
 

 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  
 

 
 
 
 
 
 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΛΛΗΛΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ  ΛΕΞΕΩΝ-ΚΛΕΙ∆ΙΩΝ  
ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΤΙΣ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ  ΑΝΑΦΟΡΕΣ  ΣΤΗ  ∆ΙΕΘΝΗ  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   
 
 
 
 
 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

του 
 

 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΠΑΤΣΑ 
 
 
 
 
 
 
 

Επιβλέπων : Καθηγητής ∆ηµήτρης Α. ∆έρβος 
 

 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέµβριος 2007

 



  

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η µελέτη του θέµατος των 
βιβλιογραφικών αναφορών στη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία και η ανακάλυψη τυχών 
συσχετίσεων µεταξύ των άρθρων οι οποίες να βασίζονται στις λέξεις κλειδιά που τα 
συνοδεύουν. Γίνεται χρήση τεχνικών εξόρυξης πληροφορίας (Data Mining) σε δεδοµένα τα 
οποία αφορούν σε λέξεις-κλειδιά άρθρων τα οποία σχετίζονται µε σχέση του τύπου 
(αναφέρεται_απο, αναφέρει_το). Χρησιµοποιούνται δεδοµένα από τη βιβλιογραφική βάση 
ISI Science Citation Index Expanded της εταιρίας Thomson Scientific 
(http://scientific.thomson.com/). Τα εν λόγω δεδοµένα έγιναν διαθέσιµα µέσω του 
ερευνητικού προγράµµατος C-CAP (Cascading Citations Analysis Project, 
http://www.ccapnet.org/). Μέρος της διπλωµατικής εργασίας αποτελούν η σχετική 
προετοιµασία των βιβλιογραφικών δεδοµένων, ο καθαρισµός και η οργάνωσή τους ώστε να 
υποβοηθηθεί και να είναι αξιόπιστο το στάδιο της εξόρυξης της πληροφορίας. Το κυρίως 
µέρος της εργασίας αποτελείται από το στάδιο της επεξεργασίας των δεδοµένων µε ειδικό 
πρόγραµµα εξόρυξης πληροφορίας και η παρουσίαση των χρήσιµων συµπερασµάτων. 
 
 
Λέξεις Κλειδιά: Εξόρυξη Πληροφορίας, Βιβλιογραφικές Αναφορές 
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1   

Εισαγωγή 

1.1 Οι λέξεις-κλειδιά και η βαρύτητά τους 

Όταν λέµε λέξη-κλειδί για ένα άρθρο εννοούµε µια λέξη η οποία χαρακτηρίζει και 

κατηγοριοποιεί ένα άρθρο ως προς το περιεχόµενο του. Οι λέξεις-κλειδιά που έχει το κάθε 

άρθρο σκοπεύουν στο να αφήνουν ένα ίχνος από στοιχεία σε κάθε ενδιαφερόµενο 

αναγνώστη. Μέσω αυτών ο αναγνώστης ιχνηλατεί και βρίσκει πληροφορίες οι οποίες έχουν 

µεγάλη συνάφεια µε τις πηγές που χρησιµοποιήθηκαν από τον συγγραφέα. Το παραπάνω σε 

συνάρτηση µε, α) το ολοένα και πιο διαδεδοµένο, µέσω διαδικτύου, περιβάλλον ακαδηµαϊκής 

επικοινωνίας, β) την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και γ) την παγκοσµιοποίηση της 

ακαδηµαϊκής έρευνας, αποτελούν σηµαντικότατο λόγο για να παράγονται κατάλληλες λέξεις-

κλειδιά που να συνοδεύουν το κάθε άρθρο. 

Για να γίνεται όµως ορθά η επιλογή των κατάλληλων λέξεων-κλειδιών για ένα άρθρο 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι, αυτός που δηµιουργεί τις λέξεις-κλειδιά να έχει υπόψη του τις 

παγιωµένες κατηγορίες τους. ∆ηλαδή κάθε µια έννοια πρέπει να υποδηλώνεται µε µια 

συγκεκριµένη λέξη-κλειδί. ∆υστυχώς όµως όλοι οι συγγραφείς δεν γνωρίζουν αυτές τις 

κατηγορίες, από την άλλη όµως γνωρίζουν πολύ καλά το περιεχόµενο του άρθρου που έχουν 

συγγράψει. 
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Πολύ χρήσιµο για τον συγγραφέα θα ήταν η αξιοποίηση της πληροφορίας που εξάγεται από 

τις παραποµπές ενός άρθρου. Μέσω αυτής ο συγγραφέας θα µπορούσε να βοηθηθεί και να 

διαλέξει τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά για το άρθρο του. 

1.2 Βασική υπόθεση 

Πριν αρχίσει οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να γίνει η εξής υπόθεση: όταν δυο άρθρα 

κάνουν αναφορά το ένα στο άλλο τότε η πιθανότητα να έχουν κοινό περιεχόµενο εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από το πόσες και ποιες λέξεις-κλειδιά έχουν κοινές.  

Η προσέγγιση που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία για την απόδειξη της παραπάνω 

υπόθεσης γίνεται µε τη µελέτη της οµοιότητας των λέξεων-κλειδιών κάποιων βασικών 

άρθρων µε τις λέξεις-κλειδιά άλλων άρθρων. Κάθε ένα από τα βασικά άρθρα κάνει αναφορά 

σε αυτά (citing) ή αναφέρεται από αυτά (cited). Με άλλα λόγια η µελέτη γίνεται σε 

δεδοµένα τα οποία αφορούν σε λέξεις-κλειδιά άρθρων τα οποία σχετίζονται µε σχέση 

του τύπου (αναφέρεται_απο, αναφέρει_το). 

1.3 ∆οµή εργασίας 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στη διαδικασία µε την οποία έγινε η επιλογή των χρήσιµων 

δεδοµένων από τα αρχικά, και η εισαγωγή τους σε κατάλληλο περιβάλλον για την διαχείριση 

και αξιοποίησή τους. Το Κεφάλαιο 3 συζητά θέµατα που αφορούν τη βάση στην οποία 

αποθηκεύτηκαν τα δεδοµένα εξηγώντας διεξοδικά το σχεσιακό της σχήµα. Στη συνέχεια στο 

Κεφάλαιο 4 αναλύονται οι προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν στην διαδικασία της εξόρυξης 

της πληροφορίας. Το Κεφάλαιο 5 παρουσιάζει συνοπτικά τα εργαλεία που εξετάστηκαν για 

να αναλάβουν την εξόρυξη της πληροφορίας και εξηγεί τους λόγους της τελικής επιλογής. Το 

Κεφάλαιο 6 αποτελεί το κυρίως µέρος της εργασίας, καθώς παρουσιάζει τα αποτελέσµατα 

της διαδικασίας της εξόρυξης της πληροφορίας. Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται σχηµατικά 

τα αποτελέσµατα και γίνεται η αξιολόγησή τους. Σαν επίλογος στο Κεφάλαιο 8 γίνεται η 

σύνοψη της εργασίας καθώς και προτείνονται ιδέες για παραπέρα έρευνα. Τέλος ακολουθεί η 

βιβλιογραφία στο Κεφάλαιο 9. 
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2  

Τα δεδοµένα και τα προγραµµατιστικά εργαλεία 

2.1 Ακατέργαστα ∆εδοµένα 

Τα βιβλιογραφικά δεδοµένα είχαν την µορφή αρχείων κειµένου τα οποία καταλάµβαναν 

µεγάλη χωρητικότητα στο δίσκο (µέσο µέγεθος 365 ΜΒ) τα οποία είχαν µαζευτεί µετά απο 

χρόνια καταγραφών της εταιρίας Tompson Scientific (http://scientific.thomson.com/) στην 

βιβλιογραφική της βάση ISI Science Citation Index Expanded. 

Ένα δείγµα της µορφής την οποία είχαν τα αρχεία είναι η παρακάτω: 

…. 
UT A1998WQ50900001 
T9 0035141612 
AU Rahman, M 
AU Chaudhry, MH 
TI Simulation of dam-break flow with grid adaptation 
BP 1 
EP 9 
PG 9 
DT @ Article 
LA EN English 
DE dam break flow 
DE sub-super critical flow 
DE bore front 
DE adaptive grid 

…. 
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Στην αρχή της κάθε γραµµής υπάρχει ένας κωδικός που αποτελείται από δυο (συνήθως) ή 

περισσότερα γράµµατα, στη συνέχεια ένα κενό και ακολουθεί η χρήσιµη πληροφορία. Ο 

κωδικός µας καθορίζει τι αφορά η πληροφορία που ακολουθεί. Το τι αντιστοιχεί στον κάθε 

κωδικό φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

Όπως γίνεται αντιληπτό σε αυτή τη µορφή τα δεδοµένα ήταν αδύνατο να αξιοποιηθούν στη 

διαδικασία της εξόρυξης πληροφορίας. Οπότε έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε στα αρχικά 

“ακατέργαστα” δεδοµένα να γίνει ένα πρώτο στάδιο “καθαρίσµατος”. Με άλλα λόγια να 

βρεθεί ένας τρόπος τα δεδοµένα να µεταφερθούν σε µια βάση δεδοµένων ώστε να υπάρχει 

εύκολη πρόσβαση σε αυτά και να γίνεται εύκολα και ορθά η διαχείρισή τους. 

2.2 Πλατφόρµες και προγραµµατιστικά εργαλεία 

∆υο ήταν τα βασικά εργαλεία τα οποία χρειάζονταν για την σωστή επεξεργασία και 

διαχείριση των δεδοµένων: µια γλώσσα προγραµµατισµού και µια βάση δεδοµένων.  

Σαν βάση δεδοµένων στην οποία θα γινόταν η αποθήκευση και ανάκτηση από αυτή των 

δεδοµένων  επιλέχθηκε η DB2 Universal Database version 8.1.7.445 της IBM 

(http://www.ibm.com/). Η διαχείριση µεγάλων όγκων δεδοµένων σε µικρούς χρόνους καθώς 

και η υψηλή της απόδοση ήταν στοιχεία κλειδιά για την επιλογή. 

Για γλώσσα προγραµµατισµού µε την οποία θα γινόταν η αποκωδικοποίηση και η καταγραφή 

των αρχικών αρχείων ακατέργαστων δεδοµένων στην DB2 εξετάστηκαν δυο ενδεχόµενα: η 

C/C++ και η Java. 

2.2.1 C/C++ και DB2 

Εφαρµογές που είναι γραµµένες σε γλώσσα C/C++ µπορούν να προσπελάσουν και να 

διαχειριστούν δεδοµένα στην DB2 είτε χρησιµοποιώντας την ενσωµατωµένη SQL που έχει η 

γλώσσα είτε µέσω µιας διεπαφής που έχει η DB2 την CLI (Call Level Interface). 

Οι ενσωµατωµένες SQL προτάσεις µπορεί να είναι είτε στατικού είτε δυναµικού τύπου. Για 

να χρησιµοποιηθεί η ενσωµατωµένη SQL σε µια εφαρµογή απαιτείται ένας προ-

µεταγλωττιστής (pre-compiler) ο οποίος να δηµιουργήσει το συσχετιζόµενο της πρότασης 

πακέτο στην βάση. Το πακέτο αυτό είναι ένα αντικείµενο της βάσης το οποίο είναι 

απαραίτητο στη διαδικασία της επεξεργασίας της SQL πρότασης γιατί κρατάει ουσιαστικά το 

περιεχόµενο της πρότασης. 

Από την άλλη µεριά η CLI της DB2 είναι µια SQL διεπαφή την οποία χρησιµοποιούν οι 

εφαρµογές για να αλληλεπιδρούν µε τη DB2. Η CLI χρησιµοποιεί το πρότυπο ODBC (Open 

Database Connectivity) της Microsoft για να συνδεθεί µε τη DB2. 
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Το πότε θα πρέπει να χρησιµοποιείται η ενσωµατωµένη στατική SQL, πότε η δυναµική και 

πότε η CLI εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εάν το περιεχόµενο της βάσης δεν αλλάζει 

συχνά τότε η στατική ενσωµατωµένη SQL είναι η καλύτερη λύση για να εκτελούνται 

γρηγορότερα τα προγράµµατα. Αυτό ισχύει γιατί τα αρχεία πηγαίου κώδικα (source files) που 

χρησιµοποιούνται είναι προ-µεταγλωττισµένα και δεν χρειάζεται να µεταγλωττίζονται κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσης.  

Αντίθετα η δυναµική ενσωµατωµένη SQL είναι ορθότερο να χρησιµοποιείται όταν το 

περιεχόµενο της βάσης αλλάζει πολύ συχνά. Η δυναµική SQL χρησιµοποιεί τα τρέχοντα 

στατιστικά της βάσης όταν εκτελείται. 

Τέλος όταν η εφαρµογή θέλει να αλληλεπιδράσει µε πολλά προϊόντα βάσεων δεδοµένων τότε 

η CLI είναι η καλύτερη επιλογή. Αυτό ισχύει γιατί δεν απαιτείται να προ-µεταγλωττίζονται 

τα προγράµµατα που χρησιµοποιούν CLI και έτσι δεν υπάρχουν αρχεία τα οποία να 

χρειάζεται να είναι συνεχώς συνδεδεµένα µε κάθε βάση. 

Για την κάθε περίπτωση χρειάζεται να γίνουν διαφορετικές ενέργειες ώστε να καταστεί 

δυνατή η σύνδεση της εφαρµογής C/C++ µε την DB2 [3]. 

2.2.2 Java και DB2 

Οι εφαρµογές Java που χρησιµοποιούν την DB2 σαν βάση δεδοµένων µπορούν να συνδεθούν 

σε αυτή χρησιµοποιώντας διαφόρων ειδών οδηγούς (drivers). Σύµφωνα µε το JDBC (Java 

Database Connectivity) πρότυπο υπάρχουν τεσσάρων ειδών τύποι αρχιτεκτονικής οδηγών. H 

DB2 υποστηρίζει το τύπο 2 (Type 2 deprecated as of DB2 V8.2) και έναν συνδυασµό των 

τύπων 2 και 4 ο οποίος ονοµάζονται καθολικός JDBC οδηγός (universal JDBC driver) και 

συνδυάζει τις λειτουργικότητές τους [3].  

Όταν ο καθολικός οδηγός φορτώνεται από την εφαρµογή ένα στιγµιότυπο του τύπου 2 

οδηγού και του τύπου 4 φορτώνονται στη µνήµη οπότε µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι 

δυο τύποι για σύνδεση. Αυτός ο οδηγός είναι ένας ολοκαίνουργιος οδηγός και 

συµπεριφέρεται διαφορετικά από τους δυο τύπους που περιλαµβάνει. 

Για την σύνδεση µέσω του τύπου 2 οδηγού χρησιµοποιείται της παρακάτω µορφής URL:  

 jdbc:db2:database name 

Για την σύνδεση µέσω του τύπου 4 οδηγού χρησιµοποιείται της παρακάτω µορφής URL:  

 jdbc:db2://host name:port number/database name 

Οποιαδήποτε εφαρµογή για να έχει πρόσβαση στον καθολικό οδηγό JDBC της DB2 και να 

µπορέσει να τον χρησιµοποιήσει για να συνδεθεί µε τηn DB2 χρειάζεται τα παρακάτω 

πακέτα: 

 java.sql που περιέχει το βασικό JDBC API. 
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 com.ibm.db2.jcc το οποίο περιέχει την υλοποίηση της DB2 για τον 

καθολικό JDBC οδηγό. Το παραπάνω πακέτο περιέχεται στο db2jcc.zip 

αρχείο. 

 javax.naming το οποίο περιέχει τις κλάσεις που χρειάζονται τη διεπαφή 

Java Naming and Directory Interface. 

 java.sql. 

 javax.transactions. 

Μαζί µε τα παραπάνω πακέτα χρειάζεται και ένα από τα παρακάτω αρχεία να 

συµπεριληφθούν στο CLASSPATH: 

 db2jcc_licence_cu.jar 

 db2jcc_licence_cisuz.jar 

2.3 Επιλογή προγραµµατιστικού εργαλείου 

Για προγραµµατιστικό εργαλείο επιλέχθηκε η Java για τους παρακάτω λόγους: 

 Απλούστερος τρόπος διασύνδεσης της Java και της DB2. Στην C/C++ υπήρχαν 

πολλοί τρόποι σύνδεσης ενώ στην Java ένας και ευκολότερος. 

 Η DB2 είναι γραµµένη σε Java οπότε σίγουρα αλληλεπιδρά καλύτερα µε µια άλλη 

εφαρµογή γραµµένη σε Java. 

Το πρόγραµµα που συντάχθηκε σε Java για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B. 
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3  

Η βάση δεδοµένων και η εφαρµογή 

3.1 Το σχεσιακό σχήµα 

Το σχεσιακό σχήµα της βάσης που δέχθηκε τα δεδοµένα απαρτίζεται από τις εξής σχέσεις: 

 
FILE(FN, H5, H6, H7, CH5, CH6, CH7) 
ISSUE(UI, FN, SQ, PT, SO, JI, J1, J2, J9, SN, SE, BS, PU, PI, 
VL, IS, PY, PD, SU, SI, PN, TV, IL, LD) 
ISSUE_PRODUCT(UI, SL) 
ISSUE_SUBJECT(UI, SC) 
ITEM(UT, T9, AR, ΤI, ET, MA, RY, DT, BP, EP, PG, AV, NR, NOR, 
UI) 
ITEM_P_CODE(UT, SL)  
ITEM_AUTHOR(UT, AU, AU_EM, AU_No) 
ITEM_AUTHOR_CORPORATE (UT, AG, AG_EM, AG_No) 
ITEM_LANGUAGE(UT, LA) 
ITEM_REVIEW_LANGUAGE(UT, RL) 
ITEM_REVIEWER(UT,RW) 
ITEM_KEYWORDS(UT,DE) 
ITEM_KEYWORDS_PLUS(UT,ID) 
ITEM_REPRINT_AUTHOR(UT, RA, NF, NC, ND1, ND2, ND3, NN, NY, NP, 
NU) 
ITEM_RESEARCH_ADDRESS(UT, NF, NC, ND1, ND2, ND3, NN, NY, NP, 
NU) 
ITEM ABSTRACT(UT, Line_No, AB) 
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ITEM_REFERENCE(UT, Ref_No, R9, RS, /A, /Y, /W, /V, /P, /I) 
 

Τα ονόµατα των στηλών της κάθε σχέσης απεικονίζουν και τον κωδικό που υπάρχει στην 

αρχή της κάθε γραµµής των αρχικών ακατέργαστων αρχείων. Εκτός από τα ήδη υπάρχοντα 

ονόµατα υπάρχουν και καινούργια ονόµατα που το κάθε ένα από αυτά υποδηλώνει τα εξής: 

 Η AU_No στη σχέση ARTICLE_AUTHOR είναι µια καινούργια στήλη η οποία 

απαριθµεί τα ονόµατα των συγγραφέων, όπως αυτά συναντώνται κάτω από ένα 

συγκεκριµένο άρθρο. Το παραπάνω γίνεται για να διαφοροποιηθούν τα οµώνυµα στη 

λίστα συγγραφέων του κάθε άρθρου. Η τιµή της AU_No αρχικοποιείται για κάθε 

άρθρο. Ανάλογη της AU_No για την σχέση ARTICLE_AUTHOR είναι η στήλη 

AG_No για την σχέση ITEM_CORPORATE_AUTHOR. 

 Η Line_No στη σχέση ITEM_ABSTRACT είναι µια καινούργια στήλη η οποία 

καταχωρεί το πλήθος των γραµµών της περίληψης του κάθε άρθρου. Η τιµή της 

Line_No συνεχώς αυξάνεται όσο το άρθρο παραµένει το ίδιο και αρχικοποιείται όταν 

αλλάζει το άρθρο. Ο συνδυασµός της µε το UT είναι το πρωτεύον κλειδί της σχέσης 

ITEM_ABSTRACT. 

 Η Ref_No στη σχέση ITEM_REFERENCE είναι µια καινούργια στήλη η οποία 

χρησιµοποιείται για να υποστηρίξει την σχέση τύπου 1:M (ένα-προς-πολλά) που 

υπάρχει ανάµεσα σε ένα άρθρο και στις αναφορές τις οποίες κάνει, δεδοµένου του 

ότι µια (ή και οι δυο) από τις στήλες R9 και RS µπορεί να έχουν την τιµή NULL. Η 

τιµή της στήλης Ref_No αυξάνεται όσο το άρθρο παραµένει το ίδιο και 

αρχικοποιείται όταν αλλάζει το άρθρο.  Ο συνδυασµός της µε το UT είναι το 

πρωτεύον κλειδί της σχέσης ITEM_REFERENCE. 

 Η NOR στη σχέση ITEM είναι µια καινούργια, αριθµητικής ακέραιης τιµής, 

(numeric, integer) στήλη η οποία καταχωρεί των αριθµό των αναφορών (δηλ. τα CR 

στιγµιότυπα) του κάθε άρθρου, και υπολογίζεται καθώς η βάση γεµίζει µε 

καινούργιες εγγραφές. Εάν όλα πανε καλά στο τέλος η τιµή της NOR θα πρέπει να 

είναι ίση µε την τιµή της στήλης NR. 

 Τέλος τρεις καινούργιες στήλες συµπεριλαµβάνονται στη σχέση FILE οι: CH5, CH6 

και CH7: κάθε µια από αυτές αντιστοιχεί σε ένα µετρητή που µετράει ότι µετράν και 

οι στήλες H5, H6 και H7. Ο µόνος λόγος για τον οποίο εισάγουµε αυτές τις στήλες 

είναι για έλεγχο της ακεραιότητας των δεδοµένων: έχουν τα πεδία Η5 και CH5 την 

ίδια τιµή; Κατ’ αναλογία το πεδίο Η6 θα πρέπει να έχει την ίδια τιµή µε το πεδίο 

CH6 και το πεδίο Η7 µε το πεδίο CH7.  
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3.2 ∆ηµιουργία βάσης 

Το όνοµα της βάσης στην οποία αποθηκεύτηκαν τα δεδοµένα είναι TS και οι πίνακές της 

δηµιουργήθηκαν σύµφωνα µε το παραπάνω σχεσιακό σχήµα όπως φαίνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C. 
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4  

Στόχος εργασίας και µεθοδολογία 

4.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

Παραδοσιακά, οι βασισµένες σε λέξεις-κλειδιά ή σε περιγραφείς (descriptors), µορφές 

ανάκτησης ψηφιακών αντικειµένων, αποτελούν τον πρωτεύων τρόπο µε τον οποίο γίνεται η 

αναζήτηση στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδοµένων. Οι λέξεις-κλειδιά και οι περιγραφείς 

παράγονται είτε απευθείας από τους ίδιους τους συγγραφείς, είτε από επαγγελµατίες 

ευρετηριοποιητές (indexers), είτε από µηχανές οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τους επιλεγµένα 

κοµµάτια του περιεχοµένου του επιλεγµένου άρθρου (π.χ. τίτλος, περίληψη, αναφορές κ.τ.λ.) 

Σχετικά νωρίς το 1961 ο Dr. Eugene Garfield, κατασκευαστής του πίνακα παραποµπών, 

πρώτος σκέφτηκε σοβαρά την πιθανότητα να χρησιµοποιηθούν οι αναφορές του κάθε άρθρου 

σαν όροι ευρετηρίου παρά να χρησιµοποιούνται περιγραφείς οι οποίοι κατασκευάζονται από 

µηχανές [4]. Αργότερα, ο M. L. Pao σύγκρινε τους δυο παραπάνω τρόπους αναζήτησης 

αναφερόµενος στον πρώτο σαν σηµασιολογική ανάκτηση και στον δεύτερο σαν πραγµατική 

ανάκτηση [5]. 

Στην παρούσα ερευνητική εργασία γίνεται µια προσπάθεια να συνδυαστούν η σηµασιολογική 

µε την πραγµατική προσέγγιση της ανάκτησης  χρησιµοποιώντας πληροφορίες οι οποίες 

υπάρχουν στο διευρυµένο παράδειγµα παραποµπών τύπου καταρράκτη (extended cascading 

citations paradigm). Το τελευταίο διευρύνει το παράδειγµα παραποµπών τύπου καταρράκτη 

(cascading citations paradigm) εισάγοντας δυο νέες έννοιες την έµµεση παραποµπή (indirect 

citation) και την χορδή (chord) [2]. Η έµµεση παραποµπή ορίζεται όταν ένα άρθρο-στόχος 
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(target article) δέχεται µια παραποµπή χωρίς να αναφέρεται απευθείας από το άρθρο-πηγή 

(source article) αλλά αναφέρεται από ένα τρίτο άρθρο το οποίο αναφέρεται από το άρθρο-

πηγή. Αναλογικά οι έµµεσες παραποµπές µπορούν να αναχθούν σε οποιοδήποτε επιθυµητό 

βάθος. Στα [1, 2], οι έµµεσες παραποµπές εξετάζονται µέχρι βάθος 3: στις άµεσες 

παραποµπές δίνεται το κωδικό-όνοµα 1-gen, στις αµέσως επόµενου επιπέδου (2) παραποµπές 

το κωδικό-όνοµα 2-gens, τέλος στις παραποµπές του επιπέδου (3) δίνεται το κωδικό-όνοµα 3-

gens. Επιπρόσθετα η χορδή ορίζεται όταν µια άµεση (1-gen) παραποµπή και µια έµµεση (2-

gen ή 3-gen) παραποµπή συνυπάρχουν έχοντας τα ίδια άρθρα-πηγή και άρθρα-στόχο. Οι 

χορδές έχουν κωδικούς-ονόµατα: 2-chords (όταν µια 1-gen παραποµπή συνυπάρχει µε µια 2-

gen παραποµπή) και 3-chords (όταν µια 1-gen παραποµπή συνυπάρχει µε µια 3-gen 

παραποµπή). 

Πριν απ’ όλα γίνεται η υπόθεση ότι οι λέξεις-κλειδιά οι οποίες χρησιµοποιούνται για να 

κατηγοριοποιήσουν θεµατικά κάθε άρθρο είναι ενδεικτικές του θέµατος/περιοχής έρευνας 

την οποία καλύπτουν. Επιπλέον για κάθε ένα πληθυσµό άρθρων οι λέξεις κλειδιά οι οποίες 

κατηγοριοποιούν τα µέλη του πληθυσµού, συν οι πίνακες κατανοµής της συχνότητας 

εµφάνισής τους στον συγκεκριµένο πληθυσµό είναι ενδεικτικά του θέµατος/περιοχής έρευνας 

την οποία καλύπτουν. 

Αφού έχουµε κάνει τις παραπάνω υποθέσεις κάποιος θα µπορούσε να κάνει τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: (α) εάν συγκριθούν ένα άρθρο µε τις αναφορές του, πόσο κοντά θεµατικά είναι οι 

αναφορές του άρθρου στο θέµα/περιοχή έρευνας την οποία καλύπτει το άρθρο; (β) εάν 

θεωρήσουµε ένα άρθρο το οποίο περιλαµβάνεται στις λίστες αναφορών κάποιων άλλων 

άρθρων, πόσο κοντά είναι θεµατικά αυτό το βασικό/αναφερόµενο άρθρο στο θέµα/περιοχή 

έρευνας την οποία καλύπτουν τα άρθρα τα οποία το αναφέρουν; Ερωτήσεις αυτού του τύπου 

αξίζουν τον κόπο να ερευνηθούν σε βάθος αφού όταν για παράδειγµα µια υπόθεση στην 

οποία το βασικό άρθρο δεν είναι θεµατικά κοντά σε αυτά που το αναφέρουν τότε το πρώτο 

δεν έχει αξία να υπάρχει στη λίστα αναφορών των τελευταίων. Επίσης εάν κάποιος εξετάσει 

το διευρυµένο παράδειγµα παραποµπών τύπου καταρράκτη αξίζει να συγκριθεί ο βαθµός της 

θεµατικής εστίασης ανάµεσα σε έναν 1-gen πληθυσµό και σε έναν πληθυσµό 2-gen οι οποίοι 

στοχεύουν στο ίδιο βασικό/αναφερόµενο άρθρο. 

4.2 Μεθοδολογία 

Αρχίζοντας µε τα άρθρα που αναφέρουν και αναφέρονται από ένα συγκεκριµένο εκδιδόµενο 

αντικείµενο (βασικό άρθρο) A: (α) µέσω µιας προ τα πίσω αλυσίδας διαµέσου των 

συνδέσµων στο γράφηµα παραποµπών κάποιος µπορεί να πάρει τον πληθυσµό των άρθρων 

που αναφέρει το βασικό άρθρο (β) µέσω µιας προς τα εµπρός αλυσίδας κάποιος µπορεί να 

πάρει τον πληθυσµό των άρθρων τα οποία περιλαµβάνουν το βασικό άρθρο στις λίστες µε τις 
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αναφορές τους. Ο πληθυσµός του (α) συµβολίζεται µε το γράµµα R (Reference) και ο 

πληθυσµός του (β) µε το γράµµα D (Directly cite). Οπότε το R υποδηλώνει τα άρθρα που 

αναφέρονται από το A και το D τα άρθρα που άµεσα αναφέρουν το A (το περιλαµβάνουν σαν 

παραποµπή στη βιβλιογραφία τους). Παροµοίως το γράµµα I υποδηλώνει τον πληθυσµό των 

άρθρων τα οποία αναφέρουν το A µέσω µιας 2-gen παραποµπής και το γράµµα C 

υποδηλώνει τον πληθυσµό των άρθρων από τα οποία προέρχονται τύπου 2-chord αναφορές οι 

οποίες έχουν σαν στόχο το A. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω: A είναι το βασικό άρθρο. Για να καταστεί δυνατό κάποιο 

χρήσιµο συµπέρασµα απαιτείται να βρεθεί µια µετρική η οποία χρησιµοποιώντας τις λέξεις-

κλειδιά να µπορεί να µετρήσει την οµοιότητα (similarity) του A µε κάθε έναν από τους 

τέσσερις παραπάνω πληθυσµούς R, D, I, και C. Οπότε τέσσερις τιµές οµοιότητας θα πρέπει 

να υπολογιστούν Sim(A, R), Sim(A, D), Sim(A, I) και Sim(A, C). Οι τέσσερις τιµές της 

µετρικής µπορούν να κανονικοποιηθούν για να πάρουν τιµές στο πεδίο [0,1] όπως παρακάτω: 

)},(),,(),,(),,({ CASimIASimDASimRASimMAX

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας ο τύπος της οµοιότητας µετριέται µε δύο τρόπους 

(α) µε βάση την ανάλυση στατιστικής εµφάνισης  (occurrence statistics) και (β) µε βάση την 

ανάλυση συγγένειας (affinity analysis). To A υποτίθεται ότι συνοδεύεται από m το πλήθος 

λέξεις-κλειδιά: k

),( xASimS , όπου

1, k2,…,km. Επιπρόσθετα το x υποδηλώνει κάθε έναν από τους τέσσερις 

4.3 Μέτρηση οµοιότητας µε βάση την στατιστική εµφάνισης 

(Occurrence Statistics Based OSB) 

),( xA =  },,,{ CIDRx∈  

πληθυσµούς },,,{ CIDRx . ∈

Έχοντας υπόψη τις λέξεις-κλειδιά που έχει το κάθε άρθρο στον πληθυσµό x, υπολογίζεται η 

συχνότητα εµφάνισης της κάθε λέξης-κλειδιού. Στη συνέχεια οι λέξεις-κλειδιά του 

πληθυσµού x κατατάσσονται µε βάση την τιµή της συχνότητας εµφάνισής τους: η λέξη-

κλειδί που εµφανίζεται τις περισσότερες φορές παίρνει τη θέση 1, και λέξη-κλειδί που 

εµφανίζεται τις λιγότερες φορές παίρνει την τιµή Ν (Ν το πλήθος των λέξεων-κλειδιών). Στις 

λέξεις-κλειδιά που έχουν την ίδια συχνότητα εµφάνισης δίνεται η ίδια θέση στην κατάταξη. 

Στη συνέχεια λαµβάνονται υπόψη οι m λέξεις-κλειδιά που υπάρχουν στο A. Ας υποθέσουµε 

ότι µια λέξη-κλειδί έστω η k1 στο A είναι όµοια ή συνώνυµη µε µια λέξη-κλειδί του x στο 

οποίο έχει δοθεί η θέση n στην κατάταξη. Τότε η k1 συµβάλλει µε την τιµή (N-n+1) στον 

υπολογισµό της τιµής της Sim(A, x). Για παράδειγµα για n=1 (η k1 βρίσκεται στην πρώτη 

θέση της κατάταξης του x), η k1 συµβάλλει κατά Ν στον υπολογισµό της τιµής της Sim(A, x). 
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Εάν το n=5, τότε η συµβολή της γίνεται N-4 κ.ο.κ. Εάν µια λέξη-κλειδί του A δεν υπάρχει 

στο x (αυτή ή µέσω ενός συνωνύµου), τότε συµβάλλει στον υπολογισµό της τιµής της Sim(A, 

x) µε την τιµή 0. Τέλος η τιµή της Sim(A, x) βρίσκεται προσθέτοντας τις όλες τις παραπάνω 

για

4.4 Μέτρηση οµοιότητας µε βάση την ανάλυση συγγένειας 

(Affinity Analysis Based ΑΒΒ) 

 καθένας συσχετίζει 

σύνολα από λέξεις-κλειδιά και στο  (RHS): 

ά {kx, ky, …, kz} τείνουν να κατηγοριοποιηθούν και από τις λέξεις-κλειδιά {km, 

είται από µόνο µια λέξη-

κλειδί του A, είναι επίσης µέλ

τιµές  κάθε λέξη κλειδί του πληθυσµού x. 

Για ένα δεδοµένο βασικό άρθρο A, κάθε x µπορεί να µοντελοποιηθεί µε όρους του 

παραδείγµατος της Market Basket ανάλυσης [6], µε τον όρο “συναλλαγή” (transaction) 

µπορεί να εννοηθεί κάθε άρθρο B στο  x  και τα “αντικείµενα που αγοράζονται” (items 

purchased)  να είναι κάθε λέξη-κλειδί που κατηγοριοποιεί το B. Στην έξοδο της ανάλυσης 

συγγένειας, αποδίδονται κανόνες συσχέτισης (association rules) που ο

 σώµα (LHS) και στο κεφάλι

kx, ky, …, kz  km, kn, …, kr

Ο παραπάνω κανόνας διαβάζεται ως εξής: άρθρα στο x τα οποία κατηγοριοποιούνται από τις 

λέξεις-κλειδι

kn, …, kr}. 

Έστω ότι το KA υποδηλώνει το σύνολο των λέξεων-κλειδιών οι οποίες κατηγοριοποιούν το 

A, τότε και το σύνολο των κανόνων στους οποίους το κεφάλι αποτελ

ος του KA . Αυτό φαίνεται παρακάτω: 

Ω : {kx, ky, …, kz  km, όπου m ∈  KA} 

Η ισχύς και η εγκυρότητα κάθε κανόνα µετράται χρησιµοποιώντας µε κάποιο τρόπο τη 

µετρική lift. Η παραπάνω µετρική αποτελεί τον παράγοντα σύµφωνα µε τον οποίο η 

εµπιστοσύνη (confidence) του κανόνα υπερέχει της εµπιστοσύνης της τυχαίας υπόθεσης κατά 

την οποία το σώµα και το κεφάλι του κανόνα είναι στατιστικά ανεξάρτητα το ένα από το 

άλλο [7]. Κατά αυτό τον τρόπο, έγκυροι είναι οι κανόνες οι οποίοι έχουν lift τιµές 

 Ω 

λαµβάνονται υπόψη για να δηµιουργηθούν την τιµή του µέτρου οµοιότητας: Sim(A, x). 

µεγαλύτερες από 1. 

Πρώτα από όλα για κάθε ένα ζευγάρι (A, x) κατασκευάστηκε το σύνολο Ω. Έπειτα για κάθε 

κανόνα στο Ω η lift τιµή πολλαπλασιάστηκε µε την τιµή του support του κανόνα (η 

πιθανότητα για ένα άρθρο στο x να κατηγοριοποιείται και από το σώµα και από το κεφάλι 

κάποιου κανόνα).  Το εξαγόµενο αποτέλεσµα αντικατοπτρίζει την οµοιότητα (θεµατική) του 

x µε το A: όσα περισσότερα άρθρα βρέθηκαν στο x τα οποία κατηγοριοποιούν το A, τόσο πιο 

όµοιο (θεµατικά) είναι το x στο A. Το σύνολο όλων αυτών των τιµών του πληθυσµού του
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5  

Επιλογή εργαλείου εξόρυξης πληροφορίας 

5.1 Εργαλεία εξόρυξης πληροφορίας 

Τα εργαλεία τα οποία εξετάστηκαν για το κύριο µέρος της εργασίας δηλαδή την εξόρυξη της 

χρήσιµης πληροφορίας ήταν δύο: το Weka (Waikato Enviroment for Knowledge Analysis) 

version 3.6.5 του πανεπιστηµίου του Waikato (http://www.cs.waikato.ac.nz) και ο Inteligent 

Miner της ΙΒΜ (http://www.ibm.com/) version 8.1. 

5.1.1 Weka 

 

Το Weka είναι ένα πρόγραµµα εξόρυξης πληροφορίας (data mining) το οποίο έχει αρκετές 

 είναι θέµα της παρούσας 

εργασίας να αναλύσει όλες τις πτυχές του προγράµµατος παρα µόνο το κοµµάτι το οποίο 

είναι χρήσιµο για τους σκοπούς της. 

Το κοµµάτι του Weka το οποίο χρησιµοποιήθηκε είναι ο Explorer: 

δυνατότητες (association rules, classifications, clusters κ.τ.λ.). ∆εν
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Πριν γίνει οτιδήποτε µέσω του Weka θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες ώστε να 

καταστεί δυνατή η σύνδεση µε την DB2. 

 Πηγαίνουµε στο φάκελο C:\Program Files\Weka-3-5 και κάνουµε unzip το 

αρχείο weka.jar. 

 Στη συνέχεια πηγαίνουµε στο φάκελο weka\experiment βρίσκουµε το αρχείο 

DatabaseUtils.props. 

 

 Εισάγουµε τον JDBC driver (jdbcDriver=com.ibm.db2.jcc.DB2Driver) της Db2 

και το URL του (jdbcURL=jdbc:db2://<SERVER NAME>:<CONNECTION 

). 

 Εισάγουµε πάλι το DatabaseUtils.pro   στο weka.jar. 

ε η  

PORT>/<DATABASE NAME>

ps

Στη συνέχεια γίνεται εισαγωγή των δεδοµένων στον Explorer απευθείας από τη βάση 

δεδοµένων µ  τη µορφή ερωτ µάτων. Αφού πατηθεί η επιλογή Open DB… 
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εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη. 

 

Όπου στην θέση Query γράφεται το ερώτηµα και τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στη θέση 

Result. Με ΟΚ εισάγονται τα δεδοµένα στον Explorer. Τέλος στη καρτέλα Associate 

επιλέγεται ο κατάλληλος αλγόριθµος και ακολουθεί η εξόρυξη της πληροφορίας. 

 

5.1.2 Intelligent Miner 

 

 

 

Ο Intelligent Miner είναι ένα ισχυρό εργαλείο της IBM για εξόρυξη πληροφορίας µε πολλές 

δυνατότητες (association rules, classifications, clusters, predictions κ.τ.λ.). H εισαγωγή

 χρειάζεται κάποια ειδική ενέργεια από τον χρήστη 

για τη σύνδεσή τους. 

 

δεδοµένων από την DB2 είναι ευκολότερη καθώς και ο Intelligent Miner και η DB2 είναι 

προγράµµατα της ίδιας εταιρίας και δεν
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H εισαγωγή των δεδοµένων γίνεται µέσω πινάκων ή όψεων που υπάρχουν στην DB2. Αφού 

πληκτρολογηθεί το όνοµα των δεδοµένων… 

 

γίνεται σύνδεση απευθείας µε τη βάση που επιθυµούµε και επιλέγουµε την όψη ή τον πίνακα 

στον οποίο υπάρχουν τα δεδοµένα. 
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Στη συνέχεια επιλέγοντας την επιλογή mining επιλέγεται ο κατάλληλος αλγόριθµος και 

ακολουθεί η εξόρυξη της πληροφορίας. 

5.2 Επιλογή προγράµµατος εξόρυξης πληροφορίας 

Miner επιλέχθηκε έναντι του Weka για τους εξής λόγους: 

τερη διασύνδεση µε την DB2. 

τερη και πιο κατανοητή εµφάνιση των αποτελεσµάτων (association rules). 

τηρίζει κάποιες ενέργειες (επιλογή item set, γραφική απεικόνιση των κανόνω

άφο κ.τ.λ.) επάνω στα αποτελέσµατα τις οποίες δεν υποστηρίζει το Weka. 

 

Ο Intelligent 

 Καλύ

 Καλύ

 Υποσ ν 

σε γρ
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6  

Εξόρυξη

6.1 

Γ  τ οποίες αναλ

χρησιµ  παραποµπών τα οποία συγκεντρώνονταν επί µια εξαετία (1999-

2005)

διαθέσι tions Analys g

 πληροφορίας 

∆εδοµένα δοκιµής 

ια ην αξιολόγηση των  προσ

οποιήθηκαν δεδοµένα

εγγίσεων οι ύθηκαν στο Κεφάλαιο 4 

 

 από την SCIE (Science Cita

µα µέσω του έργου C-CAP (C

tion Index Expanded). Τα 

ascading Cita

παραπάνω δεδοµένα έγιναν 

is, http://www.ccapnet.or ) 

µ ο Τ µένων 

αντικεί  σε 372,544 θέµατα από  

άρθρο ό δυο ειδών περιγραφείς περιεχοµένο

τον συγγραφέα  και (β  λέξεις-κλειδιά plus us®), οι οποίες 

είναι µ µένοι όροι που δίνονται στο κάθε άρθρο µε βάση τους τίτλους των 

παραπ ν 

ερίπου 2.06 λέξεις-κλειδιά, και 4.2 λέξεις-κλειδιά plus® ανά άρθρο. Ένα µέσο άρθρο 

πό το προαναφερθέν σύνολο δεδοµένων, ένα υποσύνολο του µόνο λήφθηκε υπόψη, το 

οποίο είχε να κάν  άρ  οποία περιλ ταν τα εφηµερίδων µε 

περιγραφείς περιεχο  σχετικούς µε στήµη γιστών ‘Computer Science’. Το 

παραπάνω υποσύνολ  δε  αποτελείται από ,857 αντ ενα (άρθρα) τα οποία 

εκδόθηκαν σε 18,833 µατα  1959 εφη . Επίσης στο συγκεκριµένο υποσύνολο (το 

όν για ερευνητικούς σκοπούς. 

µενα (άρθρα) τα οποία εκδόθηκαν

ο σύνολο των δεδο αποτελείται από 7,364,211 

 11,076 εφηµερίδες. Κάθε

 κατηγοριοποιείται απ

 λέξεις-κλειδιά

ηχανό-κατασκευασ

υ: (α) τις προερχόµενες από 

(keywords pl) και τις

οµπών του άρθρου [4]. Στο σύνολο των δεδοµένων το οποίο εξετάστηκε µετρήθηκα

π

υπολογίστηκε ότι έχει περίπου 22 παραποµπές σε άλλα άρθρα και δέχεται περίπου 4.82 

αναφορές από άλλα άρθρα στο συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων. 

Α

ει µε θρα τα  συµ αµβάνον  σε θέµα

µένου επι υπολο

ο των δοµένων  247 ικείµ

θέ  από µερίδες
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οποίο περιλαµβάνει ρθρα διάφορα ιστηµον πεδία τα οία έχουν σχέση µε 

επιστήµη υπολογιστών) µ θηκαν ,216 1-gen παραπο ς, 2,513,141 2-gen 

παραποµπές και 295,179 2-chords. Αρκ ενδιαφέ είναι το γονός ότι 669 2-gen 

παραποµπές αναγνωρίστηκαν ι αποτελο κύκλους les), δη  ζευγάρια από άρθρα 

τα οποία παραπέµπουν το ένα  άλλο. Οι  δεν ν  σαν 2-gen ούτε σαν 

2-chord πα

 και τις περισσότερες παραποµπές προς αυτά συλλέχθηκαν 

ίας (Πίνακας 6.1). 

 ά από  επ ικά  οπ

ετρή 657 µπέ

ετά ρον  γε

 ότ ύν  (cyc λαδή

 στο  κύκλοι  λογίστηκα ούτε

ραποµπές oπότε και αποκλείστηκαν από κάθε υπολογισµό. 

Τελικά οχτώ άρθρα τα οποία είχαν

για το κυρίως µέρος της εργασ

 

No Title Author(s) Published with 

1 
GROMACS 3.0: a package for Lindahl E., Hess B., Van der J. Molecular Modeling, 7(

molecular simulation and … Spoel D. 

8), 

2001 

2 
ed image retrieval 

ars 
Smeulders A.W.M., et al. 

IEEE Tran. Pattern Anal., and 

Mach. Intellig. , 22(12), 2000 

Content-bas

at the end of the early ye

3 
Intrinsically disordered 

Dunker AK., et al. 
J. Molecular Graphics, and 

protein Modeling, 19(1), 2001 

4 
n 

automated text categorization 
 F. Com. Surv., 34(1), 2002 

Machine learning i
Sebastiani ACM 

5 
Gene selection for cancer 

classification using … 
Guyon I., et al. 

Machine Learning, 46(1-3), 

2002 

6 
A review of protein-small 

molecule docking methods 

Taylor RD., Jewsbury P.J., 

Essex J.W. 

J. Comp. Aided Molecular 

Design, 16(3), 2002 

7 
The meshless local Petrov-

Galerkin (MLPG) method… 
Atluri S.N., Shen S.P. 

CMES-Comp. Modeling in 

Eng. & Sciences, 3(1), 2002 

8 

The del center dot B=0 

constraint in shock-

capturing… 

Toth G. 
J. of Computational Physics, 

161(2), 2000 

Πί
 

νακας 6.1 Τα οχτώ (8) πολύ-αναφερόµενα (highly cited) άρθρα που δοκιµάστηκαν 

µηση του Πίνακα 6.1). 

 

No 1-gens refs 2-gens 2-chords 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6.2) φαίνονται τα είδη των αναφορών που έχει το κάθε ένα 

από τα άρθρα του Πίνακα 6.1 (ισχύει η αύξουσα αρίθ

1 519 13 2115 455 

2 241 32 274 68 

3 176 41 2589 639 
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4 173 14 82 11 

5 150 10 380 80 

6 93 26 456 66 

7 75 13 343 169 

8 72 11 258  80

Πίνα θος των παραποµπών σε κάθε είδος ν οχτ  (8) πολύ-
αναφερόµένων άρθρων 

6.2 Αποτε

Από τον ΙΜ r) εξάχθηκαν τα ρακάτω αποτελέσµατα. Αυτά 

αρουσιάζονται σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες 1-gens, 2-gens, chords και references για τις 

SB και ΑΑΒ που αναλύθηκαν στις παραγράφους 4.3 και 4.4 αντίστοιχα. 

κας 6.2 Το πλή  τω ώ

λέσµατα 

 (Intelligent Mine πα  

π

δυο µεθόδους O

6.2.1 1-Gens 

Άρθρο 1ο (171053900002) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

GROMACS 3.0: a package for Lindahl E., Hess B., Van der J. Molecular Modeling, 7(
1 

molecular simulation and … Spoel D. 

8), 

2001 

 

 

 

 

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 
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 (equivalent to molecular dynamics)  Θέση 1. 
n)  Θέση 2. 

Σειρά Βαθµοί  

Έτσι έχουµε: 

1) Parallel molecular dynamics
2) Simulation (equivalent to molecular dynamics simulatio
3) Algorithmic optimization  Θέση 0. 
4) Assembly loops  Θέση 0. 
5) Benchmark  Θέση 0. 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets 
[molecular dynamics] 1 9 v 
[molecular dynamics simulation] 2 8 v 
[docking] 3 7  
[electrostatics] 4 6  
[homology modeling] 5 5  
[GROMACS] 6 4  
[essential dynamics] 7 3  
[protein folding] 8 2  
[molecular modeling] 9 1  

 

Sim(A,D) = 17 

(ii) AAB 

 για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

ή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

Οι πιο ισχυροί κανόνες

µε την τιµ

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

 

Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “molecular dynamics” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“parallel molecular dynamics”. 
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(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 5 από 

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 5/10 = 0.5 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.025462 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.5*0.025462 = 0.012731 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούντα  από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus

ι

 της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

Έτσι έχουµε: 

1) REACTION FIELD METHOD  Θέση 0. 

2) PARTICLE MESH EWALD  Θέση4. 

3) DYNAMICS SIMULATIONS (equivalent to MOLECULAR-DYNAMICS 
SIMULATIONS)  Θέση 2. 

4) LIQUID WATER (equivalent to WATER) Θέση 7. 

5) POTENTIAL FUNCTIONS Θέση 0. 

6) FORCE-FIELD  Θέση 15. 

7) BACTERIOPHAGE-T4 LYSOZYME  Θέση 0. 

8) PHOSPHOLIPID MEMBRANE (equivalent to MEMBRANES)  Θέση 19. 

9) NUMERICAL-INTEGRATION  Θέση 0. 

10) DISTANCE RESTRAINTS  Θέση 0. 

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[MOLECULAR-DYNAMICS] 1 8 v 
[SIMULATION] 2 7 v 
[CRYSTAL-STRUCTURE] 3 6  
[PARTICLE MESH EWALD] 4 5 v 
[PROTEINS] 5 4  
[WATER] 6 3 v 
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[ESCHERICHIA-COLI] 7 2  
[MODEL] 8 1  

 

Sim(A,D) = 23 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

του lift. 

 

Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “WATER” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “LIQUID 

ATER”, “SIMULATION”, “MOLECULAR-DYNAMICS SIMULATIONS” και 

“MOLECULAR-DYNAMICS” είναι σηµαντικά ισοδύναµες µε την “DYNAMICS 

”. 

ς -κλειδιών plus: 5 

δεξί τους µέλος. 

e. 

W

SIMULATION

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωση των λέξεων

σικού άρθρου στο από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βα

Οπότε έχουµε: 5/10 = 0.5 scor

(b) Η µέση τιµή της µετρικ ής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

τους µέλος είναι: 0.069283 του βασικού άρθρου στο δεξί 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.5*0.69283 = 0.034641 
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Άρθρο 2ο (165901900002) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

at the end  years 
.M., et al. 

IEEE Tran. Pattern Anal., and 

ntellig. , 22(12), 2000 
2 

Content-based image retrieval 
Smeulders A.W

of the early Mach. I

 

 

 

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

Έτσι έχουµε: 
1) Review  Θέση 0. 
2) Content based (equivalent to content-based image retrieval)  Θέση 1.

3) Retrieval (equivalent to image retrieval)  Θέση 2. 
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4) Semantic gap  Θέση 22. 
5) Sensory gap  Θέση 0. 
6) Narrow domain  Θέση 0. 
7) Broad domain  Θέση 0. 

10) Salient features  Θέση 0. 
11) Signs  Θέση 0. 

features  Θέση 0. 

. 

Item sets Σειρά Βαθµοί  

8) Weak segmentation (equivalent to image segmentation)  Θέση 8. 
9) Accumulative features  Θέση 0. 

12) Structural 
13) Similarity  Θέση 0. 

έση 0. 14) Semantic interpretation  Θ
15) Query space  Θέση 0. 
16) Display space  Θέση 0. 
17) Interactive session  Θέση 0. 

 image indexing)  Θέση 6. 18) Indexing (equivalent to
19) Architecture  Θέση 0. 

 20) Evaluation  Θέση 0.
21) Image databases  Θέση 0
 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

[text categorization] 1 10 v 
[information retrieval] 2 9  
[text classification] 3 8 v 
[text mining] 4 7  
[feature selection] 5 6  
[clustering] 6 5  
[machine learning] 7 4 v 
[data mining] 8 3  
[information extraction] 9 2  
[support vector machines] 10 1  

 

Sim(A,D) = 22 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 
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Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “image retrieval” και “content-based image retrieval” 

είναι σηµαντικά ισοδύναµες µε την “retrieval”, “image similarity” είναι σηµαντικά 

ισοδύναµη µε την “similarity” και η “image indexing” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“indexing”. 

 

Οπότε έχουµε: 6/10 = 0.6 score. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 6 από 

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.09482 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.6*0.09482 = 0.056892 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τ πρ σύνολα που αποτελού η-κλειδί pl  τις 

λέξεις-κλειδιά plus της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

α ώτα 10 νται από µια λέξ us (single item sets) για

 

Έτσι έχουµε: 

1) INFORMATION-RETRIEVAL (equivalent to RETRIEVAL) Θέση 1. 
E-SPACE  Θέση 0. 

 Θέση 1. 
 Θέση 8. 

 Θέση 5. 

2) SCAL
3) TEXTURE CLASSIFICATION (equivalent to CLASSIFICATION)  Θέση 4. 
4) SIMILARITY RETRIEVAL (equivalent to RETRIEVAL) 
5) OBJECT RECOGNITION (equivalent to RECOGNITION) 

6) COLOR 
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7) DATABASES  Θέση 3. 
) SHAPE  Θέση 11. 

TS  Θέση 0. 
0) REPRESENTATION  Θέση 12. 

Σειρά Βαθµοί  

8
9) INVARIAN
1
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets 
[TEXT CATEGORIZATION] 1 8  
[RETRIEVAL] 2 7 v 
[CLASSIFICATION] 3 6 v 
[SYSTEM] 4 5  
[MODEL] 5 4 v 
[WEB] 6 3  
[INFORMATION] 7 2  
[GENE] 8 1  

 
Sim(A,D) = 17 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σ ίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε τη rt. Οι κανόνες που ισοβαθµούν σ  συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά υ έχουν. Τέλ ετά τις ο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέ υν σε θίνουσ  ς προς την τιµή 

του lift. 

 κανόνες για τις λέξεις- ε φθ

ν τιµή του suppo τη

 ως προς την τιµή του lift πο ος µ  δύ

κα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνο  φ α σειρά ω

 

Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “CLASSIFICATION” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“TEXTURE CLASSIFICATION”, “RETRIEVAL” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“INFORMATION RETRIEVAL” ή µε την “SIMILARITY RETRIEVAL”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 7 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 7/10 = 0.7 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.06957 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.7*0. 06957=0.048699 
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Άρθρο 3ο (168679000004) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

3 
d 

Dunker AK., et al. 
J. Molecular Graphics, and Intrinsically disordere

protein Modeling, 19(1), 2001 

 

 

  
(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

 
Έτσι έχουµε: 
 

1) Disordered p y unfolded protein)  Θέση 2. 

2) Molten globu

 coil  

es  Θέση 0. 

5) Structure (equivalent to structure prediction)  Θέση 23. 

n  Θέση 0. 

rotein (equivalent to nativel

les  Θέση 0. 

3) Random s (random coil)  Θέση 15.

4) Phase chang

6) Functio

7) Genomics Θέση 0. 

8) Preteomics  Θέση 0. 
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Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[protein folding] 1 7  
[natively unfolded protein] 2 6 v 
[alpha-synuclein] 3 5  
[partially folded intermediate] 4 4  
[intrinsically disordered protein] 5 3  
[intrinsically unstructured protein] 6 2  
[Parkinson's disease] 7 1  

 

Sim(A,D) = 6 

(ii) AAB 

µφωνα 

 που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύ

µε την τιµή του support. Οι κανόνες

 

Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “protein misfolding”, “intrinsically disordered protein”, 

“unfolded protein” και “protein aggregation” είναι σηµαντικά ισοδύναµες µε την “disordered 

protein”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 4 από 

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 4/10 = 0.4 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.674999 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.4*0.674999 = 0.269999 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 
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Έτσι έχουµε: 

1) LIMITED PROTEOLYTIC SITES  Θέση 0. 

2) MOLTEN-GLOBULE STATE (equivalent to MOLTEN GLOBULE)  Θέση 30. 

 Θέση 0. 

O-ACID-SEQUENCES (equivalent to SEQUENCE)  Θέση 25. 

5) PYRUVATE-DEHYDROGENASE COMPLEX (equivalent to COMPLEX)  Θέση 21. 

) FD PHAGE PENETRATION  Θέση 0. 

9) GP120 V3 LOOP  Θέση 0. 

0) ALPHA-LACTALBUMIN  Θέση 0. 

α µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Σειρά Βαθµοί  

3) TOBACCO MOSAIC-VIRUS 

4) AMIN

6) CALMODULIN-BINDING PROTEIN (equivalent to PROTEIN)  Θέση 17. 

7) NUCLEOSOME CORE PARTICLE  Θέση 0. 

8

1

Οπότε σύµφων

Item sets 
[UNSTRUCTURED PROTEINS] 1 9  
[NATIVELY UNFOLDED PROTEINS] 2 8  
[DISORDERED PROTEIN] 3 7  
[CRYSTAL-STRUCTURE] 4 6  
[SECONDARY STRUCTURE] 5 5  
[BINDING] 6 4 v 
[ALZHEIMERS-DISEASE] 7 3  
[ESCHERICHIA-COLI] 8 2  
[PARKINSONS-DISEASE] 9 1  

 
Sim(A,D) = 4 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί  λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε τη . Οι κανόνες που ισοβαθµούν σ  συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά του lift που έχουν. Τέλ ετά τις ο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέ οποίοι µπαίνουν σε θίνουσ  ς προς την τιµή 

του lift. 

 κανόνες για τις  

ν τιµή του support τη

 ως προς την τιµή ος µ  δύ

κα πρώτοι κανόνες οι  φ α σειρά ω
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Όπως φαίνεται κανένας κανόνας δεν έχει κάποια λέξη-κλειδί plus στο δεξί του µέλος. 

Οπότε έχουµε: Sim(A,D) = 0 
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Άρθρο 4ο (175 )267600001  

Τα στοιχεία, οι ξεις-κλειδιά plus (ID) τ  βασικού άρθρου είναι: 

4 
Machine 

automated zation 
Sebastiani F. ACM Com Surv., 34(1), 2002 

 λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέ ου

learning in 

 text categori
. 

 

  

 (α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

 1

 
Έτσι έχουµε: 

) Algorithms  Θέση 0. 

 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 
 

Item sets Σειρά Βαθµοί  

 2) Experimentation  Θέση 0. 
 3) Theory  Θέση 0. 
 4) Μachine learning  Θέση 7. 
 5) Τext categorization  Θέση 1. 
 6) Τext classification  Θέση 3. 

[text categorization] 1 10 v 
[information retrieval] 2 9  
[text classification] 3 8 v 
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[text mining] 4 7  
[feature selection] 5 6  
[clustering] 6 5  
[machine learning] 7 4 v 
[data mining] 8  3 
[information extraction] 9 2  
[support vector machines] 10 1  

 

Sim(A,D) = 22 

(ii) AAB 

ξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

µή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

σα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέ

µε την τι

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνου

 

αδοχή: “text mining”, “biomedical literature mining”, “data 

ategorization” ή µε την “text 

 των λέξεων-κλειδιών: 7 από 

υ βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Κάνουµε την παρακάτω παρ

mining” είναι σηµαντικά ισοδύναµες µε την “text c

classification”.  

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί το

Οπότε έχουµε: 7/10 = 0.7 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

ασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.329308 β

(c) Πολλαπλασ µε: Sim(A,D 0. = 0 3056 ιάζοντας τα (a) και (b) έχου ) = 0.7* 329308 .2

(α) Λέξεις-κλε rds plus)ιδιά plus (Keywo  

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σ αι από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά p ς του βασικού άρθρου αι: 

ύνολα που αποτελούντ

lus της 1-gen λίστα είν
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Έτσι έχουµε: 

1) PROBABILISTIC INFORMATION-RETRIEVAL (equivalent to RETRIEVAL)  Θέση  3. 
2) CLASSIFICATION  Θέση 4. 
3) ASSUMPTIONS  Θέση 0. 
4) DOCUMENTS  Θέση 0. 
5) RELEVANCE  Θέση 0. 
6) MODELS (equivalent to MODEL)  Θέση 7. 

µΟπότε σύ φωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[TEXT CATEGORIZATION] 1 8  
[RETRIEVAL] 2 7 v 
[CLASSIFICATION] 3 6 v 
[SYSTEM] 4 5  
[MODEL] 5 4 v 
[WEB] 6 3  
[INFORMATION] 7 2  
[GENE] 8 1  

 
Sim(A,D) = 17 

(ii) AAB 

 plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

 µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

υσα σειρά ως προς την τιµή 

του lift. 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά

σύµφωνα

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνο
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Κάνουµε τις π “RETRIEVAL” είν  σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“PROPABILISTIC-INFORMATION RETRIEVAL”. 

(a) Ας λάβουµε ς τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των έξεων κλειδιών plus: 2 

από τους 10 κα λέξη κλειδί plus του βασικ άρθρου το δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: . 

αρακάτω παραδοχές: αι

 υπόψη µα  λ -

νόνες έχουν µια ού  σ

2/10 = 0.2 score

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.049848 

(c) ασιάζοντας τα (a) και έχουµε: Sim(A,D) = 0.2*0.049848 = 0.00997 Πολλαπλ  (b) 
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Άρθρο 5ο (171501800018) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

5 
Gene selection for cancer 

classification using … 
Guyon I., et al. 

Machine Learning, 46(1-3), 

2002 

 

 

 

ις-κλειδιά (Keywords) (α) Λέξε  

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

λειδιά της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

κ

 

τσι έχουµε: 
1

 
Έ

) Diagnosis (equivalent to cancer diagnosis) Θέση 1
2) Diagnostic te
3) Drug discove η 0. 
4) RNA expression (equivalent to gene expression) Θέσ
5) Genomics 
6) Gene selecti
7) DNA micro- ent to microarray) Θέση 6

8) proteomics 

6.
sts  Θέση 0. 
ry  Θέσ

η 7. 
 Θέση 0. 

on  Θέση 5. 
array (equival . 

 Θέση 0. 
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9) cancer classification (equivalent to classification) Θέση 3.
0) feature selection  Θέση 2. 

or machines  Θέση 1. 
12) recursive feature eliminatio  Θέση 0. 

1
11) support vect

 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 
 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[support vector machines] 1 7 v 
[feature selection] 2 6 v 
[classification] 3 5 v 
[gene selection] 4 4 v 
[microarray] 5 3 v 
[gene expression] 6 2 v 
[pattern recognition] 7 1  

 

Sim(A,D) = 27 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

ρος την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως π

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

 

παρα

ύναµη µε την “diagnosis”, 

“Bayesian gene selection” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “gene selection”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 8 από 

ες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Κάνουµε την παρακάτω δοχή: “classification” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“cancer classification”, “cancer diagnosis” είναι σηµαντικά ισοδ

τους 10 κανόν

Οπότε έχουµε: 8/10 = 0.8 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.203498 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.8*0.203498 = 0.162798 
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(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

: λέξεις-κλειδιά plus της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι

 

Έτσι έχουµε: 

) EXPRESSION PATTERNS (equivalent to PATTERNS) Θέση 5.
ση 0. 

µφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

1
2) CELLS  Θέ
Οπότε σύ

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[CLASSIFICATION] 1 10  
[CANCER] 2 9  
[PREDICTION] 3 8  
[EXPRESSION DATA] 4 7  
[PATTERNS] 5 6 v 
[SELECTION] 6 5  
[TUMOR] 7 4  
[DISCOVERY] 8 3  
[MOLECULAR CLASSIFICATION] 9 2  
[NETWORKS] 10 1  

 
Sim(A,D) = 6 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

του lift. 
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Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “PATTERNS” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“EXPRESSION PATTERNS”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 1 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 1/10 = 0.1 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.233784 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.1*0.233784 = 0.023378 
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Άρθρο 6ο (177947600001) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

6 
A review of protein-small 

molecule docking methods 

Taylor RD., Jewsbury

Essex J.W. 

 P.J., J. Comp. Aided Molecular 

Design, 16(3), 2002 

 

 

 

 (α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

λειδιά της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: κ

 

 

 
Έτσι έχουµε: 
1) Lead optimisation  Θέση 21. 

cking  Θέση 3. 
ligand complexes  Θέση 0.

 
 

2) Molecular do
3) Protein-
4) Scoring  Θέση 8. 
5) Virtual screening  Θέση 1. 
 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 
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Item sets Σειρά Βαθµοί  
[virtual screening] 1 9 v 
[docking] 2 8 v 
[molecular dynamics] 3 7  
[structure-based drug design] 4 6  
[binding affinity] 5 5  
[drug design] 6 4  
[scoring] 7 3 v 
[computer-aided drug design] 8 2  
[molecular modeling] 9 1  

 

Sim(A,D) = 20 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

 που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

 

 παραδοχή: “docking” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “molecular 

περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 6 από 

ί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Κάνουµε την παρακάτω

docking”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της 

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδ

Οπότε έχουµε: 6/10 = 0.6 score. 

(b) Η µέ  µετρικής support*lift για τους κανόνες ο έξη  του 

βασικού  µέλος είναι: 0.188822 

ση τιµή της  που έχ υν µια λ  κλειδί

 άρθρου στο δεξί τους

(c) Πολλ ουµε: Sim(A,D) = 0.6*0 2 = 0.113293 απλασιάζοντας τα (a) και (b) έχ .18882

(α) Λέξε eywords plus)ις-κλειδιά plus (K  

(i) OSB 

Τα πρώτ  µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

 plus της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

α 10 σύνολα που αποτελούνται από

λέξεις-κλειδιά
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Έτσι έχουµε: 

1) FLEXIBLE LIGAND DOCKING (equivalent to FLEXIBLE DOCKING)  Θέση 1. 
2) DE-NOVO DESIGN  Θέση 18. 
3) EMPIRICAL SCORING FUNCTION (equivalent to SCORING FUNCTIONS)  Θέση 6.
4) MONTE-CARLO MINIMIZATION  Θέση 0. 
5) SIDE-CHAIN FLEXIBILITY  Θέση 0. 
6) DENOVO DRUG DESIGN (equivalent to DRUG DESIGN)  Θέση 3. 

Σειρά Βαθµοί  

7) AUTOMATED DOCKING  Θέση 5. 
8) DYNAMICS SIMULATION  Θέση 0. 
9) HIV-1 PROTEASE  Θέση 0. 
10) BINDING-SITES (equivalent to BINDING)  Θέση 10. 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets 
[FLEXIBLE DOCKING] 1 10 v 
[GENETIC ALGORITHM] 2 9  
[DRUG DESIGN] 3 8 v 
[MOLECULAR DOCKING] 4 7  
[AUTOMATED DOCKING] 5 6 v 
[SCORING FUNCTIONS] 6 5 v 
[INHIBITORS] 7 4  
[DESIGN] 8 3  
[INCREMENTAL CONSTRUCTION ALGORITHM] 9 2  
[BINDING] 10 1 v 

 
Sim(A,D) = 30 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

του lift. 

47 



 

 

Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “FLEXIBLE DOCKING” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε 

την “FLEXIBLE LIGAND DOCKING” ή µε την “AUTOMATED DOCKING”,  

“BINDING-AFFINITY” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “BINDING-SITES, “DRUG 

DESIGN” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “DE-NOVO DRUG DESIGN”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 7 

ξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

ουµε: 7/10 = 0.7 score. 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέ

Οπότε έχ

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.2332 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.7*0.2332 = 0.16324 
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Άρθρο 7ο (174195200002) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

7 
The meshless local Petrov-

Galerkin (MLPG) method… 
Atluri S.N., Shen S.P. 

CMES-Comp. Modeling in 

Eng. & Sciences, 3(1), 2002 

 

 
 

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

 
Έτσι έχουµε: 
 1) MLS (equivalent to moving least squares (MLS) Θέση 4.
 2) RBF (equivalent to radial basis functions (RBF)  Θέση 6.

Θέση 3. 
Θέση 0. 

µοί  

 3) MLPG  
 4) Test function 
 5) Trial function  Θέση 0. 
 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθ
[meshless method] 1 6  
[MLPG] 2 5 v 
[moving least squares (MLS)] 3 4 v 
[radial basis functions (RBF)] 4 3 v 
[boundary element method] 5 2  
[anisotropy] 6 1  
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Sim(A,D) = 12 

(ii) AAB 

Οι πιο ισ όνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνου θ ειρ σύµφωνα 

µε την τ t. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σ φθίνουσα 

σειρά ως ετά τις δύο π απάνω έργειε αι 

οι δέκα υν σε φθίνουσα σειρά ω  τη µή τ . 

χυροί καν ν σε φ ίνουσα σ ά 

ιµή του suppor ε 

 προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µ αρ  εν ς εξάγοντ

πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνο ς προς ν τι ου lift

 

 έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 2/10 = 0.2 score. 

Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “MLPG/BIE” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“MLPG” και “moving least squares (MLS)” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “MLS”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 2 από 

τους 10 κανόνες

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.999991 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.2*0.999991 = 0.199998 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

Έτσι έχουµε: 
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1) INTEGRAL-EQUATION LBIE (equivalent to EQUATIONS) Θέση 8. 
2) RADIAL BASIS FUNCTIONS  Θέση 17. 
3) COMPUTATIONAL MECHANICS  Θέση 9. 
4) IMPLEMENTATION  Θέση 0. 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[FINITE-ELEMENT] 1 8  
[ELEMENT] 2 7  
[GALERKIN MLPG METHOD] 3 6  
[MECHANICS] 4 5 v 
[FORMULATION] 5 4  
[EQUATIONS] 6 3 v 
[SOLIDS] 7 2  
[WEAKLY-SINGULAR TRACTION] 8 1  

 
Sim(A,D) = 8 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

του lift. 

 

Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “COMPUTATIONAL FLUID-DYNAMICS” και 

“MECHANICS” είναι σηµαντικά ισοδύναµες µε την  “COMPUTATIONAL MECHANICS”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 3 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 3/10 = 0.3 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.415395 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.3*0.415395 = 0.124618 

51 



 

Άρθρο 8 ο (87903100011) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

8 
constraint in 

shock-capturing… 
Toth G. 

J. of Computational Physics, 

161(2), 2000 

The del center dot B=0 

 

 

 

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της 1-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

 
Έτσι έχουµε: 
1) Numerical approximation (equivalent to methods: numerical) Θέση 3. 
2) Stability and convergence of difference methods  Θέση 0. 
3) Magnetohydrodynamics  Θέση 1. 
 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[magnetohydrodynamics] 1 8 v 
[methods : numerical] 2 7  
[shock waves] 3 6  
[adaptive mesh refinement] 4 5  
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[ISM : jets and outflows] 5 4  
[numerical simulation] 6 3  
[accretion, accretion disks] 7 2  
[magnetic fields] 8 1  

 

Sim(A,D) = 12 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

µε την τιµή το ς που ισοβαθµούν σ συνέχε παίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως προς που έχουν. Τέλος µετά τις ο παρα νω ενέργειες εξάγονται 

οι δέκα πρώτοι φθίνουσα σειρά ως προς την ή του lift. 

υ support. Οι κανόνε τη ια µ

την τιµή του lift  δύ πά

 κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε  τιµ

 

από 

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 6/10 = 0.6 score. 

Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “methods : numerical” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“numerical approximation”, “MHD” και “magnetohydrodynamics (MHD)” είναι σηµαντικά 

ισοδύναµες µε την “magnetohydrodynamics”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 6 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.31335 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.6*0.31335 = 0.18801 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

τας του βασικού άρθρου είναι: 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της 1-gen λίσ
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Έτσι έχουµε: 

1) FLUX-CORRECTED TRANSPORT (equivalent to TRANSPORT) Θέση 9. 
CODE)  Θέση 11. 

 Θέση 3. 
AMICS (equivalent to 

2) VERSATILE ADVECTION CODE (equivalent to 
3) IDEAL MAGNETOHYDRODYNAMICS 
4) ISOTHERMAL MAGNETOHYDRODYN

MAGNETOHYDRODYNAMICS) Θέση 10.
5) NUMERICAL SIMULATIONS (equivalent to SIMULATIONS)  Θέση 4. 

 Θέση 8. 

ivalent to SCHEME)  Θέση 8. 

Σειρά Βαθµοί  

6) SEMIIMPLICIT SCHEMES (equivalent to SCHEME) 
7) CONSERVATION-LAWS  Θέση 5. 
8) DIFFERENCE SCHEME (equ
9) MAGNETIC-FIELDS  Θέση 17. 
10) ALGORITHM  Θέση 7. 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets 
[FLOWS] 1 10  
[EQUATIONS] 2 9  
[IDEAL MAGNETOHYDRODYNAMICS] 3 8 v 
[SIMU  4 7 v LATIONS]
[CONS 5 6 v ERVATION-LAWS] 
[HYPE WS] 6 5  RBOLIC CONSERVATION-LA
[ALGO 7 4 v RITHM] 
[SCHE 8 3 v ME] 
[TRAN 9 2 v SPORT] 
[MAGN DYNAMICS] 10 1 v ETOHYDRO

 
Sim(A,D) = 31 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

ε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε σύµφωνα µ

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

του lift. 
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HYDRODYNAMICS” είναι 

δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 7 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “SIMULATIONS” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την  

“NUMERICAL SIMULATIONS”, “IDEAL MAGNETO

σηµαντικά ισοδύναµη µε την “ISOTHERMAL MAGNETOHYDRODYNAMICS” και 

“SCHEME” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “SEMIMPLICIT SCHEME”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους 

Οπότε έχουµε: 7/10 = 0.7 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.211789 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.7*0.211789 = 0.148253 
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6.2.2 2-Gens 

Άρθρο 1ο (171053900002) 

 

α στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

1 
GROMACS 3.0: package for 

molecular simulation and … 

Lindahl E., Hess B., Van der 

Spoel D. 

J. Molecular Modeling, 7(8), 

2001 

Τ

a 

 

 

 

 

 

) Λέξεις-κλειδιά (Keywords)(α  

 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της 2-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 
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Έτσι έχουµε: 

1) Parallel molecular dynamics (equivalent to molecular dynamics)  Θέση 1. 

) Simulation (equivalent to molecular dynamics simulation)  Θέση 3. 

4) Assembly lo

5) Benchmark 

Οπότε σύµφων οσέγγιση έχουµε: 

Σειρά Βα οί

2

3) Algorithmic optimization  Θέση 0. 

ops  Θέση 0. 

 Θέση 0. 

α µε την OSB πρ

Item sets θµ  
[molecular dynamics] 1 10 v 
[protein folding] 2 9  
[molecular dynamics simulation] 3 8 v 
[docking] 4 7  
[Alzheimer's disease] 5 6  
[membrane protein] 6 5  
[crystal structure] 7 4  
[electrostatics] 8 3  
[potassium channel] 9 2  
[homology modeling] 10 1  

 

Sim(A,D) = 18 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

 

ή: “molecular dynamics” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

ρίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 3 από 

Κάνουµε την παρακάτω παραδοχ

“parallel molecular dynamics”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της πε

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 3/10 = 0.3 score. 
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(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.035723 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.3*0.035723 = 0.010717 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της 2-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

Έτσι έχουµε: 

1) REACTION  Θέση 0. 

2) PARTICLE MESH EWALD η 19. 

3) DYNAMICS (equivalent to MOLECU R-DY MIC
SIMULATION

4) LIQUID WATER (equivalent to W Θέση 5. 

5) POTENTIAL η 0. 

) FORCE-FIELD  Θέση 93. 

HAGE-T4 LYSOZYME  Θέση 0. 

HOLIPID MEMBRANE (equivalent to MEMBRANES)  Θέση 59. 

 FIELD METHOD 

 Θέσ

 SIMULATIONS LA NA S 
S)  Θέση 1. 

ATER) 

 FUNCTIONS Θέσ

6

7) BACTERIOP

8) PHOSP

9) NUMERICAL-INTEGRATION  Θέση 0. 

10) DISTANCE RESTRAINTS  Θέση 0. 

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[MOLECULAR-DYNAMICS 
SIMULATIONS] 1 9 v 
[MOLECULAR-DYNAMICS] 2 8  
[CRYSTAL-STRUCTURE] 3 7  
[ESCHERICHIA-COLI] 4 6  
[WATER] 5 5 v 
[PROTEIN] 6 4  
[MODEL] 7 3  
[MECHANISM] 8 2  
[LIPID-BILAYERS] 9 1  
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Sim(A,D) = 14 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

του lift. 

 

“COMPUTER SIMULATIONS”, 

“MOLECULAR-DYNAMICS SIMULATION” και “MOLECULAR-DYNAMICS” είναι 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 5 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 5/10 = 0.5 score. 

Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “SIMULATIONS”, 

σηµαντικά ισοδύναµες µε την “DYNAMICS SIMULATION. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.03442 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.5*0.03442 = 0.01721 
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Άρθρο 2ο (165901900002) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

2 
Content-based image retrieval 

at the end of the early years 
 et al. 

 2000 
Smeulders A.W.M.,

IEEE Tran. Pattern Anal., and 

Mach. Intellig. , 22(12),

 

 

 

) Λέξεις-κλειδιά (Keywords)(α  

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της 2-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

Έτσι έχουµε: 
1) Review  Θέση 0. 
2) Content based (equivalent to content-based image retrieval)  Θέση 4.

3) Retrieval (equivalent to image retrieval)  Θέση 1. 
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4) Semantic ga
5) Sensory gap 
6) Narrow dom

ai
 Θέση 9. 

 Θέση 0. 
t features  Θέση 0. 

11) Signs  Θέση 0. 

16) Display space  Θέση 0. 
17) Interactive session  Θέση 0. 
18) Indexing (equivalent to image indexing)  Θέση 8. 
19) Architecture  Θέση 0. 
20) Evaluation  Θέση 0. 
21) Image databases  Θέση 28. 
 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  

p  Θέση 0. 
 Θέση 0. 

ain  Θέση 0. 
7) Broad dom
8) Weak segmentation (equivalent to segmentation) 

n  Θέση 0. 

9) Accumulative features 
10) Salien

12) Structural features  Θέση 0. 
13) Similarity  Θέση 54. 
14) Semantic interpretation (equivalent to semantic cues)  Θέση 68. 
15) Query space  Θέση 0. 

[image retrieval] 1 9 v 
[relevance feedback] 2 8  
[face detection] 3 7  
[content-based image retrieval] 4 6 v 
[wavelet transform] 5 5  
[image database] 6 4  
[image indexing] 7 3 v 
[segmentation] 8 2 v 
[video analysis] 9 1  

 

Sim(A,D) = 20 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

µή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

ς προς την τιµή του lift. 

µε την τι

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ω
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Κάνουµε την π παραδοχή: “image retrieval” η  ισοδύναµη µε την 

“retrieval”. 

(a) Ας λάβουµε τους δέκα κανόνες της περίπτωσης τω κλειδιών: 2 από 

τους 10 κανόνε έξη κλειδί του βασικού άρθρο το δεξί υς µέλος. 

Οπότε έχουµε: 

αρακάτω  είναι σ µαντικά

 υπόψη µας ν λέξεων-

ς έχουν µια λ υ σ  το

2/10 = 0.2 score. 

(b) Η µέση τιµ τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρο ς είναι: 0.097912 

ή της µετρικής support*lift για  

υ στο δεξί τους µέλο

 τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.2*0.097912 = 0.019582 (c) Πολλαπλασιάζοντας

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της 2-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

Έτσι έχουµε: 

1) INFORMATION-RETRIEVAL (equivalent to RETRIEVAL) Θέση 1. 

LASSIFICATION)  Θέση 2. 
 Θέση 1. 

5) OBJECT RECOGNITION (equivalent to RECOGNITION)  Θέση 5. 
6) COLOR  Θέση 14. 
7) DATABASES  Θέση 7. 

8) SHAPE  Θέση 0. 

2) SCALE-SPACE  Θέση 0. 
3) TEXTURE CLASSIFICATION (equivalent to C
4) SIMILARITY RETRIEVAL (equivalent to RETRIEVAL) 
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9) INVARIANTS  Θέση 0. 

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Σειρά 

10) REPRESENTATION  Θέση 10. 

Item sets Βαθµοί  
[RETRIEVAL] 1 9 v 
[CLASSIFICATION] 2 8 v 
[SEGMENTATION] 3 7  
[IMAG S] 4 6  E
[RECOGNITION] 5 5 v 
[DATABASES] 6 4 v 
[SYSTEM] 7 3  
[RELEVANCE FEEDBACK] 8 2  
[REPRESENTATION] 9 1 v 

 
Sim(A,D) = 29 

(ii) AAB 

 ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

θίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µ ίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

ου lift. 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που

φ

πα

τ

 

άνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “CLASSIFICATION” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“TEXTURE CLASSIFICATION”, “RETRIEVAL” µ ισοδύναµη µε την 

“INFORMATIO ή µε την “SIMILARITY RETRIE L”. 

(a) Ας λάβουµε κα κανόνες της περίπτωσης των έξεω διών plus: 6 

από τους 10 κα ουν µια λέξη κλειδί plus του βασικ  άρθρου το δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: . 

Κ

είναι ση αντικά 

N RETRIEVAL” VA

 υπόψη µας τους δέ  λ ν-κλει

νόνες έχ ού  σ

6/10 = 0.6 score

(b) Η µέση τιµ ort*lift για τους κανόνες που έ ν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρ ς µέλος είναι: 0.093466 

ή της µετρικής supp χου  

θρου στο δεξί του

(c) Πολλαπλασιάζοντας  (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 093466 = 0.05608  τα 0.6*0.
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Άρθρο 3ο (168679000004) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

3 
Intrinsically disordered 

protein 
Dunker AK., et al. 

J. Molecular Graphics, and 

Modeling, 19(1), 2001 

 

 

  
(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της 2-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

nt to protein aggregation)  Θέση 5. 

 to molten globule)  Θέση 16. 

t to random coil)  Θέση 45. 

) Phase changes  Θέση 0. 

η 9. 

6) Function  

7) Genomics (e enomics) Θέση 37

8) Preteomics 

 
Έτσι έχουµε: 
 

1) Disordered protein (equivale

2) Molten globules (equivalent

3) Random coils (equivalen

4

5) Structure (equivalent to protein structure)  Θέσ

Θέση 0. 

quivalent to structural g . 

 Θέση 53. 
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Οπότε σύµφων προσέγγιση έχουµε: 
Σειρά Βα οί

α µε την OSB 
Item sets θµ  
[protein folding] 1 10  
[Alzheimer's disease] 2 9  
[amyloid] 3 8  
[NMR] 4 7  
[protein aggregation] 5 6 v 
[Parkinson's disease] 6 5  
[circular dichroism] 7 4  
[alpha-synuclein] 8 3  
[protein structure] 9 2 v 
[natively unfolded protein] 10 1  

 

Sim(A,D) = 8 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

 

 δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 2 από 

Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “protein misfolding” και “protein aggregation” είναι 

σηµαντικά ισοδύναµες µε την “disordered protein”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 2/10 = 0.2 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.195662 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.2*0.195662 = 0.039132 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 
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Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της 2-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

µε: 

TEN GLOBULE)  Θέση 50. 

) TOBACCO MOSAIC-VIRUS  Θέση 0. 

4) AMINO-ACID-SEQUENCES (equivalent to SEQUENCE)  Θέση 17. 

 COMPLEX (equivalent to COMPLEX)  Θέση 26. 

NDING PROTEIN (equivalent to BINDING)  Θέση 2. 

E PARTICLE  Θέση 0. 

  Θέση 0. 

 

10) ALPHA-LACTALBUMIN  Θέση 0.  

ρά Βαθµοί  

Έτσι έχου

1) LIMITED PROTEOLYTIC SITES  Θέση 0. 

2) MOLTEN-GLOBULE STATE (equivalent to MOL

3

5) PYRUVATE-DEHYDROGENASE

6) CALMODULIN-BI

7) NUCLEOSOME COR

8) FD PHAGE PENETRATION

9) GP120 V3 LOOP  Θέση 0.

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σει
[CRYSTAL-STRUCTURE] 1 9  
[BINDING] 2 8 v 
[PROTEIN] 3 7  
[IN-VITRO] 4 6  
[ESCHERICHIA-COLI] 5 5  
[ALZHEIMERS-DISEASE] 6 4  
[SECONDARY STRUCTURE] 7 3  
[UNSTRUCTURED PROTEINS] 8 2  
[AGGREGATION] 9 1  

 
Sim(A,D) = 8 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί  λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σ ίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε τη ου support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν σ  συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά ή του lift που έχουν. Τέλ ετά τις ο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέ ες οι οποίοι µπαίνουν σε θίνουσ  προς την τιµή 

του lift. 

 κανόνες για τις ε φθ

ν τιµή τ τη

 ως προς την τιµ ος µ  δύ

κα πρώτοι κανόν  φ α σειρά ως
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Όπως φαίνεται κανένας κανόνας δεν έχει κάποια λέξη-κλειδί plus στο δεξί του µέλος. 

Οπότε έχουµε: Sim(A,D) = 0 
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Άρθρο 4ο (1752 )67600001  

Τα στοιχεία, οι ι οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) τ  άρθρου είναι: 

4 
Machine learning in 

automated tion 
Sebastiani F. ACM Com

 λέξεις-κλειδιά (DE) κα ο  βασικούυ

. Surv., 34(1), 2002 
 text categoriza

 

  

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της 2-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

 
Έτσι έχουµε: 
 1) Algorithms (equivalent to parallel algorithm) Θέση 106.
 2) Experimentation  Θέση 0. 
 3) Theory  Θέση 0. 
 4) Μachine learning  Θέση 0. 
 5) Τext categorization  Θέση 3. 

Item sets Σειρά Βαθµοί  

 6) Τext classification  Θέση 15. 
 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 
 

[text mining] 1 10  
[information retrieval] 2 9  
[text categorization] 3 8 v 
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[RDF] 4 7  
[document categorization] 5 6  
[shadowed sets] 6 5  
[three-valued logic] 7 4  
[data interpretation] 8 3  
[fuzzy clustering] 9 2  
[outliers] 10 1  

 

Sim(A,D) = 8 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

 

) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 0 από 

ες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

(a

τους 10 κανόν

Οπότε έχουµε: 0/10 = 0 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

ί τους µέλος είναι: 0 βασικού άρθρου στο δεξ

ι (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0*0 = 0 (c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) κα

 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

) OSB(i  

Τα πρώτα 10 σ υ αποτελούνται από µια λέξη  plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά p ας του βασικού άρθρου αι: 

ύνολα πο -κλειδί

lus της 2-gen λίστ είν
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Έτσι έχουµε: 

1) PROBABILISTIC INFORMATION-RETRIEVAL (equivalent to RETRIEVAL)  Θέση 5.
2) CLASSIFICATION  Θέση 2. 
3) ASSUMPTIONS  Θέση 0. 
4) DOCUMENTS  Θέση 0. 
5) RELEVANCE  Θέση 0. 
6) MODELS  Θέση 18. 
 

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[CATEGORIZATION] 1 10  
[CLASSIFICATION] 2 9 v 
[TEXT] 3 8  
[BIOMEDICAL LITERATURE] 4 7  
[RETRIEVAL] 5 6 v 
[INFORMATION] 6 5  
[SYSTEM] 7 4  
[SEARCH] 8 3  
[ALGORITHM] 9 2  
[KNOWLEDGE] 10 1  

 
Sim(A,D) = 15 

(ii) AAB 

 τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µ ίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά

πα

του lift. 
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Κάνουµε ω παραδοχή: “CONTEXTUAL INFOR  µαντικά 

ισοδύνα PROPABILISTIC-INFORMATION RETRIE AL”. 

(a) Ας λ α κανόνες της περίπτωσης ν λέξεων-κλειδ ν plus: 4 

από τους  κλειδί plus του βασικού άρθρου στο ξί τους έλος. 

Οπότε έ . 

 την παρακάτ MATION” είναι ση

µη µε την “ V

άβουµε υπόψη µας τους δέκ  τω ιώ

 10 κανόνες έχουν µια λέξη  δε  µ

χουµε: 4/10 = 0.4 score

(b) Η µέ τρικής support*lift για τους κανόνες πο έχουν  λέξη λειδί plus 

του βασ έλος είναι: 0.899993 

ση τιµή της µε υ µια κ

ικού άρθρου στο δεξί τους µ

Πολλ ) έχουµε: Sim(A,D) = 0.4* 9993 = 0.3599  (c) απλασιάζοντας τα (a) και (b 0.89 97
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Άρθρο 5ο (171501800018) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

5 
r 

Guyon I., et al. 
Machine Learning, 46(1-3), Gene selection for cance

classification using … 2002 

 

 

 

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της 2-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

 
Έτσι έχουµε: 
1) Diagnosis  Θέση 0. 
2) Diagnostic tests  Θέση 0. 
3) Drug discovery  Θέση 32. 
4) RNA expression (equivalent to gene expression) Θέση 5. 
5) Genomics (equivalent to toxicogenomics)  Θέση 9. 
6) Gene selection  Θέση 8. 
7) DNA micro-array (equivalent to microarray) Θέση 1. 
8) proteomics  Θέση 15. 
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9) cancer classification (equivalent to classification) Θέση 2.

11) support vector machines  Θέση 3 & 4. 
1 re Θ
 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχου : 
 

Item se Σειρά Βαθµοί  

10) feature selection  Θέση 10. 

2) cursive feature eliminatio  έση 61. 

µε

ts 
[microarray] 1 9 v 
[classification] 2 8 v 
[support vector machine] 3 7 v 
[gene expression] 4 6 v 
[QSAR] 5 5  
[bioinformatics] 6 4  
[gene selection] 7 3 v 
[toxicogenomics] 8 2 v 
[feature selection] 9 1 v 

 

Sim(A,D) = 36 

(ii) AAB 

ί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

εια µπαίνουν σε φθίνουσα 

 του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

ποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

Οι πιο ισχυρο

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχ

σειρά ως προς την τιµή

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι ο

 

άνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “classification” και “cancer” είναι σηµαντικά ισοδύναµες 

r classification”, “toxicogenomics” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

microarray” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “DNA micro-array”. 

ρ

Κ

µε την “cance

“genomics”, “

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 8 από 

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθ ου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 8/10 = 0.8 score. 
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(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.091925 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.8*0.091925 = 0.07354 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της 2-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

Έτσι έχουµε: 

1) EXPRESSION PATTERNS (equivalent to PATTERNS) Θέση 4.
2) CELLS  Θέση 0. 
 

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[CLASSIFICATION] 1 10  
[CANCER] 2 9  
[PREDICTION] 3 8  
[PATTERNS] 4 7 v 
[SELECTION] 5 6  
[SUPPORT VECTOR MACHINES] 6 5  
[GENE-EXPRESSION DATA] 7 4  
[IDENTIFICATION] 8 3  
[TUMOR] 9 2  
[DISCOVERY] 10 1  

 
Sim(A,D) = 7 

(ii) AAB 

Οι πιο ς-κλειδιά plus αρχικά µ ίνουν  φθίνο σα σειρά 

σύµφων  του support. Οι κανόνες που ισοβαθµού στη συ χεια µ ίνουν σε 

φθίνουσ  την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετ ις δύο ραπάν ενέργειες 

ξάγοντ οι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίν  σει ως πρ  την τιµή 

του lift. 

ισχυροί κανόνες για τις λέξει πα σε υ

α µε την τιµή ν νέ πα

α σειρά ως προς ά τ πα ω 

αι οι δέκα πρώτ ουσα ρά οςε
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Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “PATTERNS” και “EXPRESSION DATA” είναι 

σηµαντικά ισοδύναµες µε την “EXPRESSION PATTERNS”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 2 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 2/10 = 0.2 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.186683 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.2*0.186683 = 0.037337 
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Άρθρο 6ο (177947600001) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

6 
A review of protein-small 

molecule docking methods 

Taylor RD., Jewsbury P.J., 

Essex J.W. 

J. Comp. Aided Molecular 

Design, 16(3), 2002 

 

 

 

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

) OSB(i  

 που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-Τα πρώτα 10 σύνολα

κλειδιά της 2-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

Έτσι έχουµε: 
 

1) Lead optimization  Θέση 40. 
lar docking  Θέση 10. 

 
 
 

2) Molecu
3) Protein-ligand complexes  Θέση 65.
4) Scoring  Θέση 28. 
5) Virtual screening  Θέση 1. 
 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 
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Item sets Σειρά Βαθµοί  
[virtual screening] 1 9 v 
[docking] 2 8 v 
[molecular dynamics] 3 7  
[structure-based drug design] 4 6  
[drug design] 5 5  
[QSAR] 6 4  
[binding affinity] 7 3  
[pharmacophore] 8 2  
[structural genomics] 9 1  

 

Sim(A,D) = 17 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

ου έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται σειρά ως προς την τιµή του lift π

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

 

παρακάτω παραδοχή: “docking” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “molecular 

ν-κλειδιών: 5 από 

υ στο δεξί τους µέλος. 

Κάνουµε την 

docking”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεω

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρο

Οπότε έχουµε: 5/10 = 0.5 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.129199 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.5*0.129199 = 0.064599 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της 2-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 
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Έτσι έχουµε: 

1) FLEXIBLE LIGAND DOCKING (equivalent to FLEXIBLE DOCKING)  Θέση 3. 
VO DESIGN (equivalent to DESIGN)  Θέση 1. 

MICS SIMULATION (equivalent to MOLECULAR-DYNAMICS SIMULATIONS) 

 Θέση 33. 
9) HIV-1 PROTEASE  Θέση 0. 
10) BINDING-SITES (equivalent to BINDING)  Θέση 6. 
 

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  

2) DE-NO
3) EMPIRICAL SCORING FUNCTION (equivalent to SCORING FUNCTIONS)  Θέση 16.
4) MONTE-CARLO MINIMIZATION  Θέση 0. 
5) SIDE-CHAIN FLEXIBILITY  Θέση 0. 
6) DENOVO DRUG DESIGN (equivalent to DESIGN)  Θέση 1. 
7) AUTOMATED DOCKING  Θέση 10. 
8) DYNA

[DESIGN] 1 10 v 
[MOLECULAR DOCKING] 2 9  
[FLEXIBLE DOCKING] 3 8 v 
[CRYSTAL-STRUCTURE] 4 7  
[DRUG DISCOVERY] 5 6  
[BINDING] 6 5 v 
[INHIBITORS] 7 4  
[DOCKING] 8 3  
[GENETIC ALGORITHM] 9 2  
[AUTOMATED DOCKING] 10 1 v 

 
Sim(A,D) = 24 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

του lift. 
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άνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “FLEXIBLE DOCKING” και “MOLECULAR 

OCKING” είναι σηµαντικά ισοδύναµες µε την “FLEXIBLE LIGAND DOCKING” ή µε 

την “AUTOMATED DOCKING”, “DESIGN” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “DE-

NOVO DRUG DESIGN”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 7 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 7/10 = 0.7 score. 

Κ

D

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0,133802 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.7*0.133802 = 0.093661 
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Άρθρο 7ο (174195200002) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

ri S.N., Shen S.P. 
omp. Modeling in 

Eng. & Sciences, 3(1), 2002 
7 

Galerkin (MLPG) method… 
Atlu

The meshless local Petrov- CMES-C

 

 
 

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σ νται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της 2-g : 

ύνολα που αποτελού

en λίστας του βασικού άρθρου είναι

 

 

Έτσι έχουµε: 
1) MLS (equivalent to moving least squares (MLS) Θέση 9.
2) RBF (equivalent to radial basis functions)  Θέση 7. 
3) MLPG  Θέση 4. 
4) Test function Θέση 0. 
5) Trial function  Θέση 0. 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[meshless method] 1 8  
[method of fundamental solutions] 2 7  
[boundary element method] 3 6  
[MLPG] 4 5 v 
[moving least squares interpolation] 5 4 v 
[radial basis functions] 6 3 v 
[finite element] 7 2  
[molecular dynamics] 8 1  
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Sim(A,D) = 12 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

 προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που 

σειρά ως

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

 

είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

 σηµαντικά ισοδύναµη µε την “MLS”. 

ιδιών: 1 από 

κού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “MLPG/BIE” 

“MLPG” και “moving least squares interpolation” είναι

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλε

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασι

Οπότε έχουµε: 1/10 = 0.1 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρο τους µέλος είναι: 0.125023 υ στο δεξί 

(c) Πολλαπλασ ι (b) έχουµε: Sim(A,D) = 1*0.125023 = 0.0125023 ιάζοντας τα (a) κα  0.

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σ ύνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά p σικού άρθρου αι: 

ύνολα που αποτελο

lus της 2-gen λίστας του βα είν
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Έτσι έχουµε: 

1) INTEGRAL-EQUATION LBIE (equivalent to EQUATIONS) Θέση 10. 
2) RADIAL BASIS FUNCTIONS  Θέση 33. 
3) COMPUTATIONAL MECHANICS (equivalent to MECHANICS)  Θέση 2. 
4) IMPLEMENTATION  Θέση 51. 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[FORMULATION] 1 8  
[MECHANICS] 2 7 v 
[FINITE-ELEMENT] 3 6  
[PETROV-GALERKIN MLPG] 4 5  
[ELEMENT] 5 4  
[SOLIDS] 6 3  
[ELASTICITY] 7 2  
[EQUATIONS] 8 1 v 

 
Sim(A,D) = 8 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

 φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

σύµφωνα µε την τιµή του support

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε

του lift. 

 

Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “COMPUTATIONAL FLUID-DYNAMICS” και 

“MECHANICS” είναι σηµαντικά ισοδύναµες µε την  “COMPUTATIONAL MECHANICS”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 3 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 3/10 = 0.3 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.475401 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.3*0.475401 = 0.14262 
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Άρθρο 8ο (87903100011) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

8 
The del center dot B=0 constrain

shock-capturing… 

t in 
Toth G. 

J. of Computational Physics, 

161(2), 2000 

 

 

 

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της 2-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

 
Έτσι έχουµε: 
1) Numerical approximation (equivalent to methods: numerical) Θέση 2. 
2) Stability and convergence of difference methods  Θέση 0. 
3) Magnetohydrodynamics (equivalent to MHD)  Θέση 1. 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 
 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[MHD] 1 8 v 
[methods : numerical] 2 7 v 
[accretion, accretion disks] 3 6  
[black hole physics] 4 5  
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[hydrodynamics] 5 4  
[relativity] 6 3  
[shock waves] 7 2  
[ISM : jets and outflows] 8 1  

 

Sim(A,D) = 15 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

 που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

 έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

ς οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες

σειρά ως προς την τιµή του lift που

οι δέκα πρώτοι κανόνε

 

άνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “methods : numerical” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

ι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“magnetohydro

(a) Ας λάβουµε κα κανόνες της περίπτωσης τω κλειδιών: 4 από 

τους 10 κανόνε σικού άρθρο στο δεξί υς µ ς. 

Οπότε έχουµε: 

Κ

“numerical approximation”, “MHD” είνα

dynamics”. 

 υπόψη µας τους δέ ν λέξεων-

ς έχουν µια λέξη κλειδί του βα υ  το έλο

4/10 = 0.4 score. 

(b) Η µέση τιµ upport*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρο λος είναι: 0.217321 

ή της µετρικής s  

υ στο δεξί τους µέ

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.4*0.217321 = 0.086928 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της 2-gen λίστας του βασικού άρθρου είναι: 
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Έτσι έχουµε: 

1) FLUX-CORRECTED TRANSPORT (equivalent to TRANSPORT) Θέση 33. 
2) VERSATILE ADVECTION CODE (equivalent to CODE)  Θέση 22. 
3) IDEAL MAGNETOHYDRODYNAMICS  Θέση 5. 
4) ISOTHERMAL MAGNETOHYDRODYNAMICS (equivalent to 

MAGNETOHYDRODYNAMICS) Θέση 9.
uivalent to SIMULATIONS)  Θέση 1. 

BOLIC CONSERVATION-LAWS) 

E) 
GNETIC-FIELD)  Θέση 7. 

ORITHM  Θέση 18. 
 

Item sets Σειρά Βαθµοί  

5) NUMERICAL SIMULATIONS (eq
6) SEMIIMPLICIT SCHEMES (equivalent to SCHEME)  Θέση 8. 
7) CONSERVATION-LAWS (equivalent to HYPER

Θέση 24. 
8) DIFFERENCE SCHEME (equivalent to SCHEM  Θέση 10. 
9) MAGNETIC-FIELDS (equivalent to MA
10) ALG

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

[SIMULATIONS] 1 9 v 
[FLOWS] 2 8  
[EQUATIONS] 3  7  
[EVOLUTION] 4 6  
[IDEAL MAGNETOHYDRODYNAMICS] 5 5 v 
[DISKS] 6 4  
[MAGNETIC-FIELD] 7 3 v 
[MAGNETOHYDRODYNAMICS] 8 2 v 
[SCHEME] 9 1 v 

 
Sim(A,D) = 20 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά µή του lift που έχουν. Τέ ά παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέ  οποίοι µπαίνουν σε ίνουσ  προς την τιµή 

του lift. 

 ως προς την τι λο ετς µ  τις ύο  δ

κα πρώτοι κανόνες οι  φθ α σειρά ως
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Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “SIMULATIONS” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την  

“NUMERICAL SIMULATIONS”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 3 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 3/10 = 0.3 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.076408 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.3*0.076408 = 0.022922 
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6.2.3 Chords 

Άρθρο 1ο (171053900002) 

 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

1 
GROMACS 3.0: a package for 

molecular simulation and … 

Lindahl E., Hess B., Van der 

Spoel D. 

J. Molecular Modeling, 7(8), 

2001 

 

 

 

 

 

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

 του βασικού άρθρου είναι: κλειδιά της chord λίστας
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Έτσι έχουµε: 

1) Parallel molecular dynamics (equivalent to molecular dynamics)  Θέση 1. 

2) Simulation (equivalent to molecular dynamics simulation)  Θέση 9. 

3) Algorithmic optimization  Θέση 0. 

4) Assembly loops  Θέση 0. 

5) Benchmark  Θέση 0. 

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[molecular dynamics] 1 10 v 
[homology modeling] 2 9  
[electrostatics] 3 8  
[protein folding] 4 7  
[GROMACS] 5 6  
[OPLS] 6 5  
[docking] 7 4  
[essential dynamics] 8 3  
[molecular dynamics simulation] 9 2 v 
[free energy calculation] 10 1  

 

Sim(A,D) = 12 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

ίνουσα 

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

 δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθ

οι

 

είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

ς της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 4 από 

. 

Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “molecular dynamics” 

“parallel molecular dynamics”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνε

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος

Οπότε έχουµε: 4/10 = 0.4 score. 
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(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

087122 βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.

ι (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.4*0.087122 = 0.034849 (c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) κα

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σ ια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά p ου είναι: 

ύνολα που αποτελούνται από µ

lus της chord λίστας του βασικού άρθρ

 

TIONS)  Θέση 1. 

4) LIQUID WATER (equivalent to WATER) Θέση 4. 

5) POTENTIAL FUNCTIONS Θέση 0. 

6) FORCE-FIELD  Θέση 20. 

7) BACTERIOPHAGE-T4 LYSOZYME  Θέση 0. 

8) PHOSPHOLIPID MEMBRANE (equivalent to MEMBRANES)  Θέση 12. 

9) NUMERICAL-INTEGRATION  Θέση 0. 

10) DISTANCE RESTRAINTS  Θέση 0. 

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Έτσι έχουµε: 

1) REACTION FIELD METHOD  Θέση 0. 

2) PARTICLE MESH EWALD  Θέση 3. 

3) DYNAMICS SIMULATIONS (equivalent to MOLECULAR-DYNAMICS 
SIMULA

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[MOLECULAR
SIMULATION

-DYNAMICS 
S] 1 10 v 

[MOLECULAR-DYNAMICS] 2 9  
[PARTICLE MESH EWALD] 3 8 v 
[WATER] 4 7 v 
[PROTEIN] 5 6  
[LIPID-BILAYERS] 6 5  
[CRYSTAL-STRUCTURE] 7 4  
[ELECTROSTATIC 
INTERACTIONS] 8 3  
[COMPUTER-SIMULATION] 9 2  
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[ESCHERICHIA-COLI] 10 1  
 

Sim(A,D) = 14 

( AAii) B 

Ο πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

του lift. 

ι  

 

 

Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “COMPUTER SIMULATIONS” και “MOLECULAR-

YNAMICS SIMULATION” είναι σηµαντικά ισοδύναµες µε την “DYNAMICS 

 δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 6 

ουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

D

SIMULATION. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους

από τους 10 κανόνες έχ

Οπότε έχουµε: 6/10 = 0.6 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

ου βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.088558 τ

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.6*0.088558 = 0.053135 
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Άρθρο 2ο (165901900002) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

2 
Content-based image retrieval 

at the end of the early years 
Smeulders A.W.M., et al. 

IEEE Tran. Pattern Anal., and 

Mach. Intellig. , 22(12), 2000 

 

 

 

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

ης chord λίστας του βασικού άρθρου είναι: κλειδιά τ
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Έτσι έχουµε: 
1) Review  Θέση 0. 
2) Content based (equivalent to content-based image retrieval)  Θέση 3.
3) Retrieval (equivalent to age retrieval)  Θέση 1. 
4) Semantic gap
5) Sensory gap 
6) Narrow dom
7) Broad domai
8) Weak segme

mulativ
0) Salient features  Θέση 0. 

ση 0. 
ural features  Θέση 0. 

ing (equivalent to image indexing)  Θέση 4. 
19) Architecture  Θέση 0. 
20) Evaluation  Θέση 0. 
21) Image databases  Θέση 9. 
 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  

im
  Θέση 0. 

 Θέση 0. 
ain  Θέση 0. 
n  Θέση 0. 
ntation  Θέση 0. 

9) Accu
1

e features  Θέση 0. 

11) Signs  Θέ
12) Struct
13) Similarity  Θέση 0. 
14) Semantic interpretation  Θέση 0. 
15) Query space  Θέση 0. 
16) Display space  Θέση 0. 
17) Interactive session  Θέση 0. 
18) Index

[image retrieval] 1 9 v 
[relevance feedback] 2 8  
[content-based image retrieval] 3 7 v 
[image indexing] 4 6 v 
[image classification] 5 5  
[image database] 6 4  
[video indexing] 7 3  
[image databases] 8 2 v 
[wavelets] 9 1  

 

Sim(A,D) = 24 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

παίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µ
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Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “image retrieval” και “medical image retrieval” είναι 

rieval”, “content-based search” είναι σηµαντικά ισοδύναµη 

ontent based”, “image indexing” είναι σηµαντικά ισοδύναµες µε την “indexing”. 

ρου στο δεξί τους µέλος. 

πότε έχουµε: 7/10 = 0.7 score. 

σηµαντικά ισοδύναµες µε την “ret

µε την “c

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 7 από 

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθ

Ο

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για ους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

ασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.557462 

 τ

β

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.7*0.557462 = 0.390223 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λ ξη-κλειδί plus (single iteέ m sets) για τις 

 του βασικού άρθρου είναι: λέξεις-κλειδιά plus της chord λίστας

 

Έτσι έχουµε: 

1) INFORMATION-RETRIEVAL (equivalent to RETRIEVAL) σΘέ η 1
2) SCALE-SPA
3) TEXTURE CLASSIFICATION (equivalent to CLASSIFICATION)  Θ η 2. 
4) SIMILARIT L (equivalent to RETRIEVA )  Θέ
5) OBJECT RE ivalent to RECOGNITION)  Θέση 15. 
6) COLOR  Θ

) DATABASES  Θέση 3. 

. 
CE  Θέση 0. 

έσ
Y RETRIEVA L ση 1. 
COGNITION (equ
έση 6. 

7
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8) SHAPE  Θέση 0. 
IANTS  Θέση 0. 

10) REPRESENTATION  Θέση 10. 
9) INVAR

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[RETRIEVAL] 1 9 v 
[CLASSIFICATION] 2 8 v 
[DATABASES] 3 7 v 
[SEGMENTATION] 4 6  
[COLOR] 5 5 v 
[SIMILARITY] 6 4  
[SYSTEM] 7 3  
[FEATURES] 8 2  
[REPRESENTATION] 9 1 v 

 
Sim(A,D) = 30 

(ii) AAB 

ν

 την τιµή 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνου  σε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς

του lift. 

 

Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “CLASSIFICATION” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

 CLASSIFICATION”, “RETRIEVAL” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

 RECOGNITION”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες  περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 7 

νόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

“TEXTURE

“INFORMATION RETRIEVAL” ή µε την “SIMILARITY RETRIEVAL” και 

“RECOGNITION” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “OBJECT

 της

από τους 10 κα

Οπότε έχουµε: 7/10 = 0.7 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρ ξί τους µέλος είναι: 0.172677θρου στο δε  

(c) Πολλαπλασ ) έχουµε: Sim(A,D) = *0.172677 = 0.120874 ιάζοντας τα (a) και (b 0.7
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Άρθρο 3ο (168679000004) 

Τα στοιχεία, οι ιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) τ  βασικού άρθρου είναι: 

3 
Intrinsically disordered 

protein 
Dunker AK., et al. 

J. Molecu r Graphics, and 

M eling, (1), 2001 

 λέξεις-κλειδ ου

la

od  19

    

 

  
 (α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της chord λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

 
Έτσι έχουµε: 
 

1) Disordered protein (equivalent to natively unfolded protein)  Θέση 1. 

3) Random coils (equivalent to random coil)  Θέση 9. 

4) Phase changes  Θέση 0. 

5) Structure (equivalent to secondary structure)  Θέση 47. 

6) Function  Θέση 0. 

7) Genomics Θέση 0. 

8) Preteomics  Θέση 0. 

2) Molten globules (equivalent to molten globule)  Θέση 24. 
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Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 
Item sets Σειρά Βαθµοί  
[natively unfolded protein] 1 9 v 
[protein folding] 2 8  
[alpha-synuclein] 3 7  
[partially folded intermediate] 4 6  
[Parkinson's disease] 5 5  
[intrins ly unstructured protein] 6 4  ical
[molecular recognition] 7 3  
[random coil] 8 2 v 
[amyloid] 9 1  

 

Sim(A,D) = 11 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

 έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

ρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

σειρά ως προς την τιµή του lift που

οι δέκα π

 

tein aggregation” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 1 από 

 άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

πότε έχουµε: 1/10 = 0.1 score. 

Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “pro

“disordered protein”. 

(a

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού

Ο

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρο τους µέλος είναι: 0.750006 υ στο δεξί 

(c) Πολλαπλασ  (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 1*0.750006 = 0.0750006 ιάζοντας τα  0.
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(α) Λέξεις-κλε Keywords plus)ιδιά plus (  

) OSB(i  

ύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της chord λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

Τα πρώτα 10 σ

 

Έτσι έχουµε: 

1) LIMITED PROTEOLYTIC SITES  Θέση 0. 

2) MOLTEN-GLOBULE STATE (equivalent to MOLTEN GLOBULE)  Θέση 50. 

3) TOBACCO MOSAIC-VIRUS  Θέση 0. 

4) AMINO-ACID-SEQUENCES (equivalent to SEQUENCE)  Θέση 26. 

 Θέση 6. 

9) GP120 V3 LOOP  Θέση 0. 

 Θέση 0.  

Σειρά Βαθµοί  

5) PYRUVATE-DEHYDROGENASE COMPLEX (equivalent to COMPLEX)  Θέση 23. 

6) CALMODULIN-BINDING PROTEIN (equivalent to BINDING) 

7) NUCLEOSOME CORE PARTICLE  Θέση 0. 

8) FD PHAGE PENETRATION  Θέση 0. 

10) ALPHA-LACTALBUMIN

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets 
[UNSTRUCTURED PROTEINS] 1 9  
[NATIVELY UNFOLDED PROTEINS] 2 8  
[DISORDERED PROTEIN] 3 7  
[CRYSTAL-STRUCTURE] 4 6  
[BINDING] 5 5 v 
[SECONDARY STRUCTURE] 6 4  
[ESCHERICHIA-COLI] 7 3  
[PARKINSONS-DISEASE] 8 2  
[ALZHEIMERS-DISEASE] 9 1  

 
Sim(A,D) = 5 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

ουν σε σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίν
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φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

 ως προς την τιµή εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά

του lift. 

 

Όπως φα άποια λέξη-κλειδί plu  δεξ ου µέλος. 

Οπότε έ

ίνεται κανένας κανόνας δεν έχει κ s στο ί τ

χουµε: Sim(A,D) = 0 
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Άρθρο 4ο (175267600001) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

automated text categorization 
4 

Machine learning in 
Sebastiani F. ACM Com. Surv., 34(1), 2002 

    

  

 (α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της chord λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

 
Έτσι έχουµε: 
 1) Algorithms (equivalent to parallel algorithm) Θέση 106.
 2) Experimentation  Θέση 0. 
 3) Theory  Θέση 0. 
 4) Μachine learning  Θέση 0. 
 5) Τext categorization  Θέση 6. 
 6) Τext classification (equivalent to classification)  Θέση 23.
 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 
 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[text mining] 1 10  
[information retrieval] 2 9  
[NLP] 3 8  
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[classification] 4 7  
[topic hierarchy] 5 6  
[text categorization] 6 5 v 
[noisy text] 7 4  
[indexing] 8 3  
[document clustering] 9 2  
[growing network] 10 1  

 

Sim(A,D) = 5 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

όνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

 προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

µε την τιµή του support. Οι καν

σειρά ως

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

 

ραδοχές: “text mining” και “document categorization” είναι 

 ή µε την “text classification”. 

(a) Ας λάβουµε ας τους δέκα κανόνες της περ ς εω κλειδιών: 4 από 

τους 10 κανόνε ασικού άρθρο στο δεξί υς µ ς. 

Οπότε έχουµε:  score. 

Κάνουµε τις παρακάτω πα

σηµαντικά ισοδύναµες µε την “text categorization”

 υπόψη µ ίπτωση των λέξ ν-

ς έχουν µια λέξη κλειδί του β υ  το έλο

4/10 = 0.4

(b) Η µέση τιµ t*lift για τους κανόνες που έ υν µι λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρο 67 

ή της µετρικής suppor χο α 

υ στο δεξί τους µέλος είναι: 0.916

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.4*0.91667 = 0.366668 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της chord λίστας του βασικού άρθρου είναι: 
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Έτσι έχουµε: 

1) PROBABILISTIC INFORMATION-RETRIEVAL (equivalent to RETRIEVAL)  Θέση 2.
FICATION  Θέση 0. 

5) RELEVANCE  Θέση 0. 
UAGE MODELS)  Θέση 9. 

2) CLASSI
3) ASSUMPTIONS  Θέση 0. 
4) DOCUMENTS  Θέση 0. 

6) MODELS (equivalent to LANG
 

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[CATEGORIZATION] 1 10  
[RETRIEVAL] 2 9 v 
[SOM] 3 8  
[NETWORK] 4 7  
[CONTEXTUAL INFORMATION] 5 6  
[MEDLINE] 6 5  
[ORGANIZING MAPS] 7 4  
[NAIVE BAYES] 8 3  
[LANGUAGE MODELS] 9 2 v 
[SELF-ORGANIZING MAPS] 10 1  

 
Sim(A,D) = 11 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφων µή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµ η α µ αίνουν σε 

φθίνουσ µή του lift που έχουν. Τέλος µετ  δύο ραπάν  ενέργειες 

εξάγοντα  µπαίνουν σε φθίν  σειρ ως προς την τιµή 

του lift. 

α µε την τι ούν στ  συνέχει π

α σειρά ως προς την τι ά τις πα ω

ι οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι ουσα ά 
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Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “RETRIEVAL” και “CONTEXTUAL INFORMATION” 

είναι σηµαντικά ισοδύναµες µε την “PROPABILISTIC-INFORMATION RETRIEVAL”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 5 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 5/10 = 0.5 score. 

(b) Η µέσ  τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 1 

η

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.5*1 = 0.5 
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Άρθρο 5ο (171501800018) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

2002 
5 

Gene selection for cancer 

classification using … 
Guyon I., et al. 

Machine Learning, 46(1-3), 

    

 

 (α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σ αι από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της cho  άρθρου είναι: 

 

ύνολα που αποτελούντ

rd λίστας του βασικού

 

 
Έτσι έχουµε: 
1) Diagnosis  Θέση 0. 
2) Diagnostic tests  Θέση 0. 
3) Drug discovery  Θέση 0. 
4) RNA expression (equivalent to gene expression) Θέση 3. 
5) Genomics (equivalent to functional genomics)  Θέση 13. 
6) Gene selection  Θέση 4. 
7) DNA micro-array (equivalent to microarray) Θέση 5. 
8) proteomics  Θέση 15. 
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9) cancer classification (equivalent to classification) Θέση 16.
10) feature selection  Θέση 6. 
11) support vector machines  Θέση 2 & 8. 
12) recursive feature eliminatio  Θέση 11. 

Item sets Σειρά Βαθµοί  

 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 
 

[classification] 1 8  
[support vector machine] 2 7 v 
[gene expression] 3 6 v 
[gene selection] 4 5 v 
[microarray] 5 4 v 
[feature selection] 6 3  
[variable selection] 7 2  
[gene expression data] 8 1 v 

 

Sim(A,D) = 23 

(ii) AAB 

ί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

 φθίνουσα 

έργειες εξάγονται 

ς την τιµή του lift. 

Οι πιο ισχυρο

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω εν

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προ

 

Κάνουµ ακάτω παραδοχές: “classification” είναι τι ύνα η µε την 

“cancer tion”, “functional genomics” είναι σηµ τικά ύναµ ε την 

“genomi ” είναι σηµαντικά ισοδύναµη  την “DNA micro-array”, 

“Bayesian gene selection” µη µε την “gene selec

(a) Ας λ κα κανόνες της περίπτωσης ν λέξεων-κλει ν: 9 από 

τους 10  άρθρου στο ξί τους . 

Οπότε έ 9 score. 

ε τις παρ σηµαν κά ισοδ µ

classifica αν ισοδ η µ

cs”, “gene microarray µε

είναι σηµαντικά ισοδύνα tion”. 

άβουµε υπόψη µας τους δέ  τω διώ

κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού  δε  µέλος

χουµε: 9/10 = 0.
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(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

 στο δεξί τους µέλος είναι: 0,936508 βασικού άρθρου

πλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.9*0.936508 = 0.842857 (c) Πολλα

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της chord λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

Έτσι έχουµε: 

1) EXPRESSION PATTERNS (equivalent to PATTERNS) Θέση 6.
2) CELLS  Θέση 0. 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[CLASSIFICATION] 1 9  
[EXPRESSION DATA] 2 8  
[CANCER] 3 7  
[TUMOR] 4 6  
[SELECTION] 5 5  
[PATTERNS] 6 4 v 
[PREDICTION] 7 3  
[NETWORKS] 8 2  
[OLIGONUCLEOTIDE ARRAYS] 9 1  

 
Sim(A,D) = 4 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

του lift. 
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Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “PATTERNS” και “EXPRESSION DATA” είναι 

ν “EXPRESSION PATTERNS”. 

από το άρθρ

Οπότε έχουµε: 3/10 = 0.3 score. 

σηµαντικά ισοδύναµες µε τη

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 3 

υς 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού ου στο δεξί τους µέλος. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.27647 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.3*0.27647 = 0.082941
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Άρθρο 6ο (177947600001) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

Taylor RD., Jewsbury P.J., J. Comp. Aided Molecular 

Design, 16(3), 2002 
6 

A review of protein-small 

molecule docking methods Essex J.W. 

    

 

 (α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σ  αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της cho άρθρου είναι: 

 

ύνολα που

rd λίστας του βασικού 

 

 
Έτσι έχουµε: 
1) Lead optimisation  Θέση 52. 
2) Molecular docking (equivalent to docking)  Θέση 2.
3) Protein-ligand complexes  Θέση 0. 
4) Scoring  Θέση 76. 
5) Virtual screening  Θέση 1. 
 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 
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Item sets Σειρά Βαθµοί  
[virtual screening] 1 10 v 
[docking] 2 9 v 
[molecular dynamics] 3 8  
[binding mode] 4 7  
[drug design] 5 6  
[structure-based drug design] 6 5  
[binding affinity] 7 4  
[consensus docking] 8 3  
[proteins] 9 2  
[chemscore] 10 1  

 

Sim(A,D) = 19 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

υ support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

γειες εξάγονται 

ι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

µε την τιµή το

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέρ

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίο

 

Κάνουµε τις πα ς: “docking” είναι σηµαντικά ισοδύναµη την “molecular 

docking”, “Che σηµαντικά ισοδύναµη µε την coring

(a) Ας λάβουµε  τους δέκα κανόνες της περίπτωσης τω κλειδιών: 4 από 

τους 10 κανόνε ξη κλειδί του βασικού άρθρο το δεξί υς µέλος. 

Οπότε έχουµε: 

ρακάτω παραδοχέ µε 

mScore” είναι  “s ”. 

 υπόψη µας ν λέξεων-

ς έχουν µια λέ υ σ  το

4/10 = 0.4 score. 

(b) Η µέση τιµ ικής support*lift για τους κανόνες που έ υν µ η κλειδί του 

ασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.458338 

ή της µετρ χο ια λέξ

β

άζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.4*0.458338 = 0.183335 (c) Πολλαπλασι

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα  αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της chord λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

που
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Έτσι έχουµε: 

1) FLEXIBLE LIGAND DOCKING (equivalent to FLEXIBLE DOCKING)  Θέση 3. 
2) DE-NOVO DESIGN (equivalent to DRUG DESIGN)  Θέση 5. 
3) EMPIRICAL SCORING FUNCTION (equivalent SCORING FUNCTIONS)  Θέση 13.
4) MONTE-CARLO MINIMIZATION (equivalent to MONTE CARLO)  Θέση 28. 
5) SIDE-CHAIN FLEXIBILITY  Θέση 20. 
6) DENOVO DRUG DESIGN (equivalent to DRUG DESIGN)  Θέση 5. 
7) AUTOMATED DOCKING  Θέση 1. 
8) DYNAMICS SIMULATION  Θέση 0. 
9) HIV-1 PROTEASE  Θέση 0. 
10) BINDING-SITES (equivalent to BINDING)  Θέση 4. 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[AUTOMATED DOCKING] 1 10 v 
[GENETIC ALGORITHM] 2 9  
[FLEXIBLE DOCKING] 3 8 v 
[BINDING] 4 7 v 
[DRUG DESIGN] 5 6 v 
[3-DIMENSIONAL STRUCTURE] 6 5  
[PROTEINS] 7 4  
[BINDING-AFFINITY] 8 3  
[CRYSTAL-STRUCTURE] 9 2  
[LIGAND DOCKING] 10 1  

 
Sim(A,D) = 31 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

upport. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φ ου . Τέλος µετά 

εξάγο  οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνου ιρά ως προς την τιµή 

σύµφωνα µε την τιµή του s

θίν σα σειρά ως προς την τιµή το

νται οι δέκα πρώτοι κανόνες

υ lift που έχουν τις δύο παραπάνω ενέργειες 

σα σε

του lift. 
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Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “FLEXIBLE DOCKING” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε 

την “FLEXIBLE LIGAND DOCKING” ή µε την “AUTOMATED DOCKING”, “BINDING-

AFFINITY” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “BINDING-SITES”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 5 

ξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

ουµε: 5/10 = 0.5 score. 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέ

Οπότε έχ

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.417095 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.5*0.417095 = 0.208547 
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Άρθρο 7ο (174195200002) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

7 
The meshless local Petrov-

Galerkin (MLPG) method… 
Atluri S.N., Shen S.P. 

CMES-Comp. Modeling in 

Eng. & Sciences, 3(1), 2002 

    

 

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της chord λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

Έτσι έχουµε: 
 

1) MLS (equivalent to moving least squares (MLS) Θέση 2.
2) RBF (equivalent to radial basis functions (RBF))  Θέση 4.
3) MLPG  Θέση 3. 

Θέση 0. 
 Θέση 0. 

µοί  

4) Test function 
5) Trial function 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθ
[meshless method] 1 7  
[moving least squares (MLS)] 2 6 v 
[MLPG] 3 5 v 
[radial basis functions (RBF)] 4 4 v 
[radial basis functions] 5 3  
[non-hypersingular dBIE/tBIE] 6 2  
[boundary integral equations (BIE)] 7 1  
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Sim(A,D) = 15 

(ii) AAB 

Οι πιο ισ -κλειδιά αρχικά µπαίνου θ ιρ σύµφωνα 

µε την τ ς που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπ ουν σ φθίνουσα 

σειρά ως ου έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω έργειε  

οι δέκα π  οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ω  τη µή το . 

χυροί κανόνες για τις λέξεις ν σε φ ίνουσα σε ά 

ιµή του support. Οι κανόνε αίν ε 

 προς την τιµή του lift π  εν ς εξάγονται

ρώτοι κανόνες οι ς προς ν τι υ lift

 

κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 2/10 = 0.2 score. 

Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “MLPG/BIE” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“MLPG”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 2 από 

τους 10 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.999999 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.2*0.999999 = 0.2 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της chord λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

Έτσι έχουµε: 

112 



 

1) INTEGRAL-EQUATION LBIE (equivalent to EQUATIONS) Θέση 10. 
2) RA  Θέση 16. 
3 O NI CHANI
4) IMPLEMENTATION  Θέση 0. 
Οπότε µφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  

DIAL BASIS FUNCTIONS 
MPUTATIONAL MECHA) C CS (equivalent to ME CS)  Θέση 5. 

 σύ

[FINITE-ELEMENT] 1 8  
[ELEMENT] 2 7  
[GALERKIN MLPG METHOD] 3 6  
[FORMULATION] 4 5  
[MECHANICS] 5 4 v 
[SOLIDS] 6 3  
[WEAKLY-SINGULAR TRACTION] 7 2  
[EQUATIONS] 8 1 v 

 
Sim(A,D) = 5 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδι αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

ύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

ά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

ρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

ά plus 

σ

φθίνουσα σειρ

εξάγονται οι δέκα π

του lift. 

 

Κάνουµε τις PUTATIONAL FLUID-D NAMICS” και 

“MECHANICS µες µε την  “COMPUTATIONAL MECHANICS”, 

“EQUATIONS ύναµη µε την  “INTEGRAL-EQUATI N LBIE”. 

(a) Ας λάβουµε κα κανόνες της περίπτωσης των έξεων κλειδιών plus: 4 

πό τους 10 κανόνες  βασικο  άρθρου  δεξί τους µέλος. 

= 0.4 score. 

παρακάτω παραδοχές: “COM Y

” είναι σηµαντικά ισοδύνα

” είναι σηµαντικά ισοδ O

 υπόψη µας τους δέ  λ -

α  έχουν µια λέξη κλειδί plus του ύ  στο

Οπότε έχουµε: 4/10 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.372025 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.4*0.372025 = 0.14881 
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Άρθρο 8ο (87903100011) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

8 
The del center dot B=0 constraint in 

shock-capturing… 
Toth G. 

J. of Computational Physics, 

161(2), 2000 

 

 

 

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της chord λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

 
Έτσι έχουµε: 
1) Numerical approximation (equivalent to methods: numerical) Θέση 2. 

ce methods  Θέση 0. 

 
Οπότε σ µε: 
 

Σειρά αθµοί  

2) Stability and convergence of differen
3) Magnetohydrodynamics  Θέση 1. 

ύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχου

Item sets Β
[magnetohydrodynamics] 1 8 v 
[methods : numerical] 2 7 v 
[magnetic fields] 3 6  
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[finite volume methods] 4 5  
[stars : formation] 5 4  
[numerical simulation] 6 3  
[black hole physics] 7 2  
[divergence-free] 8 1  

 

Sim(A,D) = 15 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

 

 

“MHD” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“magnetohydrodynamics”. 

ς των λέξεων-κλειδιών: 7 από 

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 7/10 = 0.7 score. 

Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “methods : numerical” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την

“numerical approximation”, 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωση

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού :   άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι 0.393418

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.7*0.393418 = 0.275393 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

) OSB(i  

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της chord λίστας του βασικού άρθρου είναι: 
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Έτσι έχουµε: 

1) FLUX-CORRECTED TRANSPORT (equivalent to TRANSPORT) Θέση 8. 
LE ADVECTION CODE (equivalent to CODE)  Θέση 17. 

3) IDEAL MAGNETOHYDRODYNAMICS  Θέση 3. 
4) ISOTHERMAL MAGNETOHYDRODYNAMICS (equivalent to 

2) VERSATI

MAGNETOHYDRODYNAMICS) Θέση11.
5) NUMERICAL SIMULATIONS (equivalent to SIM
6) SEMIIMPLICIT SCHEMES (equivalent to SCHEME) 

ULATIONS)  Θέση 4. 
 Θέση 7. 

7) CONSERVATION-LAWS  Θέση 5. 
8) DIFFERENCE SCHEME (equivalent to SCHEME)  Θέση 7. 

I

Item sets Σειρά Βαθµοί  

9) MAGNET C-FIELDS  Θέση 15. 
10) ALGORITHM  Θέση 9. 
 

Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

[FLOWS] 1 10  
[EQUATIONS] 2 9  
[IDEAL MAGNETOHYDRODYNAMICS] 3 8 v 
[SIMULATIONS] 4 7 v 
[CONSERVATION-LAWS] 5 6 v 
[HYPERBOLIC CONSERVATION-LAWS] 6 5  
[SCHEME] 7 4 v 
[TRANSPORT] 8 3 v 
[ALGORITHM] 9 2 v 
[NUMERICAL-SOLUTION] 10 1  

 
Sim(A,D) = 30 

(ii) AAB 

Ο πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σ φωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες  ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνου ε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέρ ς 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπ υν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τι  

τ  lift. 

ι 

ύµ  που ν σ

γειε

αίνο µή

ου

116 



 

 

Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “SIMULATIONS” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε ν  

“NUMERICAL SIMULATIONS”, “HYPERBOLIC CONSERVATION LAWS” είναι 

αντικά ισοδύναµη µε την “CONSERVATIO AWS”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 5 

από το  κανόνες έχουν µ  plus του βασικού άρ έλος. 

Οπότε έχουµε: 5/10 = 0.5 score. 

 τη

σηµ N L

υς 10 ια λέξη κλειδί θρου στο δεξί τους µ

( Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τ  κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

τ  βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.323928 

b) ους

ου

( ασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Si ) = 0.5*0.323928 = 0.161964 m(A,Dc) Πολλαπλ
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6.2.4 References 

Άρθρο 1ο (171053900002) 

GROMACS 3.0: a package for 

molecular simulation and … 

Lindahl E. B., Van der 

Spoel D. 

J. Molecular Modeling,

2001 

, Hess  7(8), 
1 

Γ το συγκεκριµένο άρθρο ο Intelligent Mine κατάφερε να βγάλει αποτελέσµατα  

τ  µικρού πληθυσµού των References. 

Άρθρο 2

ια r δεν  λόγω

ου
ο (165901900002) 

 στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

2 
ent-based image retrieval 

at the end of the early y
ders A.W.M., et al. 

IEEE Tran. Pattern Anal., and 

12), 2000 

Τα

Cont

ears 
Smeul

Mach. Intellig. , 22(

 

 

 

( Λέξεις-κλειδιά (Keywords)α)  

) OSB(i  

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια  (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδι  reference λίστας  είναι: 

 

λέξη-κλειδί

ά της  του βασικού άρθρου
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Έτσι έχουµε: 

1) Review  Θέση 0. 
2) Content based (equivalent to content-based retrieval)  Θέση 2.
3) Retrieval (equivalent to image retrieval)  Θέση 4. 
4) Semantic gap  Θέση 0. 
5) Sensory gap  Θέση 0. 
6) Narrow domain  Θέση 0. 
7) Broad domain  Θέση 0. 
8) Weak segmentation (equivalent to segmentation)  Θέση 19. 
9) Accumulative features  Θέση 0. 
10) Salient features (equivalent to salient features)  Θέση 12. 
11) Signs  Θέση 0. 
12) Structural features  Θέση 0. 
13) Similarity (equivalent to perceptual similarity)  Θέση 37. 
14) Semantic interpretation  Θέση 0. 
15) Query space  Θέση 0. 
16) Display space  Θέση 0. 
17) Interactive session  Θέση 0. 
18) Indexing (equivalent to image indexing)  Θέση 10. 
19) Architecture  Θέση 0. 
20) Evaluation  Θέση 0. 

21) Image databases  Θέση 1.  
 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[image databases] 1 9 v 
[image retrieval] 2 8 v 
[content-based retrieval] 3 7 v 
[color] 4 6  
[reflectance properties] 5 5  
[object recognition] 6 4  
[image indexing] 7 3  
[feature extraction] 8 2  
[color invariants] 9 1  
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Sim(A,D) = 24 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

 

Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “indexation” και “viewpoint invariant color indexing” 

είναι σηµαντικά ισοδύναµες µε την “indexing”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 3 από 

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 3/10 = 0.3 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.3 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.3*0.3 = 0.09 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της reference λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

Έτσι έχουµε: 
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1) INFORMATION-RETRIEVAL (equivalent to RETRIEVAL) Θέση 12. 
2) SCALE-SPACE  Θέση 0. 
3) TEXTURE CLASSIFICATION (equivalent to CLASSIFICATION)  Θέση 19. 
4) SIMILARITY RETRIEVAL (equivalent to RETRIEVAL)  Θέση 12. 
5) OBJECT RECOGNITION (equivalent to RECOGNITION)  Θέση 1. 
6) COLOR  Θέση 64. 
7) DATABASES  Θέση 13. 
8) SHAPE  Θέση 9. 
9) INVARIANTS  Θέση 70. 
10) REPRESENTATION  Θέση 3. 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[RECOGNITION] 1 9 v 
[FEATURES] 2 8  
[REPRESENTATION] 3 7 v 
[IMAGES] 4 6  
[TEXTURE] 5 5  
[MODEL] 6 4  
[SEGMENTATION] 7 3  
[SHAPE] 8 2 v 
[VISION] 9 1  

 
Sim(A,D) = 18 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

του lift. 

 

Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “IMAGE DATABASES” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε 

την “DATABASES”, “SPACE” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “SCALE-SPACE” και 

“RETRIEVAL” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “INFORMATION-RETRIEVAL”. 
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(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 5 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 5/10 = 0.5 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.592 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.5*0.592 = 0.296 

Άρθρο 3ο (168679000004) 

3 
Intrinsically disordered 

protein 
Dunker AK., et al. 

J. Molecular Graphics, and 

Modeling, 19(1), 2001 

Για το συγκεκριµένο άρθρο ο Intelligent Miner δεν κατάφερε να βγάλει αποτελέσµατα λόγω 

του µικρού πληθυσµού των References. 

Άρθρο 4ο (175267600001) 

4 
Machine learning in 

automated text categorization 
Sebastiani F. ACM Com. Surv., 34(1), 2002 

Για το συγκεκριµένο άρθρο ο Intelligent Miner δεν κατάφερε να βγάλει αποτελέσµατα λόγω 

του µικρού πληθυσµού των References. 

Άρθρο 5ο (171501800018) 

5 
Gene selection for cancer 

classification using … 
Guyon I., et al. 

Machine Learning, 46(1-3), 

2002 

Για το συγκεκριµένο άρθρο ο Intelligent Miner δεν κατάφερε να βγάλει αποτελέσµατα λόγω 

του µικρού πληθυσµού των References. 

Άρθρο 6ο (177947600001) 

6 
A review of protein-small 

molecule docking methods 

Taylor RD., Jewsbury P.J., 

Essex J.W. 

J. Comp. Aided Molecular 

Design, 16(3), 2002 
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(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της reference λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

 
Έτσι έχουµε: 
1) Lead optimisation (equivalent to optimization) Θέση 8.
2) Molecular docking (equivalent to docking)  Θέση 1. 
3) Protein-ligand complexes  Θέση 0. 
4) Scoring  Θέση 0. 
5) Virtual screening  Θέση 32. 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 
 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[docking] 1 9 v 
[molecular recognition] 2 8  
[drug design] 3 7  
[flexible docking] 4 6  
[protein-ligand interaction] 5 5  
[molecular dynamics] 6 4  
[optimization] 7 3 v 
[molecular docking] 8 2  
[aldose reductase] 9 1  

 

Sim(A,D) = 12 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 
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Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “flexible docking” και “docking” είναι σηµαντικά 

ισοδύναµες µε την “molecular docking”, “protein-ligand interaction” είναι σηµαντικά 

ισοδύναµη µε την “protein-ligand complexes”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 4 από 

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 4/10 = 0.4 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.791675 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.4*0.791675 = 0.31667 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της reference λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

Έτσι έχουµε: 

1) FLEXIBLE LIGAND DOCKING (equivalent to FLEXIBLE DOCKING)  Θέση 3. 
2) DE-NOVO DESIGN (equivalent to DRUG DESIGN)  Θέση 5. 
3) EMPIRICAL SCORING FUNCTION  Θέση 0. 
4) MONTE-CARLO MINIMIZATION  Θέση 0. 
5) SIDE-CHAIN FLEXIBILITY  Θέση 19. 

6) DENOVO DRUG DESIGN (equivalent to DRUG DESIGN)  Θέση 5. 
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7) AUTOMATED DOCKING  Θέση 2. 
8) DYNAMICS SIMULATION  Θέση 0. 
9) HIV-1 PROTEASE  Θέση 0. 
10) BINDING-SITES (equivalent to BINDING)  Θέση 4. 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[GENETIC ALGORITHM] 1 10  
[AUTOMATED DOCKING] 2 9 v 
[FLEXIBLE DOCKING] 3 8 v 
[BINDING] 4 7 v 
[DRUG DESIGN] 5 6 v 
[3-DIMENSIONAL STRUCTURE] 6 5  
[PROTEINS] 7 4  
[INCREMENTAL CONSTRUCTION] 8 3  
[LIGAND DOCKING] 9 2  
[MOLECULAR DOCKING] 10 1  

 

Sim(A,D) = 30 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

του lift. 

 

Κάνουµε τις παρακάτω παραδοχές: “FLEXIBLE DOCKING” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε 

την “FLEXIBLE LIGAND DOCKING” ή µε την “AUTOMATED DOCKING”, “BINDING-

AFFINITY” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την “BINDING-SITES”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 5 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 5/10 = 0.5 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.417095 
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(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.5*0.417095 = 0.208547 

Άρθρο 7ο (174195200002) 

Τα στοιχεία, οι λέξεις-κλειδιά (DE) και οι λέξεις-κλειδιά plus (ID) του βασικού άρθρου είναι: 

7 
The meshless local Petrov-

Galerkin (MLPG) method… 
Atluri S.N., Shen S.P. 

CMES-Comp. Modeling in 

Eng. & Sciences, 3(1), 2002 

    

 

(α) Λέξεις-κλειδιά (Keywords) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί (single item sets) για τις λέξεις-

κλειδιά της reference λίστας του βασικού άρθρου είναι: 

 

 

 
Έτσι έχουµε: 
1) MLS  Θέση 1.
2) RBF  Θέση 0. 
3) MLPG  Θέση 3. 
4) Test function Θέση 0. 
5) Trial function  Θέση 0. 
 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[MLS] 1 10 v 
[local symmetric weak form] 2 9  
[MLPG] 3 8 v 
[meshless method] 4 7  
[local boundary integral equation] 5 6  
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[positive definite functions] 6 5  
[meshless methods] 7 4  
[PDE] 8 3  
[numerical analysis] 9 2  
[local Petrov-Galerkin formulation] 10 1  

 

Sim(A,D) = 18 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά σύµφωνα 

µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε φθίνουσα 

σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες εξάγονται 

οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift. 

 

Κάνουµε την παρακάτω παραδοχή: “ MLPG method” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“MLPG” και “moving least squares approximation” είναι σηµαντικά ισοδύναµη µε την 

“MLS”. 

(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών: 3 από 

τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 3/10 = 0.3 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί του 

βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.77779 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.3*0.77779 = 0.233337 

(α) Λέξεις-κλειδιά plus (Keywords plus) 

(i) OSB 

Τα πρώτα 10 σύνολα που αποτελούνται από µια λέξη-κλειδί plus (single item sets) για τις 

λέξεις-κλειδιά plus της reference λίστας του βασικού άρθρου είναι: 
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Έτσι έχουµε: 

1) INTEGRAL-EQUATION LBIE (equivalent to EQUATION LBIE METHOD)  Θέση 2.
2) RADIAL BASIS FUNCTIONS  Θέση 0. 
3) COMPUTATIONAL MECHANICS  Θέση 1. 
4) IMPLEMENTATION  Θέση 14. 
Οπότε σύµφωνα µε την OSB προσέγγιση έχουµε: 

Item sets Σειρά Βαθµοί  
[COMPUTATIONAL MECHANICS] 1 9 v 
[EQUATION LBIE METHOD] 2 8 v 
[BOUNDARY-CONDITIONS] 3 7  
[FINITE-ELEMENT] 4 6  
[FREE GALERKIN METHOD] 5 5  
[MECHANICS] 6 4  
[FORMULATION] 7 3  
[KERNEL PARTICLE METHODS] 8 2  
[COMPUTATIONAL FLUID-DYNAMICS] 9 1  

 
Sim(A,D) = 17 

(ii) AAB 

Οι πιο ισχυροί κανόνες για τις λέξεις-κλειδιά plus αρχικά µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά 

σύµφωνα µε την τιµή του support. Οι κανόνες που ισοβαθµούν στη συνέχεια µπαίνουν σε 

φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή του lift που έχουν. Τέλος µετά τις δύο παραπάνω ενέργειες 

εξάγονται οι δέκα πρώτοι κανόνες οι οποίοι µπαίνουν σε φθίνουσα σειρά ως προς την τιµή 

του lift. 
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(a) Ας λάβουµε υπόψη µας τους δέκα κανόνες της περίπτωσης των λέξεων-κλειδιών plus: 4 

από τους 10 κανόνες έχουν µια λέξη κλειδί plus του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος. 

Οπότε έχουµε: 4/10 = 0.4 score. 

(b) Η µέση τιµή της µετρικής support*lift για τους κανόνες που έχουν µια λέξη κλειδί plus 

του βασικού άρθρου στο δεξί τους µέλος είναι: 0.442854 

(c) Πολλαπλασιάζοντας τα (a) και (b) έχουµε: Sim(A,D) = 0.4*0.442854 = 0.177142 

Άρθρο 8ο (87903100011) 

8 
The del center dot B=0 constraint in 

shock-capturing… 
Toth G. 

J. of Computational Physics, 

161(2), 2000 

Για το συγκεκριµένο άρθρο ο Intelligent Miner δεν κατάφερε να βγάλει αποτελέσµατα λόγω 

του µικρού πληθυσµού των References. 
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7  

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσµατα του έκτου 

κεφαλαίου. 

7.1 Τρόπος παρουσίασης αποτελεσµάτων 

Η προσέγγιση παρουσίασης των αποτελεσµάτων που επιλέχθηκε παρουσιάζει την τιµή της 

Sim(A,x) ανά άρθρο για κάθε µέθοδο, συγκρίνοντας τις τιµές που έχει το κάθε άρθρο σε κάθε 

πληθυσµό 1-gen, 2-gen, chord και reference.  

Στους παρακάτω συγκεντρωτικούς πίνακές φαίνονται οι τιµές της µετρικής Sim(A,x) ανά 

άρθρο σε κάθε πληθυσµό για τις δυο µεθόδους OSB και AAB . 

i) OSΒ 

1-Gen 

 },,,{ CIDRx∈  

UT 
KEYWORDS KEYWORDS PLUS 

1 17 23
2 21 33
3 6 4
4 22 17
5 27 6
6 20 30
7 12 8
8 8 31
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2-Gen UT 
KEYWORDS KEYWORDS PLUS 

1 18 14
2 20 29
3 8 8
4 8 15
5 36 7
6 17 24
7 12 8
8 15 20

 

Chord UT 
KEYWORDS KEYWORDS PLUS 

1 12 25
2 24 30
3 11 5
4 5 11
5 23 4
6 19 31
7 15 5
8 15 30

 

Reference UT 
KEYWORDS KEYWORDS PLUS 

1 - -
2 24 18
3 - -
4 - -
5 - -
6 12 30
7 18 17
8 - -

 

Οι τέσσερις τιµές της µετρικής Sim(A,x) να κανονικοποιoύνται για να πάρουν τιµές στο πεδίο 

[0,1] όπως παρακάτω: 

)},(),,(),,(),,({
),(),(

CASimIASimDASimRASimMAX
xASimxAS = , όπου },,,{ CIDRx∈  

οπότε οι παραπάνω πίνακες κανονικοποιούνται ως εξής: 
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1-Gen 
UT 

KEYWORDS KEYWORDS PLUS 

1 0,94 0,92
2 0,88 1,00
3 0,55 0,50
4 1,00 1,00
5 0,75 0,86
6 1,00 0,97
7 0,67 0,47
8 0,53 1,00

 

2-Gen 
UT 

KEYWORDS KEYWORDS PLUS 

1 1,00 0,56
2 0,83 0,88
3 0,73 1,00
4 0,36 0,88
5 1,00 1,00
6 0,85 0,77
7 0,67 0,47
8 1,00 0,65

 

Chord 
UT 

KEYWORDS KEYWORDS PLUS 

1 0,67 1,00
2 1,00 0,91
3 1,00 0,63
4 0,23 0,65
5 0,64 0,57
6 0,95 1,00
7 0,83 0,29
8 1,00 0,97

 

Reference 
UT 

KEYWORDS KEYWORDS PLUS 

1 - -
2 1,00 0,55
3 - -
4 - -
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5 - -
6 0,60 0,97
7 1,00 1,00
8 - -

 

ii) ΑΑΒ 

1-Gen UT 
KEYWORDS KEYWORDS PLUS 

1 0,012731 0,034641
2 0,056892 0,048699
3 0,269999 0
4 0,23056 0,00997
5 0,162918 0,023378
6 0,113293 0,16324
7 0,199998 0,12462
8 0,18801 0,148253

 

2-Gen UT 
KEYWORDS KEYWORDS PLUS 

1 0,010717 0,01721
2 0,019582 0,05608
3 0,039132 0
4 0 0,359997
5 0,07354 0,037337
6 0,064599 0,093661
7 0,0125023 0,14262
8 0,086928 0,022922

 

 

Chord UT 
KEYWORDS KEYWORDS PLUS 

1 0,034849 0,053135
2 0,390223 0,120874
3 0,0750006 0
4 0,366668 0,5
5 0,842857 0,082941
6 0,183335 0,208547
7 0,2 0,14881
8 0,275393 0,161964
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Reference UT 
KEYWORDS KEYWORDS PLUS 

1 - -
2 0,09 0,296
3 - -
4 - -
5 - -
6 0,31667 0,208547
7 0,233337 0,177142
8 - -

 

Με τον ίδιο τρόπο κανονικοποιoύνται και οι τιµές της Sim(A,x) για την ΑΑΒ για να πάρουν 

τιµές στο πεδίο [0,1]. 

1-Gen 
KEYWORDS KEYWORDS PLUS UT 

SUPPORT*LIFT METRIC SUPPORT*LIFT METRIC 
1 0,37 0,65
2 0,15 0,16
3 1,00 0,00
4 0,63 0,02
5 0,19 0,28
6 0,36 0,78
7 0,86 0,70
8 0,68 0,92

 

2-Gen 
KEYWORDS KEYWORDS PLUS UT 

SUPPORT*LIFT METRIC SUPPORT*LIFT METRIC 
1 0,31 0,32
2 0,05 0,19
3 0,14 0,00
4 0,00 0,72
5 0,09 0,45
6 0,20 0,45
7 0,05 0,81
8 0,32 0,14

 

Chord 
KEYWORDS KEYWORDS PLUS UT 

SUPPORT*LIFT METRIC SUPPORT*LIFT METRIC 
1 1,00 1,00
2 1,00 0,41
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3 0,28 0,00
4 1,00 1,00
5 1,00 1,00
6 0,58 1,00
7 0,86 0,84
8 1,00 1,00

 

Reference 
KEYWORDS KEYWORDS PLUS UT 

SUPPORT*LIFT METRIC SUPPORT*LIFT METRIC 
1 - -
2 0,23 1,00
3 - -
4 - -
5 - -
6 1,00 1,00
7 1,00 1,00
8 - -

 

7.2 Γραφήµατα 

Από τους πίνακες τις παραγράφου 7.1 προκύπτουν τα παρακάτω γραφήµατα. 
i) OSΒ 
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ii) ΑΑΒ 
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7.3 Αξιολόγηση 

i) OSB 

Παρατηρώντας τον κάθε πληθυσµό (τα references δεν λαµβάνονται υπόψη λόγω µικρού 

πληθυσµού) και στα δυο γραφήµατα της προσεγγιστικής µεθόδου OSB, σε κάθε άρθρο και 

διαφορετικός πληθυσµός συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη τιµή της µετρικής Sim(A,x). 

Συγκεκριµένα για τους πληθυσµούς 1-Gen, 2-Gen και Chord  στο γράφηµα των λέξεων-

κλειδιών ο πληθυσµός των 1-Gen έχει µεγαλύτερη τιµή στα άρθρα 4 και 6, ο πληθυσµός των 

2-Gen στα άρθρα 1 και 5 και ο πληθυσµός των Chord στα άρθρα 2, 3, 7 και 8. Το παραπάνω 

υποδηλώνει µια µικρή υπεροχή του πληθυσµού των Chords έναντι των άλλων πληθυσµών 

στην κατηγορία των λέξεων κλειδιών. 

Στις λέξεις-κλειδιά plus έχουµε τα εξής αποτελέσµατα ο πληθυσµός των 1-Gen έχει 

µεγαλύτερη τιµή στα άρθρα 2, 4 και 8, ο πληθυσµός των 2-Gen στα άρθρα 3 και 5 και ο 

πληθυσµός των Chord στα άρθρα 1, 7 και 6. Το παραπάνω υποδηλώνει ότι κανένας 

πληθυσµός δεν υπερέχει έναντι των άλλων.  

ii) Εν αντιθέσει µε την µέθοδο OSB στα γραφήµατα της µεθόδου ΑΑΒ αποτυπώνονται 

χρήσιµα συµπεράσµατα. 

Παρατηρώντας το γράφηµα των λέξεων-κλειδιών ο πληθυσµός των 1-Gen έχει µεγαλύτερη 

τιµή στα άρθρα 1 και 3 (στο 3, 1-Gen και Chords ισοβαθµούν), ο πληθυσµός των 2-Gen σε 

κανένα άρθρο και ο πληθυσµός των Chord στα άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 7 και 8. Το παραπάνω 
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υποδηλώνει µια µεγάλη υπεροχή του πληθυσµού των Chords έναντι των άλλων πληθυσµών 

στην κατηγορία των λέξεων-κλειδιών. 

Το ίδιο συµπέρασµα απαντάται και στις λέξεις-κλειδιά plus ο πληθυσµός των 1-Gen δεν έχει 

µεγαλύτερη τιµή σε κανένα άρθρο, ο πληθυσµός των 2-Gen επίσης σε κανένα άρθρο και ο 

πληθυσµός των Chord στα άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 7 και 8 (στο 3 όλοι οι πληθυσµοί έχουν την 

τιµή 0). Οπότε εξάγεται το συµπέρασµα ότι ο πληθυσµός των Chord υπερισχύει όλων των 

άλλων πληθυσµών και στις λέξεις-κλειδιά και στις λέξεις-κλειδιά plus σύµφωνα µε τη µέθοδο 

ΑΑΒ. 

Τέλος αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο πληθυσµός των Reference παρόλο το µικρό του 

πλήθος (3) στις λέξεις-κλειδιά πιάνει 2 µέγιστες τιµές ενώ στις λέξεις-κλειδιά plus 3. Αυτή 

σίγουρα είναι µια παρατήρηση που χρίζει µελέτης. 
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Επίλογος 

8.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα 

Στο τέλος της παραπάνω διαδικασίας και όπως αποδείχθηκε στο κεφάλαιο 7 τα άρθρα τα 

οποία υπάρχουν στον chord πληθυσµό ενός βασικού άρθρου έχουν λέξεις-κλειδιά και λέξεις-

κλειδιά plus που τείνουν να µοιάζουν περισσότερο στις λέξεις-κλειδιά και λέξεις-κλειδιά plus 

του βασικού άρθρου σύµφωνα µε τη µέθοδο ΑΑΒ. Το παραπάνω µπορεί να το συµπεράνει 

κάποιος χρησιµοποιώντας και τη λογική: ένα άρθρο όταν παραπέµπει σε ένα άλλο άρθρο και 

άµεσα αλλά και έµµεσα, µέσω κάποιου άλλου άρθρου, τότε το πρώτο έχει περισσότερες 

πιθανότητες να έχει όµοιο περιεχόµενο µε το δεύτερο. 

8.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Η έρευνα που ξεκίνησε από αυτή την εργασία [8] σίγουρα χρίζει περισσότερης έρευνας. Έχει 

µεγάλα περιθώρια επέκτασης σε κάποια σηµεία. Συγκεκριµένα: 

 Μεγαλύτερος αριθµός βασικών άρθρων. 

 Μεγαλύτερος αριθµός βιβλιογραφικών δεδοµένων. 

 Εκµετάλλευση της πληροφορίας όλων των πληθυσµών. ∆ηλαδή εύρεση βασικών 

άρθρων που να έχουν µεγάλο πλήθος σε όλους τους πληθυσµούς. 

 Προσπάθεια για εύρεση νέων και ισχυρότερων πληθυσµών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A  

 
Όνοµα Πεδίου 

 
Επεξήγηση 

FN VARIABLE CHARACTER: MAX(20) 
 File Name 

Ξεκινά το αρχείο  
CC Αγνοείται 

Copyright statement 
1:1 κάτω από FN 

H8 Αγνοείται 
Date of creation 
1:1 κάτω από FN 

H9 Αγνοείται 
Version of file 

1:1 κάτω από FN 
PV Αγνοείται 

Product codes used to extract this file 
1:M κάτω από FN 

CW Αγνοείται 
TS use, only 

0:1 κάτω από FN 
PW Αγνοείται 

File production weeks 
1:1 κάτω από FN 

FQ Αγνοείται 
Periodicity 

1:1 κάτω από FN 
H5 FIXED: 6 CHARACTERS (integer) 

Number of journal/book issues in the file 
1:1 κάτω από FN 

H6 FIXED: 9 CHARACTERS (integer) 
Number of source items in file 

1:1 κάτω από FN 
H7 FIXED: 12 CHARACTERS (integer) 

Total number of lines in file 
1:1 κάτω από FN 

RE Τέλος της ‘επικεφαλίδας του αρχείου’  
1:1 κάτω από FN 

UI FIXED: 10 CHARACTERS 
1:M κάτω από FN 
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Ξεκινά το τεύχος περιοδικού ή το βιβλίο.  
Αν περιοδικό, µία εγγραφή για κάθε ένα συνδυασµό τεύχους/τόµου 

GA Αγνοείται 
IDS number for the journal issue/book 

1:1 κάτω από UI 
SQ VARIABLE CHARACTER: MAX (7) 

Journal/book sequence number 
1:1 κάτω από UI 

PT FIXED: 1 CHAR 
Publication type 
1:1 κάτω από UI 

SO VARIABLE CHARACTER: MAX (250) 
Full title 

1:1 κάτω από UI 
JI VARIABLE CHARACTER: MAX (170) 

ISO standard title abbreviation 
0:1 κάτω από UI 

J1 VARIABLE CHARACTER: MAX (11) 
11-char title abbreviation 

0:1 κάτω από UI 
J2 VARIABLE CHARACTER: MAX (20) 

20-char title abbrievation 
0:1 κάτω από UI 

J9 VARIABLE CHARACTER: MAX (29) 
29-char title abbreviation 

0:1 κάτω από UI 
CF Αγνοείται 

TS use only 
1:M κάτω από UI 

SL VARIABLE CHARACTER: MAX (2) 
Product code(s) 

0:M κάτω από UI 
SC VARIABLE CHARACTER: MAX (57) 

Subject category(ies) 
0:M κάτω από UI 

SN VARIABLE CHARACTER: MAX (9) 
ISSN (journal and series, only) 

0:1 κάτω από UI 
SE VARIABLE CHARACTER: MAX (250) 

Full title of book series 
0:1 κάτω από UI 

BS VARIABLE CHARACTER: MAX (503) 
Book series subtitle(s) 

0:1 κάτω από UI 
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PU VARIABLE CHARACTER: MAX (75) 
Publisher holdings copyright 

1:1 κάτω από UI 
PI VARIABLE CHARACTER: MAX (75) 

Copyright publisher city 
0:1 κάτω από UI 

PA Αγνοείται 
Full address of copyright publisher 

0:1 κάτω από UI 
VL VARIABLE CHARACTER: MAX (10) 

Volume 
0:1 κάτω από UI 

IS VARIABLE CHARACTER: MAX (10) 
Issue 

0:1 κάτω από UI 
PY FIXED CHAR(4): NUMERIC 

Publication year 
1:1 κάτω από UI 

PD VARIABLE CHARACTER: MAX (20) 
Publication date 
0:1 κάτω από UI 

SU VARIABLE CHARACTER: MAX (10) 
Supplement designation of source issue 

0:1 κάτω από UI 
SI VARIABLE CHARACTER: MAX (10) 

Special issue designation of source issue 
0:1 κάτω από UI 

PN VARIABLE CHARACTER: MAX (10) 
Part designation of source issue 

0:1 κάτω από UI 
TV FIXED CHAR(1) 

Availability of this source issue 
1:1 κάτω από UI 

IL FIXED CHAR(5): NUMERIC 
Number of source items in this issue 

1:1 κάτω από UI 
LD FIXED CHAR(7) 

Date & time when bibliographic data for this issue was first loaded 
0:1 κάτω από UI 

IO Αγνοείται 
TS use only 

1:1 κάτω από UI 
UT 

 
FIXED: 15 CHAR 

Unique item identifier 
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Άρθρο περιοδικού ή κεφάλαιο βιβλίου: Ξεκινά εδώ.  
1:M κάτω από UI 

T9 NUMERIC: 10 DIGIT 
Uniquely identifies an item, to be used to link to cited references 

Κωδικός άρθρου 
0:1 κάτω από UT 

AR  ALPHANUMERIC, VARIABLE LENGTH 
Additional item identifier  

(source publication’s internal article numbering scheme) 
0:1 κάτω από UT 

SL VARIABLE LENGTH (MAX: 2 CHARS) 
Product code(s) 

0:M κάτω από UI 
T1 VARIABLE LENGTH (MAX: 1500 CHARS) 

Article’s Title 
1:1 κάτω από UT 

ΕΤ VARIABLE LENGTH (MAX: 500 CHARS) 
Article’s title enhancement 

0:1 κάτω από UT 
AU VARIABLE LENGTH (MAX: 75 CHARS) 

Author 
1:M κάτω από UT 

AU_EM VARIABLE LENGTH (MAX: 250 CHARS) 
Author’s email address 

0:M κάτω από UT  
(max 1 per author) 

AG VARIABLE LENGTH (MAX: 75 CHARS) 
Corporate or group source author 

0:M κάτω από UT 
AG_EM VARIABLE LENGTH (MAX: 250 CHARS) 

Corporate author’s email address 
0:M κάτω από UT  

(max 1 per corporate author) 
DT VARIABLE LENGTH (MAX: 78 CHARS) 

Document type 
1:1 κάτω από UT  

BP VARIABLE LENGTH (MAX: 10 CHARS) 
Beginning page 
1:1 κάτω από UT 

EP VARIABLE LENGTH (MAX: 10 CHARS) 
Ending page 

1:1 κάτω από UT 
PG VARIABLE LENGTH (MAX: 10 CHARS) 

Total number of pages (may be 0) 
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1:1 κάτω από UT 
LA VARIABLE LENGTH (MAX: 78 CHARS) 

Language 
1:M κάτω από UT 

MA VARIABLE LENGTH (MAX: 11 CHARS) 
Meeting abstract info 

0:1 κάτω από UT 
RL VARIABLE LENGTH (MAX: 78 CHARS) 

Language of publication of reviewed work 
0:M κάτω από UT 

RW VARIABLE LENGTH (MAX: 75 CHARS) 
Reviewer (name) 

0:M κάτω από UT 
RY 4 CHARACTERS 

Reviewing year 
0:1 κάτω από UT 

DE VARIABLE LENGTH (MAX: 1500 CHARS) 
Author keyword(s) or keyword phrase(s) 

0:M κάτω από UT 
ID VARIABLE LENGTH (MAX: 200 CHARS) 

Keywords Plus®  keyword(s) or keyword phrase(s) 
0:10 κάτω από UT 

RP ZERO LENGTH, JUST A TAG 
Begin address 

0:1 κάτω από UT 
RA VARIABLE LENGTH (MAX: 75 CHARS) 

Reprint author name 
1:1 κάτω από RP 

NF VARIABLE LENGTH (MAX: 528 CHARS) 
Full address 

1:1 κάτω από RP 
NC VARIABLE LENGTH (MAX: 50 CHARS) 

Name of organization 
0:1 κάτω από RP 

ND VARIABLE LENGTH (MAX: 50 CHARS) 
Name of department, division, etc. 

0:3 κάτω από RP 
NN VARIABLE LENGTH (MAX: 100 CHARS) 

Street address 
0:1 κάτω από RP 

NY VARIABLE LENGTH (MAX: 75 CHARS) 
City 

1:1 κάτω από RP 
NP VARIABLE LENGTH (MAX: 75 CHARS) 
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Name of Province/State 
0:1 κάτω από RP 

NU VARIABLE LENGTH (MAX: 75 CHARS) 
Country 

1:1 κάτω από RP 
NZ Αγνοείται 

FIXED LENGTH: 14 CHARS 
Postal code 

0:M κάτω από RP 
EA ZERO LENGTH, JUST A TAG 

End Address 
1:1 κάτω από RP 

C1 ZERO LENGTH, JUST A TAG 
Begin Research Address 

0:M κάτω από UT 
NF VARIABLE LENGTH (MAX: 528 CHARS) 

Full address (no author name) 
1:1 κάτω από C1 

NC VARIABLE LENGTH (MAX: 50 CHARS) 
Organization 

0:1 κάτω από C1 
ND VARIABLE LENGTH (MAX: 50 CHARS) 

Name of department, division, etc. 
0:3 κάτω από C1 

NN VARIABLE LENGTH (MAX: 100 CHARS) 
Street address 

0:1 κάτω από C1 
NY VARIABLE LENGTH (MAX: 75 CHARS) 

City 
1:1 κάτω από C1 

NP VARIABLE LENGTH (MAX: 75 CHARS) 
Province/State 

0:1 κάτω από C1 
NU VARIABLE LENGTH (MAX: 75 CHARS) 

Country 
1:1 κάτω από C1 

NZ Αγνοείται 
FIXED LENGTH: 14 CHARS 

Postal code and location 
0:M κάτω από C1 

EA ZERO LENGTH, JUST A TAG 
End Research Address 

1:1 κάτω από C1 
AV FIXED LENGTH: 1 CHAR 
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Abstract availability 
1:1 κάτω από UT 

AB VARIABLE LENGTH (MAX: 3750 CHARS) 
Abstract (in English) 

0:M κάτω από UT 
NR VARIABLE LENGTH: Numeric 

Number of Cited References (may be ‘NK’) 
1:1 κάτω από UT 

CP ZERO LENGTH, JUST A TAG 
Begin cited patent 

0:M µετά το UT 
Αγνοείται 

/Α VARIABLE LENGTH (MAX: 20 CHARS) 
Name of assignee of cited patent. 

0:1 κάτω από CP 
Αγνοείται 

/Y FIXED LENGTH: 4 CHARS, NUMERIC 
Publication year 
0:1 κάτω από CP 

Αγνοείται 
/W VARIABLE LENGTH (MAX: 18 CHARS) 

Patent number 
1:1 κάτω από CP 

Αγνοείται 
/N VARIABLE LENGTH (MAX: 4 CHARS) 

Country of issuance 
0:1 κάτω από CP 

Αγνοείται 
/C VARIABLE LENGTH (MAX: 4 CHARS) 

Patent type 
0:1 κάτω από CP 

Αγνοείται 
EC ZERO LENGTH, JUST A TAG 

End cited patent 
1:1 κάτω από CP 

Αγνοείται 
CR ZERO LENGTH, JUST A TAG 

Begin cited reference 
0:M µετά το UT 

R9 FIXED LENGTH: 10 CHARS, NUMERIC 
Cited reference item ID 

0:1 κάτω από CR 
RS VARIABLE LENGTH 

Cited work identifier of the AR <space> and ARTN <Article 
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Number> type 
0:1 κάτω από CR 

/A VARIABLE LENGTH (MAX: 18 CHARS) 
Cited author 

0:1 κάτω από CR 
/Y FIXED LENGTH: 4 CHARS, NUMERIC 

Publication year of cited reference 
0:1 κάτω από CR 

/W VARIABLE LENGTH (MAX: 20 CHARS) 
Abbreviated cited work title 

1:1 κάτω από CR 
/V VARIABLE LENGTH (MAX: 4 CHARS) 

Cited volume 
0:1 κάτω από CR 

/P VARIABLE LENGTH (MAX: 5 CHARS) 
Beginning page of cited work 

0:1 κάτω από CR 
/I VARIABLE LENGTH (MAX: 1 CHARS) 

Type of implicit citation 
0:1 κάτω από CR 

EC ZERO LENGTH, JUST A TAG 
End cited reference 

1:1 κάτω από CR 
EX  ZERO LENGTH, JUST A TAG 

End of article or book item (source item record) 
1:1  κάτω από το UT 

… … 
RE Τέλος του περιοδικού ή του βιβλίου 

1:1  κάτω από το UI 

… … 
EF Τέλος του αρχείου 

1:1  κάτω από το FN 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B  

import java.io.*; 

import java.sql.*; 

import com.ibm.db2.jcc.*; 

 

class ClassProject { 

private Connection con=null; 

 

//****************************************************************************// 

 

public static void main(String args[]) 

{ try  

 { 

 BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 

  

 String UserName; 

 String PassWord; 

 String ConnectionPort; 

 String ServerName; 

 String DatabaseName; 

 String FileChoice=""; 

  

 System.out.print("Server Name:"); 

 ServerName = in.readLine(); 

  

 System.out.print("Database Name:"); 

 DatabaseName = in.readLine(); 

   

 System.out.print("Database Username:"); 

 UserName = in.readLine(); 

  

 System.out.print("Database Password:"); 

 PassWord = in.readLine(); 

  

 System.out.print("Connection Port:"); 

 ConnectionPort = in.readLine(); 

  

 ClassProject op = new ClassProject(); 

 op.getConnection(ServerName,DatabaseName,ConnectionPort,UserName,PassWord); 

 Boolean Flag_file = true; 

 

FileOutputStream Outp = new FileOutputStream("LogFile.txt",true); 

PrintWriter Outd = new PrintWriter(Outp); 

 

FileInputStream Files = new FileInputStream("Files.txt"); 

DataInputStream Data = new DataInputStream(Files); 

while(Files.available()!=0) //&& Flag_file == true) 

{ 

 String DataFile = Data.readLine(); 

  

 Integer[] COUNTERS = new Integer[3]; 

 for (int i=0;i<COUNTERS.length;i++)COUNTERS[i]=0; 

 String[] FILE = new String[4]; 

 for (int i=0;i<FILE.length;i++)FILE[i]=""; 
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 String[] ISSUE = new String[23]; 

 for (int i=0;i<ISSUE.length;i++)ISSUE[i]=""; 

 String[] ITEM = new String [13]; 

 for (int i=0;i<ITEM.length;i++)ITEM[i]=""; 

 String[] ITEM_AUTHOR = new String [2]; 

 for (int i=0;i<ITEM_AUTHOR.length;i++)ITEM_AUTHOR[i]=""; 

 String[] ITEM_CORPORATE = new String [2]; 

 for (int i=0;i<ITEM_CORPORATE.length;i++)ITEM_CORPORATE[i]=""; 

 String[] ITEM_REPRINT_AUTHOR = new String [10]; 

 for (int i=0;i<ITEM_REPRINT_AUTHOR.length;i++)ITEM_REPRINT_AUTHOR[i]=""; 

 String[] ITEM_RESEARCH_ADDRESS = new String [9]; 

 for (int i=0;i<ITEM_RESEARCH_ADDRESS.length;i++)ITEM_RESEARCH_ADDRESS[i]=""; 

 String[] ITEM_REFERENCE = new String [8]; 

 for (int i=0;i<ITEM_REFERENCE.length;i++)ITEM_REFERENCE[i]=""; 

 

  

 String ITEM_LANGUAGE = ""; 

 String ITEM_REVIEW_LANGUAGE = ""; 

 String ISSUE_PRODUCT = ""; 

 String ISSUE_SUBJECT = ""; 

 String ITEM_P_CODE = ""; 

 String ITEM_REVIEWER = ""; 

 String ITEM_KEYWORDS = ""; 

 String ITEM_KEYWORDS_PLUS = "";  

 String ITEM_ABSTRACT = ""; 

  

 String NewLine=""; 

 String Head=""; 

 String NewBody=""; 

 String Body=""; 

 Boolean Header = true; 

 Boolean Flag_UI = false; 

 Boolean Flag_UT = false; 

 Boolean Flag_UT_SL = true; 

 Boolean AU_MAIL_Flag=true; 

 Boolean AG_MAIL_Flag=true; 

 Boolean NFAR_Flag=true; 

 Boolean NCAR_Flag=true; 

 Boolean NNAR_Flag=true; 

 Boolean NFRP_Flag=true; 

 Boolean NCRP_Flag=true; 

 Boolean NNRP_Flag=true; 

 Boolean TI_Flag=true; 

 Boolean SO_Flag=true; 

 Boolean JI_Flag=true; 

 Boolean SE_Flag=true; 

 Boolean BS_Flag=true; 

 Boolean ET_Flag=true; 

 Boolean DE_Flag=true; 

 Boolean ID_Flag=true; 

  

 Integer COMMIT_COUNTER=100; 

 Integer AU_No = 0; 

 Integer AG_No = 0; 

 Integer k=0; 

 Integer Line_No=0; 

 Integer Ref_No=0; 
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 Integer NOR=0; 

  

 

// Header.TRUE; 

Integer counter=0;  

 

 

   

 

  FileInputStream InputFile = new FileInputStream(DataFile); 

  DataInputStream MyInputData = new DataInputStream(InputFile); 

  while(InputFile.available()!=0) 

  { 

   //Insertion of each line of the file into the variable NewLine 

   if(AU_MAIL_Flag && AG_MAIL_Flag && TI_Flag && SO_Flag && JI_Flag 
&& SE_Flag && BS_Flag && ET_Flag && DE_Flag && ID_Flag){ 

    

   NewLine = MyInputData.readLine(); 

   NewLine=NewLine.replaceAll("'","''"); 

   COUNTERS[2]++; 

   }  

   else 

   { 

   
 AU_MAIL_Flag=true;AG_MAIL_Flag=true;NFAR_Flag=true;NCAR_Flag=true;NNAR_Flag=tru
e;NFRP_Flag=true;NCRP_Flag=true;NNRP_Flag=true; 

   
 TI_Flag=true;SO_Flag=true;JI_Flag=true;SE_Flag=true;BS_Flag=true;ET_Flag=true;D
E_Flag=true;ID_Flag=true; 

   } 

   //Seperation of the Head and the Body of each line. The head 
represents the Code of each Line 

   //and the body the values that will be inserted into the 
Database. 

    

    Head = NewLine.substring(0,2); 

    if (NewLine.length()>2) 

    { 

     Body = NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

    }//if(NewLine.length()>2) 

    else 

    { 

     Body=""; 

    }//else 

    

//Retrieve data for abstract 

 

   while(Head.matches("AB")) 

   {  

    ITEM_ABSTRACT+=Body; 

    Line_No++; 

     

    NewLine = MyInputData.readLine(); 

    NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

    COUNTERS[2]++; 

     

    Head = NewLine.substring(0,2); 

    if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 
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    else Body=""; 

  

    while (Head.matches("--"))  

    { 

     ITEM_ABSTRACT+=Body; 

     Line_No++; 

     

     NewLine = MyInputData.readLine(); 

     NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

     COUNTERS[2]++; 

      

     Head = NewLine.substring(0,2); 

     if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

     else Body=""; 

    } 

   
 op.RunQueryAbstract(FILE[0],ITEM_ABSTRACT,ITEM[0],Line_No,COUNTERS[0],Outd); 

    ITEM_ABSTRACT=""; 

    Line_No=0; 

     

   } 

//Retrieve data for reference 

 

 while (Head.matches("CR")) 

 {   

  Head = NewLine.substring(0,2); 

  if (NewLine.length()>2)Body = NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

  else Body=""; 

 

  while (!Head.matches("EC")) { 

   

    

   if (Head.matches("R9"))ITEM_REFERENCE[0]=Body; 

   else if (Head.matches("RS"))ITEM_REFERENCE[1]=Body; 

   else if (Head.matches("/A"))ITEM_REFERENCE[2]=Body; 

   else if (Head.matches("/Y"))ITEM_REFERENCE[3]=Body; 

   else if (Head.matches("/W"))ITEM_REFERENCE[4]=Body; 

   else if (Head.matches("/V"))ITEM_REFERENCE[5]=Body; 

   else if (Head.matches("/P"))ITEM_REFERENCE[6]=Body; 

   else if (Head.matches("/I"))ITEM_REFERENCE[7]=Body; 

   //System.out.print(Head); 

         

   NewLine = MyInputData.readLine(); 

   NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

   COUNTERS[2]++; 

    

   Head = NewLine.substring(0,2); 

   if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

   else Body=""; 

 

     

   } 

   Ref_No++; 

   NOR++; 

  
 op.RunQueryReference(FILE[0],ITEM_REFERENCE,ITEM[0],Ref_No,COUNTERS[0],Outd); 
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   for (int i=0;i<ITEM_REFERENCE.length;i++)ITEM_REFERENCE[i]=""; 

 

 } 

    

//Retrieve data for reprint author 

 

   while(Head.matches("RP")) 

   {  

     

    Head = NewLine.substring(0,2); 

    if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

    else Body=""; 

  

  

    while (!Head.matches("EA"))  

    { 

     if 
(Head.matches("RA"))ITEM_REPRINT_AUTHOR[0]=Body; 

     else if(Head.matches("NF")) 

     { 

      ITEM_REPRINT_AUTHOR[1]=Body; 

      NFRP_Flag=false; 

      do { 

       NewLine = MyInputData.readLine(); 

      
 NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

       COUNTERS[2]++; 

       Head = NewLine.substring(0,2); 

       if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

       else Body=""; 

       

       if(Head.matches("--
"))ITEM_REPRINT_AUTHOR[1]=ITEM_REPRINT_AUTHOR[1]+Body;  

       

      }while(Head.matches("--")); 

     } 

     else if(Head.matches("NC")) 

     { 

      ITEM_REPRINT_AUTHOR[2]=Body; 

      NCRP_Flag=false; 

      do { 

       NewLine = MyInputData.readLine(); 

      
 NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

       COUNTERS[2]++; 

       Head = NewLine.substring(0,2); 

       if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

       else Body=""; 

       

       if(Head.matches("--
"))ITEM_REPRINT_AUTHOR[2]=ITEM_REPRINT_AUTHOR[2]+Body;  

       

      }while(Head.matches("--")); 

     } 

     else if (Head.matches("ND")) 

     { 
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      ITEM_REPRINT_AUTHOR[3]=Body; 

      Head = NewLine.substring(0,2); 

      if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

      else Body=""; 

      if (Head.matches("ND")) 

      { 

       ITEM_REPRINT_AUTHOR[4]=Body; 

       Head = NewLine.substring(0,2); 

       if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

       else Body=""; 

       if (Head.matches("ND")) 

       { 

       
 ITEM_REPRINT_AUTHOR[5]=Body; 

        Head = 
NewLine.substring(0,2); 

        if 
(NewLine.length()>2)Body = NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

        else Body=""; 

       } 

      } 

     } 

      

     else if(Head.matches("NN")) 

      

     { 

      ITEM_REPRINT_AUTHOR[6]=Body; 

      NNRP_Flag=false; 

      do { 

       NewLine = MyInputData.readLine(); 

      
 NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

       COUNTERS[2]++; 

       Head = NewLine.substring(0,2); 

       if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

       else Body=""; 

       

       if(Head.matches("--
"))ITEM_REPRINT_AUTHOR[6]=ITEM_REPRINT_AUTHOR[6]+Body;  

      }while(Head.matches("--")); 

     } 

     else 
if(Head.matches("NY"))ITEM_REPRINT_AUTHOR[7]=Body; 

     else 
if(Head.matches("NP"))ITEM_REPRINT_AUTHOR[8]=Body; 

     else 
if(Head.matches("NU"))ITEM_REPRINT_AUTHOR[9]=Body; 

      

     if(NNRP_Flag && NCRP_Flag && NFRP_Flag) 

     { 

      NewLine = MyInputData.readLine(); 

      NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

      COUNTERS[2]++; 

      Head = NewLine.substring(0,2); 

      if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

      else Body=""; 
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     } 

     NFRP_Flag=true;NCRP_Flag=true;NNRP_Flag=true; 

    } 

     

   
 op.RunQueryReprintAuthor(FILE[0],ITEM_REPRINT_AUTHOR,ITEM[0],COUNTERS[0],Outd); 

    for (int 
i=0;i<ITEM_REPRINT_AUTHOR.length;i++)ITEM_REPRINT_AUTHOR[i]=""; 

   } 

//Retrieve data for address research 

 

   while(Head.matches("C1")) 

   {  

     

    Head = NewLine.substring(0,2); 

    if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

    else Body=""; 

  

  

    while (!Head.matches("EA"))  

    { 

     if(Head.matches("NF")) 

     { 

      ITEM_RESEARCH_ADDRESS[0]=Body; 

      NFAR_Flag=false; 

      do { 

       NewLine = MyInputData.readLine(); 

      
 NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

       COUNTERS[2]++; 

       Head = NewLine.substring(0,2); 

       if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

       else Body=""; 

       

       if(Head.matches("--
"))ITEM_RESEARCH_ADDRESS[0]=ITEM_RESEARCH_ADDRESS[0]+Body;  

       

      }while(Head.matches("--")); 

     } 

     else if(Head.matches("NC")) 

     { 

      ITEM_RESEARCH_ADDRESS[1]=Body; 

      NCAR_Flag=false; 

      do { 

       NewLine = MyInputData.readLine(); 

      
 NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

       COUNTERS[2]++; 

       Head = NewLine.substring(0,2); 

       if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

       else Body=""; 

       

       if(Head.matches("--
"))ITEM_RESEARCH_ADDRESS[1]=ITEM_RESEARCH_ADDRESS[1]+Body;  

      }while(Head.matches("--")); 

     } 

     else if (Head.matches("ND")) 
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     { 

      ITEM_RESEARCH_ADDRESS[2]=Body; 

      Head = NewLine.substring(0,2); 

      if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

      else Body=""; 

      if (Head.matches("ND")) 

      { 

       ITEM_RESEARCH_ADDRESS[3]=Body; 

       Head = NewLine.substring(0,2); 

       if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

       else Body=""; 

       if (Head.matches("ND")) 

       { 

       
 ITEM_RESEARCH_ADDRESS[4]=Body; 

        Head = 
NewLine.substring(0,2); 

        if 
(NewLine.length()>2)Body = NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

        else Body=""; 

       } 

      } 

     } 

      

     else if(Head.matches("NN")){ 

      ITEM_RESEARCH_ADDRESS[5]=Body; 

      NNAR_Flag=false; 

      do { 

      NewLine = MyInputData.readLine(); 

      NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

      COUNTERS[2]++; 

      Head = NewLine.substring(0,2); 

      if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

      else Body=""; 

       

      if(Head.matches("--
"))ITEM_RESEARCH_ADDRESS[5]=ITEM_RESEARCH_ADDRESS[5]+Body;  

       

      }while(Head.matches("--")); 

      

     } 

     else 
if(Head.matches("NY"))ITEM_RESEARCH_ADDRESS[6]=Body; 

     else 
if(Head.matches("NP"))ITEM_RESEARCH_ADDRESS[7]=Body; 

     else 
if(Head.matches("NU"))ITEM_RESEARCH_ADDRESS[8]=Body; 

      

     if(NNAR_Flag && NFAR_Flag && NCAR_Flag){ 

      

     NewLine = MyInputData.readLine(); 

     NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

     COUNTERS[2]++; 

      

     Head = NewLine.substring(0,2); 

     if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 
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     else Body="";} 

     NNAR_Flag=true;NFAR_Flag=true;NCAR_Flag=true; 

    } 

     

   
 op.RunQueryResearchAddress(FILE[0],ITEM_RESEARCH_ADDRESS,ITEM[0],COUNTERS[0],Ou
td); 

    for (int 
i=0;i<ITEM_RESEARCH_ADDRESS.length;i++)ITEM_RESEARCH_ADDRESS[i]=""; 

   } 

 

//Retrieve data from HEADER    

    

   if(Head.matches("FN"))FILE[0]=Body; 

   else if(Head.matches("H5"))FILE[1]=Body; 

   else if(Head.matches("H6"))FILE[2]=Body; 

   else if(Head.matches("H7"))FILE[3]=Body; 

    

//Retrieve data for ISSUE    

    

   else if(Head.matches("UI")) 

    

   {  ISSUE[0]=Body; 

     COUNTERS[0]++; 

     Outd.print("File "+FILE[0]); 

     Outd.print(": No "); 

     Outd.print(COUNTERS[0]); 

     Outd.println(": "+Body+" issue now starts being 
processed"); 

     Outd.flush(); 

 

     

   } 

   else if(Head.matches("SQ"))ISSUE[1]=Body; 

   else if(Head.matches("PT"))ISSUE[2]=Body; 

   else if(Head.matches("SO")) 

   { 

    ISSUE[3]=Body; 

    SO_Flag=false; 

    do { 

     NewLine = MyInputData.readLine(); 

     NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

     COUNTERS[2]++; 

     Head = NewLine.substring(0,2); 

     if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

     else Body=""; 

     if(Head.matches("--"))ISSUE[3]=ISSUE[3]+Body;
  

    }while(Head.matches("--")); 

   } 

   else if(Head.matches("JI")) 

   { 

    ISSUE[4]=Body; 

    JI_Flag=false; 

    do { 

     NewLine = MyInputData.readLine(); 

     NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

     COUNTERS[2]++; 
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     Head = NewLine.substring(0,2); 

     if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

     else Body=""; 

     if(Head.matches("--"))ISSUE[4]=ISSUE[4]+Body;
  

    }while(Head.matches("--")); 

 

   } 

   else if(Head.matches("J1"))ISSUE[5]=Body; 

   else if(Head.matches("J2"))ISSUE[6]=Body; 

   else if(Head.matches("J9"))ISSUE[7]=Body; 

   else if(Head.matches("SN"))ISSUE[8]=Body; 

   else if(Head.matches("SE")) 

   { 

    ISSUE[9]=Body; 

    SE_Flag=false; 

    do { 

     NewLine = MyInputData.readLine(); 

     NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

     COUNTERS[2]++; 

     Head = NewLine.substring(0,2); 

     if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

     else Body=""; 

     if(Head.matches("--"))ISSUE[9]=ISSUE[9]+Body;
  

    }while(Head.matches("--")); 

 

   } 

   else if(Head.matches("BS")) 

   { 

    ISSUE[10]=Body; 

    BS_Flag=false; 

    do { 

     NewLine = MyInputData.readLine(); 

     NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

     COUNTERS[2]++; 

     Head = NewLine.substring(0,2); 

     if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

     else Body=""; 

     if(Head.matches("--"))ISSUE[10]=ISSUE[10]+Body;
  

    }while(Head.matches("--")); 

 

   } 

   else if(Head.matches("PU"))ISSUE[11]=Body; 

   else if(Head.matches("PI"))ISSUE[12]=Body; 

   else if(Head.matches("VL"))ISSUE[13]=Body; 

   else if(Head.matches("IS"))ISSUE[14]=Body; 

   else if(Head.matches("PY"))ISSUE[15]=Body; 

   else if(Head.matches("PD"))ISSUE[16]=Body; 

   else if(Head.matches("SU"))ISSUE[17]=Body; 

   else if(Head.matches("SI"))ISSUE[18]=Body; 

   else if(Head.matches("PN"))ISSUE[19]=Body; 

   else if(Head.matches("TV"))ISSUE[20]=Body; 

   else if(Head.matches("IL"))ISSUE[21]=Body; 

   else if(Head.matches("LD"))ISSUE[22]=Body; 
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//Retrieve data for ITEM 

 

   else 
if(Head.matches("UT")){ITEM[0]=Body;Flag_UT_SL=false;COUNTERS[1]++;} 

   else if(Head.matches("T9"))ITEM[1]=Body; 

   else if(Head.matches("AR"))ITEM[2]=Body; 

   else if(Head.matches("TI")) 

   { 

    ITEM[3]=Body; 

    TI_Flag=false; 

    do { 

     NewLine = MyInputData.readLine(); 

     NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

     COUNTERS[2]++; 

     Head = NewLine.substring(0,2); 

     if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

     else Body=""; 

     if(Head.matches("--"))ITEM[3]=ITEM[3]+Body;  

    }while(Head.matches("--")); 

   } 

   else if(Head.matches("ET")) 

   { 

    ITEM[4]=Body; 

    ET_Flag=false; 

    do { 

     NewLine = MyInputData.readLine(); 

     NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

     COUNTERS[2]++; 

     Head = NewLine.substring(0,2); 

     if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

     else Body=""; 

     if(Head.matches("--"))ITEM[4]=ITEM[4]+Body;  

    }while(Head.matches("--")); 

   } 

   else if(Head.matches("DT"))ITEM[5]=Body; 

   else if(Head.matches("BP"))ITEM[6]=Body; 

   else if(Head.matches("EP"))ITEM[7]=Body; 

   else if(Head.matches("PG"))ITEM[8]=Body; 

   else if(Head.matches("MA"))ITEM[9]=Body; 

   else if(Head.matches("RY"))ITEM[10]=Body; 

   else if(Head.matches("AV"))ITEM[11]=Body; 

   else if(Head.matches("NR"))ITEM[12]=Body; 

    

 

//Retrieve data for Languages 

 

   else if(Head.matches("LA")) 

   { 

    ITEM_LANGUAGE=Body; 

   
 op.RunQueryLanguages(FILE[0],ITEM_LANGUAGE,ITEM_REVIEW_LANGUAGE,ITEM[0],"ITEM_L
ANGUAGE",COUNTERS[0],Outd); 

    ITEM_LANGUAGE=""; 

   } 

    

   else if(Head.matches("RL")) 
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   { 

    ITEM_REVIEW_LANGUAGE=Body; 

   
 op.RunQueryLanguages(FILE[0],ITEM_LANGUAGE,ITEM_REVIEW_LANGUAGE,ITEM[0],"ITEM_R
EVIEW_LANGUAGE",COUNTERS[0],Outd); 

    ITEM_REVIEW_LANGUAGE=""; 

   } 

 

//Retrieve data for Reviewer & Keywords 

 

   else if(Head.matches("RW")) 

   { 

    ITEM_REVIEWER=Body; 

   
 op.RunQueryReviewer(FILE[0],ITEM_REVIEWER,ITEM[0],COUNTERS[0],Outd); 

    ITEM_REVIEWER=""; 

   } 

    

   else if(Head.matches("DE")) 

   {  

    ITEM_KEYWORDS=Body; 

     

    DE_Flag=false; 

    do { 

     NewLine = MyInputData.readLine(); 

     NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

     COUNTERS[2]++; 

     Head = NewLine.substring(0,2); 

     if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

     else Body=""; 

     if(Head.matches("--
"))ITEM_KEYWORDS=ITEM_KEYWORDS+Body;  

    }while(Head.matches("--")); 

 

     

   
 op.RunQueryKeywords(FILE[0],ITEM_KEYWORDS,ITEM[0],COUNTERS[0],Outd); 

    ITEM_KEYWORDS=""; 

   } 

 

   else if(Head.matches("ID")) 

   { 

    ITEM_KEYWORDS_PLUS=Body; 

     

    ID_Flag=false; 

    do { 

     NewLine = MyInputData.readLine(); 

     NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

     COUNTERS[2]++; 

     Head = NewLine.substring(0,2); 

     if (NewLine.length()>2)Body = 
NewLine.substring(3,NewLine.length()); 

     else Body=""; 

     if(Head.matches("--
"))ITEM_KEYWORDS_PLUS=ITEM_KEYWORDS_PLUS+Body;  

    }while(Head.matches("--")); 
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 op.RunQueryKeywordsPlus(FILE[0],ITEM_KEYWORDS_PLUS,ITEM[0],COUNTERS[0],Outd); 

    ITEM_KEYWORDS_PLUS=""; 

   } 

 

//Retrieve data for Subject and Product 

 

   else if(Head.matches("SL")&&Flag_UT_SL) 

   { 

    ISSUE_PRODUCT=Body; 

    op.RunQueryIssue_P(ISSUE[0],ISSUE_PRODUCT,Outd); 

    ISSUE_PRODUCT=""; 

   } 

   else if(Head.matches("SC")) 

   { 

    ISSUE_SUBJECT=Body; 

    op.RunQueryIssue_S(ISSUE[0],ISSUE_SUBJECT,Outd); 

    ISSUE_SUBJECT=""; 

   } 

 

 

//Retrieve data for Item Code 

 

   else if(Head.matches("SL")&&!Flag_UT_SL) 

   { 

    ITEM_P_CODE=Body; 

   
 op.RunQueryItem_P_Code(FILE[0],COUNTERS[0],ITEM[0],ITEM_P_CODE,Outd); 

    ITEM_P_CODE=""; 

   } 

 

//Retrieve data for Item Author 

 

   else if(Head.matches("AU")) 

   { 

    ITEM_AUTHOR[0]=Body; 

         

    NewLine = MyInputData.readLine(); 

    NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

    COUNTERS[2]++; 

         

    Head = NewLine.substring(0,5); 

    Body = NewLine.substring(6,NewLine.length()); 

    if(Head.matches("AU_EM"))ITEM_AUTHOR[1]=Body; 

     

    AU_MAIL_Flag=false; 

     

    AU_No++; 

   
 op.RunQueryAuthorCorporate(FILE[0],ITEM_AUTHOR,ITEM_CORPORATE,ITEM[0],"ITEM_AUT
HOR",AU_No,AG_No,COUNTERS[0],Outd); 

    for (int i=0;i<ITEM_AUTHOR.length;i++)ITEM_AUTHOR[i]=""; 

     

   } 

   //else  

    

//Retrieve data for Author Corporate  

    



 

B-14 

   else if(Head.matches("AG")) 

   { 

    ITEM_CORPORATE[0]=Body; 

     

    NewLine = MyInputData.readLine(); 

    NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

    COUNTERS[2]++; 

         

    Head = NewLine.substring(0,5); 

    Body = NewLine.substring(6,NewLine.length()); 

    if(Head.matches("AG_EM"))ITEM_CORPORATE[1]=Body; 

     

    AG_MAIL_Flag=false; 

     

     

    AG_No++; 

   
 op.RunQueryAuthorCorporate(FILE[0],ITEM_AUTHOR,ITEM_CORPORATE,ITEM[0],"ITEM_COR
PORATE",AU_No,AG_No,COUNTERS[0],Outd); 

    for (int 
i=0;i<ITEM_CORPORATE.length;i++)ITEM_CORPORATE[i]=""; 

    

   } 

 

    

   else if(Head.matches("RE"))Flag_UI=true; 

    else 
if(Head.matches("EX")){Flag_UT=true;Flag_UT_SL=true;AU_No=0;AG_No=0;Ref_No=0;} 

 

//Fill Item Issue and File 

    

   if 
((FILE[0]!="")&&(FILE[1]!="")&&(FILE[2]!="")&&(FILE[3]!="")&&Header) 

   { 

    NewLine = MyInputData.readLine(); 

    NewLine=NewLine.replace('\'','\"'); 

    COUNTERS[2]++; 

     

    Header=false; 

   } 

    

   if (Flag_UT) 

   { 

    op.RunQueryItem(ITEM,ISSUE,FILE[0],COUNTERS[0],Outd); 

    for (int i=0;i<ITEM.length;i++)ITEM[i]=""; 

    NOR=0;Flag_UT=false;  

   } 

    

   if (Flag_UI) 

   { 

    op.RunQueryIssue(FILE[0],ISSUE,Outd,COUNTERS[0]); 

    for (int i=0;i<ISSUE.length;i++)ISSUE[i]=""; 

    Flag_UI=false;  

   } 

  }//while(InputFile.available()!=0) 

  InputFile.close(); 

 op.RunQueryFinal(FILE,COUNTERS,Outd); 

  

// System.out.println("Do you want to proccess the next file (n for exit)?"); 
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// FileChoice = in.readLine(); 

// if(FileChoice=="n")Flag_file=false; 

 } 

 Outp.close(); 

 Files.close();  

}//try 

catch (IOException e)  

 { 

  System.out.println("Sorry"); 

 }//catch (IOException e)  

  

} 

 

//****************************************************************************// 

public void getConnection(String S1,String S2,String S3,String S4,String S5) 

{ 

try  

{ 

 if(con==null) 

 { 

  Class.forName("com.ibm.db2.jcc.DB2Driver").newInstance(); 

  con=DriverManager.getConnection("jdbc:db2://"+S1+":"+S3+"/"+S2,S4,S5); 

 } 

 System.out.println("The status of the connection is: "+con); 

}   

catch (SQLException e)  

{ 

 System.out.println(e.getMessage()); 

 System.out.println(e.getErrorCode()); 

 e.printStackTrace(); 

}  

catch (Exception e)  

{ 

 e.printStackTrace(); 

} 

 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryItem(String[] S1,String S2[],String S3,Integer Number1,PrintWriter 
O) 

{ 

 String Query; 

 Statement stmt;  

 

try { stmt=con.createStatement(); 

 

   

  Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ITEM (FN, UI, UT, T9, AR, TI, ET, DT, BP, 
EP, PG, MA, RY, AV, NR, NOR)VALUES 
('"+S3+"','"+S2[0]+"','"+S1[0]+"','"+S1[1]+"','"+S1[2]+"','"+S1[3]+"','"+S1[4]+"','"+S
1[5]+"','"+S1[6]+"','"+S1[7]+"','"+S1[8]+"','"+S1[9]+"','"+S1[10]+"','"+S1[11]+"','"+S
1[12]+"',"+Number1+")"; 

  stmt.executeUpdate(Query); 

  stmt.close(); 

 } 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertion in table : ITEM"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 
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System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryIssue(String S1,String S2[],PrintWriter O,Integer Number1) 

{ 

 String Query; 

 String CommitQuery="COMMIT WORK"; 

 Statement stmt;  

 

try { stmt=con.createStatement(); 

 

  Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ISSUE (NO, UI, FN, SQ, PT, SO, JI, J1, J2, 
J9, SN, SE, BS, PU, PI, VL, IS, PY, PD, SU, SI, PN, TV, IL, LD)VALUES 
("+Number1+",'"+S2[0]+"','"+S1+"','"+S2[1]+"','"+S2[2]+"','"+S2[3]+"','"+S2[4]+"','"+S
2[5]+"','"+S2[6]+"','"+S2[7]+"','"+S2[8]+"','"+S2[9]+"','"+S2[10]+"','"+S2[11]+"','"+S
2[12]+"','"+S2[13]+"','"+S2[14]+"','"+S2[15]+"','"+S2[16]+"','"+S2[17]+"','"+S2[18]+"'
,'"+S2[19]+"','"+S2[20]+"','"+S2[21]+"','"+S2[22]+"')"; 

  stmt.executeUpdate(Query); 

  stmt.execute(CommitQuery); 

  System.out.print("File "+S1); 

  System.out.print(": No "); 

  System.out.print(Number1); 

  System.out.println(": "+S2[0]+" issue successfully commited!"); 

   

  O.print("File "+S1); 

  O.print(": No "); 

  O.print(Number1); 

  O.println(": "+S2[0]+" issue successfully commited!"); 

  O.flush(); 

  stmt.close(); 

 } 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertion in table : ISSUE"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 

System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

catch (Exception e){ 

System.out.println("Sorry"); 

} 

 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryAuthorCorporate(String S0,String[] S1,String[] S2,String S3,String 
ID,Integer Number1,Integer Number2,Integer Number3,PrintWriter O) 

{  String Query; 

  Statement stmt; 

 

try { 

 stmt=con.createStatement(); 

if (ID.matches("ITEM_AUTHOR")) 

{ 
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 Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ITEM_AUTHOR (FN, IS_NO, UT, AU, AU_EM, AU_No) 
VALUES ('"+S0+"',"+Number1+",'"+S3+"','"+S1[0]+"','"+S1[1]+"',"+Number1+")"; 

 stmt.executeUpdate(Query); 

} 

else if(ID.matches("ITEM_CORPORATE")) 

{ 

 Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ITEM_AUTHOR_CORPORATE (FN, IS_NO, UT, AG, AG_EM, 
AG_No) VALUES ('"+S0+"',"+Number1+",'"+S3+"','"+S2[0]+"','"+S2[1]+"',"+Number2+")"; 

 stmt.executeUpdate(Query); 

} 

 stmt.close(); 

 } 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertion in table : ITEM_AUTHOR"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 

System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryLanguages(String S0,String S1,String S2,String S3,String 
ID,Integer Number1,PrintWriter O) 

{  String Query; 

  Statement stmt; 

 

try { 

 stmt=con.createStatement(); 

if (ID.matches("ITEM_LANGUAGE")) 

{ 

  

 Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ITEM_LANGUAGE (FN, IS_NO, UT, LA) VALUES 
('"+S0+"',"+Number1+",'"+S3+"','"+S1+"')"; 

 stmt.executeUpdate(Query); 

} 

else if(ID.matches("ITEM_REVIEW_LANGUAGE")) 

{ 

 Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ITEM_REVIEW_LANGUAGE (FN, IS_NO, UT, RL) VALUES 
('"+S0+"',"+Number1+",'"+S3+"','"+S2+"')"; 

 stmt.executeUpdate(Query); 

} 

 stmt.close(); 

 } 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertion in table : ITEM_LANGUAGE"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 

System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryReviewer(String S0,String S1,String S2,Integer Number1,PrintWriter 
O) 

{  String Query; 
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  Statement stmt; 

 

try { 

 stmt=con.createStatement(); 

 Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ITEM_REVIEWER (FN, IS_NO, UT, RW) VALUES 
('"+S0+"',"+Number1+",'"+S2+"','"+S1+"')"; 

 stmt.executeUpdate(Query); 

 stmt.close(); 

 } 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertation in table : ITEM_REVIEWER"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 

System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryKeywords(String S0,String S1,String S2,Integer Number1,PrintWriter 
O) 

{  String Query; 

  Statement stmt; 

 

try { 

 stmt=con.createStatement(); 

 Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ITEM_KEYWORDS (FN, IS_NO, UT, DE) VALUES 
('"+S0+"',"+Number1+",'"+S2+"','"+S1+"')"; 

 stmt.executeUpdate(Query); 

 stmt.close(); 

 } 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertion in table : ITEM_KEYWORDS"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 

System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryKeywordsPlus(String S0,String S1,String S2,Integer 
Number1,PrintWriter O) 

{  String Query; 

  Statement stmt; 

 

try { 

 stmt=con.createStatement(); 

 Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ITEM_KEYWORDS_PLUS (FN, IS_NO, UT, ID) VALUES 
('"+S0+"',"+Number1+",'"+S2+"','"+S1+"')"; 

 stmt.executeUpdate(Query); 

 stmt.close(); 

 } 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertion in table : ITEM_KEYWORDS"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 
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System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryAbstract(String S0,String S1,String S2,Integer Number1,Integer 
Number2,PrintWriter O) 

{   

 String Query; 

 Statement stmt; 

 

try { 

 stmt=con.createStatement(); 

 Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ITEM_ABSTRACT (FN, IS_NO, UT, LINE_NO, AB) VALUES 
('"+S0+"',"+Number2+",'"+S2+"',"+Number1+",'"+S1+"')"; 

 stmt.executeUpdate(Query); 

 stmt.close(); 

 } 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertion in table : ITEM_ABSTRACT"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 

System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryReprintAuthor(String S0,String[] S1,String S2,Integer 
Number1,PrintWriter O) 

{ 

 String Query; 

 Statement stmt; 

 

try { 

 stmt=con.createStatement(); 

 Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ITEM_REPRINT_AUTHOR (FN, IS_NO, UT, RA, NF, NC, 
ND1, ND2, ND3, NN, NY, NP, NU) VALUES 
('"+S0+"',"+Number1+",'"+S2+"','"+S1[0]+"','"+S1[1]+"','"+S1[2]+"','"+S1[3]+"','"+S1[4
]+"','"+S1[5]+"','"+S1[6]+"','"+S1[7]+"','"+S1[8]+"','"+S1[9]+"')"; 

 stmt.executeUpdate(Query); 

 stmt.close(); 

 } 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertion in table : ITEM_REPRINT_AUTHOR"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 

System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryResearchAddress(String S0,String[] S1,String S2,Integer 
Number1,PrintWriter O) 

{ 
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 String Query; 

 Statement stmt; 

 

try { 

 stmt=con.createStatement(); 

 Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ITEM_RESEARCH_ADDRESS (FN, IS_NO, UT, NF, NC, ND1, 
ND2, ND3, NN, NY, NP, NU) VALUES 
('"+S0+"',"+Number1+",'"+S2+"','"+S1[0]+"','"+S1[1]+"','"+S1[2]+"','"+S1[3]+"','"+S1[4
]+"','"+S1[5]+"','"+S1[6]+"','"+S1[7]+"','"+S1[8]+"')"; 

 stmt.executeUpdate(Query); 

 stmt.close(); 

 } 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertion in table : ITEM_RESEARCH_ADDRESS"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 

System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryReference(String S0,String[] S1,String S2,Integer Number1,Integer 
Number2,PrintWriter O) 

{ 

 String Query; 

 Statement stmt; 

 

try { 

 stmt=con.createStatement(); 

 Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ITEM_REFERENCE (FN, IS_NO, UT, REF_NO, R9, RS, A, 
Y, W, V, P, I) VALUES 
('"+S0+"',"+Number2+",'"+S2+"',"+Number1+",'"+S1[0]+"','"+S1[1]+"','"+S1[2]+"','"+S1[3
]+"','"+S1[4]+"','"+S1[5]+"','"+S1[6]+"','"+S1[7]+"')"; 

 stmt.executeUpdate(Query); 

 stmt.close(); 

 } 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertion in table : ITEM_REFERENCE"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 

System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryIssue_P(String S1,String S2,PrintWriter O) 

{  String Query; 

  Statement stmt; 

try { 

 stmt=con.createStatement(); 

 

     Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ISSUE_PRODUCT (UI, SL) VALUES 
('"+S1+"','"+S2+"')"; 

  stmt.executeUpdate(Query); 

 stmt.close(); 

} 

catch (SQLException e) { 
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O.println("Error at insertion in table : ISSUE_PRODUCT"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 

System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryIssue_S(String S1,String S2,PrintWriter O) 

{  String Query; 

  Statement stmt; 

try { 

 stmt=con.createStatement(); 

  

 Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ISSUE_SUBJECT (UI, SC) VALUES ('"+S1+"','"+S2+"')"; 

 stmt.executeUpdate(Query); 

 stmt.close(); 

} 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertion in table : ISSUE_SUBJECT"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 

System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryItem_P_Code(String S1,Integer Number1,String S2,String 
S3,PrintWriter O) 

{  String Query; 

  Statement stmt; 

try { 

 stmt=con.createStatement(); 

  

 

  Query="INSERT INTO DB2ADMIN.ITEM_P_CODE (FN, IS_NO, UT, SL) VALUES 
('"+S1+"',"+Number1+",'"+S2+"','"+S3+"')"; 

  stmt.executeUpdate(Query); 

 stmt.close(); 

} 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertion in table : ITEM_P_CODE"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 

System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

 

} 

//****************************************************************************// 

public void RunQueryFinal(String[] S1,Integer[] I1,PrintWriter O) 

{ 

 String Query; 
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 Statement stmt; 

 

try { 

  stmt=con.createStatement();   

     Query="INSERT INTO DB2ADMIN.FILE (FN, H5, H6, H7, CH5, CH6, CH7) VALUES 
('"+S1[0]+"','"+S1[1]+"','"+S1[2]+"','"+S1[3]+"',"+I1[0]+","+I1[1]+","+I1[2]+")"; 

  stmt.executeUpdate(Query); 

  stmt.close(); 

  } 

catch (SQLException e) { 

O.println("Error at insertion in table : FILE"); 

O.println("Error: "+e.getMessage()); 

O.println("Error Code: "+e.getErrorCode()); 

System.out.println(e.getMessage()); 

System.out.println(e.getErrorCode()); 

e.printStackTrace(); 

} 

} 

} 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C  

CONNECT TO TS; 
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ISSUE"  ( 
    "UI" CHAR(10) NOT NULL ,  
    "FN" VARCHAR(20) NOT NULL ,  
    "SQ" VARCHAR(7) NOT NULL ,  
    "PT" CHAR(10) NOT NULL ,  
    "SO" VARCHAR(250) NOT NULL ,  
    "JI" VARCHAR(250) ,  
    "J1" VARCHAR(11) ,  
    "J2" VARCHAR(20) ,  
    "J9" VARCHAR(29) ,  
    "SN" VARCHAR(9) ,  
    "SE" VARCHAR(250) ,  
    "BS" VARCHAR(503) ,  
    "PU" VARCHAR(75) NOT NULL ,  
    "PI" VARCHAR(75) ,  
    "VL" VARCHAR(10) ,  
    "IS" VARCHAR(10) ,  
    "PY" CHAR(4) NOT NULL ,  
    "PD" VARCHAR(20) ,  
    "SU" VARCHAR(10) ,  
    "SI" VARCHAR(10) ,  
    "PN" VARCHAR(25) ,  
    "TV" CHAR(1) NOT NULL ,  
    "IL" CHAR(5) NOT NULL ,  
    "LD" CHAR(7) )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ISSUE_PRODUCT"  ( 
    "UI" CHAR(10) NOT NULL ,  
    "SL" VARCHAR(10) NOT NULL )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ISSUE_SUBJECT"  ( 
    "UI" CHAR(10) NOT NULL ,  
    "SC" VARCHAR(57) NOT NULL )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."AFILE"  ( 
    "FN" VARCHAR(20) NOT NULL ,  
    "H5" CHAR(6) NOT NULL ,  
    "H6" CHAR(9) NOT NULL ,  
    "H7" CHAR(12) NOT NULL ,  
    "CH5" INTEGER,  
    "CH6" INTEGER,  
    "CH7" INTEGER)    
   IN "USERSPACE1" ;  
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CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ITEM_P_CODE"  ( 
    "UT" CHAR(15) NOT NULL ,  
    "SL" VARCHAR(2) )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ITEM_AUTHOR"  ( 
    "UT" CHAR(15) NOT NULL ,  
    "AU" VARCHAR(75) NOT NULL ,  
    "AU_EM" VARCHAR(250) ,  
    "AU_NO" INTEGER NOT NULL )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."AUTHOR_CORPORATE"  ( 
    "UT" CHAR(15) NOT NULL ,  
    "AG" VARCHAR(75) ,  
    "AG_EM" VARCHAR(250) ,  
    "AG_NO" INTEGER NOT NULL )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ITEM_LANGUAGE"  ( 
    "UT" CHAR(15) NOT NULL ,  
    "LA" VARCHAR(78) NOT NULL )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ITEM_REVIEW_LANGUAGE"  ( 
    "UT" CHAR(15) NOT NULL ,  
    "RL" VARCHAR(78) )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ITEM_KEYWORDS"  ( 
    "UT" CHAR(15) NOT NULL ,  
    "DE" VARCHAR(1500) )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ITEM_KEYWORDS_PLUS"  ( 
    "UT" CHAR(15) NOT NULL ,  
    "ID" VARCHAR(200) )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ITEM_ABSTRACT"  ( 
    "UT" CHAR(15) NOT NULL ,  
    "LINE_NO" INTEGER NOT NULL ,  
    "AB" VARCHAR(3750) )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ITEM_REVIEWER"  ( 
    "UT" CHAR(15) NOT NULL ,  
    "RW" VARCHAR(75) )    
   IN "USERSPACE1" ;  
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CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ITEM_REPRINT_AUTHOR"  ( 
    "UT" CHAR(15) NOT NULL ,  
    "RA" VARCHAR(75) NOT NULL ,  
    "NF" VARCHAR(528) NOT NULL ,  
    "NC" VARCHAR(100) ,  
    "ND1" VARCHAR(50) ,  
    "ND2" VARCHAR(50) ,  
    "ND3" VARCHAR(50) ,  
    "NN" VARCHAR(100) ,  
    "NY" VARCHAR(75) NOT NULL ,  
    "NP" VARCHAR(75) ,  
    "NU" VARCHAR(75) NOT NULL )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ITEM_RESEARCH_ADDRESS"  ( 
    "UT" CHAR(15) NOT NULL ,  
    "NF" VARCHAR(528) NOT NULL ,  
    "NC" VARCHAR(100) ,  
    "ND1" VARCHAR(50) ,  
    "ND2" VARCHAR(50) ,  
    "ND3" VARCHAR(50) ,  
    "NN" VARCHAR(100) ,  
    "NY" VARCHAR(75) NOT NULL ,  
    "NP" VARCHAR(75) ,  
    "NU" VARCHAR(75) NOT NULL )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ITEM"  ( 
    "UT" CHAR(15) NOT NULL ,  
    "T9" CHAR(10) ,  
    "AR" VARCHAR(50) ,  
    "TI" VARCHAR(1500) NOT NULL ,  
    "ET" VARCHAR(500) ,  
    "MA" VARCHAR(11) ,  
    "RY" CHAR(4) ,  
    "DT" VARCHAR(78) NOT NULL ,  
    "BP" VARCHAR(10) NOT NULL ,  
    "EP" VARCHAR(10) NOT NULL ,  
    "PG" VARCHAR(10) NOT NULL ,  
    "AV" CHAR(1) NOT NULL ,  
    "NR" VARCHAR(10) NOT NULL ,  
    "NOR" INTEGER NOT NULL ,  
    "UI" CHAR(10) NOT NULL )    
   IN "USERSPACE1" ;  
 
CREATE TABLE "DB2ADMIN"."ITEM_REFERENCE"  ( 
    "UT" CHAR(15) NOT NULL ,  
    "REF_NO" INTEGER NOT NULL ,  
    "R9" CHAR(10) ,  
    "RS" VARCHAR(50) ,  
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    "A" VARCHAR(78) ,  
    "Y" CHAR(4) ,  
    "W" VARCHAR(20) NOT NULL ,  
    "V" VARCHAR(4) ,  
    "P" VARCHAR(5) ,  
    "I" VARCHAR(1) )    
   IN "USERSPACE1" ; 


