ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ φξσλ κεηαμχ ηνπο γηα κία νιφθιεξε κεγάιε ζπιινγή 

θεηκέλσλ ηφηε, ιφγσ ηεο ζρεηηθήο ηνπηθφηεηαο πνπ απηέο ηείλνπλ λα έρνπλ, 

ελδερνκέλσο λα εμάγακε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη λα βιάπηακε ηελ 

ζπλνιηθή απφδνζε. Σειηθά ην κνληέιν Vector Space, παξά ηελ απιφηεηα ηεο 

ζχιιεςήο θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπ είλαη έλα ζηηβαξφ κνληέιν. Η δπλαηφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο πξνζεγγηζηηθνχ ηαηξηάζκαηνο, δίλεη απνηειέζκαηα πνπ είλαη δχζθνιν 

λα βειηησζνχλ ρσξίο επέθηαζε ηνπ εξσηήκαηνο ή εθαξκνγή αλάδξαζεο ρξήζηε. 

Σα αιγεβξηθά κνληέια πνπ αθνινχζεζαλ ην Vector Space αλ θαη έρνπλ θαηά 

ζεκεία θαιχηεξε απφδνζε, είλαη πην δχζθνια ζηελ πινπνίεζή ηνπο. Πάλησο ην 

Vector Space δελ αληηκεησπίδεη επαξθψο ηα πξνβιήκαηα ηεο πλσλπκίαο θαη ηεο 

Πνιπζεκίαο. Λφγσ φκσο ηεο επθνιίαο ζηελ πινπνίεζή ηνπ, παξακέλεη ην πην 

δεκνθηιέο κνληέιν. 
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3.3.5 Παραλλαγή Vector Space model - LSI 

Ση είλαη ην Latent Semantic Indexing - LSI 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αζρνιεζήθακε κε ην κνληέιν δηαλπζκαηηθνχ 

ρψξνπ (vector space model). ην ηξέρσλ θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε κία 

πξνέθηαζε ηνπ κνληέινπ απηνχ, ζηελ νπνία νη εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ φξσλ 

ιακβάλνληαη ξεηά ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη αμηνπνηνχληαη ζηελ αλάθηεζε. Η 

πξνέθηαζε απηή είλαη γλσζηή σο Latent Semantic Indexing (LSI) θαη ζε απηή 

κνληεινπνηνχληαη ηαπηφρξνλα φιεο νη αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ φξσλ θαη ησλ 

εγγξάθσλ. Η ηερληθή βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη κία «ιαλζάλνπζα» 

(latent) δνκή ζην ππφδεηγκα ρξήζεο ιέμεσλ ζε δηάθνξα έγγξαθα, θαη γίλεηαη 

ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ γηα λα εθηηκεζεί απηή. Μία πεξηγξαθή ησλ φξσλ, 

ησλ εγγξάθσλ θαη αλαδεηήζεσλ ηνπ ρξήζηε, βαζηζκέλε ζηελ ππνθείκελε 

«ιαλζάλνπζα ζεκαζηνινγηθή» (latent semantic) δνκή (παξά ηελ επηθαλεηαθή 

δνκή ιέμεσλ) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηελ αλάθηεζε 

πιεξνθνξίαο. Έλα πιενλέθηεκα ηεο LSI αλαπαξάζηαζεο είλαη φηη γηα κία 

αλαδήηεζε ηνπ ρξήζηε, έλα έγγξαθν κπνξεί λα αλαθηεζεί, αθφκα θαη αλ δελ έρεη 

ζρεηηθέο ιέμεηο κε ηελ αλαδήηεζε. Σν Latent Semantic Indexing (LSI) 

ρξεζηκνπνηεί ηελ δηάζπαζε ζε ηδηάδνπζεο ηηκέο (SVD) πξνθεηκέλνπ λα 

κνληεινπνηήζεη ηηο ζπλδπαδφκελεο ζρέζεηο. Η SVD είλαη πνιχ ζπγγεληθή κε ηελ 

δηάζπαζε ζε ηδηνδηαλχζκαηα θαη ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ. Έλαο κεγάινο 

πίλαθαο φξσλ-εγγξάθσλ αλαιχεηαη ζε έλα ζχλνιν απφ k , ηππηθά απφ 100 σο 

300, νξζνθαλνληθνχο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο ν αξρηθφο πίλαθαο κπνξεί λα 

πξνζεγγηζηεί κε γξακκηθφ ζπλδπαζκφ. Αληί λα αλαπαξίζηαληαη ηα έγγξαθα θαη νη 

αηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ απεπζείαο ζαλ ζχλνια αλεμάξηεησλ ιέμεσλ, ην LSI ηα 

αλαπαξηζηά ζαλ ζπλερείο ηηκέο ζε θάζε κία απφ ηηο k νξζνθαλνληθέο δηαζηάζεηο 

δεηθηνδφηεζεο. Δθφζνλ ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ ή ησλ δηαζηάζεσλ είλαη πνιχ 

κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κνλαδηθψλ φξσλ νη ιέμεηο δελ κπνξεί λα είλαη 

αλεμάξηεηεο.  

Γηα παξάδεηγκα, αλ δχν φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φκνηα πεξηβάιινληα 

(έγγξαθα), ζα έρνπλ παξφκνηα δηαλχζκαηα ζηελ αλαπαξάζηαζε. Η SVD κπνξεί 



ειίδα 48 απφ 83 

λα ζπιιάβεη θαιχηεξα κία ηέηνηα δνκή απφ φηη νη απιέο ζπζρεηίζεηο θαη 

νκαδνπνηήζεηο φξνπ κε φξν θαη εγγξάθνπ κε έγγξαθν. Σν LSI κεξηθψο μεπεξλάεη 

θάπνηεο απφ ηηο ειιείςεηο ηεο ππφζεζεο γηα αλεμαξηεζία ησλ ιέμεσλ, θαη παξέρεη 

έλαλ απηφκαην ηξφπν ρεηξηζκνχ ηεο ζπλσλπκίαο ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε ελφο 

φρη απηφκαηα θαηαζθεπαζκέλνπ ζεζαπξνχ.  

Η αλάιπζε πνπ δηεμάγεηαη απφ ηελ SVD κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί θαη 

γεσκεηξηθά. Σν απνηέιεζκα είλαη έλα ζχλνιν δηαλπζκάησλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ηε 

ζέζε θάζε φξνπ θαη έγγξαθνπ ζην (κεησκέλεο δηάζηαζεο) ρψξν ηεο LSI 

αλαπαξάζηαζεο. Η ζέζε ησλ δηαλπζκάησλ ησλ φξσλ αληαλαθιά ηηο ζπζρεηίζεηο 

ζηε ρξήζε ηνπο γηα φια ηα έγγξαθα. ε απηφ ην ρψξν ην ζπλεκίηνλν ή ην 

εζσηεξηθφ γηλφκελν κεηαμχ ησλ δηαλπζκάησλ ηζνδπλακεί κε ηελ ππνινγηδφκελε 

νκνηφηεηα ηνπο. Η αλάθηεζε ηππηθά πξνρσξάεη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο ζε 

κία αλαδήηεζε γηα λα θαζνξίζεη έλα ζεκείν ζην ρψξν, θαη φια ηα έγγξαθα 

βαζκνινγνχληαη κε βάζε ηελ νκνηφηεηα ηνπο κε ηελ αλαδήηεζε. Δπηπιένλ, 

εθφζνλ ηα δηαλχζκαηα θαη ησλ φξσλ θαη ησλ εγγξάθσλ αλαπαξηζηνχληαη ζηνλ 

ίδην ρψξν, νη νκνηφηεηεο κεηαμχ νπνηνπδήπνηε ζπλδπαζκνχ ησλ φξσλ θαη ησλ 

εγγξάθσλ κπνξνχλ εχθνια λα εμαρζνχλ.  

 

Μία βαζηθή αδπλακία ησλ πξνεγνπκέλσλ κνληέισλ αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο είλαη 

φηη δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απνδνηηθά ηα θαηλφκελα ηεο ζπλσλπκίαο 

(synonymy) θαη ηεο πνιπζεκίαο (polysemy). Υξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν ζπλσλπκία 

γηα λα πεξηγξάςνπκε ην γεγνλφο φηη κπνξνχκε κε πνιινχο ηξφπνπο λα 

αλαθεξζνχκε ζην ίδην αληηθείκελν ή ζηελ ίδηα έλλνηα. Γηα παξάδεηγκα, δχν 

άλζξσπνη δηαιέγνπλ ηελ ίδηα ιέμε γηα λα πεξηγξάςνπλ έλα αληηθείκελν κφλν ζην 

20% ησλ πεξηπηψζεσλ. ρεηηθά κηθξή ζπκθσλία έρεη αλαθεξζεί ζηηο κειέηεο 

ζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ ζπληαθηψλ επξεηεξίνπ θαη ζηνπο φξνπο ςαμίκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθάζηνηε εηδηθνχο κεζνιαβεηέο, ή ιηγφηεξν 

έκπεηξνπο εμεξεπλεηέο. Η χπαξμε ηεο ζπλσλπκίαο ηείλεη λα κεηψζεη ζεκαληηθά 

ηελ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο. Δπίζεο πνιιέο θνξέο, ιφγσ ηνπ φηη ε 

ίδηα ιέμε έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζεκαζίεο, κπνξεί λα αλαθηεζεί πιηθφ άζρεην 

απφ απηφ πνπ δεηείηαη. Απηφ ην γεγνλφο πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν πνιπζεκία. ε 

δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο ή ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο ν ίδηνο φξνο κπνξεί λα 
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έρεη πνηθίια λνήκαηα. Έηζη φηαλ έλα έγγξαθν πεξηέρεη έλαλ φξν απηφ δελ 

ζεκαίλεη ππνρξεσηηθά φηη ν φξνο απηφο έρεη ην λφεκα πνπ καο ελδηαθέξεη.  

Η πνιπζεκία δξα επηβαξπληηθά ζηελ αθξίβεηα ησλ ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο. Η 

αδπλακία ησλ ηζρπνπζψλ κεζφδσλ δεηθηνδφηεζεο θαη αλάθηεζεο, λα 

αληηκεησπίζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα νθείιεηαη θπξίσο ζε ηξεηο ιφγνπο. Ο 

πξψηνο είλαη ν αηειήο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη απνζεθεπκέλα ηα δεδνκέλα. Οη 

φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα έγγξαθα, είλαη κφλν έλα 

θιάζκα ησλ φξσλ πνπ νη ρξήζηεο ζα ςάμνπλ λα βξνπλ ζε απηά. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί πνιιέο θνξέο ηα έγγξαθα δελ πεξηέρνπλ φινπο ηνπο φξνπο πνπ δεηάεη ν 

ρξήζηεο ή γηαηί νη δηαδηθαζίεο επηινγήο φξσλ δεηθηνδφηεζεο ζθφπηκα 

παξαβιέπνπλ πνιινχο απφ ηνπο φξνπο ζε έλα έγγξαθν. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο 

είλαη ε έιιεηςε κηαο επαξθήο απηφκαηεο κεζφδνπ πνπ λα αληηκεησπίδεη ηελ 

πνιπζεκία. Μηα γλσζηή πξνζπάζεηα είλαη ε ρξήζε ειεγρφκελσλ ιεμηινγίσλ θαη 

κεζαδφλησλ πνπ λα δξνπλ σο κεηαθξαζηέο. Απηή ε ιχζε δελ είλαη κφλν 

εμαηξεηηθά αθξηβή αιιά θαη κε απνηειεζκαηηθή. Μηα άιιε πξνζπάζεηα είλαη ε 

ρξήζε Boolean δηαζηαχξσζεο θαη ζπληνληζκνχ κε άιινπο φξνπο γηα 

απνζαθήληζε ηεο ζεκαζίαο. Η επηηπρία εκπνδίδεηαη απφ ηελ αδπλακία ησλ 

ρξεζηψλ λα ζθεθηνχλ θαηάιιεινπο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, αλ απηνί ππάξρνπλ, 

θαη ζην γεγνλφο φηη κεξηθνί φξνη δελ εκθαλίδνληαη ζηα έγγξαθα ή δελ κπνξνχλ 

λα αλαθηεζνχλ. Ο ηξίηνο παξάγνληαο είλαη πεξηζζφηεξν ηερληθφο θαη έρεη ζρέζε 

κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο. ηα 

ζπζηήκαηα απηά θάζε ηχπνο ιέμεο επεμεξγάδεηαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

ππφινηπνπο. Έηζη ην ηαίξηαζκα (ή κε) δχν φξσλ νη νπνίνη ζπλερψο εκθαλίδνληαη 

καδί, κεηξάεη ην ίδην κε ην ηαίξηαζκα δπν φξσλ πνπ ζπάληα εκθαλίδνληαη καδί ζην 

ίδην έγγξαθν. Έηζη ε επηηπρία ηφζν ζηε Boolean φζν θαη ζηε αλαδήηεζε επηπέδνπ 

ζπληεηαγκέλσλ, εκπνδίδεηαη απφ ηελ αδπλακία λα πεξηζζεχνπλ νη δηαθνξεηηθέο 

αμίεο θαη σο απνηέιεζκα θαηαζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα ζε άγλσζην βαζκφ. Σν 

πξφβιεκα απηφ κεγαιψλεη ηελ δπζθνιία ηνπ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη κία 

αλαδήηεζε ζχλζεησλ φξσλ απνδνηηθά ψζηε λα επεθηείλεη ή λα πεξηνξίζεη κία 

αλαδήηεζε.  
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Αιγόξηζκνο Latent Semantic Indexing  

Σν LSI απνηειεί κηα κέζνδν αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο 

ηεο γξακκηθήο άιγεβξαο γηα λα κεηψζεη ην κέγεζνο ηνπ πίλαθα εκθάληζεο 

ζπρλνηήησλ ψζηε λα είλαη πην εχθνιε ε επεμεξγαζία ηνπ. Σν κνληέιν ηνπ LSI 

αλαπηχρζεθε απφ ηνπο: Deerwester, Dumais, Furnas, Landauer, Harshman ην 

1988 ζηα εξγαζηήξηα ηεο Bellcore ([DDFLH88].  

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπκε ην κνληέιν ηνπ Latent Semantic Indexing 

δεκηνπξγνχκε αξρηθά έλαλ πίλαθα φξσλ-θεηκέλσλ Freq_Table κεγέζνπο t x d , 

φπνπ t ν αξηζκφο ησλ φξσλ θαη d o αξηζκφο ησλ θεηκέλσλ. Σα ζηνηρεία ηνπ 

πίλαθα Freq_Table απνηεινχλ ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο θάζε φξνπ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν, δειαδή Freq_Table=[αij] φπνπ ην αij δειψλεη ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ φξνπ i ζην θείκελν j. ηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο 

Freq_Table δηαζπάηαη ζην γηλφκελν 3 πηλάθσλ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ SVD 

(singular value decomposition) ή αιιηψο "δηάζπαζεο ηδηφκνξθσλ ηηκψλ". Η 

δηάζπαζε ηδηφκνξθσλ ηηκψλ βξίζθεη ρξήζε θπξίσο ζηελ παξαγνληνπνίεζε 

ηδηνηηκψλ - ηδηνδηαλπζκάησλ ελφο ζπκκεηξηθνχ πίλαθα.  

χκθσλα κε ηε κέζνδν SVD έλαο πίλαθαο Α δηαζπάηαη ζε γηλφκελν ηξηψλ 

πηλάθσλ Α=TxSxDT, φπνπ ν T είλαη έλαο νξζνγψληνο πίλαθαο κεγέζνπο t x t θαη 

νλνκάδεηαη πίλαθαο αξηζηεξψλ ηδηνδηαλπζκάησλ, ν S είλαη έλαο δηαγψληνο πίλαθαο 

κεγέζνπο t x r θαη ηα ζηνηρεία ηεο θπξίαο δηαγσλίνπ ηνπ απνηεινχλ ηηο ηδηάδνπζεο 

ηηκέο ηνπ Α, ελψ ν πίλαθαο D είλαη έλαο νξζνγψληνο πίλαθαο κεγέζνπο r x d θαη 

θαιείηαη πίλαθαο δεμηψλ ηδηνδηαλπζκάησλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηήιεο ηνπ T είλαη ηα ηδηνδηαλχζκαηα ηνπ πίλαθα ΑΑΣ ελψ νη 

γξακκέο ηνπ D είλαη ηα ηδηνδηαλχζκαηα ηνπ ΑΣΑ. Έλα παξάδεηγκα δηάζπαζεο 

πίλαθα θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  
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Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο πίλαθεο T, S, D κπνξνχκε λα αλαθαηαζθεπάζνπκε ηνλ 

πίλαθα Freq_Table ρσξίο θαλέλα ιάζνο. Απηφ φκσο πνπ θάλεη ην LSI είλαη λα 

θξαηά απφ ηνλ πίλαθα S ηηο k κεγαιχηεξεο ηδηάδνπζεο ηηκέο θαη λα κεδελίδεη ηηο 

ππφινηπεο. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο θαηλνχξηνο πίλαθαο S* κεγέζνπο k x k. 

βήλνληαο θαη ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο θαη γξακκέο ησλ πηλάθσλ T θαη D 

αληίζηνηρα δεκηνπξγνχκε έλα λέν γηλφκελν Freq_Table*=T*x S*x D*T , φπνπ ν 

πίλαθαο T* είλαη κεγέζνπο t x k θαη o πίλαθαο D* είλαη κεγέζνπο k x d. Έρνπκε 

ινηπφλ ην αθφινπζν ζρήκα: Βέβαηα ε επηινγή ηνπ k απνηειεί θξίζηκν ζεκείν γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ LSI, αθνχ ζέινπκε έλα k ηέηνην ψζηε λα πεξηιακβάλεηαη ε 

απαξαίηεηε πιεξνθνξία αιιά θαη λα κε γίλνληαη ιάζε θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή 

ηνπ αξρηθνχ πίλαθα Freq_Table. Η θπζηθή ζεκαζία ησλ πηλάθσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηά ηελ παξαγνληνπνίεζε ηνπ πίλαθα Freq_Table ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπκε ηε θπζηθή ζεκαζία ησλ πηλάθσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

ζα έρνπκε ππφςε φηη ζέινπκε λα βξνχκε :  

α) πφζν δπν φξνη ζρεηίδνληαη  

β) πφζν ζρεηίδνληαη δπν θείκελα κεηαμχ ηνπο θαη  

γ) πψο ζρεηίδεηαη έλα θείκελν κε έλα ζπγθεθξηκέλν φξν.  

 

ρέζε κεηαμύ δπν όξσλ.  

Σν εζσηεξηθφ γηλφκελν κεηαμχ δχν γξακκψλ ηνπ πίλαθα Freq_Table δείρλεη θαηά 

πφζν ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο δπν φξνη, ελλνψληαο φηη απηνί εκθαλίδνληαη ζε έλα 

ζχλνιν θεηκέλσλ κε ην ίδην ζέκα. Πην αλαιπηηθά ν πίλαθαο Freq_Table x 

Freq_TableT είλαη έλαο ζπκκεηξηθφο πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα εζσηεξηθά 

γηλφκελα πνπ εθθξάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ φξσλ.  

Δηθόλα 8 Γηάζπαζε πίλαθα κε ηε κέζνδν SVD 
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ρέζε κεηαμύ δπν θεηκέλσλ.  

Σν εζσηεξηθφ γηλφκελν κεηαμχ δχν ζηειψλ ηνπ Freq_Table δείρλεη θαηά πφζν 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο δπν θείκελα, ελλνψληαο φηη ζε απηά εκθαλίδνληαη νη ίδηνη 

φξνη, άξα έρνπλ ην ίδην ζέκα. Πην αλαιπηηθά ν πίλαθαο Freq_TableT x Freq_Table 

είλαη έλαο ζπκκεηξηθφο πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα εζσηεξηθά γηλφκελα πνπ 

εθθξάδνπλ ηε ζρεηηθφηεηα κεηαμχ θεηκέλσλ.  

ρέζε κεηαμύ θεηκέλνπ όξνπ.  

Η ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε έλα φξν θαη έλα θείκελν είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. 

Όπσο έρνπκε ήδε νξίζεη θάζε ζηνηρείν ηνπ πίλαθα Freq_Table απνηειεί ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελφο φξνπ ζε έλα θείκελν. Δδψ φκσο ζα εθθξάζνπκε ηνλ 

πίλαθα Freq_Table κε ηε βνήζεηα ησλ άιισλ πηλάθσλ.  

Ο πίλαθαο T απνηειείηαη απφ νξζνθαλνληθέο ζηήιεο νη νπνίεο νξίδνπλ έλα ρψξν 

δηαλπζκάησλ πνπ εθθξάδεη ζχλνια φξσλ. Δπνκέλσο θάζε θείκελν νξίδεηαη σο 

γξακκηθφο ζπλδπαζκφο θάπνησλ ζπλφισλ φξσλ. Σα ζχλνια απηά είλαη γξακκηθά 

αλεμάξηεηα (αθνχ νη ζηήιεο είλαη θάζεηεο κεηαμχ ηνπο) θαη κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη ην θαζέλα νξίδεη θαη έλα ζέκα δηαθνξεηηθφ απφ ηα άιια.  

Ο πίλαθαο D θαζνξίδεη ηε βαξχηεηα πνπ έρεη θάζε ζέκα κέζα ζηε ζπιινγή ησλ 

θεηκέλσλ. Ο πίλαθαο D απνηειείηαη απφ νξζνθαλνληθέο ζηήιεο νη νπνίεο νξίδνπλ 

έλα ρψξν δηαλπζκάησλ πνπ εθθξάδεη ζχλνια θεηκέλσλ. Δπνκέλσο θάζε φξνο 

νξίδεηαη σο έλαο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο θάπνησλ ζπλφισλ θεηκέλσλ.  

Σα ζχλνια απηά είλαη γξακκηθά αλεμάξηεηα θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην 

θαζέλα νξίδεη θαη κηα δηαθνξεηηθή εξκελεία. Δμαηηίαο ηεο ηζφηεηαο Freq_Table= T 

x S x DT θαη εθκεηαιεπφκελνη ην γεγνλφο φηη ν πίλαθαο S κπνξεί λα γξαθεί σο 

γηλφκελν δπν πηλάθσλ S1/2 x S1/2 (φπνπ θάζε ζηνηρείν ηνπ πίλαθα S1/2 απνηειεί 

ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ S) γξάθνπκε ηελ ηζφηεηα: 

Freq_Table=T x S1/2 x S1/2 x DT. Έηζη ην γηλφκελν T x S1/2 νξίδεη έλα ζχλνιν απφ 

ζέκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ S απνθηνχλ 

δηαθνξεηηθή βαξχηεηα -ζεκαζία, ελψ ην γηλφκελν S1/2 x DT νξίδεη έλα ζχλνιν 

απφ εξκελείεο φξσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηψληαο πάιη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ S 

απνθηνχλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία. Αθνχ είδακε ηε θπζηθή ζεκαζία θάζε πίλαθα ζα 

δνχκε πσο κνληεινπνηείηαη κηα εξψηεζε ελφο ρξήζηε ζην LSI θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζα παξνπζηάζνπκε έλα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ.  
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Σν εξψηεκα ελφο ρξήζηε αλαπαξίζηαηαη σο έλα δηάλπζκα ηεο κνξθήο : q =q T x 

Σ x S-1 , φπνπ q είλαη ην δηάλπζκα ησλ ιέμεσλ πνπ ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί γηα 

ηελ εξψηεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηα αληίζηνηρα βάξε φξσλ. Σν δηάλπζκα 

ηνπνζεηείηαη ζηνλ k-δηάζηαην ρψξν θαη ζπγθξίλεηαη κε ηα δηαλχζκαηα ησλ 

θεηκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο σο ζπλάξηεζε ζρεηηθφηεηαο ηε ζπλάξηεζε ηνπ 

ζπλεκίηνλνπ αλάκεζα ζην θάζε θείκελν θαη ην εξψηεκα. Σα ζρεηηθά θείκελα 

ζχκθσλα κε θάπνην θαηψθιη επηζηξέθνληαη ζην ρξήζηε. Παξαθάησ 

παξαζέηνπκε έλα παξάδεηγκα γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην κνληέιν αλάθηεζεο 

ηνπ Latent Semantic Indexing.  

Παξάδεηγκα Xξήζεο ηνπ LSI.  

Έζησ φηη έρνπκε κηα ζπιινγή 9 θεηκέλσλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνπκε κε βάζε ηνλ 

ηίηιν ηνπο.  

Πίλαθαο 2 πιινγή θεηκέλσλ 

 

 

Με πιάγηα γξάκκαηα ραξαθηεξίδνπκε ζηνπο ηίηινπο ηηο ιέμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο keywords .ηε ζπλέρεηα κε βάζε απηνχο ηνπο ηίηινπο 

θαηαζθεπάδνπκε έλαλ απιφ πίλαθα Υ (θεηκέλσλ-keywords), κε ρξήζε ηνπ 

δπαδηθνχ κνληέινπ γηα ηα βάξε (0 αλ δελ εκθαλίδεηαη ν φξνο ,1 αλ εκθαλίδεηαη). 

Ο πίλαθαο είλαη δηαζηάζεσλ 12 x 9 θαη είλαη ν αθφινπζνο : 
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Πίλαθαο 3 Ο πίλαθαο εκθάληζεο ζπρλνηήησλ 

 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε βιέπνπκε φηη θάζε θείκελν ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα 

δηάλπζκα 12 δηαζηάζεσλ, κε θάζε κηα δηάζηαζε λα αληηζηνηρεί ζε έλα φξν. 

Δπίζεο βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ 2 θαηεγνξίεο θεηκέλσλ ζηε ζπιινγή, κία ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζην human-computer interaction θαη κία ε νπνία αλαθέξεηαη ζε 

ζεσξία γξάθσλ. Άξα ζα ήηαλ επηζπκεηφ αλ θάλακε κηα αλαδήηεζε κε βάζε ην 

human computer interaction λα παίξλακε ζαλ απάληεζε φια ηα θείκελα ηεο 

θαηεγνξίαο HCI. Βιέπνπκε φκσο φηη ηα θείκελα HCI3 θαη HCI5 δελ ζα πεξηέρνληαλ 

ζηελ απάληεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο δελ πεξηέρνπλ ζηελ αλαπαξάζηαζή ηνπο 

απηνχο ηνπο φξνπο. Αλ ηψξα εθαξκφζνπκε ηνλ αιγφξηζκν LSI θαη εθαξκφζνπκε 

SVD ζηνλ πίλαθα Υ, θξαηψληαο κφλν δπν δηαζηάζεηο (δειαδή ηηο 2 πξψηεο 

ζηήιεο ηνπ πίλαθα S) έρνπκε ηελ αλαπαξάζηαζε θεηκέλσλ θαη φξσλ ζηηο 2 

δηαζηάζεηο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.  

Αληίζηνηρα θάζε φξνο αλαπαξίζηαηαη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο αληίζηνηρεο 

ζηήιεο ηνπ πίλαθα T (πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κέζνδν SVD ) κε ηελ ηδηφκνξθε ηηκή 

ζ1 γηα ηε x - ζπληεηαγκέλε θαη κε ηελ δεχηεξε ηδηφκνξθε ηηκή ζ2 γηα ηελ y-

ζπληεηαγκέλε. Έηζη ηνπνζεηνχκε ηνπο φξνπο ζην δηζδηάζηαην ρψξν, (αλ είρακε 

θξαηήζεη k ηδηφκνξθεο ηηκέο ηνπ πίλαθα S, ηφηε ζα αλαθεξφκαζηαλ ζην k-

δηάζηαην ρψξν θαη θάζε i-ζπληεηαγκέλε ζα ππνινγηδφηαλ κε πνιιαπιαζηαζκφ 

ηνπ δηαλχζκαηνο-ζηήιεο ηνπ T πνπ εθθξάδεη θάζε φξν κε ηελ αληίζηνηρε ζΙ 

ηδηφκνξθε ηηκή). Παξαηεξνχκε φηη ηα θείκελα έρνπλ ζαθψο δηαρσξηζηεί ζην 

ρψξν ζε δπν νκάδεο, (ε πξψηε νκάδα πεξηέρεη ηα θείκελα κε ζέκα ην human 

computer interaction θαη ε δεχηεξε ηα θείκελα κε ζέκα ηα γξαθήκαηα). Έηζη 
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φηαλ ζέζνπκε ην εξψηεκα "human computer interaction" αξρηθά ην εξψηεκα 

απηφ ζα αληηζηνηρεζεί ζε δηαζηάζεηο ηνπ LSI (κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνεγνπκέλσο 

αλαπηχμακε) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επηζηξαθνχλ φια ηα θείκελα ηα νπνία 

βξίζθνληαη "θνληά" ζε απηφ ζχκθσλα κε ηε ζπλάξηεζε ζπλεκηηφλνπ. Έηζη 

αθφκα θαη θείκελα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα αιιά δε κνηξάδνληαη ηα 

keywords ζα επηζηξαθνχλ.  

ρήκα 3: Αληηζηνίρηζε θεηκέλσλ θαη φξσλ ζε 2 δηαζηάζεηο κε ρξήζε ηνπ LSI  

 

Θέκαηα γηα πδήηεζε ζην LSI.  

Σα απνηειέζκαηα πεηξακάησλ πνπ έγηλαλ εθαξκφδνληαο ην LSI ζε ππάξρνπζεο 

βάζεηο θεηκέλσλ ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθά θαη έδεημαλ φηη ην LSI ππεξέρεη άιισλ 

κεζφδσλ αλάθηεζεο πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε ηαίξηαζκα ησλ keywords. 

Όκσο θαη ε ζεσξεηηθή κειέηε ηνπ κνληέινπ ηνπ LSI δείρλεη φηη ην LSI 

αληηκεησπίδεη αξθεηά θαιά πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αλάθηεζε 

πιεξνθνξίαο. Σo LSI αληηκεησπίδεη ηθαλνπνηεηηθά ην πξφβιεκα ηεο ζπλσλπκίαο 

αθνχ θάζε φξνο ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο άιινπο θαη δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνπλ ζεκαηηθά ηα θείκελα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηζηξέθνληαη 
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θείκελα ηα νπνία δε κνηξάδνληαη θαλέλα φξν δεηθηνδφηεζεο κε ην εξψηεκα πνπ 

ζέηεη έλαο ρξήζηεο αιιά είλαη ζρεηηθά κε απηφ. Αληίζεηα ην LSI δε κπνξεί λα 

ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο πνιπζεκίαο ,αθνχ θάζε φξνο αλαπαξίζηαηαη απφ έλα 

κνλαδηθφ ζεκείν ζηνλ k-δηάζηαην ρψξν, νπφηε νη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο κηαο 

ιέμεο αληηζηνηρίδνληαη ζην ίδην ζεκείν. Μάιηζηα έλαο φξνο κε πνιιέο ζεκαζίεο 

αλαπαξίζηαηαη σο ν δπγηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ δηαθνξεηηθψλ ελλνηψλ θαη φηαλ 

δελ ππάξρεη ηαχηηζε κηαο έλλνηαο κε απηήλ πνπ αλαπαξηζηνχκε ππάξρεη 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαη πξνθχπηνπλ ιάζνο απνηειέζκαηα. Μηα πξνθαλήο ιχζε 

ζε απηφ ην πξφβιεκα είλαη λα εληνπίδνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ελφο φξνπ 

θαη λα ηνλ ηνπνζεηνχκε ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ ρψξνπ νξίδνληαο γηα θάζε 

έλλνηα κηα ππνθαηεγνξία. Απφ φζα αλαθέξακε παξαπάλσ ην LSI απνηειεί έλα 

ππνζρφκελν κνληέιν αλάθηεζεο ην νπνίν κάιηζηα πξνζθέξεη θαη κηα νηθνλνκηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ πίλαθα φξσλ-θεηκέλσλ αθνχ κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαζηάζεσλ πεηπραίλνπκε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα (ζπλήζσο ν 

αξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ θπκαίλεηαη απφ 100-150). Παξφια απηά ππάξρνπλ 

θάπνηα κεηνλεθηήκαηα πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε ρξήζε ηνπ LSI σο 

γεληθεπκέλνπ κνληέινπ αλάθηεζεο. Έλα απφ απηά είλαη ε δπζθνιία ζηελ 

πξνζζήθε λέσλ θεηκέλσλ κε απνηέιεζκα ε αδπλακία ρξήζεο ηνπ κνληέινπ ζε 

δπλακηθά πεξηβάιινληα φπσο ην Γηαδίθηπν. Ο πίλαθαο φξσλ - θεηκέλσλ ζα πξέπεη 

λα αλαλεψλεηαη εχθνια θαη γξήγνξα κε ηηο πξνζζήθεο λέσλ θεηκέλσλ ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα εθαξκφδεηαη μαλά ζηνλ αλαλεσκέλν πίλαθα ε κέζνδνο SVD.  

Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ αιγφξηζκνη πνπ ελεκεξψλνπλ θαηάιιεια ηνλ πίλαθα 

αλ θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα απνδνηηθφηεξνπο ηξφπνπο ελεκέξσζεο. Δπίζεο 

θξίζηκν ζέκα απνηειεί θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαζηάζεσλ πνπ πξνο 

ην παξφλ γίλεηαη κφλν έρνληαο γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπιινγήο 

θεηκέλσλ πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο. Η επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαζηάζεσλ 

επεξεάδεη ηελ απφδνζε ηνπ LSI. Η κείσζε ηνπ αξρηθνχ αξηζκνχ δηαζηάζεσλ 

απνκαθξχλεη ην ζφξπβν πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ 

ιέμεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα θείκελα. Απφ ηελ άιιε φκσο αλ κεηψζνπκε θαηά 

πνιχ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ν πίλαθαο πνπ πξνθχπηεη έρεη ράζεη έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο, κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε απφδνζε ζηα 

απνηειέζκαηα. Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο έλαο αξηζκφο δηαζηάζεσλ 
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ίζνο κε 150 - 200 δνπιεχεη ζσζηά θαη έρεη ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα. Πην αλαιπηηθά 

θαηάιιεια πεηξάκαηα έδεημαλ φηη ε απφδνζε ζηελ αλάθηεζε θεηκέλσλ απμάλεηαη 

σο έλα ζεκείν θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ θαη αγγίδεη έλα 

κέγηζην.  

ηε ζπλέρεηα αλ απμήζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ε αθξίβεηα αξρίδεη λα 

κεηψλεηαη θαη φηαλ θηάζνπκε ζην ζεκείν φπνπ θξαηάκε ηηο αξρηθέο δηαζηάζεηο 

ηφηε , ε απφδνζε ηνπ LSI ηζνχηαη κε ηελ απφδνζε πνπ έρεη ην δηαλπζκαηηθφ 

κνληέιν αλάθηεζεο. Άξα ε επηινγή ησλ δηαζηάζεσλ είλαη έλα θξίζηκν ζέκα γηα 

έξεπλα. Μηα κέζνδνο ε νπνία πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηνπ LSI είλαη 

ην relevance feedback (αλάδξαζε ζρεηηθφηεηαο). ε απηή ηε κέζνδν, κεηά ηελ 

επηζηξνθή ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην εξψηεκα, ν ρξήζηεο εμεηάδεη ηηο 

απαληήζεηο θαη ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα γηα ηα απνηειέζκαηα, δειαδή πνηα ήηαλ 

ζρεηηθά θαη πνηα φρη κε ηελ εξψηεζε ηνπ. ηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα αιιάδεη ην 

εξψηεκα δίλνληαο κεγαιχηεξν βάξνο ζηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα θείκελα 

πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε θαη κηθξφηεξν βάξνο ζηνπο φξνπο 

πνπ πεξηέρνληαλ ζηα θείκελα πνπ ν ρξήζηεο ραξαθηήξηζε σο κε ζρεηηθά κε ηελ 

εξψηεζε ηνπ.  

Αθνινχζσο ην εξψηεκα επαλεμεηάδεηαη θαη έρνπκε κηα θαηλνχξηα απάληεζε ε 

νπνία είλαη πνηνηηθφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε. Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ην 

LSI δε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δπλακηθά πεξηβάιινληα φπσο ν Παγθφζκηνο 

Ιζηφο αθνχ είλαη πνιχ δχζθνιε ε πξνζζήθε λέσλ θεηκέλσλ θαη φξσλ. 

Πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα έρεη κεγάιε απφδνζε ζα πξέπεη κεηά ηελ πξνζζήθε 

κηθξνχ αξηζκνχ θεηκέλσλ ή φξσλ λα δηαζπάηαη ν αξρηθφο πίλαθαο θαη κε ρξήζε 

ηεο κεζφδνπ SVD λα ππνινγίδνληαη νη πίλαθεο Σ, S, D.  

Απηφ φκσο είλαη πνιχ δχζθνιν αθνχ έρεη κεγάιν ππνινγηζηηθφ θφξην θαη 

θφζηνο. Γηα απηφ ην ιφγν εθαξκφδνληαη ηερληθέο αλαλέσζεο ηνπ κνληέινπ νη 

νπνίεο φκσο δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα γηα κηθξφ αξηζκφ ελζέζεσλ 

λέσλ θεηκέλσλ. χκθσλα κε απηέο ηηο ηερληθέο θάζε λέν θείκελν ή φξνο 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα εξψηεκα θαη αλαπαξίζηαηαη ζηνλ k-δηάζηαην ρψξν. Πην 

αλαιπηηθά θάζε λέν θείκελν πνπ ζέινπκε λα ελζέζνπκε εθθξάδεηαη σο ην 

δπγηζκέλν άζξνηζκα ησλ δηαλπζκάησλ ησλ φξσλ θαη ηνπνζεηείηαη ζην ρψξν 

βάζεη ησλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρέζε : d*= dT x D* x S*-1. 
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Αληίζηνηρα θάζε λένο φξνο πνπ ζέινπκε λα ελζέζνπκε εθθξάδεηαη σο ην 

δπγηζκέλν άζξνηζκα ησλ δηαλπζκάησλ ησλ θεηκέλσλ ζηα νπνία εκθαλίδεηαη θαη 

ηνπνζεηείηαη ζην ρψξν βάζεη ησλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζρέζε: t*=t x T* x S*-1. Απηφο ν ηξφπνο αλαλέσζεο δίλεη θαιά απνηειέζκαηα γηα 

κηθξφ αξηζκφ ελζέζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα εθαξκφζνπκε ηελ SVD 

ηερληθή.  

 

Δθαξκνγέο ηνπ LSI.  

Σν LSI αξρηθά πξνηάζεθε σο έλα λέν κνληέιν/ηερληθή αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο 

αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη βξεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηνρέο φπσο 

θηιηξάξηζκα πιεξνθνξίαο (information filtering) θαη κνληεινπνίεζε ηεο 

αλζξψπηλεο ζθέςεο. Παξαθάησ ζα αλαπηχμνπκε θάζε κηα απφ απηέο ηηο 

εθαξκνγέο δίλνληαο έκθαζε ζην θηιηξάξηζκα πιεξνθνξίαο (information 

filtering).  

 

Πνιπγισζζηθό ιεμηθό.  

Σν LSI κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάθηεζε θεηκέλσλ ζε δηάθνξεο 

γιψζζεο. Αξρηθά απαηηείηαη κηα ζπιινγή θεηκέλσλ ζε παξαπάλσ απφ κηα 

γιψζζεο. Γεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο φξσλ-θεηκέλσλ, φπνπ θάζε θείκελν 

απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ησλ ίδησλ θεηκέλσλ αιιά ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, ελψ 

ζην ρψξν πνπ ζρεκαηίδεηαη φξνη πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία αιιά γξάθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο αλαπαξίζηαληαη ζην ίδην ζεκείν. Έηζη ππάξρνπλ φξνη φισλ 

ησλ γισζζψλ ζηνλ k-δηάζηαην ρψξν πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

SVD κεζφδνπ. ηε ζπλέρεηα ελζέηνληαη κνλνγισζζηθά θείκελα, ηα νπνία αλ 

αλαθέξνληαη ζηα ίδηα ζέκαηα θαηαιακβάλνπλ ην ίδην ζεκείν ζην ρψξν 

αλεμάξηεηα απφ ηε γιψζζα ζηελ νπνία έρνπλ γξαθεί. Έηζη είλαη εθηθηή ε 

δηαηχπσζε εξψηεζεο ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα θαη ε επηζηξνθή ησλ αληίζηνηρα 

θεηκέλσλ φισλ ησλ γισζζψλ.  

 

Μνληεινπνίεζε Αλζξώπηλεο θέςεο.  
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Σν LSI κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κνληεινπνηήζεη ηελ αλζξψπηλε ζθέςε 

θαη εηδηθφηεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο ζπζρεηίδεη ηνπο φξνπο. 

Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξεη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζπλψλπκσλ ιέμεσλ, δειαδή 

ιέμεσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία ή ζρεηίδνληαη κε ην ίδην ζέκα. Όπσο έρνπκε 

ήδε αλαθέξεη ζην κνληέιν ηνπ LSI νη φξνη πνπ ζρεηίδνληαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ 

ίδηα πεξηνρή αθφκα θαη αλ δελ αλήθνπλ ζην ίδην θείκελν. Σν LSI πξνηείλεηαη σο 

έλαο θαιφο ηξφπνο γηα ηελ εχξεζε ζπλψλπκσλ ιέμεσλ. Μάιηζηα νη Landauer θαη 

Dumais ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ηεζη ηνπ TOEFL γηα ηελ εχξεζε ζπλψλπκσλ ιέμεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δνθηκάζνπλ ην LSI, ην νπνίν είρε πάξα πνιχ θαιή απφδνζε.  

 

Απηόκαηε Βαζκνιόγεζε Δθζέζεσλ.  

Απηή ε εθαξκνγή αλ θαη αθνχγεηαη πεξίεξγε παξφια απηά έδσζε θαιά 

απνηειέζκαηα. Βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε βαζκνινγία κηαο έθζεζεο γίλεηαη 

βάζεη θάπνησλ Αλάθηεζε Πιεξνθνξίαο Παλεπηζηεκηαθέο εκεηψζεηο 40 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο: ην πιήζνο ησλ ιέμεσλ, ηε ζχληαμε θιπ. Πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκνζηεί ε ηερληθή ηνπ LSI δεκηνπξγήζεθε έλαο ρψξνο απφ 

πξνβαζκνινγεκέλεο εθζέζεηο. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθαλ νη αβαζκνιφγεηεο 

εθζέζεηο κε ηξφπν ψζηε θάζε έθζεζε λα ηνπνζεηείηαη θνληά ζε εθείλε (ηε 

βαζκνινγεκέλε) κε ηελ ίδηα πνηφηεηα ψζηε λα βαζκνινγεζεί αλάινγα. Μάιηζηα 

ν ππνινγηζηήο εκθαλίζηεθε σο πην αληηθεηκεληθφο θξηηήο ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ.  

 

Φηιηξάξηζκα Πιεξνθνξίαο (Information filtering).  

To Φηιηξάξηζκα Πιεξνθνξίαο (Ιnformation Filtering) απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο δελ πξέπεη λα δεηά κφλνο ηνπ ηελ πιεξνθνξία, αιιά ε 

πιεξνθνξία πξέπεη λα θαηεπζχλεηαη πξνο απηφλ. Γεληθά θάζε ρξήζηεο νξίδεη έλα 

profile γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην ρψξν. Κάζε λέν ζηνηρείν 

είηε κε ηε κνξθή άξζξνπ ή απιά ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ πνπ εηζάγεηαη εμεηάδεηαη 

απφ ην ζχζηεκα, αλ βξίζθεηαη κέζα ζην profile ηνπ ρξήζηε, ψζηε λα πξνσζεζεί 

πξνο απηφλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην profile έρεη κεγάιε 

ζεκαζία γηα ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αθξίβεηα ζην θηιηξάξηζκα ηεο 

πιεξνθνξίαο. Σν profile ελφο ρξήζηε δελ είλαη ζηαηηθφ αιιά κπνξεί λα 
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κεηαβάιιεηαη κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ίδηνπ ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ή λα 

αλαλεψλεηαη αλάινγα. Αιιά αο δνχκε ηε δηαδηθαζία πην αλαιπηηθά. Ο θάζε 

άλζξσπνο απνθαζίδεη λα δηαβάζεη άξζξα ή λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα 

αθνχ ηα δεδνκέλα είλαη πάξα πνιιά. Όζν ινηπφλ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή 

πιεξνθνξία απηφ κπνξεί λα γίλεη απηφκαηα θαη κάιηζηα απφ ην ίδην ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Παξφιν πνπ απηή ε ηδέα αθνχγεηαη ελδηαθέξνπζα ε 

πινπνίεζε ηεο είλαη αξθεηά δχζθνιε θαη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη φρη κφλν ην πσο 

θηιηξάξεηαη ε πιεξνθνξία αιιά θαη πσο ν ρξήζηεο εθθξάδεη ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπ ή απηφ πνπ ζα oλoκάδνπκε user-profile. To LSI απνδεηθλχεηαη έλαο 

απνδνηηθφο ηξφπνο γηα θηιηξάξηζκα πιεξνθνξίαο ζχκθσλα κε πεηξάκαηα πνπ 

έγηλαλ ζηε Bellcore απφ ηνπο Dumais θαη Foltz κε ζθνπφ ην θηιηξάξηζκα άξζξσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηα επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα 

εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο. Αλ θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην θηιηξάξηζκα ηεο 

πιεξνθνξίαο βξίζθεηαη θνληά ζηε θηινζνθία ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο νη δπν 

δηαδηθαζίεο έρνπλ δπν ζεκαληηθέο δηαθνξέο. θνπφο ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο 

είλαη λα εληνπίζεη πιεξνθνξία κέζα ζε δεδνκέλα , ελψ αληίζεηα ην θηιηξάξηζκα 

πιεξνθνξίαο ζηνρεχεη ζην λα αθαηξέζεη πιεξνθνξία απφ έλα ζχλνιν 

δεδνκέλσλ. Δπίζεο έλα εξψηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο 

εθθξάδεη κηα πξνζσξηλή πιεξνθνξηαθή αλάγθε ελφο ρξήζηε, ελψ ζηε δηαδηθαζία 

θηιηξαξίζκαηνο πιεξνθνξίαο εθθξάδεη ηα ελδηαθέξνληα ελφο ρξήζηε. Πάλησο 

θαη ζηηο δπν δηαδηθαζίεο δεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο φξσλ-θεηκέλσλ ηνπ νπνίνπ 

θάζε ζηνηρείν εθθξάδεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελφο φξνπ ζην αληίζηνηρν 

θείκελν. ε κνληέια θηιηξαξίζκαηνο πιεξνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

παιηφηεξα o ρξήζηεο πεξηέγξαθε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ κε έλα ζχλoιν ιέμεσλ 

θιεηδηψλ θαη κε εθαξκνγή ιεμηινγηθνχ ηαηξηάζκαηνο επηζηξέθνληαλ νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηηο ίδηεο ιέμεηο θιεηδηά. ε απηή ηε 

θηινζνθία βαζηδφηαλ ην Information Lens System θαη SDI (selective 

dissemination of information) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ παιηφηεξα. Η βαζηθή ηδέα 

γηα IF κε ηε βνήζεηα ηνπ LSI είλαη ε εμήο: αξρηθά δεκηνπξγείηαη έλαο ρψξνο 

θεηκέλσλ (πνπ κπνξεί λα είλαη άξζξα ή άιιεο πιεξνθνξίεο), ηα νπνία έρνπλ ήδε 

θξηζεί απφ ην ρξήζηε σο ζρεηηθά ή κε κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ. Αλ έλα θαηλνχξην 
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θείκελν είλαη ζρεηηθά θνληά κε θείκελα πνπ ελδηαθέξνπλ ην ρξήζηε ηφηε 

ζεσξείηαη πηζαλφ λα ελδηαθέξεη ην ρξήζηε. Αληίζεηα αλ βξίζθεηαη καθξηά ηφηε 

πηζαλψο δελ ελδηαθέξεη ην ρξήζηε. Με παξφκνην ηξφπν θαζνξίδεηαη θαηά πφζν 

θνληά είλαη έλα θαηλνχξην θείκελν ζηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ νξίδνπλ έλα user-

profile.Σα ζρεηηθά θείκελα επηζηξέθνληαη ηειηθά ζην ρξήζηε. Σα πεηξάκαηα κε 

ρξήζε ηνπ LSI έγηλαλ κε κηα ζπιινγή ηερληθψλ άξζξσλ ηεο Bellcore κε ζθνπφ λα 

πξνσζεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. Οη ρξήζηεο 

κπνξνχζαλ λα νξίζνπλ ην profile ηνπο κε ηε βνήζεηα κηαο ιίζηαο απφ ιέμεηο 

θιεηδηά θαη κε ηε δπλαηφηεηα αλάδξαζεο ζρεηηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

βαζκνινγνχληαη νη απαληήζεηο θαη ην profile λα πξνζαξκφδεηαη γηα αθξηβέζηεξα 

απνηειέζκαηα. ηελ πεξίνδν ησλ 6 κελψλ πνπ ην πείξακα είρε δηάξθεηα νη 

εξγαδφκελνη κπνξνχζαλ λα αλαλεψλνπλ ηε ιίζηα ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ πνπ 

αξρηθά είραλ δψζεη. Με βάζε έλαλ πίλαθα φξσλ-θεηκέλσλ, ν νπνίνο πεξηειάκβαλε 

ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ φξσλ, εθαξκφζηεθε ε SVD ηερληθή θαη ηα θείκελα 

αλαπαξαζηάζεθαλ ζε έλα ρψξν θαη παξάιιεια ην θάζε profile κε ηε κνξθή 

θεηκέλνπ ηνπνζεηήζεθε ζηνλ ίδην ρψξν κεησκέλσλ δηαζηάζεσλ. χκθσλα κε ηε 

ζπλάξηεζε ζπλεκίηνλνπ ηα θείκελα βαζκνινγήζεθαλ θαη ηα θνληηλφηεξα ζε έλα 

profile (ζπλήζσο ηα 7 πξψηα) επηζηξέθνληαλ ζηνλ αληίζηνηρν ρξήζηε. ε 

ζχγθξηζε κε ηελ απφδνζε άιισλ κεζφδσλ IF ε ρξήζε ηνπ LSI έδσζε ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ηα νπνία βειηηψλνληαλ θάζε κήλα κε ρξήζε ηεο 

επαλαηξνθνδφηεζεο απφ ηε κεξηά ηνπ ρξήζηε (relevance feedback). Βέβαηα εδψ 

δε ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε ηεο κεζφδνπ παίδεη ν 

αξηζκφο ησλ θαηλνχξησλ θάζε θνξά άξζξσλ ηνπ κήλα πνπ εηζάγνληαλ ζην 

ζχζηεκα (ζεσξψληαο ζηαζεξφ ηνλ αξηζκφ ησλ άξζξσλ πνπ πξέπεη λα 

επηζηξαθνχλ ζην ρξήζηε). Μηα ηδέα πνπ ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη παξαπάλσ ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ν νξηζκφο θαη ησλ αξλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ. 
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ΜΕΡΟ 2 
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4. Τλοποίηση υστήματος Ανάκτησης 
Διαγωνισμάτων 

 

 

 

Δηθόλα 9 Ιζηνζειίδα www.e-diagonisma.gr 

 

 

Δηθόλα 10 "Καηέβαζκα" Λνγηζκηθνύ πειάηε γηα παξαγσγή δηαγσληζκάησλ 
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Δηθόλα 11 Απνζπκπίεζε θαη εθηέιεζε Λνγηζκηθνύ πειάηε γηα παξαγσγή 

δηαγσληζκάησλ 

 

 

 

Δηθόλα 12 Δθηέιεζε Λνγηζκηθνύ πειάηε γηα παξαγσγή δηαγσληζκάησλ 
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Δηθόλα 13 ύλδεζε client κε server δηαγσληζκάησλ 

 

 

 

Δηθόλα 14 "Καηέβαζκα" δηαγσληζκάησλ από server 
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Δηθόλα 15 Δπηινγή καζήκαηνο 

 

 

Δηθόλα 16 Δπηινγή καζήκαηνο 
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Δηθόλα 17 Γεκηνπξγία ππννκάδσλ καζεκάησλ 

 
 

 
Δηθόλα 18 Γεκηνπξγία νκάδσλ εξσηήζεσλ 
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Δηθόλα 19 Γεκηνπξγία λένπ δηαγσλίζκαηνο 

 

 
Δηθόλα 20 Γεκηνπξγία απαληήζεσλ δηαγσλίζκαηνο 
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Δηθόλα 21 Αλέβαζκα εξσηήζεσλ ζηνλ server 

 
 

5. ΠΗΓΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ  
www.e-diagonisma.gr 

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

<head> 

  <title>E-diagonisma</title> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

  <meta name="description" content="" /> 

  <meta name="keywords" content="" /> 

 

   

  <style type="text/css"> 

    #users_shopping_cart, #users_logout { display:none; } 

    tr.logged_in { display:none; } 

  </style> 

  

  <!-- YUI CSS files --> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="includes/yui/build/reset/reset-min.css" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="includes/yui/build/fonts/fonts-min.css" /> 

 

  <!-- YUI source files --> 

  <!-- script type="text/javascript" src="includes/yui/build/yahoo-dom-

event/yahoo-dom-event.js"></script --> 

  <!-- script type="text/javascript" 

src="includes/yui/build/yuiloader/yuiloader-beta-min.js"></script --> 

view-source:http://www.e-diagonisma.gr/includes/yui/build/reset/reset-min.css
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/includes/yui/build/fonts/fonts-min.css
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  <script type="text/javascript" src="includes/yui/build/yuiloader-dom-

event/yuiloader-dom-event.js"></script> 

 

  <!-- TinyMCE files --> 

  <script type="text/javascript" 

src="includes/tiny_mce/tiny_mce.js"></script> 

  <script type="text/javascript" 

src="includes/tiny_mce_settings.js"></script> 

 

  <!-- Main CSS file --> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="themes/ediagonisma/style.css" /> 

 

  <!-- Main source file --> 

  <script type="text/javascript" src="index.js"></script> 

</head> 

 

<body class="yui-skin-ediagonisma"> 

 

 

<div style="width:760px;margin-left:auto;margin-right:auto;"> 

 

<div class="header"> 

  <div class="header-content"> 

    <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla

sh.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="760" HEIGHT="100" id="lara4" ALIGN=""> 

      <PARAM NAME="movie" VALUE="themes/ediagonisma/flash/header.swf">  

      <PARAM NAME="quality" VALUE="High">  

      <PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#ffffff">  

      <EMBED src="themes/ediagonisma/flash/header.swf" quality="High" 

bgcolor="#ffffff" WIDTH="760" HEIGHT="100" NAME="lara4" ALIGN="" 

TYPE="application/x-shockwave-flash" 

PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED> 

    </OBJECT> 

  </div> 

</div> 

 

<!-- top blocks --> 

 

<table width="760" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td style="width:166px;vertical-align:top;xpadding-left:10px;"> 

 

      <!-- left blocks --> 

      <div class="block-left" id="block-main_menu"> 

        <div class="block-title"> 

          <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 

codebase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflas

h.cab#version=6,0,0,0" width="160" height="40"> 

            <param name="movie" 

value="themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf" /> 

            <param name="FlashVars" value="text=Επιλογέρ" /> 

            <param name="wmode" value="opaque" /> 

            <param name="quality" value="high" /> 

            <param name="BGCOLOR" value="#ff8c00" /> 

            <param name="SCALE" value="exactfit" /> 

            <embed src="themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf" 

FlashVars="text=Επιλογέρ" wmode="opaque" quality="high" 

bgcolor="#ff8c00" 

view-source:http://www.e-diagonisma.gr/includes/yui/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/includes/yui/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/includes/tiny_mce/tiny_mce.js
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/includes/tiny_mce_settings.js
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/themes/ediagonisma/style.css
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.js
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/themes/ediagonisma/flash/header.swf
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf
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pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 

type="application/x-shockwave-flash" width="160" height="40"> 

            </embed>  

          </object>           

        </div> 

        <div class="block-content"> 

          <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" 

border="0"> 

<TBODY> 

<TR> 

<TD><A href="index.php">Απσική</A><BR mce_bogus="1"></TD></TR> 

<TR id="users_signup"> 

<TD><A href="index.php?module=user&amp;op=signup">Εγγπαθή</A></TD></TR> 

<TR> 

<TD><A href="index.php?module=news">Άπθπα</A><BR 

mce_bogus="1"></TD></TR> 

<TR> 

<TD>&nbsp;</TD></TR> 

<TR class="logged_in"> 

<TD><A href="index.php?module=questions">Επωηήζειρ</A><BR 

mce_bogus="1"></TD></TR> 

<TR class="logged_in"> 

<TD><A href="index.php?module=questions&amp;file=tables">Πίνακερ</A><BR 

mce_bogus="1"></TD></TR> 

<TR class="logged_in"> 

<TD>&nbsp;</TD></TR> 

<TR> 

<TD style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px">Φπήζηερ</TD></TR> 

<TR id="users_login"> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=user&amp;op=login">Είζοδορ</A></TD></TR> 

<TR> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=user&amp;file=profile">Πποθίλ</A></TD></TR> 

<TR id="users_shopping_cart"> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=ecommerce&amp;file=cart">Καλάθι 

αγοπών</A></TD></TR> 

<TR> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=user&amp;op=renewal">Ανανέωζη</A></TD></TR> 

<TR> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=content&amp;id=1">Download</A></TD></TR> 

<TR> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=content&amp;id=2">Download Trial</A></TD></TR> 

<TR id="users_logout"> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=user&amp;op=logout">Έξοδορ</A></TD></TR> 

<TR> 

<TD>&nbsp;</TD></TR> 

<TR> 

<TD><A href="admin.php">Διασείπιζη</A></TD></TR> 

</TBODY></TABLE>        </div> 

      </div> 

<div class="block-left" id="block-login"> 

        <div class="block-title"> 

          <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 

codebase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflas

h.cab#version=6,0,0,0" width="160" height="40"> 

view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=user&op=signup
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=news
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=questions
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=questions&file=tables
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=user&op=login
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=user&file=profile
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=ecommerce&file=cart
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=user&op=renewal
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=content&id=1
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=content&id=2
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=user&op=logout
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/admin.php
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            <param name="movie" 

value="themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf" /> 

            <param name="FlashVars" value="text=Είζοδορ" /> 

            <param name="wmode" value="opaque" /> 

            <param name="quality" value="high" /> 

            <param name="BGCOLOR" value="#ff8c00" /> 

            <param name="SCALE" value="exactfit" /> 

            <embed src="themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf" 

FlashVars="text=Είζοδορ" wmode="opaque" quality="high" 

bgcolor="#ff8c00" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 

type="application/x-shockwave-flash" width="160" height="40"> 

            </embed>  

          </object>           

        </div> 

        <div class="block-content"> 

           

<form id="login2" method="post" action="" style="margin:0px;" accept-

charset="utf-8"> 

  <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> 

    <tr> 

      <td><b>Username</b></td> 

    </tr>   

    <tr> 

      <td><input type="text" name="login" size="10" value="" /></td> 

    </tr> 

    <tr>  

      <td><b>Password</b></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td><input type="password" name="password" size="10" /></td> 

    </tr> 

  </table> 

  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

    <tr> 

      <td> 

        <input type="submit" name="Submit" value="Είζοδορ" /> 

      </td> 

    </tr> 

  </table> 

</form>        </div> 

      </div> 

 

    </td> 

 

    <td style="vertical-align:top;padding-left:1px;padding-right:1px;"> 

 

      <!-- center-up blocks --> 

       

      <!-- center blocks --> 

      <div class="block-center" id="block-news"> 

                <div class="block-content"> 

           

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

  <tr> 

    <td> 

      <div style="border:0px solid #DED698;padding:0px;"> 

        <div style="font-weight:bold;text-decoration:underline">Πώρ να 

εγγπαθείηε</div><br /> 

view-source:http://www.e-diagonisma.gr/themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf
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        <div>Αςηό ηο άπθπο πεπιγπάθει ηη διαδικαζία εγγπαθήρ η οποία 

επιηπέπει ζηον πελάηη να έσει ππόζβαζη ζηη βάζη δεδομένων ηων 

επωηήζεων.</div><br /> 

        <div><a 

href="index.php?module=news&amp;op=article&amp;id=1">Read 

more...</a></div> 

      </div> 

      <br /> 

    </td> 

  </tr> 

<tr> 

    <td> 

      <div style="border:0px solid #DED698;padding:0px;"> 

        <div style="font-weight:bold;text-decoration:underline">Πώρ να 

καηεβάζεηε επωηήζειρ από ηη βάζη δεδομένων μαρ</div><br /> 

        <div>Σηη ζελίδα αςηή πεπιγπάθεηαι η διαδικαζία καηεβάζμαηορ ηων 

επωηήζεων από ηη βάζη δεδομένων μαρ</div><br /> 

        <div><a 

href="index.php?module=news&amp;op=article&amp;id=2">Read 

more...</a></div> 

      </div> 

      <br /> 

    </td> 

  </tr> 

<tr> 

    <td> 

      <div style="border:0px solid #DED698;padding:0px;"> 

        <div style="font-weight:bold;text-decoration:underline">Πώρ να 

δημιοςπγήζεηε ένα test με ηο ππόγπαμμα ediagonisma.exe</div><br /> 

        <div>Αςηή η ζελίδα εξηγεί πώρ να δημιοςπγήζεηε ένα δοκιμαζηικό 

ππόγπαμμα με ηη σπήζη ηος ediagonisma.exe από ηιρ επωηήζειρ πος έσεηε 

καηεβάζει από ηη βάζη δεδομένων μαρ.</div><br /> 

        <div><a 

href="index.php?module=news&amp;op=article&amp;id=4">Read 

more...</a></div> 

      </div> 

      <br /> 

    </td> 

  </tr> 

</table> 

 

<p></p> 

 

        </div> 

      </div> 

 

       

      <!-- center-down blocks --> 

       

    </td> 

 

    <td style="width:160px;vertical-align:top;xpadding-right:10px;"> 

 

      <!-- right blocks --> 

      <div class="block-right" > 

        <div class="block-title"> 

          <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 

codebase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflas

h.cab#version=6,0,0,0" width="160" height="40"> 

            <param name="movie" 

value="themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf" /> 

view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=news&op=article&id=1
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=news&op=article&id=2
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=news&op=article&id=4
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            <param name="FlashVars" value="text=Stats" /> 

            <param name="wmode" value="opaque" /> 

            <param name="quality" value="high" /> 

            <param name="BGCOLOR" value="#ff8c00" /> 

            <param name="SCALE" value="exactfit" /> 

            <embed src="themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf" 

FlashVars="text=Stats" wmode="opaque" quality="high" bgcolor="#ff8c00" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 

type="application/x-shockwave-flash" width="160" height="40"> 

            </embed>  

          </object>           

        </div> 

        <div class="block-content"> 

          Υπάπσοςν 1701 επωηήζειρ ζηην βάζη δεδομένων<br/><br/>Υπάπσοςν 

38 μαθήμαηα ζηην βάζη δεδομένων<br/><br/>        </div> 

      </div> 

 

    </td> 

  </tr> 

</table> 

 

<!-- bottom blocks --> 

<div class="block-bottom" > 

    <div class="block-content"> 

    <P align=center>e-diagonisma.gr - 2009</P>  </div> 

</div> 

 

</div> 

 

</body> 

</html> 

 
 
 
 

ΔΛΙΓΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ  
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 

<head> 

  <title>E-diagonisma</title> 

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

  <meta name="description" content="" /> 

  <meta name="keywords" content="" /> 

 

   

  <style type="text/css"> 

    #users_shopping_cart, #users_logout { display:none; } 

    tr.logged_in { display:none; } 

  </style> 

  

  <!-- YUI CSS files --> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="includes/yui/build/reset/reset-min.css" /> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="includes/yui/build/fonts/fonts-min.css" /> 

 

  <!-- YUI source files --> 

view-source:http://www.e-diagonisma.gr/themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/includes/yui/build/reset/reset-min.css
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/includes/yui/build/fonts/fonts-min.css
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  <!-- script type="text/javascript" src="includes/yui/build/yahoo-dom-

event/yahoo-dom-event.js"></script --> 

  <!-- script type="text/javascript" 

src="includes/yui/build/yuiloader/yuiloader-beta-min.js"></script --> 

  <script type="text/javascript" src="includes/yui/build/yuiloader-dom-

event/yuiloader-dom-event.js"></script> 

 

  <!-- TinyMCE files --> 

  <script type="text/javascript" 

src="includes/tiny_mce/tiny_mce.js"></script> 

  <script type="text/javascript" 

src="includes/tiny_mce_settings.js"></script> 

 

  <!-- Main CSS file --> 

  <link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="themes/ediagonisma/style.css" /> 

 

  <!-- Main source file --> 

  <script type="text/javascript" src="index.js"></script> 

</head> 

 

<body class="yui-skin-ediagonisma"> 

 

 

<div style="width:760px;margin-left:auto;margin-right:auto;"> 

 

<div class="header"> 

  <div class="header-content"> 

    <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfla

sh.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="760" HEIGHT="100" id="lara4" ALIGN=""> 

      <PARAM NAME="movie" VALUE="themes/ediagonisma/flash/header.swf">  

      <PARAM NAME="quality" VALUE="High">  

      <PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#ffffff">  

      <EMBED src="themes/ediagonisma/flash/header.swf" quality="High" 

bgcolor="#ffffff" WIDTH="760" HEIGHT="100" NAME="lara4" ALIGN="" 

TYPE="application/x-shockwave-flash" 

PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED> 

    </OBJECT> 

  </div> 

</div> 

 

<!-- top blocks --> 

 

<table width="760" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td style="width:166px;vertical-align:top;xpadding-left:10px;"> 

 

      <!-- left blocks --> 

      <div class="block-left" id="block-main_menu"> 

        <div class="block-title"> 

          <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 

codebase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflas

h.cab#version=6,0,0,0" width="160" height="40"> 

            <param name="movie" 

value="themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf" /> 

            <param name="FlashVars" value="text=Επιλογέρ" /> 

            <param name="wmode" value="opaque" /> 

            <param name="quality" value="high" /> 

            <param name="BGCOLOR" value="#ff8c00" /> 

            <param name="SCALE" value="exactfit" /> 

view-source:http://www.e-diagonisma.gr/includes/yui/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/includes/yui/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/includes/tiny_mce/tiny_mce.js
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/includes/tiny_mce_settings.js
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/themes/ediagonisma/style.css
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.js
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/themes/ediagonisma/flash/header.swf
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            <embed src="themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf" 

FlashVars="text=Επιλογέρ" wmode="opaque" quality="high" 

bgcolor="#ff8c00" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 

type="application/x-shockwave-flash" width="160" height="40"> 

            </embed>  

          </object>           

        </div> 

        <div class="block-content"> 

          <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" width="100%" 

border="0"> 

<TBODY> 

<TR> 

<TD><A href="index.php">Απσική</A><BR mce_bogus="1"></TD></TR> 

<TR id="users_signup"> 

<TD><A href="index.php?module=user&amp;op=signup">Εγγπαθή</A></TD></TR> 

<TR> 

<TD><A href="index.php?module=news">Άπθπα</A><BR 

mce_bogus="1"></TD></TR> 

<TR> 

<TD>&nbsp;</TD></TR> 

<TR class="logged_in"> 

<TD><A href="index.php?module=questions">Επωηήζειρ</A><BR 

mce_bogus="1"></TD></TR> 

<TR class="logged_in"> 

<TD><A href="index.php?module=questions&amp;file=tables">Πίνακερ</A><BR 

mce_bogus="1"></TD></TR> 

<TR class="logged_in"> 

<TD>&nbsp;</TD></TR> 

<TR> 

<TD style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 13px">Φπήζηερ</TD></TR> 

<TR id="users_login"> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=user&amp;op=login">Είζοδορ</A></TD></TR> 

<TR> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=user&amp;file=profile">Πποθίλ</A></TD></TR> 

<TR id="users_shopping_cart"> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=ecommerce&amp;file=cart">Καλάθι 

αγοπών</A></TD></TR> 

<TR> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=user&amp;op=renewal">Ανανέωζη</A></TD></TR> 

<TR> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=content&amp;id=1">Download</A></TD></TR> 

<TR> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=content&amp;id=2">Download Trial</A></TD></TR> 

<TR id="users_logout"> 

<TD style="PADDING-LEFT: 10px"><A 

href="index.php?module=user&amp;op=logout">Έξοδορ</A></TD></TR> 

<TR> 

<TD>&nbsp;</TD></TR> 

<TR> 

<TD><A href="admin.php">Διασείπιζη</A></TD></TR> 

</TBODY></TABLE>        </div> 

      </div> 

<div class="block-left" id="block-login"> 

        <div class="block-title"> 

view-source:http://www.e-diagonisma.gr/themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=user&op=signup
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=news
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=questions
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=questions&file=tables
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=user&op=login
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=user&file=profile
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=ecommerce&file=cart
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=user&op=renewal
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=content&id=1
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=content&id=2
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/index.php?module=user&op=logout
view-source:http://www.e-diagonisma.gr/admin.php
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          <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000 

codebase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflas

h.cab#version=6,0,0,0" width="160" height="40"> 

            <param name="movie" 

value="themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf" /> 

            <param name="FlashVars" value="text=Είζοδορ" /> 

            <param name="wmode" value="opaque" /> 

            <param name="quality" value="high" /> 

            <param name="BGCOLOR" value="#ff8c00" /> 

            <param name="SCALE" value="exactfit" /> 

            <embed src="themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf" 

FlashVars="text=Είζοδορ" wmode="opaque" quality="high" 

bgcolor="#ff8c00" 

pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" 

type="application/x-shockwave-flash" width="160" height="40"> 

            </embed>  

          </object>           

        </div> 

        <div class="block-content"> 

           

<form id="login2" method="post" action="" style="margin:0px;" accept-

charset="utf-8"> 

  <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> 

    <tr> 

      <td><b>Username</b></td> 

    </tr>   

    <tr> 

      <td><input type="text" name="login" size="10" value="" /></td> 

    </tr> 

    <tr>  

      <td><b>Password</b></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td><input type="password" name="password" size="10" /></td> 

    </tr> 

  </table> 

  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

    <tr> 

      <td> 

        <input type="submit" name="Submit" value="Είζοδορ" /> 

      </td> 

    </tr> 

  </table> 

</form>        </div> 

      </div> 

 

    </td> 

 

    <td style="vertical-align:top;padding-left:1px;padding-right:1px;"> 

 

      <!-- center-up blocks --> 

       

      <!-- center blocks --> 

       

      <div id="main-content"> 

         

<script type="text/javascript"> 

<!-- 

var cboCountry_change = function(e)  

{ 

  cboCountry = YAHOO.util.Dom.get("cboCountry"); 

view-source:http://www.e-diagonisma.gr/themes/ediagonisma/flash/leftblocktitle.swf
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  if (cboCountry.value == 'US')  

  { 

    YAHOO.util.Dom.setStyle("cboState", "display", "inline"); 

    YAHOO.util.Dom.setStyle("txtState", "display", "none"); 

  } 

  else 

  { 

    YAHOO.util.Dom.setStyle("cboState", "display", "none"); 

    YAHOO.util.Dom.setStyle("txtState", "display", "inline"); 

  } 

}   

 

YAHOO.util.Event.onDOMReady(function()  

{ 

  YAHOO.util.Event.addListener("cboCountry", "change", 

cboCountry_change); 

  cboCountry_change(); 

}); 

//--> 

</script> 

 

<div class="title"> 

Εγγπαθή<br /><br /> 

</div> 

 

 

<form id="signup" method="post" action="" accept-charset="utf-8"> 

  <table border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> 

    <tr> 

      <td style="vertical-align:top;">Επιλέξηε είδορ ζςνδπομήρ 

&nbsp;</td> 

      <td> 

        <div> 

        <input type="radio" id="subscription_1" name="subscription" 

value='1'  /> 

        <label for="subscription_1">Premium Subscription (All lessons) 

(50.00) &nbsp;</label> 

        </div> 

<div> 

        <input type="radio" id="subscription_2" name="subscription" 

value='2'  /> 

        <label for="subscription_2">Standard Subscription (6 lessons) 

(20.00) &nbsp;</label> 

        </div> 

      </td> 

      <td style="vertical-align:top;"> 

              </td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td colspan="3">&nbsp;</td> 

    </tr> 

 

    <!-- location --> 

    <input type="hidden" name="location" value="" /> 

     

    <tr> 

      <td>Όνομα &nbsp;</td> 

      <td> 

        <input type="text" name="first_name" value="" size="30" /> 

      </td> 
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      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>Επώνςμο &nbsp;</td> 

      <td> 

        <input type="text" name="last_name" value="" size="30" /> 

      </td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>Διεύθςνζη &nbsp;</td> 

      <td> 

        <input type="text" name="address1" value="" size="30" /> 

      </td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>&nbsp;</td> 

      <td> 

        <input type="text" name="address2" value="" size="30" /> 

      </td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>Πόλη &nbsp;</td> 

      <td> 

        <input type="text" name="city" value="" size="20" /> 

      </td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>Νομόρ &nbsp;</td> 

      <td> 

        <select id="cboState" name="state" style="width:136px;"> 

          <option value='' selected="selected"></option> 

<option value='AL' >Alabama</option> 

<option value='AK' >Alaska</option> 

<option value='AZ' >Arizona</option> 

<option value='AR' >Arkansas</option> 

<option value='AA' >Armed Forces-AA</option> 

<option value='AE' >Armed Forces-AE</option> 

<option value='AP' >Armed Forces-AP</option> 

<option value='BE' >Bermuda</option> 

<option value='CA' >California</option> 

<option value='CO' >Colorado</option> 

<option value='CT' >Connecticut</option> 

<option value='DE' >Delaware</option> 

<option value='DC' >District of Columbia</option> 

<option value='FL' >Florida</option> 

<option value='GA' >Georgia</option> 

<option value='HI' >Hawaii</option> 

<option value='ID' >Idaho</option> 

<option value='IL' >Illinois</option> 

<option value='IN' >Indiana</option> 

<option value='IA' >Iowa</option> 

<option value='KS' >Kansas</option> 

<option value='KY' >Kentucky</option> 

<option value='LA' >Louisiana</option> 

<option value='ME' >Maine</option> 

<option value='MD' >Maryland</option> 

<option value='MA' >Massachusetts</option> 

<option value='MI' >Michigan</option> 
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<option value='MN' >Minnesota</option> 

<option value='MS' >Mississippi</option> 

<option value='MO' >Missouri</option> 

<option value='MT' >Montana</option> 

<option value='NE' >Nebraska</option> 

<option value='NV' >Nevada</option> 

<option value='NH' >New Hampshire</option> 

<option value='NJ' >New Jersey</option> 

<option value='NM' >New Mexico</option> 

<option value='NY' >New York</option> 

<option value='NC' >North Carolina</option> 

<option value='ND' >North Dakota</option> 

<option value='OH' >Ohio</option> 

<option value='OK' >Oklahoma</option> 

<option value='OR' >Oregon</option> 

<option value='PA' >Pennsylvania</option> 

<option value='PR' >Puerto Rico</option> 

<option value='RI' >Rhode Island</option> 

<option value='SC' >South Carolina</option> 

<option value='SD' >South Dakota</option> 

<option value='TN' >Tennessee</option> 

<option value='TX' >Texas</option> 

<option value='UT' >Utah</option> 

<option value='VT' >Vermont</option> 

<option value='VI' >Virgin Island</option> 

<option value='VA' >Virginia</option> 

<option value='WA' >Washington</option> 

<option value='WV' >West Virginia</option> 

<option value='WI' >Wisconsin</option> 

<option value='WY' >Wyoming</option> 

        </select> 

        <input id="txtState" type="text" name="state1" value="" 

size="20" /> 

      </td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>ΤΚ &nbsp;</td> 

      <td> 

        <input type="text" name="zip_code" value="" size="20" /> 

      </td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>Φώπα &nbsp;</td> 

      <td> 

        <select id="cboCountry" name="country" style="width:215px;"> 

          <option value='AF' >Afghanistan</option> 

        </select> 

      </td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>Τηλέθωνο &nbsp;</td> 

      <td> 

        <input type="text" name="phone" value="" size="20" /> 

      </td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td colspan="3">&nbsp;</td> 
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    </tr> 

    <!-- tr> 

      <td>Username &nbsp;</td> 

      <td> 

        <input type="text" name="user_name" value="" size="20" /> 

      </td> 

      <td><div if="!empty($error.user_name)" class="error"></div></td> 

    </tr --> 

    <input type="hidden" name="user_name" value="" size="20" /> 

     

    <tr> 

      <td>Email &nbsp;</td> 

      <td> 

        <input type="text" name="email" value="" size="20" /> 

      </td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>Password &nbsp;</td> 

      <td> 

        <input type="password" name="password" value="" size="15" /> 

      </td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td>Re-type password &nbsp;</td> 

      <td> 

        <input type="password" name="password1" value="" size="15" /> 

      </td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td colspan="3">&nbsp;</td> 

    </tr> 

     

    <!-- coupon code --> 

    <input type="hidden" name="coupon" value="" /> 

     

  </table> 

  <br /> 

 

  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 

    <tr> 

      <td> 

        <input type="submit" name="Submit" value="Εγγπαθή" /> 

      </td> 

    </tr> 

  </table> 

</form> 

 

<br /> 

      </div> 

 

      <!-- center-down blocks --> 

       

    </td> 

 

      </tr> 

</table> 

 

<!-- bottom blocks --> 
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<div class="block-bottom" > 

    <div class="block-content"> 

    <P align=center>e-diagonisma.gr - 2009</P>  </div> 

</div> 

 

</div> 

 

</body> 

</html> 
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