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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στη διδακτορική διατριβή µελετώνται διάφορες τεχνικές για την ανάκτηση πληροφορίας και την 
ανάλυση δεδοµένων σε περιβάλλοντα διαδραστικών εφαρµογών. Εξετάστηκε η χρησιµοποίηση των 
ταξινοµητών ως µέρους µιας γλώσσας ανάλυσης δεδοµένων που έχει θεµατικούς ταξινοµητές για 
«λεξιλόγιο», και αξιολογήθηκαν µε θετικά αποτελέσµατα οι τελεστές Ordered Weighted Average 
(OWA) ως εναλλακτικοί λογικοί τελεστές. Επιπλέον, οι τελεστές OWA χρησιµοποιήθηκαν µε 
επιτυχία ως µηχανισµός σύζευξης των δύο βασικών κατηγοριών φιλτραρίσµατος (content-based και 
collaborative) σε δεδοµένα περιγραφής κινηµατογραφικών ταινιών. Προτείνεται επίσης ο ασαφής 
συµπερασµός ως µηχανισµός για ανάδραση σχετικότητας, ο οποίος δοκιµάστηκε µε αξιόλογα 
αποτελέσµατα σε σύγκριση µε τον αλγόριθµο Rocchio και εφαρµόστηκε για την υλοποίηση ενός 
πράκτορα για e-Learning. Στο πλαίσιο µιας εφαρµογής ευφυούς πράκτορα για ηλεκτρονικό εµπόριο, 
οι ηµιδοµηµένες περιγραφές των προϊόντων µοντελοποιήθηκαν µε ασαφή συλλογιστική και µηχανική 
µάθηση, για την αποδοτική ανάκτησή τους µε βάση ελεύθερο κείµενο, κατηγορικά και άλλα 
µεταδεδοµένα. Στην ίδια λογική, αναπτύχθηκε και ο αλγόριθµος ενός έµπειρου συστήµατος για την 
ανεύρεση εργασίας σε ανέργους και, τέλος, αναπτύχθηκε η αρχιτεκτονική ενός προσωπικού πράκτορα 
για την αξιοποίηση των bookmarks που αποθηκεύει ο χρήστης σε προγράµµατα φυλλοµετρητών 
(browsers). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σπύρος Ντ. Βρεττός 10 

 
 

ABSTRACT 
In this research, various methods for information retrieval and filtering are studied in highly 
interactive environments. The use of text classifiers was studied as part of a filtering language 
having thematic classifiers as vocabulary. Experimentation based on Orderd Weighed Averaging 
operators as a means of semantic fusion of classifiers resulted in good performance. Additionally, 
OWA operators were used to aggregate the two main forms of Filtering (contend based and 
collaborative) in data related to movies. . The mechanism of Fuzzy Inference is proposed as a 
Relevance Feedback solution. Experimentation yielded promising results compared to the 
standard Rocchio algorithm and justified its use in a e-Learning Intelligent Agent. In the 
framework of an intelligent agent application regarding e-Commerce, the semi – ordered 
description of the products were modeled using fuzzy reasoning and machine learning for 
effective retrieval using free text, categorical and other types of metadata. In the same line, an 
expert system for job matching was developed and finally the architecture of a personal agent was 
developed for the exploitation of user bookmarks stored in Browsers. 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή και Αντικείµενο της ∆ιατριβής 

Για περίπου 4000 έτη, ο άνθρωπος οργανώνει τις πληροφορίες για την πιο αποτελεσµατική ανάκτηση 
και χρήση τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο πίνακας περιεχοµένων ενός βιβλίου. 
∆εδοµένης της αύξησης του όγκου των πληροφοριών, έγινε απαραίτητο να χτιστούν εξειδικευµένες 
λογικές δοµές  για να εξασφαλιστεί η γρηγορότερη πρόσβαση στις αποθηκευµένες πληροφορίες. Μια 
παλαιά και δηµοφιλής δοµή δεδοµένων για τη γρηγορότερη ανάκτηση πληροφοριών είναι ο δείκτης, 
µια συλλογή επιλεγµένων λέξεων ή  εννοιών η οποία δείχνει στις σχετικές πληροφορίες (ή τα 
έγγραφα). Με τη µία µορφή ή την άλλη, οι δείκτες είναι στον πυρήνα κάθε σύγχρονου συστήµατος 
ανάκτησης πληροφοριών. Παρέχουν τη γρηγορότερη πρόσβαση στα στοιχεία και επιτρέπουν την  
επιτάχυνση της εκτέλεσης των ερωτηµάτων. Για αιώνες, οι δείκτες κατασκευάζονταν µε το χέρι ως 
ιεραρχίες κατηγοριοποίησης. Στην πραγµατικότητα, οι περισσότερες βιβλιοθήκες χρησιµοποιούν 
ακόµα κάποια µορφή κατηγορικής ιεραρχίας για να ταξινοµήσουν τα τεύχη τους (ή τα 
έγγραφα).Τέτοιες ιεραρχίες έχουν παραχθεί στα πλαίσια  του τοµέα της επιστήµης βιβλιοθηκών. Πιο 
πρόσφατα, η εµφάνιση των σύγχρονων υπολογιστών έχει καταστήσει δυνατή την δηµιουργία των  
δεικτών αυτόµατα.  

    

1.1 Ανάκτηση ̟ληροφοριών στις βιβλιοθήκες  

Οι βιβλιοθήκες ήταν µεταξύ των πρώτων που υιοθέτησαν τα συστήµατα ανάκτησης πληροφορίας 
(Information Retrieval – IR). Τα αρχικά συστήµατα  αναπτύχθηκαν πρώτα από τα ακαδηµαϊκά 
όργανα και αργότερα από τους εµπορικούς προµηθευτές. Η πρώτη γενεά τέτοιων συστηµάτων 
αποτελούσε βασικά µια αυτοµατοποίηση των προηγούµενων τεχνολογιών (όπως οι κατάλογοι 
καρτών) και επέτρεπαν βασικά αναζητήσεις βασισµένες στο όνοµα και τον τίτλο των συντακτών. Στη 
δεύτερη γενεά, προστέθηκαν αυξανόµενες λειτουργίες αναζήτησης που επέτρεψαν την αναζήτηση 
στους υπαγόµενους τίτλους, µε λέξεις κλειδιά, και περισσότερο σύνθετες ερωτήσεις. Στην τρίτη γενεά, 
που διανύουµε αυτήν την περίοδο, η εστίαση είναι στις βελτιωµένες γραφικές διεπαφές, τις 
ηλεκτρονικές µορφές, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα υπερκειµένων, και τις αρχιτεκτονικές ανοικτών 
συστηµάτων.  

     

1.2 Ο Ιστός και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες  

Εάν εξετάσουµε τις µηχανές αναζήτησης στον Ιστό σήµερα, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 
συνεχίζουν να χρησιµοποιούν τους δείκτες που είναι πολύ παρόµοιοι µε εκείνους που 
χρησιµοποιούνται από τους βιβλιοθηκάριους έναν αιώνα πριν. Τι έχει αλλάξει λοιπόν; 
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 Τρεις δραµατικές και θεµελιώδεις αλλαγές έχουν εµφανιστεί λόγω των προόδων στη σύγχρονη 
τεχνολογία υπολογιστών και τον ιστό. Κατ' αρχήν έγινε πολύ φτηνότερη η πρόσβαση και αυτό 
επιτρέπει σε ένα ευρύτερο ακροατήριο να έχει πρόσβαση στις διάφορες πηγές πληροφοριών. 
∆εύτερον, οι πρόοδοι σε όλα τα είδη ψηφιακής επικοινωνίας παρείχαν τη µεγαλύτερη πρόσβαση στα 
δίκτυα. Αυτό υπονοεί ότι η πηγή πληροφοριών είναι διαθέσιµη ακόµα κι αν µακριά τοποθετηµένη και 
ότι η πρόσβαση µπορεί να γίνει γρήγορα (συχνά, σε µερικά δευτερόλεπτα). Τρίτον, η ελευθερία να 
δηµοσιεύει κάποιος οτιδήποτε πληροφορίες  κρίνει χρήσιµες, έχει συµβάλει πολύ στη δηµοτικότητα 
του Ιστού. Για πρώτη φορά στην ιστορία, πολλοί άνθρωποι έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε ένα µεγάλο 
µέσο έκδοσης. Βασικά, το χαµηλότερο κόστος, η ευκολότερη πρόσβαση, και η ελευθερία έκδοσης 
έχουν επιτρέψει στους ανθρώπους να χρησιµοποιήσουν τον Ιστό (και τις σύγχρονες ψηφιακές 
βιβλιοθήκες) ως ιδιαίτερα διαλογικό µέσο. Τέτοια αλληλεπίδραση επιτρέπει στους ανθρώπους να 
ανταλλάσουν µηνύµατα, φωτογραφίες, έγγραφα, λογισµικό, βίντεο, και «να κουβεντιάσουν». Κατά 
συνέπεια, η υψηλή αλληλεπίδραση είναι η θεµελιώδης αλλαγή στη σηµερινή επικοινωνία. 
Στο µέλλον, τρεις κύριες ερωτήσεις πρέπει να εξεταστούν  [BR99]. Παρά την υψηλή αλληλεπίδραση, 
οι άνθρωποι το βρίσκουν ακόµα δύσκολο (εάν όχι αδύνατο) να ανακτήσουν τις πληροφορίες σχετικές 
µε τις ανάγκες τους. Κατά συνέπεια, στο δυναµικό κόσµο του Ιστού και των µεγάλων ψηφιακών 
βιβλιοθηκών, ποιες τεχνικές θα επιτρέψουν την ανάκτηση της υψηλότερης ποιότητας; ∆εύτερον, µε τη 
συνεχώς αυξανόµενη απαίτηση για την πρόσβαση, η γρήγορη απάντηση γίνεται όλο και περισσότερο 
ένας πιεστικός παράγοντας. Κατά συνέπεια, ποιες τεχνικές θα παραγάγουν τους γρηγορότερους 
δείκτες και τους µικρότερους χρόνους απόκρισης ερώτησης; Τρίτον, η ποιότητα του στόχου 
ανάκτησης επηρεάζεται πολύ από την αλληλεπίδραση χρηστών µε το σύστηµα. Κατά συνέπεια, πώς 
µια καλύτερη κατανόηση της συµπεριφοράς χρηστών επηρεάζει το σχέδιο και την επέκταση των νέων 
στρατηγικών ανάκτησης πληροφοριών;  

1.3 Το ε̟ιστηµονικό ̟εδίο της ανάκτησης ̟ληροφοριών 

Όπως είδαµε, το επιστηµονικό πεδίο της ανάκτησης πληροφοριών γεννιέται µε την εφαρµογή της 
επιστήµης της πληροφορικής για την αναζήτηση πληροφοριών µέσα στις βιβλιοθήκες, όπου και 
παραµένει αρκετό καιρό ως ένα αρκετά εξειδικευµένο θέµα µάλλον περιορισµένου ενδιαφέροντος, 
και  βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο  µε την έλευση του διαδικτύου και την ανάγκη χρηστών και 
οργανισµών για γρήγορη και ακριβή αναζήτηση στοιχείων. 

Γενικά µπορούµε να πούµε ότι το αντικείµενο του πεδίου είναι η αντιστοίχηση των 
πληροφοριακών αναγκών ενός χρήστη µε το πολυµεσικό υλικό (κείµενο-εικόνα- βίντεο) που µπορεί 
να βρίσκεται αποθηκευµένο σε κάποια βάση δεδοµένων ή στο διαδίκτυο σε οποιαδήποτε µορφή. 
Ξεχωρίζουµε λοιπόν καταρχήν δύο οντότητες: Τον Χρήστη και το Υλικό των οποίων η αντιστοίχηση 
θα πρέπει να γίνει µε διαδοχικές «αφαιρέσεις» και των δύο σε κάποιο «κοινό τόπο». 

Ξεκινώντας από τον Χρήστη και µιλώντας πάντα για τη συµπεριφορά του στο διαδίκτυο που 
είναι και ο ευρύτερος χώρος που µπορούµε να επιλέξουµε, βλέπουµε ότι δύο είναι οι βασικοί τρόποι 
που έρχεται σε επαφή µε το υλικό, η Φυλλοµέτρηση (Browsing) και η Ανάκτηση (Retrieval). Κατά τη 
Φυλλοµέτρηση, ο χρήστης δεν έχει εντοπίσει το ενδιαφέρον του σε κάποιο συγκεκριµένο θέµα αλλά 
διασχίζει το δίκτυο από σελίδα σε σελίδα ακολουθώντας τους υπερσυνδέσµους (hyperlinks). Μπορεί 
π.χ να ξεκινήσει από τη σελίδα του Ολυµπιακού και να καταλήξει να ψωνίζει αθλητικά παπούτσια σε 
κάποιο δικτυακό κατάστηµα. Από την άλλη, κατά τη διάρκεια της ανάκτησης (Retrieval) ο χρήστης 
έχει κάποια αρκετά συγκεκριµένη πληροφοριακή ανάγκη την οποία διατυπώνει σε µορφή γραπτού 
ερωτήµατος (free text query) σε κάποια µηχανή αναζήτησης, η οποία και επιστρέφει µια λίστα 
αποτελεσµάτων µε βάση την µέγιστη πιθανότητα αντιστοίχησης αυτών στο ερώτηµα του χρήστη. Ο 
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χρήστης τότε διασχίζει τη λίστα αποτελεσµάτων και ανάλογα µπορεί να τροποποιήσει το αρχικό 
ερώτηµά του, ξεκινώντας µια νέα φάση αναζήτησης -πιθανόν πιο αποτελεσµατική. 

Μια παραλλαγή της ανάκτησης που αποκτά και ολοένα µεγαλύτερη σηµασία στο δίκτυο είναι 
το φιλτράρισµα (Filtering) πληροφοριών κατά το οποίο ο χρήστης γίνεται αποδέκτης πληροφοριών 
(ιστοσελίδων) µε βάση κάποιο προφίλ ενδιαφερόντων που έχει σχηµατίσει και θεωρείται σταθερό. Αν 
οι φιλτραρισµένες πληροφορίες παρουσιάζονται ιεραρχηµένες στον χρήστη τότε µιλάµε για 
∆ροµολόγηση πληροφορίας (Routing). 

Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι σε κάθε περίπτωση Αναζήτησης – ∆ιάσχισης υποκρύπτεται 
ένα µοντέλο χρήστη (User Model) µέρος του οποίου είναι τα  προσωρινά ερωτήµατα σε µια µηχανή 
αναζήτησης ή το προφίλ ενδιαφερόντων που µπορούν να θεωρηθούν εργασίες-δραστηριότητες  του 
χρήστη (User Tasks).  

Από την άλλη µεριά, έχουµε το Υλικό αποθηκευµένο στο διαδίκτυο ή σε κάποια βάση 
δεδοµένων. Για να γίνει η αντιστοίχηση µε την πληροφοριακή ανάγκη του χρήστη χρειάζεται να 
υπάρχει µια κατάλληλη αφαίρεση του Υλικού (Data Model). Αυτή η αναπαράσταση προκύπτει από 
την επεξεργασία του υλικού και την εξαγωγή κατάλληλων χαρακτηριστικών (λέξεις κλειδιά, 
µεταδεδοµένα κ.τ.λ).  

Η αντιστοίχηση της πληροφοριακής ανάγκης του χρήστη και του υλικού γίνεται θεωρώντας τα 
αντίστοιχα µοντέλα χρήστη (User Model) και δεδοµένων (Data Model) στα πλαίσια ενός κοινού 
Μοντέλου Ανάκτησης (Information Retrieval Model) που περιλαµβάνει τις λειτουργίες – διαδικασίες  
αντιστοίχησης, όπως είναι π.χ. το ∆υαδικό Μοντέλο (Boolean) ή το Μοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου 
(Vector Space Model).    

 

1.4 Ανάκτηση, Φιλτράρισµα – ∆ροµολόγηση ̟ληροφορίας µε βάση 
το ̟ροφίλ του χρήστη και το ̟εριεχόµενο. 

 
Η ανάκτηση (retrieval) και το φιλτράρισµα (filtering) πληροφορίας αναφέρονται συχνά σαν «δύο 
πλευρές του ίδιου νοµίσµατος» έχοντας βασικά τον ίδιο σκοπό της εύρεσης πληροφοριών για 
λογαριασµό του χρήστη. Υπάρχουν 3 διαφορές µεταξύ των δύο αυτών εννοιών [FD92]. Κατ’ αρχήν, 
οι προτιµήσεις του χρήστη (προφίλ) αναπαριστούν σταθερά και µακρoχρόνια ενδιαφέροντα, ενώ τα 
ερωτήµατά του αντιπροσωπεύουν βραχυχρόνιες πληροφοριακές ανάγκες. Κατά δεύτερο λόγο, το 
φιλτράρισµα πληροφορίας συνήθως εφαρµόζεται σε εισερχόµενες ροές πληροφορίας, ενώ αντίθετα 
στην περίπτωση της  ανάκτησης πληροφορίας θεωρείται οτι η βάση δεν αλλάζει τόσο συχνά και η 
ανάκτηση δεν περιορίζεται µόνο στα νέα στοιχεία της βάσης. Τέλος, το φιλτράρισµα έχει έντονο το 
στοιχείο της αφαίρεσης πληροφοριών από µια ροή, ενώ η ανάκτηση περισσότερο αναφέρεται στην 
ανεύρεση πληροφορίας σε αυτήν. 

Μια πολύ δηµοφιλής µέθοδος για τη βελτίωση της επίδοσης ενός συστήµατος ανάκτησης είναι 
η ανάδραση σχετικότητας η οποία βασίζεται στον ανασχηµατισµό του ερωτήµατος µε βάση τα 
σχετικά κείµενα που το σύστηµα καταφέρνει να ανασύρει στο σύνολο ανάκτησης. Η ανάδραση έχει 
συνήθως την µορφή της αύξησης του βάρους (σηµασίας) των όρων που εµφανίζονται σε σχετικά 
κείµενα και αντίστοιχα της µείωσης του βάρους των όρων που εµφανίζονται σε µη σχετικά κείµενα. Ο 
ίδιος µηχανισµός χρησιµοποιείται για τον σχηµατισµό του profil ενδιαφερόντων ενός χρήστη µε τη 
διαφορά ότι δεν υπάρχει αρχικό ερώτηµα και µιλάµε για κείµενα που ενδιαφέρουν ή δεν ενδιαφέρουν 
τον χρήστη.  
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Ο αλγόριθµος του Rocchio είναι ένας από τους πιο συχνά χρησιµοποιούµενους αλγορίθµους 
για ανάδραση σχετικότητας [SB90], [R71]. Τα σχετικά και µη - σχετικά µε το ερώτηµα κείµενα 
χρησιµοποιούνται για τον σχηµατισµό ενός νέου ερωτήµατος: 
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όπου  R  είναι ο αριθµός των σχετικών κειµένων,  I  ο αριθµός των µη - σχετικών κειµένων και  

α, β, γ   παράµετροι. 
Ο αλγόριθµος Rocchio πάσχει από µια σειρά σοβαρών προβληµάτων. Κατ’ αρχήν το ίδιο το 

πρόβληµα της ανάδρασης σχετικότητας έχει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της περιορισµένης 

ανάδρασης από την µεριά του χρήστη. Έχοντας, όµως, µικρό αριθµό προτύπων εκπαίδευσης ένας 

αλγόριθµος µηχανικής µάθησης δεν είναι σε θέση να σχηµατίσει ένα ακριβές µοντέλο. Επιπλέον, ο 

αλγόριθµος αυτός πολύ απλουστευτικά θεωρεί ότι τα όλα τα σχετικά (άσχετα) µε το ερώτηµα κείµενα 

ανήκουν στην ίδια οµάδα (cluster). Τέλος, δεν παρέχει καµία µέθοδο καθορισµού και 

βελτιστοποίησης των παραµέτρων α, β και γ, τα οποία µόνο εµπειρικά µπορούν να προσδιοριστούν. 

Το πρόβληµα της περιορισµένης ανάδρασης είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η ανάδραση 

σχετικότητας δεν χρησιµοποιείται στο ∆ιαδίκτυο παρότι έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει σηµαντική 

βελτίωση. 
Η ανάλυση (φιλτράρισµα) πληροφορίας µε βάση το προφίλ µπορεί να θεωρηθεί ως µια ειδική 

̟ερί̟τωση ταξινόµησης των εισερχόµενων κειµένων σε δυο κατηγορίες, τα σχετικά και τα µη σχετικά. 
Εκτός αυτού, όµως, ένα σύστηµα ανάλυσης µπορεί να πραγµατοποιεί µια περαιτέρω 
κατηγοριοποίηση των εγγράφων που θεωρήθηκαν σχετικά, σε κάποιες τοπικές κατηγορίες ή και 
αντίστροφα τοπικές κατηγορίες µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή ενός προφίλ.  

Πέρα από την κλασική θεώρηση της ανάλυσης ως ταξινόµησης κειµένων µε βάση κάποιο 
προφίλ του χρήστη, έχουν αναπτυχθεί στο ∆ιαδίκτυο διάφορες άλλες τεχνικές φιλτραρίσµατος µε 
βάση το περιεχόµενο (context-based filtering). Το φιλτράρισµα πληροφορίας µε βάση το 
περιεχόµενο µπορεί να θεωρηθεί ως η θεώρηση των αποτελεσµάτων στο πλαίσιο µια δοµής (µετα-
δεδοµένα). Αυτή η δοµή µπορεί να έχει την µορφή µιας ταξινοµίας  [Pra97], ενός πίνακα 
περιεχοµένων [MPK98] ή µιας δοµής συνδέσµων  [CHHL99]. Επιπλέον, αυτές οι δοµές µπορεί να 
είναι καθοριζόµενες από τον χρήστη, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να σχηµατιστούν και να 
διατηρηθούν, ή µπορεί να είναι αυτόµατες µε αποτέλεσµα να είναι δυσκολονόητες. 

Η οµαδοποίηση κειµένων παρέχει µια αυτόµατη δοµή, η οποία βασίζεται στην υπόθεση ότι 
όµοια κείµενα -µε βάση κάποια µετρική- σχετίζονται περισσότερο εννοιολογικά απ’ ό,τι κείµενα που 
είναι λιγότερο όµοια. Η µέθοδος «Scatter/Gather» βασίζεται στην επαναληπτική οµαδοποίηση και 
ενοποίηση των αποτελεσµάτων [CKPT92], [HP96]. Η οµαδοποίηση έχει χρησιµοποιηθεί ως µέσο 
ενίσχυσης της ανάδρασης σχετικότητας [CH99]. Το µεγαλύτερο πρόβληµα για την χρησιµοποίηση 
της οµαδοποίησης είναι η υπολογιστική πολυπλοκότητα αυτών των αλγορίθµων και κυρίως η 
δυσκολία κατάλληλης ονοµασίας των οµάδων.Η ιδέα της χρησιµοποίησης ταξινοµητών είναι η 
οργάνωση των αποτελεσµάτων σε µια δοµή παρόµοια µε εκείνη ενός καταλόγου (directory). Τα 
αποτελέσµατα φιλτράρονται µε βάση τους ταξινοµητές και αποδίδονται στον χρήστη µέσω µιας 
διεπαφής (interface) που µπορεί να είναι προσανατολισµένη στην κατηγοριοποίηση (ταξινόµηση), 
όπου οι σελίδες προσαρτώνται κάτω από την ταξινοµία, ή στον εµπλουτισµό της λίστας 
αποτελεσµάτων µε κατηγορικά µεταδεδοµένα [DCC01], [CD00]. 

 

 

1.5 Σηµασιολογικός Ιστός (Semantic Web) 
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Η σηµερινή µορφή του δικτύου αποτελείται από σελίδες µε πληροφορίες στη µορφή φυσικού 
κειµένου και εικόνες, µε σκοπό την κατανόηση τους από ανθρώπους. Ο ρόλος των γλωσσών 
περιγραφής δεδοµένων µέχρι σήµερα περιορίζεται στην εµφάνιση των πληροφοριών στην οθόνη του 
χρήστη. Η ιδέα πίσω από το Semantic Web (Σχήµα 1) είναι η συµπλήρωση των σελίδων µε 
µεταδεδοµένα σε µορφή markup ώστε να κωδικοποιηθούν σε µορφή κατάλληλη για κατανόηση από 
µηχανές [HHL01]. Αυτό απαιτεί µια νέα γενιά από markup γλώσσες που υποστηρίζουν τον ορισµό 
µοιραζόµενων µοντέλων δεδοµένων (οντολογίες) για ένα πεδίο και επιτρέπουν στους συγγραφείς 
σελίδων να σχολιάσουν τις σελίδες τους µε αυτά. Οι γλώσσες που έχουν αναπτυχθεί µέχρι στιγµής 
στο πλαίσιο αυτό περιλαµβάνουν τα RDF/S [RDF99], [Las99]  και  DAML+OIL (Darpa agent 
markup language. http://www.daml.org). Το πρότυπο XML [BPS98]  παρέχει τα απαραίτητα 
εργαλεία για τον ορισµό και τη χρήση απλών δοµών δεδοµένων που αποθηκεύονται ως XML κείµενα 
και είναι κατανοητά από µηχανές. Βέβαια, από τη στιγµή που η XML είναι ορισµένη µόνο σε 
συντακτικό επίπεδο, δεν είναι σίγουρο ότι οι µηχανές µπορούν να καθορίζουν την σωστή ερµηνεία 
των πεδίων XML. To W3C Consortium έχει αναπτύξει το πρότυπο RDF/S µε σκοπό τη διευθέτηση 
των κενών της XML προσθέτοντας τυπική σηµασιολογία στα κείµενα XML. Βέβαια αυτά τα δύο 
πρότυπα είναι ακόµα αρκετά περιορισµένα ως γλώσσες αναπαράστασης γνώσης λόγω της έλλειψης 
µεταβλητών, κανόνων κ.τ.λ.Ο σκοπός της DAML+OIL είναι ο µετασχηµατισµός του σηµερινού 
«ανθρωποκέντρικού» δικτύου, που περισσότερο χρησιµοποιείται ως αποθήκη κειµένων και 
multimedia υλικού, σε ένα σηµασιολογικό ιστό  [BHL01]. Η DAML+OIL Ακολουθεί τον ίδιο 
τρόπο για την αναπαράσταση δεδοµένων και πληροφοριών σε ένα κείµενο όπως η XML και παρέχει 
παρόµοιούς κανόνες όπως η RDF/S. Επιπρόσθετα, παρέχει κανόνων για την περαιτέρω περιγραφή 
περιορισµών και σχέσεων µεταξύ πηγών περιλαµβανοµένων κανόνων για ένωση, διάζευξη, αντιστροφή 
και µεταβατικότητα. Συνεπώς η DAML+OIL είναι µια προσπάθεια για την ανάπτυξη µια συνολικής 
σηµασιολογικής γλώσσας για το διαδίκτυο που είναι επαρκώς εξοπλισµένη για να παρέχει τη 
δυνατότητα στις µηχανές όχι µόνα να διαβάζουν δεδοµένων αλλά και να εκτελούν διαδικασίες 
ερµηνείας και συµπερασµού µε αυτά. Επιπλέον η DAML+OIL βοηθάει την ανάπτυξη ευφυών 
πρακτόρων και εφαρµογών που µπορούν αυτόνοµα να ανασύρουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες 
από το σηµερινό και µελλοντικό δίκτυο. 

 

 

Σχήµα 1.1: Η δοµή του Semantic Web  

 

1.6 Ευφυείς Πράκτορες (Intelligent Agents) 
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Μπορούµε να  προσδιορίσουµε έναν ελάχιστο κατάλογο τριών χαρακτηριστικών για τους πράκτορες: 
αυτονοµία, εκµάθηση και συνεργασία (autonomy, learning, cooperation). Η αυτονοµία αναφέρεται στη 
αρχή ότι οι πράκτορες µπορούν να αναπτύξουν δραστηριότητες από µόνοι τους χωρίς την ανάγκη 
από την ανθρώπινη καθοδήγηση, ακόµα κι αν αυτό θα ήταν µερικές φορές απαραίτητο. Ως εκ τούτου 
οι πράκτορες έχουν µεµονωµένους εσωτερικούς µηχανισµούς δράσης και στόχους, και ενεργούν µε 
έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι του εξ ονόµατος χρήστη τους. Ένα βασικό 
στοιχείο της αυτονοµίας τους είναι το proactiveness τους, δηλ. η δυνατότητά τους να παίρνουν 
πρωτοβουλίες παρά να ενεργούν απλά σε απάντηση στο περιβάλλον τους . Η συνεργασία µε άλλους 
πράκτορες είναι κυρίαρχη: είναι το raison d’être για την ύπαρξη των πολλαπλών πρακτόρων αρχικά 
σε αντίθεση µε την ύπαρξη ακριβώς ενός. Προκειµένου να συνεργαστούν, οι πράκτορες πρέπει να 
αποκτήσουν µια κοινωνική δυνατότητα, δηλ. τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν µε άλλους 
πράκτορες και ενδεχοµένως ανθρώπους µέσω κάποιας γλώσσας επικοινωνίας .  

Τελικά, τα συστήµατα πρακτόρων για να είναι πραγµατικά έξυπνα , θα έπρεπε να µάθουν  να 
αντιδρούν ή /και να αλληλεπιδρούν µε το εξωτερικό περιβάλλον τους. Οι πράκτορες είναι (ή πρέπει 
να είναι) δυαδικά ψηφία ευφυΐας ‘intelligence’. Εντούτοις, δεν θα προσπαθήσουµε να καθορίσουµε 
ποια νοηµοσύνη είναι, υποστηρίζουµε ότι µια βασική ιδιότητα οποιασδήποτε ευφυούς ύπαρξης είναι 
η δυνατότητά της να µαθαίνει, να εκπαιδεύεται. Η εκµάθηση µπορεί επίσης να λάβει την µορφή της 
αυξανόµενης απόδοσης κατά τη διάρκεια του χρόνου. Χρησιµοποιούµε αυτά τα τρία ελάχιστα 
χαρακτηριστικά στο σχήµα που ακολουθεί (Σχήµα 2) για να παράγουµε τέσσερις τύπους πρακτόρων: 
συνεργάσιµοι πράκτορες (collaborative agents), συνεργάσιµοι πράκτορες εκµάθησης (collaborative learning 
agents), πράκτορες διαπροσωπείας (interface agents) και αληθινά έξυπνοι πράκτορες (smart agents).  

 

 

Σχήµα 1.2: Χαρακτηριστικά και τύποι πρακτόρων 

 

 
Οι πράκτορες µπορεί µερικές φορές να ταξινοµηθούν από τους ρόλους τους (κατά προτίµηση, 

εάν οι ρόλοι είναι σηµαντικοί), π.χ. πράκτορες πληροφοριών (information agents World Wide Web 
WWW). Αυτή η κατηγορία πρακτόρων εκµεταλλεύεται συνήθως τις µηχανές αναζήτησης διαδικτύου 
όπως Yahoo, Lycos και Google. Ουσιαστικά, βοηθούν να διαχειριστούν το απέραντο ποσό 
πληροφοριών στα δίκτυα ευρείας περιοχής όπως το διαδίκτυο. Αναφέρουµε σε αυτή την κλάση των 
πρακτόρων σε αυτό το έγγραφο ως πράκτορες πληροφοριών ή διαδικτύου. Πάλι, οι πράκτορες 
πληροφοριών µπορούν να είναι στατικοί, κινητοί ή εκ µελέτης. Σαφώς, είναι επίσης άσκοπο να 
κατηγοριοποιήσουµε άλλους δευτερευόντων ρόλων πράκτορες όπως οι πράκτορες εκθέσεων, 
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πράκτορες παρουσίασης, πράκτορες ανάλυσης και σχεδίου, οι εξεταστικοί πράκτορες, συσκευάζοντας 
πράκτορες οδηγιών - ειδάλλως, ο κατάλογος κλάσεων θα είναι πολύ µεγάλος.  

 

 

1.7 Συµβολή και ∆ιάρθρωση της ∆ιατριβής  
 

Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσουµε τα κυριότερα µοντέλα για ανάκτηση πληροφορίας (Information 
Retrieval Models) ξεκινώντας από το ∆υαδικό (Boolean), που είναι και το πρώτο χρονολογικά. 
Εξετάζουµε δύο επεκτάσεις του ∆υαδικού µοντέλου στη µορφή του Ασαφούς (Fuzzy) και του 
Επεκταµένου ∆υαδικού Μοντέλου (Extended Boolean Model) που βελτιώνουν τις αδυναµίες του 
(κυρίως την έλλειψη διαβάθµισης στις αποφάσεις του). Αναπτύσσουµε επίσης το µοντέλο 
∆ιανυσµατικού Χώρου (Vector Space), που είναι και το κυρίαρχο σήµερα, καθώς και µια παραλλαγή 
του, το Latent Semantic Indexing. Τέλος, µιλάµε για το Πιθανοτικό Μοντέλο (Probabilistic Model) 
και θίγουµε θέµατα των µεθόδων αξιολόγησης όλων των µοντέλων ανάκτησης πληροφορίας. 

Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζουµε την Ταξινόµηση Κειµένου (Text Categorization) και βασικούς 
αλγόριθµους όπως οι Naïve Bayes, Rocchio, k-NN, RBF και SVMs, που χρησιµοποιούνται 
αργότερα στις διάφορες εργασίες. Επίσης, αναφέρονται θέµατα αξιολόγησής τους. Παροµοίως, στο 
Κεφάλαιο 4 εξετάζουµε την Οµαδοποίηση Κειµένου (Text Clustering) και τους αντιπροσωπευτικούς 
αλγόριθµους k-means, LVQ και SOM. 

Eν συνεχεία εξετάζεται η χρησιµοποίηση των ταξινοµητών ως µέρους µιας γλώσσας ανάλυσης 
δεδοµένων (Κεφάλαιο 5). Ο χρήστης σχηµατίζει λογικούς κανόνες χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα 
θέµατα (topics), π.χ. (θέµα 1) AND (θέµα 2) OR (θέµα 3), για να ανακτήσει ή να αναλύσει σχετικά 
κείµενα. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδιαφέρει η επιλογή των κατάλληλων λογικών τελεστών που παρέχουν 
την καλύτερη επίδοση. Τυπικά, η ταξινόµηση είναι µια ανάθεση ναι/όχι, συνεπώς το δυαδικό 
(Boolean) µοντέλο είναι καλός υποψήφιος. Το Boolean µοντέλο, όµως, δεν παρέχει διάταξη των 
αποτελεσµάτων, κάτι που αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα. Αν διαθέταµε τέλειους ταξινοµητές, τότε το 
Boolean µοντέλο θα ήταν αρκετό, µια που το σύστηµα θα ανακτούσε τα όντως θετικά κείµενα και 
µόνο αυτά. Σε αυτήν την περίπτωση, το Boolean µοντέλο θα είχε ανάκληση και ακρίβεια ίσα µε 1. 
∆υστυχώς, τέλειοι ταξινοµητές δεν είναι διαθέσιµοι και, ακόµα και αν έχουν πολύ καλή επίδοση σε 
εργαστηριακές συλλογές κειµένων, µπορεί να έχουν πολύ χαµηλή επίδοση σε ένα θορυβώδες 
πραγµατικό περιβάλλον όπως το world wide web. Σε αυτήν την περίπτωση, η διάταξη των 
αποτελεσµάτων µε βάση ένα κατάλληλο µέτρο ακρίβειας ταξινόµησης είναι ικανή να βελτιώσει την 
επίδοση είτε βελτιώνοντας την ανάκληση µε συµπερίληψη ψευδο-αρνητικών κειµένων, τα οποία δεν 
µπήκαν στο σύνολο απάντησης λόγω λανθασµένων κατωφλίων, είτε βελτιώνοντας την ακρίβεια µε 
τοποθέτηση των πραγµατικά θετικών κειµένων ψηλά στη διάταξη. Για να αποδοθεί διάταξη στα 
αποτελέσµατα χρησιµοποιήθηκαν οι τελεστές Ordered Weighted Average (OWA), µε τους οποίους 
ενοποιούνται οι εκτιµήσεις των ταξινοµητών, ώστε να υπολογιστεί η συνολική εκτίµηση για το κατά 
πόσο ανήκει ένα πρότυπο στο φίλτρο. Στην µελετώµενη προσέγγιση, χρησιµοποιήθηκαν ταξινοµητές 
Naive Bayes και Support Vector Machines (SVM) και συγκρίθηκαν οι τελεστές OWA µε τους 
δυαδικούς (Boolean) στο σύνολο κειµένων Reuters. Οι τελεστές OWA είναι µια οικογένεια τελεστών 
µέσου όρου ικανή να προσαρµόζει τον βαθµό σύζευξης και διάζευξης µιας ενοποίησης. Οι τελεστές 
αυτοί έχουν χρησιµοποιηθεί σε πολλές εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένης και της µηχανικής 
µάθησης. Οι τελεστές Min, Max, και Average είναι ειδικές περιπτώσεις των τελεστών OWA, που 
συνήθως χρησιµοποιούνται για ενοποίηση αποφάσεων. Ανάλογα µε τις τιµές των παραµέτρων των 
OWA, οι οποίες µπορούν να προσαρµόζονται µε τεχνικές µηχανικής µάθησης, προκύπτουν τελεστές 
που αποδίδουν τιµές ανάµεσα στους κλασικούς Min, Max και Average, παρέχοντας έτσι καλύτερη 
επίδοση ανάκτησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο εφαρµογής εισηγητικού συστήµατος (recommender 
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system) που αναπτύχθηκε, οι OWA χρησιµοποιήθηκαν µε επιτυχία ως ένας µηχανισµός σύζευξης 
των δύο βασικών κατηγοριών φιλτραρίσµατος (content-based και collaborative) πάνω σε δεδοµένα 
περιγραφής κινηµατογραφικών ταινιών. 

Ο αλγόριθµος Rocchio λόγω της απλότητάς του έχει χρησιµοποιηθεί τόσο για ανάδραση 
σχετικότητας όσο και για φιλτράρισµα πληροφορίας, µε  βασική διαφορά το πλήθος των κειµένων 
ανάδρασης σε κάθε περίπτωση. Προτείνεται ο ασαφής συµπερασµός (Fuzzy Inference System - FIS) 
ως ένας µηχανισµός για ανάδραση σχετικότητας (Κεφάλαιο 6). Οι βασικές µεταβλητές σε έναν 
αλγόριθµο ανάδρασης σχετικότητας είναι το αρχικό ερώτηµα και η ανάδραση, η οποία θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύει το προφίλ του χρήστη που µπορεί να είναι βραχυχρόνιο (retrieval) ή µακροχρόνιο 
(filtering). Για τον σκοπό αυτό, υλοποιήθηκε ένα µηδενικής τάξης ασαφές δίκτυο τύπου Sugeno µε 
δύο εισόδους, µία έξοδο και 9 κανόνες. Η πρώτη είσοδος αφορά στην "συνάφεια µε το ερώτηµα" και 

είναι η γωνία µεταξύ του ερωτήµατος και ενός κειµένου d
r
 στον διανυσµατικό χώρο αναπαράστασης 

των κειµένων. Η δεύτερη είσοδος αφορά στην "συνάφεια προφίλ" και αντιπροσωπεύει την συνάφεια 

του κειµένου d
r
 µε το προφίλ του χρήστη. Στην προτεινόµενη προσέγγιση, η "συνάφεια προφίλ" 

δίδεται από την έξοδο ενός ταξινοµητή 1-Nearest Neighbour (1-NN) πάνω στα διανύσµατα 
(κείµενα) που έχει δώσει ο χρήστης ως ανάδραση. Η έξοδος αντιπροσωπεύει τη βεβαιότητα µε την 
οποία υποδεικνύεται ένα κείµενο στον χρήστη.  

Η χρησιµοποίηση του FIS στοχεύει αφ’ενός µεν σε καλύτερη επίδοση, αφετέρου δε στον 
συνδυασµό των µεταβλητών του ερωτήµατος και του προφίλ µε τρόπο διαφανή, καθοριζόµενο από 
τον σχεδιαστή  και ανεξάρτητο από την υλοποίηση των  µεταβλητών εισόδου, οι οποίες µπορεί να 
αποδίδονται µε οποιαδήποτε αλγόριθµο µηχανικής µάθησης. Το ασαφές σύστηµα ανάδρασης 
σχετικότητας δοκιµάστηκε σε σύγκριση µε τον αλγόριθµο Rocchio στην συλλογή κειµένων Cranfield 
µε αξιόλογα αποτελέσµατα και χρησιµοποιήθηκε σε ευφυή πράκτορα για την αναζήτηση 
εκπαιδευτικών πληροφοριών στην εκπαιδευτική πλατφόρµα WebCt και στο ∆ιαδίκτυο (Κεφάλαιο 6). 

Αναπτύχθηκε επίσης η αρχιτεκτονική ενός προσωπικού πράκτορα (Κεφάλαιο 6) για την  
αξιοποίηση των bookmarks που αποθηκεύει ο χρήστης σε προγράµµατα φυλλοµετρητών (browsers), 
που είναι και η κυρίαρχη µορφή πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. Ο πράκτορας του χρήστη αναλαµβάνει 
την ταξινόµηση των αποτελεσµάτων ενός ερωτήµατος χρησιµοποιώντας ταξινοµητές που 
σχηµατίζονται τοπικά από τις σελίδες που είναι αποθηκευµένες στα bookmarks. Τα ερωτήµατα 
δροµολογούνται µέσω ενός καναλιού επικοινωνίας (Java RMI) σε έναν πράκτορα διαµεσολάβησης, ο 
οποίος  είναι σε θέση να µεταφέρει το ερώτηµα σε µηχανές αναζήτησης (εδώ στο ODP – Open 
Directory Project) και να επεξεργαστεί τα αποτελέσµατα επιστρέφοντάς τα υπό τη µορφή 
µεταδεδοµένων µέσα από το ίδιο κανάλι. 

Στο πλαίσιο µιας εφαρµογής ευφυούς πράκτορα για ηλεκτρονικό εµπόριο (Κεφάλαιο 7), οι 
ηµιδοµηµένες περιγραφές των προϊόντων µοντελοποιήθηκαν µε ασαφή συλλογιστική και µηχανική 
µάθηση, για την αποδοτική ανάκτησή τους µε βάση ελεύθερο κείµενο, κατηγορικά και άλλα 
µεταδεδοµένα. Κάθε κοµµάτι των δεδοµένων δεικτοδοτείται ξεχωριστά και υπολογίζεται ο βαθµός 
ικανοποίησης των κριτηρίων αναζήτησης. Ο αλγόριθµός ανάκτησης έχει  τελικά τη µορφή ενός 
ασαφούς συστήµατος συµπερασµού, του οποίου τα βάρη συγκερασµού των κριτηρίων αναζήτησης 
προσδιορίζονται µε διαφανή τρόπο από τον χρήστη. Παράλληλα σχηµατίζεται και το προφίλ 
ενδιαφερόντων του χρήστη, το οποίο µπορεί να ενσωµατωθεί στην αναζήτηση. Τα παραπάνω 
υλοποιήθηκαν στην πλατφόρµα ανάπτυξης πρακτόρων Zeus ως ένας πράκτορας που σκοπό έχει τη 
µεσολάβηση µεταξύ του ενδιαφερόµενου αγοραστή και των προµηθευτών, ώστε να ξεκινήσει η 
διαδικασία διαπραγµάτευσης.     

 Τέλος, στην ίδια λογική, αναπτύχθηκε και ο αλγόριθµος ενός έµπειρου συστήµατος για την 
ανεύρεση εργασίας σε ανέργους (Κεφάλαιο 7), όπου τα κριτήρια αναζήτησης διασυνδέονται µε βάρη 
που προσδιορίζονται µε µηχανική µάθηση (βελτιστοποίηση µε περιορισµούς) εντός 
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προκαθορισµένων από τον χρήστη ορίων. Η ικανοποίηση των κριτηρίων ταιριάσµατος γίνεται µε τον 
προσδιορισµό δυαδικών  σχέσεων και συναρτήσεων ασαφοποίησης µεταξύ των απαιτήσεων εργασίας 
και των προσόντων των ανέργων. Το σύστηµα προσαρµόζει τις παραµέτρους του (βάρη) 
χρησιµοποιώντας δεδοµένα απόρριψης – αποδοχής ανέργων από επιχειρήσεις.   

 Συνοψίζοντας, η συµβολή της ∆ιατριβής περιλαµβάνει τα παρακάτω:  

• Πειραµατική µελέτη της εφαρµογής των τελεστών OWA σε περιβάλλον ταξινοµητών 
κειµένου για φιλτράρισµα πληροφορίας. 

• Πειραµατική µελέτη της χρήσης του ασαφούς συµπερασµού για ανάδραση σχετικότητας 
και εφαρµογή του σε πράκτορα ∆ιαδικτύου.  

• Ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής ενός προσωπικού πράκτορα διαδικτύου για την αξιοποίηση 
των bookmarks φυλλοµετρητών. 

• Εφαρµογές ανάκτησης ηµιδοµηµένων πληροφοριών µε ευφυείς τεχνικές ασαφούς λογικής 
(Web Commerce, Job Matching).  
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Κεφάλαιο 2 

Μοντέλα Ανάκτησης Πληροφορίας 
 
 

Tα έγγραφα σε µια συλλογή αντιπροσωπεύονται συνήθως µέσω ενός συνόλου όρων ή λέξεων-κλειδιών 
που αποτελούν και δείκτες. Αυτές οι λέξεις κλειδιά είτε εξάγονται από το κείµενο του εγγράφου είτε 
καθορίζονται από κάποιον ειδικό πάνω στο θέµα (όπως συχνά γίνεται στο χώρο της επιστήµης των 
πληροφοριών). Ανεξάρτητα όµως από τον τρόπο που προκύπτουν οι λέξεις – κλειδιά, αυτές 
αποτελούν και τη λογική ά̟οψη του εγγράφου.  

Οι σύγχρονοι υπολογιστές καθιστούν δυνατή την αντιπροσώπευση ενός εγγράφου από το 
πλήρες σύνολο των λέξεων του. Σε αυτήν την περίπτωση, λέµε ότι το σύστηµα ανάκτησης υιοθετεί µια 
«ολοκληρωµένου κειµένου» λογική άποψη των εγγράφων. Με τις πολύ µεγάλες συλλογές, εντούτοις, 
πρέπει να µειωθεί το σύνολο των αντιπροσωπευτικών λέξεων κλειδιών. Αυτό µπορεί να γίνει  µέσω της 
αποβολής των stopwords (όπως τα άρθρα και οι σύνδεσµοι),  του stemming (που µειώνει τις λέξεις στην 
κοινή γραµµατική ρίζα τους), και του προσδιορισµού των ουσιαστικών (αποβάλλοντας δηλαδή  τα 
επίθετα, τα επιρρήµατα, και τα ρήµατα).  

Αυτές οι διαδικασίες καλούνται και διαδικασίες κειµένων (ή µετασχηµατισµοί). Οι διαδικασίες 
κειµένων µειώνουν την πολυπλοκότητα της αντιπροσώπευσης εγγράφων και επιτρέπουν τη λογική 
άποψη ενός ολοκληρωµένου κειµένου στη βάση ενός συνόλου όρων δεικτών.  

 

    

Σχήµα 2.1: Επεξεργασία κειµένων και λογική µορφή εγγράφων 

 
Ένα ολοκληρωµένο κείµενο είναι σαφώς η πληρέστερη λογική άποψη ενός εγγράφου αλλά η 

χρήση του υπονοεί συνήθως υψηλότερες υπολογιστικές δαπάνες. Ένα µικρό σύνολο κατηγοριών (που 
παράγονται από έναν ανθρώπινο ειδικό) παρέχει την πιο συνοπτική λογική άποψη ενός εγγράφου 
αλλά η χρήση του µπορεί να  οδηγήσει σε ανάκτηση κακής ποιότητας . Μπορεί να υπάρξουν πολλές 
παραλλαγές για την παραγωγή µιας λογικής άποψης ενός κειµένου όπως φαίνεται στο σχήµα. Εκτός 
από την υιοθέτηση οποιωνδήποτε από τις ενδιάµεσες αντιπροσωπεύσεις, ένα σύστηµα ανάκτησης 
πληροφοριών µπορεί να αναγνωρίζει επίσης την εσωτερική δοµή ενός εγγράφου (π.χ., κεφάλαια, 
τµήµατα, υποενότητες, κ.λπ.).  
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Όπως βλέπουµε και στο σχήµα η λογική άποψη ενός εγγράφου ξεκινάει στο ένα άκρο από την 
πλήρη αντιπροσώπευση όλων των λέξεων ενός κειµένου φτάνοντας σε µια υψηλοτερού επιπέδου 
αντιπροσώπευση (δεικτοδότηση) 

∆οθέντος ενός συνόλου από όρους δεικτοδότησης για ένα κείµενο µπορούµε να δούµε ότι δεν 
είναι όλοι οι όροι το ίδιο χρήσιµοι για να περιγράψουν το περιεχόµενο του κειµένου. Στην 
πραγµατικότητα υπάρχουν πολλοί όροι που είναι πιο αόριστοι από άλλους. Ο προσδιορισµός της 
σηµασίας ενός όρου για τη δεικτοδότηση ενός κειµένου δεν είναι µια απλή διαδικασία. Παρά τη 
δυσκολία υπάρχουν χαρακτηριστικά ενός όρου που µπορούν να µετρηθούν για να αξιολογηθεί 
ποιότητα του. Για παράδειγµα έστω µια συλλογή κειµένων µε εκατοντάδες χιλιάδες κείµενα. Μια 
λέξη που εµφανίζεται σε κάθε ένα από αυτά τα κείµενα είναι φανερό ότι δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σαν όρος γιατί δεν µας λέει τίποτα. Από την άλλη µια λέξη που εµφανίζεται µόνο σε 
λίγα κείµενα περιορίζει σηµαντικά το πλήθος των κειµένων που µπορεί να ενδιαφέρουν κάποιο 
χρήστη. Άρα κάθε διακριτός όρος δεικτοδότησης έχει διαφορετική αξία για την περιγραφή του 
περιεχοµένου των κειµένων. Αυτό αποδίδεται µε την απόδοση βαρών σε κάθε όρο δεικτοδότησης 
ενός κειµένου. 

Έστω  ik ένας όρος δεικτοδότησης, jd  ένα κείµενο και 0, ≥jiw ένα βάρος που συσχετίζεται µε 

το ζεύγος ( ik , jd ). Αυτό το βάρος ποσοτικοποιεί τη σηµασία του όρου δεικτοδότησης για το 

κείµενο. 
Ορισµός: Έστω t ο αριθµός των όρων δεικτοδότησης σε ένα σύστηµα και ik κάποιος από 

αυτούς. { }tkkK ,...,1= είναι το σύνολο όλων των όρων δεικτοδότησης. Ένα βάρος  0, ≥jiw  

συσχετίζεται µε κάθε όρο ik  ενός κειµένου jd . Για ένα όρο δεικτοδότησης που δεν εµφανίζεται στο 

κείµενο έχουµε 0, =jiw . Με το κείµενο jd  συσχετίζεται ένας διάνυσµα όρων jd
r
 της µορφής 

T

jtjjj wwwd ),...,,( ,,2,1=
r

. Επιπλέον έστω ig µια συνάρτηση η οποία επιστρέφει το βάρος που 

συσχετίζεται µε τον όρο δεικτοδότησης ik σε κάθε διάνυσµα ( jiji wdg ,)( =
r

) 

Όπως θα δούµε και αργότερα τα βάρη θεωρούνται ανεξάρτητα µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει ότι 
η γνώση ενός βάρους jiw , που συσχετίζεται µε το ζεύγος ( ik , jd ) δεν µας λέει τίποτα για το βάρος 

jiw ,1+ που συσχετίζεται µε το βάρος ( 1+ik , jd ). Αυτό είναι σίγουρα µια απλούστευση µια που οι 

εµφανίσεις των όρων σε ένα κείµενο δεν είναι ασυσχέτιστες µεταξύ τους. Έστω για παράδειγµα οι 
όροι computer και networks που χρησιµοποιούνται για δεικτοδότηση ενός κειµένου που 
πραγµατεύονται το θέµα computer networks. Είναι λογικό ότι η ύπαρξη του ενός όρου προκαλεί την 
εµφάνιση του άλλου. Βέβαια η αξιοποίηση του γεγονότος ότι οι όροι δεν είναι µεταξύ τους 
ασυσχέτιστοι δεν είναι τόσο εύκολη και έτσι θεωρούµε ότι η εµφανίσεις των όρων στα κείµενα είναι 
ασυσχέτιστες µεταξύ τους στα περισσότερα µοντέλα ανάκτησης πληροφορίας. 

Είναι φανερό ότι το σύνολο των διανυσµάτων όρων που αντιστοιχούν σε µια συλλογή κειµένων 
διατάσσονται σε ένα πίνακα βαρών, όρων-κειµένων Α διαστάσεως nt × , όπου t ο συνολικός αριθµός 
των διαφορετικών όρων δεικτοδότησης στη συλλογή και n ο συνολικός αριθµός των κειµένων της 

συλλογής.. Οι στήλες του Α είναι τα διανύσµατα κειµένου T

jtjjj wwwd ),...,,( ,,2,1=
r

, όπου 

nj ≤≤1 και οι γραµµές τα διανύσµατα όρων ),...,,( ,2,1, niiii wwwk =
r

 , όπου  ti ≤≤1 . Στην 

απλούστερη περίπτωση τα βάρη είναι δυαδικά { }1,0, ∈jiw  και δηλώνουν την ύπαρξη η όχι του όρου 

ik  στο κείµενο jd  .  
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 1 … di … dn 

κ1 W11 … w1j … w1n 

… … … … … … 

κi wi1 … wij … win 

… … … … … … 

κt wti … wtj … wtn 

 
Πίνακας 2.1: Ο ̟ίνακας όρων – κειµένων Α 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Σχήµα 2.2: Η ανα̟αράσταση ενός κειµένου στο Μοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου 

 
 
 

 
 
 
2.1.  ∆υαδικό Μοντέλο 
 
Το δυαδικό µοντέλο ανάκτησης πληροφορίας είναι απλό και βασίζεται στην άλγεβρα Bool. Μια που 
η έννοια του συνόλου είναι καταρχήν αρκετά σαφής το δυαδικό µοντέλο παρέχει ένα πλαίσιο που 
είναι αρκετά εύκολο να υιοθετηθεί από ένα χρήστη συστήµατος ανάκτησης πληροφορίας.. Επιπλέον 
τα ερωτήµατα είναι στη µορφή εκφράσεων Bool και έχουν συνεπώς ακριβή σηµασιολογία. Λόγω της 
έµφυτης απλότητας του το µοντέλο αυτό έλαβε µεγάλης προσοχής και χρησιµοποιήθηκε σε πολλά 
από τα πρώτα εµπορικά βιβλιογραφικά συστήµατα ανάκτησης. 

∆υστυχώς όµως το µοντέλο υποφέρει από σηµαντικά µειονεκτήµατα. Καταρχήν η στρατηγική 
ανάκτησης που χρησιµοποιεί βασίζεται σε ένα δυαδικό κριτήριο απόφασης (ένα κείµενο είναι ή δεν 
είναι σχετικό µε ένα ερώτηµα) χωρίς να παρέχει κάποια κλίµακα διαβάθµισης της σχετικότητας. 

The automatic classifier 

described below has been 

designed and developed 

for use as an automated 

component of a 

distributed automated 

search engine. 

       automatic 

       classifier 

       . 

       . 

       . 

       automated 

       rocchio 

       text 

       engine 

       search 
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Είναι λοιπόν περισσότερο ένα µοντέλο ανάκτησης στοιχείων και όχι πληροφοριών. Επιπλέον παρόλο 
που οι εκφράσεις της άλγεβρας Bool είναι ακριβής δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να χρησιµοποιηθούν 
για να αποδώσουν µια πληροφοριακή ανάγκη. Στην πραγµατικότητα οι περισσότεροι χρήστες 
δυσκολεύονται να κάνουν κάτι τέτοιο πέρα από απλές εκφράσεις. 

Βέβαια ακόµα και σήµερα είναι ένα µοντέλο που χρησιµοποιείται αρκετά και σίγουρα  είναι ένα 
καλό σηµείο για να ξεκινήσει κανείς να εξετάσει το πεδίο της ανάκτησης πληροφορίας. 

Το δυαδικό µοντέλο θεωρεί ότι οι όροι δεικτοδότησης υπάρχουν ή δεν υπάρχουν σε ένα 
κείµενο, δηλαδή η στάθµιση των όρων είναι δυαδική { }1,0, ∈jiw . Ένα ερώτηµα q αποτελείται από 

όρους δεικτοδότησης που συνδέονται µε τους συνδέσµους  not, and or (και, ή, όχι). Έτσι ένα 
ερώτηµα είναι µια έκφραση της άλγεβρας Bool που µπορεί να γραφεί ως µια διάζευξη από 
διανύσµατα σύζευξης (κανονική µορφή DNF).   

Για παράδειγµα έστω το ερώτηµα [ )( cba kkkq ¬∨∧= ] αυτό µπορεί να µετασχηµατιστεί ως 

[ )0,0,1()0,1,1()1,1,1( ∨∨=dnfq
r

] όπου κάθε στοιχείο είναι ένα δυαδικά σταθµισµένο διάνυσµα 

συσχετισµένο µε την οµάδα ( cba kkk ,, ). 

Ορισµός: Για το δυαδικό µοντέλο η στάθµιση των όρων είναι δυαδική { }1,0, ∈jiw . Ένα 

ερώτηµα q είναι µια έκφραση της άλγεβρας bool. Έστω dnfq
r

ή κανονική µορφή του ερωτήµατος και 

ccq
r
κάποιο από τα στοιχεία του dnfq

r
. Τότε η σχετικότητα ενός κειµένου jd  µε το ερώτηµα 

q ορίζεται ως: 

Sim( jd , q ) = 1 εάν ccq
r

∃  |  ))()(,()( ccijiidnfcc qgdgkqq
rrrr

=∀∧∈ , αλλιώς  ισούται µε µηδέν. 

Εάν sim( jd , q ) = 1 τότε το δυαδικό µοντέλο προβλέπει ότι το κείµενο jd  είναι σχετικό µε το 

ερώτηµα ενώ εάν sim( jd , q ) = 0 δεν είναι σχετικό. 

Το δυαδικό µοντέλο προβλέπει ότι ένα κείµενο είναι ή δεν είναι σχετικό. ∆εν υπάρχει η έννοια 
του µερικού ταιριάσµατος µε το ερώτηµα. Για παράδειγµα έστω jd  ένα κείµενο µε διάνυσµα 

)0,1,0(=jd
r

. Το κείµενο jd  περιέχει τον όρο bk αλλά δεν θεωρείται σχετικό µε το ερώτηµα  

)( cba kkkq ¬∨∧=   

Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του δυαδικού µοντέλου είναι ο καθαρός φορµαλισµός του και η 
απλότητα του. Το κυριότερο µειονέκτηµα του είναι ότι το απόλυτο ταίριασµά στο οποίο βασίζεται 
οδηγεί σε ένα σύνολο στοιχείων που περιέχει πολύ λίγα ή πάρα πολλά στοιχεία που επιπλέον δεν είναι 
διαβαθµισµένα. Σήµερα είναι γνωστό ότι η στάθµιση των όρων δεικτοδότησης παρέχει µια 

σηµαντική βελτίωση στην επίδοση της ανάκτησης. 
 

2.2. ∆ιανυσµατικό Μοντέλο 
 

Το Μοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου αναγνωρίζει ότι η χρησιµοποίηση των δυαδικών βαρών 
είναι πολύ περιοριστική και προτείνει ένα πλαίσιο στο οποίο το µερικό ταίριασµα είναι δυνατό. Αυτό 
γίνεται αποδίδοντας µη δυαδικά βάρη στους όρους δεικτοδότησης σε ερωτήµατα και κείµενα. Αυτά 
τα βάρη τελικά χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του βαθµού οµοιότητας µεταξύ των κειµένων 
που είναι αποθηκευµένα στο σύστηµα και του ερωτήµατος. 

Ταξινοµώντας τα ανακτηµένα κείµενα σε φθίνουσα σειρά του βαθµού οµοιότητας, το µοντέλο 
διανυσµατικού χώρου συµπεριλαµβάνει και τα κείµενα που έχουν µερική οµοιότητα µε τους όρους 
του ερωτήµατος. Σαν αποτέλεσµα το ιεραρχηµένο σύνολο κειµένων είναι πιο ακριβές από το 
αντίστοιχο του ∆υαδικού Μοντέλου. 
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Ορισµός: Για το ∆ιανυσµατικό Μοντέλο,  το βάρος jiw , που συσχετίζεται µε το ζεύγος ( ik , jd ) 

είναι θετικό και όχι δυαδικό. Επιπλέον οι όροι του ερωτήµατος είναι και αυτοί σταθµισµένοι. Έστω 

qiw , που συσχετίζεται µε το ζεύγος ( ik ,q ) όπου 0, ≥qiw . Τότε το διάνυσµα ερωτήµατος  q
r
ορίζεται 

ως ),...,,( ,,2,1 qtqqj wwwq =
r

όπου t είναι ο συνολικός αριθµός των όρων δεικτοδότησης στο κείµενο. 

Όπως προηγουµένως το διάνυσµα για ένα κείµενο είναι T

jtjjj wwwd ),...,,( ,,2,1=
r

. 

Συνεπώς ένα κείµενο jd  και ένα ερώτηµα q  αντιπροσωπεύονται ως διανύσµατα διαστάσεως t. 

Το Μοντέλο ∆ιανυσµατικού χώρου για τον υπολογισµό του βαθµού οµοιότητας του κειµένου jd  σε 

σχέση µε ένα ερώτηµα q χρησιµοποιεί τη συσχέτιση µεταξύ των αντίστοιχων διανυσµάτων q
r
 και jd

r
. 

Αυτή η συσχέτιση µπορεί ν αποδοθεί π.χ µε το συνηµίτονο της γωνίας µεταξύ των δύο διανυσµάτων  

∑∑

∑

==

=

×

×
=

×

•
=

t

j

qi

t

i

ji

t

i

qiji

j

j

j

ww

ww

qd

qd
qdsim

1

,
2

1

,
2

1

,,

),( rr

rr

                             (2.1) 

όπου jd
r
και q

r
 οι νόρµες του κειµένου και του ερωτήµατος αντίστοιχα. Ο παράγοντας q

r
 δεν 

επηρεάζει τη διάταξη των κειµένων επειδή είναι ο ίδιος για όλα τα κείµενα. Ο παράγοντας jd
r
 

παρέχει µια κανονικοποίηση στο χώρο των κειµένων. 
 
Από τη στιγµή που έχουµε 0, ≥qiw  και 0, ≥jiw  είναι φανερό ότι ),( jdqsim βρίσκεται ανάµεσα 

στο 0 και 1. Έτσι αντί να προσπαθήσει να προβλέψει αν ένα κείµενο είναι σχετικό η όχι µε ένα 
ερώτηµα, το µοντέλο διανυσµατικού χώρου απλώς διατάσει τα κείµενα µε βάση το βαθµό 
οµοιότητας τους µε το ερώτηµα. Ένα κείµενο λοιπόν ανασύρεται ακόµα και αν έχει µόνο µερική 
οµοιότητα µε το ερώτηµα. Για παράδειγµα µπορεί να ορισθεί ένα κατώφλι για την ),( jdqsim ώστε να 

ανακτώνται όλα τα κείµενα πάνω από αυτό. Βέβαια πρέπει να καθορισθεί ο τρόπος µε τον οποίο 
παράγονται τα βάρη των όρων δεικτοδότησης. 

Ορισµός: Έστω n ο συνολικός αριθµός των κειµένων σε µια συλλογή και  ln  ο αριθµός των 

κειµένων στα οποία εµφανίζεται ο όρος ik . Έστω jifreq ,  η συχνότητα εµφάνισης του όρου ik  στο 

κείµενο jd (πόσες φορές εµφανίζεται ο όρος ik  στο κείµενο jd ). Τότε η κανονικοποιηµένη 

συχνότητα jif , του όρου ik στο κείµενο jd  δίδεται από τον τύπο: 

 

jll

ji

ji
freq

freq
f

,

,

,
max

=                                             (2.2) 

 
όπου το µέγιστο υπολογίζεται πάνω σε όλους τους όρους του κειµένου jd . Εάν ο όρος ik  δεν 

εµφανίζεται στο κείµενο jd  τότε jif , =0. Επιπλέον έστω iidf  η αντίστροφη συχνότητα κειµένου του 

ik  µε βάση τον τύπο 

i

i
n

n
idf log=                                                      (2.3) 

 
Μια καλή επιλογή για στάθµιση όρων δίδεται από βάρη που παράγονται µε βάση τον τύπο  
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i

jiji
n

n
fw log,, ×=                                                   (2.4) 

 
και από παραλλαγές αυτού που ονοµάζονται tf-idf τεχνικές. 

 
Για τους όρους του ερωτήµατος οι Salton and Bucley προτείνουν  

iqll

qi

ji
n

n

freq

freq
w log)

max

5.0
5.0(

,

,

, ×
⋅

⋅
+=                                   (2.5)    

 
όπου qifreq , είναι η συχνότητα εµφάνισης του όρου ik  στο ερώτηµα q. 

 
Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του µοντέλου διανυσµατικού χώρου είναι: (1) Η στάθµιση των 

όρων δεικτοδότησης που βελτιώνει την επίδοση της ανάκτησης, (2) η στρατηγική µερικού 
ταιριάσµατος που επιτρέπει την ανάκτηση κειµένων που ταιριάζουν µερικώς µε το ερώτηµα (3) Η 
φόρµουλα του συνηµιτόνου της γωνίας που ταξινοµεί τα αποτελέσµατα µε βάση τον βαθµό 
οµοιότητας µε το ερώτηµα. Θεωρητικά το µοντέλο διανυσµατικού χώρου έχει το µειονέκτηµα ότι οι 
όροι δεικτοδότησης θεωρούνται ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλο. Στην πράξη όµως αν 
συµπεριλάµβανε κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε περισσότερα προβλήµατα επειδή οι εξαρτήσεις που 
εµφανίζονται µεταξύ των όρων συµβαίνουν σε επίπεδο κειµένου και όχι συλλογής.  

Βέβαια παρά τα τόσα πλεονεκτήµατα το µοντέλο διανυσµατικού χώρου παράγει σύνολα 
ανάκτησης που δεν µπορούν να βελτιωθούν εκτός εάν εφαρµοσθεί κάποια τεχνικής επέκτασης 
ερωτήµατος ή ανάδρασης σχετικότητας… 

 
 
Λανθάνουσα Σηµασιολογική ∆εικτοδότηση (Latent Semantic Indexing)  

 
Το παραδοσιακό µοντέλο που χρησιµοποιεί απλούς όρους για τη δεικτοδότηση των κειµένων 
υποφέρει από τα φαινόµενα της συνωνυµίας (ένα νόηµα µπορεί να αποδοθεί µε πολλές λέξεις) και της 
πολυσηµίας (ένας όρος µπορεί να έχει πολλά νοήµατα). Η µέθοδος Λανθάνουσας Σηµασιολογικής 
∆εικτοδότησης (Latent Semantic Indexing - LSI) εφαρµόζει ανάλυση ̟ρωτευουσών συνιστωσών µέσω του 
µετασχηµατισµού SVD (Singular Value Decomposition) στον πίνακα όρων – κειµένων για να εκτιµήσει 
εννοιολογικούς δείκτες. Λέξεις που εµφανίζονται συχνά µαζί συσχετίζονται, µε αποτέλεσµα ένα 
ερώτηµα να µπορεί να ανακτήσει ένα κείµενο ακόµα και όταν αυτό δεν περιέχει λέξεις του 
ερωτήµατος.    

Ο µετασχηµατισµός SVD του t×n πίνακα όρων – κειµένων Α µπορεί να γραφεί ως Α = UΣVT, 

όπου U είναι ο t×rA  ορθογώνιος πίνακας που έχει σαν στήλες τα αριστερά πρωτεύοντα διανύσµατα 
του Α, V είναι ο n×rA ορθογώνιος πίνακας που έχει σαν στήλες τα δεξιά πρωτεύοντα διανύσµατα του 
Α και Σ είναι ο rA × rA διαγώνιος πίνακας που έχει σαν στοιχεία τις ιδιοτιµές του πίνακα Α σε 

φθίνουσα σειρά, rA ο βαθµός του πίνακα Α. Ο πίνακας Α µπορεί να γραφτεί ως 
T

ii

r

i

i vuA
A

σ∑
=

=
1

, ενώ η 

νόρµα του ορίζεται ως ∑
=

=
Ar

j

jF
A

1

2σ . Από γνωστό θεώρηµα, η απόσταση µεταξύ του πίνακα Α και 



Σπύρος Ντ. Βρεττός 26 

της προσέγγισης τάξης Κ ελαχιστοποιείται µε βάση την προσέγγιση 
T

ii

i

i vuA σ∑
Κ

=
Κ =

1

. Αυτός ο 

πίνακας αποδίδει τη δοµή της συσχέτισης των όρων και των κειµένων µειώνοντας ταυτόχρονα τον 
θόρυβο που οφείλεται στην πολυσηµία και την συνωνυµία. 

Ο πίνακας ΑΚ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συγκρίνει δύο όρους (εσωτερικό γινόµενο δύο 
γραµµών) ή δύο κείµενα (εσωτερικό γινόµενο δύο στηλών). Έχει βρεθεί ότι αυτή η µέθοδος είναι 
ικανή να βρει συνώνυµες λέξεις σε µια συλλογή κειµένων. 

 
 

2.3. Πιθανοτικό Μοντέλο 
 

Περιγράφουµε το κλασικό πιθανοτικό µοντέλο των Roberston και Spark Jones [RS76] το οποίο 
έγινε αργότερα γνωστό ως binary independence retrieval (BIR) model. Το πιθανοτικό µοντέλο 
επιχειρεί να δει το πρόβληµα της ανάκτησης πληροφορίας κάτω από τη σκοπιά των πιθανοτήτων. Η 
βασική ιδέα είναι η ακόλουθη: Έστω ένα ερώτηµα χρήστη, υπάρχει ένα σύνολο κειµένων το οποίο 
περιέχει ακριβώς τα σχετικά κείµενα και όχι άλλα. Έστω ότι αυτό λέγεται ιδανικό σύνολο ανάκτησης. 
Εάν είχαµε στη διάθεση µας την περιγραφή αυτού του συνόλου δεν θα είχαµε πρόβληµα να βρούµε 
τα κείµενα που το απαρτίζουν. Έτσι µπορούµε να δούµε τη διαδικασία των ερωτήσεων ως µια 
διαδικασίας καθορισµού των χαρακτηριστικών του ιδανικού συνόλου ανάκτησης (το οποίο είναι 
ανάλογο µε την θεώρηση του IR ως ένα πρόβληµα οµαδοποίησης και θυµίζει τον µηχανισµό της 
ανάδρασης σχετικότητας). Το πρόβληµα είναι βέβαια ότι δεν ξέρουµε ποια είναι αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Το µόνο που γνωρίζουµε είναι ότι υπάρχουν όροι δεικτοδότησης των οποίων η 
σηµασιολογία πρέπει να χρησιµοποιηθεί για να καθοριστούν αυτά τα χαρακτηριστικά. Από την 
στιγµή που δεν γνωρίζουµε ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά εξ αρχής θα πρέπει να γίνει µια 
αρχική εκτίµηση. Αυτή η αρχική εκτίµηση µας παρέχει µια αρχική πιθανοτική περιγραφή του 
ιδανικού συνόλου ανάκτησης που µας επιτρέπει να ανακτήσουµε το πρώτο σύνολο κειµένων. Από τη 
στιγµή αυτή ξεκινά µια αλληλεπίδραση του συστήµατος µε τον χρήστη µε σκοπό τη βελτίωση των 
πιθανοτικής περιγραφής του ιδανικού συνόλου ανάκτησης ως εξής: 

Ο χρήστης εξετάζει τα κείµενα στο σύνολο ανάκτησης και αποφασίζει ποια από αυτά είναι 
σχετικά και ποια όχι (βασικά µόνο τα πρώτα κείµενα εξετάζονται). Το σύστηµα τότε χρησιµοποιεί 
την πληροφορία αυτή για να ανανεώσει τη περιγραφή του ιδανικού συνόλου ανάκτησης. 
Επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία αυτή πολλές φορές αναµένεται ότι η περιγραφή θα γίνεται ολοένα 
και καλύτερη και πιο κοντά στην πραγµατικότητα. Βέβαια θα πρέπει να έχουµε στο νου µας ότι 
χρειάζεται µια αρχική εκτίµηση της περιγραφής του συνόλου ανάκτησης και σηµαντική προσπάθεια 
για τη βελτίωση της. 

Το πιθανοτικό µοντέλο βασίζεται στην παρακάτω υπόθεση: ∆οθέντος ενός ερωτήµατος  q  και 

ενός κειµένου jd  στη συλλογή το πιθανοτικό µοντέλο προσπαθεί να κατασκευάσει µια εκτίµηση της 

πιθανότητας ότι ο χρήστης θα βρει το κείµενο jd  σχετικό. Το µοντέλο υποθέτει ότι αυτή η 

πιθανότητα σχετικότητας εξαρτάται µόνο από τις περιγραφές του ερωτήµατος και του κειµένου. 
Επιπλέον το µοντέλο υποθέτει ότι υπάρχει ένα υποσύνολο των κειµένων το οποίο ο χρήστης προτιµά 
ως σύνολο ανάκτησης. Αυτό το ιδανικό σύνολο ανάκτησης ονοµάζεται R και θα πρέπει να 
µεγιστοποιεί την συνολικά πιθανότητα σχετικότητας. Τα κείµενα εντός του R προβλέπεται να είναι 
σχετικά µε το ερώτηµα και αντίστροφο. 
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∆οθέντος ενός ερωτήµατος q  το πιθανοτηκό µοντέλο αποδίδει σε κάθε κείµενο jd , ως µέτρο 

οµοιότητας µε το ερώτηµα, τον λόγο P( jd  σχετικό µε το q ) / P( jd  µη σχετικό µε το q ) που 

υπολογίζει τις πιθανότητες να είναι σχετικό ένα κείµενο µε το ερώτηµα. 
Ορισµός: Για το πιθανοτικό µοντέλο η στάθµιση των όρων δεικτοδότησης είναι δυαδική 
{ }1,0, ∈jiw . Ένα ερώτηµα q είναι ένα υποσύνολο από όρους δεικτοδότησης. Έστω R το σύνολο των 

κειµένων που είναι (η υποθέτουµε ότι είναι) σχετικά. Έστω επίσης R το συµπλήρωµα του R (το 

σύνολο των µη σχετικών κειµένων). Έστω )|( jdRP
r

 η πιθανότητα ότι το κείµενο jd  είναι σχετικό µε 

το ερώτηµα q και )|( jdRP
r

η πιθανότητα ότι το κείµενο jd  δεν είναι σχετικό µε το q . Η οµοιότητα 

),( jdqsim ορίζεται ως  

  

)|(

)|(
),(

j

j

j
dRP

dRP
dqsim r

r

=                                        (2.6) 

Με βάση τον κανόνα του Bayes έχουµε  
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RPRdP

RPRdP
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×
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                                   (2.7) 

  

)|( RdP j

r
 είναι η πιθανότητα τυχαίας επιλογής ενός κειµένου jd  από το σύνολο R των σχετικών 

κειµένων. Επιπλέον P(R) είναι η πιθανότητα ότι ένα κείµενο που επιλέγεται τυχαία από ολόκληρη τη 

συλλογή είναι σχετικό µε το ερώτηµα. Ανάλογα ορίζονται τα )|( RdP j

r
 και )(RP .  

Από τη στιγµή που τα )(RP και )(RP είναι ίδια για όλα τα κείµενα στη συλλογή έχουµε: 
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j
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≈                                           (2.8) 

και υποθέτοντας ανεξαρτησία των όρων δεικτοδότησης έχουµε  
 

)|()|(

)|()|(

),(

0)(1)(

0)(1)(

∏∏

∏∏

==

==

×

×

≈

jiji

jiji

dg

i

dg

i

dg

i

dg

i

j
RkPRkP

RkPRkP

dqsim

rr

rr

                           (2.9) 

όπου )|( RkP i είναι η πιθανότητα ότι ο όρος ik είναι παρόν σε ένα κείµενο τυχαία επιλεγµένο από το 

σύνολο R, )|( RkP i  είναι η πιθανότητα ότι ο όρος ik  δεν είναι παρόν σε ένα κείµενο τυχαία 

επιλεγµένο από το σύνολο R. Ανάλογα ορίζονται και οι πιθανότητες για το R . 

Παίρνοντας λογαρίθµους, και επειδή 1)|()|( =+ RkPRkP ii , και αγνοώντας παράγοντες που 

είναι σταθεροί για όλα τα κείµενα τελικά έχουµε: 
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i

i

i
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wwqdsim
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που είναι η βασική έκφραση µε την οποία ταξινοµούνται τα κείµενα στο πιθανοτικό µοντέλο. 
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Από τη στιγµή που δεν γνωρίζουµε εξ αρχής το σύνολο R , είναι ανάγκη να χρησιµοποιήσουµε 

µια µέθοδο για την αρχική εκτίµηση των πιθανοτήτων )|( RkP i και )|( RkP i . Υπάρχουν αρκετές 

εναλλακτικές µέθοδοι για να κάνουµε κάτι τέτοιο.  
 
Αρχικά (αµέσως µετά τον σχηµατισµό του ερωτήµατος) δεν υπάρχουν κείµενα στο σύνολο 

ανάκτησης. Έτσι χρειάζεται να γίνουν υποθέσεις όπως π.χ (α) ότι η )|( RkP i είναι σταθερή για όλα τα 

ik (συνήθως ίση µε 0.5) και (β) ότι η κατανοµή των όρων δεικτοδότησης µεταξύ των µη σχετικών 

κειµένων µπορεί να προσεγγισθεί από την κατανοµή των όρων δεικτοδότησης µεταξύ όλων των 
κειµένων της συλλογής. Αυτές οι δύο υποθέσεις γίνονται: 

5.0)|( =RkP i  και 
n

n
RkP i

i =)|(  

όπου όπως προηγουµένως in  ο αριθµός των κειµένων στα οποία εµφανίζεται ο όρος ik και n ο 

συνολικός αριθµός των κειµένων στη συλλογή. Έχοντας λοιπόν τις αρχικές προβλέψεις µπορούµε να 
ανακτήσουµε κείµενα που περιέχουν όρους του ερωτήµατος και να έχουµε µια αρχική πιθανοτική 
ταξινόµηση τους που θα βελτιώνεται µε τον παρακάτω τρόπο: 

Έστω V ένα υποσύνολο των κειµένων που έχουµε ανασύρει και ταξινοµήσει. Ένα τέττοιο 
υποσύνολο µπορούµε να έχουµε επιλέγοντας π.χ τα κορυφαία r ταξινοµηµένα κείµενα. Ακολούθως 
έστω iV  ένα υποσύνολο του V που αποτελείται από όλα τα κείµενα του V που περιέχουν τον όρο 

δεικτοδότησης ik . Για απλούστευση χρησιµοποιούµε τα σύµβολά V και iV  για να αναφερθούµε στον 

αριθµό των στοιχείων σε αυτά τα σύνολα. Για να βελτιώσουµε την πιθανοτική ταξινόµηση θα πρέπει 

να βελτιώσουµε την άποψη µας για τα )|( RkP i και )|( RkP i . Αυτό µπορεί να γίνει µε βάση τις 

παρακάτω υποθέσεις: (α) Μπορούµε να προσεγγίσουµε τη )|( RkP i  µε την κατανοµή όλων των όρων 

δεικτοδότησης ik  µεταξύ των κειµένων που έχουν ανακτηθεί µέχρι τώρα και (β) µπορούµε να 

προσεγγίσουµε τη )|( RkP i  θεωρώντας ότι όλα τα κείµενα που δεν έχουν ανακτηθεί δεν είναι 

σχετικά. Έτσι έχουµε, 
V

V
RkP i

i =)|(  και 
VN

Vn
RkP ii

i −

−
=)|( . 

Αυτή η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί κυκλικά. Κάνοντας αυτό είµαστε σε θέση να 

βελτιώσουµε τις εκτιµήσεις µας για τις πιθανότητες )|( RkP i και )|( RkP i  χωρίς κάποια βοήθεια από 

τον χρήστη (αντίθετα µε την αρχική ιδέα). 

Οι τελευταίοι τύποι για τις πιθανότητες )|( RkP i και )|( RkP i  έχουν προβλήµατα µε τις µικρές 

τιµές των V και iV  (κάτι που συµβαίνει συχνά V=1 και iV =0). Για να παρακάµψουµε αυτό το 

πρόβληµα προσθέτουµε έναν παράγοντα προσαρµογής: 
1
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V
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Πολλές φορές ο σταθερός παράγοντας προσαρµογής (0.5) δεν είναι ικανοποιητικός και έτσι 

χρησιµοποιείται το κλάσµα 
N

ni  , δηλαδή γίνεται  
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Θεωρητικά το κύριο πλεονέκτηµα του πιθανοτικού µοντέλου είναι ότι παρέχει την ταξινόµηση 
των κειµένων µε βάση τη φθίνουσα σειρά της πιθανότητας να είναι σχετικά µε το ερώτηµα. Τα 
µειονεκτήµατα περιλαµβάνουν (1) την ανάγκη να για αρχική εκτίµηση του διαχωρισµού των κειµένων 
σε σχετικά και µη (2) το γεγονός ότι η µέθοδος δεν λαµβάνει υπόψη τη συχνότητα µε την οποία 
εµφανίζεται ένας όρος στο κείµενο (δυαδική στάθµιση) και (3) η ανεξαρτησία των εµφανίσεων των 
όρων (αν και όπως στο µοντέλο διανυσµατικού χώρου δεν είναι ξεκάθαρο εάν είναι µειονέκτηµα) 

 

2.4. Μοντέλο Ασαφούς Λογικής 
 

Η αντιπροσώπευση των κειµένων και των ερωτηµάτων µε τη µορφή των συνόλων από λέξεις κλειδιά 
παράγει περιγραφές που δεν αποδίδουν ακριβώς το σηµασιολογικό περιεχόµενο των κειµένων και 
των ερωτηµάτων. Σαν αποτέλεσµα το ταίριασµα τους είναι κατά προσέγγιση (ασαφές). Αυτό µπορεί 
να µοντελοποιηθεί θεωρώντας ότι κάθε όρος ερωτήµατος καθορίζει ένα ασαφές σύνολο και ότι κάθε 
κείµενο έχει έναν ποσοστό συµµετοχής (συνήθως µικρότερο από 1 ) σε αυτό το σύνολο. Αυτή η 
ερµηνεία της διαδικασίας αναζήτησης (σε όρους και έννοιες από το πεδίο της ασαφούς 
συλλογιστικής) είναι η βάση των διαφόρων ασαφών µοντέλων που έχουν προταθεί κατά καιρούς. Ένα 
από αυτά που είναι καλά θεµελιωµένο είναι των Ogawa, Morita και Kobayashi [OMK91] 

Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν ένας τρόπος να µοντελοποιήσουµε τη διαδικασία της 
ανάκτησης πληροφορίας είναι να χρησιµοποιήσουµε ένα λεξικό (θησαυρός) που ορίζει σχέσεις 
µεταξύ των όρων. Η βασική ιδέα είναι να επεκτείνουµε τις λέξεις κλειδιά που υπάρχουν στο ερώτηµα 
µε σχετικές λέξεις από τον θησαυρό µε σκοπό να ανακτηθούν παραπάνω κείµενα. Ένας θησαυρός 
µπορεί να κατασκευαστεί µε όρους ασαφούς συλλογιστικής. 

Ένας θησαυρός µπορεί να κατασκευαστεί ορίζοντας ένα πίνακα συσχέτισης όρων (term – term 
correlation matrix c

r
) του οποίου οι γραµµές και οι στήλες συσχετίζονται µε τις λέξεις κλειδιά στη 

συλλογή των κειµένων. Σε αυτόν τον πίνακα ένας κανονικοποιηµένος συντελεστής συσχέτισης lic ,  

µεταξύ δύο όρων ik και lk µπορεί να οριστεί από τη σχέση 
lili

li

li
nnn

n
c

,

,

, −+
=  όπου in  είναι ο 

αριθµός των κειµένων που περιλαµβάνουν τον όρο ik , ln  ο αριθµός των κειµένων που 

περιλαµβάνουν τον όρο lk  και lin ,  ο αριθµός των κειµένων που περιέχουν και τους δύο όρους. 

Τέτοιοι πίνακες είναι αρκετά συνηθισµένοι και χρησιµοποιούνται σε αλγόριθµους οµαδοποίησης. 
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον πίνακα συσχέτισης όρων για να ορίσουµε ένα ασαφές 

σύνολο που να συσχετίζεται µε κάθε λέξη κλειδί ik . Σε αυτό το ασαφές σύνολο κάθε κείµενο jd  έχει 

ένα ποσοστό συµµετοχής ji ,µ  που δίδεται από τον τύπο ∏
∈

−−=
jjl dk

liji c )1(1 ,,µ  ο οποίος υπολογίζει 

ένα αλγεβρικό άθροισµα (εδώ ως το συµπλήρωµα ενός αρνητικού αλγεβρικού γινοµένου) πάνω σε 
όλους τους όρους του κειµένου jd . Ένα κείµενο jd  ανήκει στο ασαφές σύνολο που συσχετίζεται µε 

τον όρο ik  εάν οι όροι που περιέχει συσχετίζονται µε το ik . Όποτε υπάρχει τουλάχιστον ένας 

δείκτης lk  του jd που συσχετίζεται ισχυρά µε το ik ( 1, ≈lic ) τότε και 1, ≈jiµ και ο δείκτης ik  είναι 

ένας καλός ασαφής δείκτης για το jd . Σε περίπτωση όµως όπου όλοι οι δείκτες του jd  δεν είναι 

παρά χαλαρά συσχετισµένοι µε το ik ο δείκτης δεν είναι καλός ( 0, ≈jiµ ). Η χρησιµοποίηση του 

αλγεβρικού αθροίσµατος πάνω σε όλους τους όρους του κειµένου αντί του κλασικού τελεστή max 
επιτρέπει µια πιο οµαλή µετάβαση για τις τιµές του παράγοντα ji ,µ .  
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Ο χρήστης δηλώνει την πληροφοριακή ανάγκη του σχηµατίζοντας το ερώτηµα του όπως και 
στο ∆υαδικό Μοντέλο. Όπως ακριβώς συµβαίνει και στο ∆υαδικό Μοντέλο το ερώτηµα 
µετασχηµατίζεται στη κανονική µορφή του (disjunctive normal form). Για παράδειγµα έστω το 
ερώτηµα [ )( cba kkkq ¬∨∧= ] αυτό µπορεί να µετασχηµατιστεί ως [ )0,0,1()0,1,1()1,1,1( ∨∨=dnfq

r
] 

όπου κάθε στοιχείο είναι ένα δυαδικά σταθµισµένο διάνυσµα συσχετισµένο µε την οµάδα ( cba kkk ,, ) . 

Αυτά τα διανύσµατα είναι τα στοιχεία του dnfq
r

. Έστω icc µια αναφορά στο ι στοιχείο, τότε έχουµε 

pdnf ccccccq ∨∨∨= ...21

r
 όπου p είναι ο αριθµός των στοιχείων. Η διαδικασία για τον εντοπισµό των 

σχετικών κειµένων είναι ανάλογη µε αυτή του δυαδικού Μοντέλου. Η διαφορά είναι ότι εδώ 
δουλεύουµε µε ασαφή αντί για διακριτά σύνολα. Έστω για παράδειγµα το ίδιο ερώτηµα 

)( cba kkkq ¬∨∧= . Έστω aD το ασαφές σύνολο κειµένων που συσχετίζεται µε τον δείκτη ak . Αυτό 

το σύνολο µπορεί να δηµιουργηθεί για παράδειγµα από όλα τα κείµενα jd  που έχουν ποσοστό 

συµµετοχής ja,µ µεγαλύτερο ή ίσο από ένα προκαθορισµένο κατώφλι Κ. Επιπλέον έστω aD το 

συµπλήρωµα του συνόλου aD . Το ασαφές σύνολο aD  συσχετίζεται µε το ak την άρνηση του δείκτη 

ak . Ανάλογα µπορούµε να ορίσουµε τα σύνολα bD και cD για τους δείκτες bk  και ck  αντίστοιχα. 

Από τη στιγµή που τα σύνολα είναι ασαφή ένα κείµενο jd  µπορεί να ανήκει σε µια οµάδα π.χ  aD  

ακόµα και αν το κείµενο του jd  δεν περιέχει τον δείκτη ak . 

Το ασαφές σύνολο του ερωτήµατος qD είναι η ένωση όλων των ασαφών συνόλων που 

συσχετίζονται µε τα µέρη της κανονικής µορφής dnfq
r

δηλαδή τα 1cc , 2cc  και 3cc . Το ποσοστό 

συµµετοχής jq,µ του συνόλου jd  στο ασαφές σύνολο απάντησης qD υπολογίζεται ως εξής: 

 

∏
=

++ −−×−−=−−==
3

1

,,,,,,,,321, )1(1()1(1)1(1
i

jcjbjajcjbjajccijccccccjq µµµµµµµµµ  

)1)(1(1()1(1()1(1 ,,,,,,,,, jcjbjajcjbjajcjbja µµµµµµµµµ −−−×−−×−−=  

όπου ji ,µ  { }cbai ,,∈ είναι τα ποσοστά συµµετοχής του jd  στα ασαφή σύνολα που συσχετίζονται µε 

τα ik . 

 
Όπως έχει είδη αναφερθεί το ποσοστό συµµετοχής υπολογίζεται εδώ µε το αλγεβρικό 

άθροισµα αντί του τελεστή µέγιστου max. Επιπλέον µάλιστα χρησιµοποιείται και το αλγεβρικό 
γινόµενο αντί του τελεστή ελάχιστου min. Με αυτό τον τρόπο παράγονται τιµές των ποσοστών 
συµµετοχής που διαφέρουν περισσότερο οµαλά και ταιριάζουν καλύτερα για τον σκοπό της 
ανάκτησης κειµένων. 

 

2.5. Ε̟εκταµένο ∆υαδικό Μοντέλο  
 

Το δυαδικό µοντέλο είναι σίγουρα απλό και κοµψό αλλά δεν περιλαµβάνει στάθµιση όρων ή 
ταξινόµηση του συνόλου ανάκτησης. Σαν αποτέλεσµα το µέγεθος του συνόλου ανάκτησης µπορεί να 
είναι πολύ µικρό ή πολύ µεγάλο. Για αυτούς τους λόγους σήµερα χρησιµοποιείται περισσότερο το 
µοντέλο διανυσµατικού χώρου. Μια εναλλακτική προσέγγιση θα ήταν βέβαια να επεκτείνουµε το 
δυαδικό µοντέλο ώστε να συµπεριλάβει τη λειτουργικότητα του µερικού ταιριάσµατος και τις 
στάθµισης των όρων δεικτοδότησης. 

Το Εκτεταµένο ∆υαδικό Μοντέλο από τους Salton, Fox και Wu [SFW83]  βασίζεται στην 
κριτική των βασικών υποθέσεων της δυαδικής λογικής. Έστω ένα δυαδικό ερώτηµα σύζευξης  
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yx kkq ∧= . Σύµφωνα µε τη δυαδική λογική ένα κείµενο που περιέχει µόνο έναν από τους όρους του 

ερωτήµατος είναι εξίσου άσχετο µε τα κείµενα που δεν περιέχουν κανέναν όρο. Αυτό το κριτήριο 
όµως πολλές φορές είναι αντίθετο µε ότι συχνά έχουµε στο µυαλό µας και το ίδιο συµβαίνει όταν 
εξετάζουµε «καθαρά» διαζευκτικά ερωτήµατα? 

Όταν εξετάζουµε µόνο δύο όρους, µπορούµε να σχεδιάζουµε ερωτήµατα και κείµενα σε ένα 
χάρτη δύο διαστάσεων. Ένα κείµενο jd  τοποθετείται σ’ αυτό το χάρτη µε βάση τα βάρη jxw ,  και 

jyw , που συσχετίζονται µε τα ζεύγη [ xk , jd ] και [ yk , jd ] αντίστοιχα. Υποθέτουµε ότι τα βάρη αυτή 

είναι κανονικοποιηµένα και βρίσκονται ανάµεσα στο 0 και 1. Για παράδειγµα µπορούν να 
υπολογιστούν ως κανονικοποιηµένοι παράγοντες tf-idf µε τον παρακάτω τύπο: 

 

ii

x

jxjx
idf

idf
fw

max
,, ×=                                          (2.11) 

όπου yxf , είναι η κανονικοποιηµένη συχνότητα εµφάνισης του όρου xk στο κείµενο jd  και iidf είναι η 

αντίστροφη συχνότητα κειµένου για έναν όρο ik . Για απλούστευση αναφερόµαστε στο βάρος jxw ,  ως 

χ, στο βάρος jyw ,  ως y και στο διάνυσµα κειµένου ),( ,, jyjxj wwd =
r

ως το σηµείο ),( yxd j = . 

Παρατηρώντας το σχήµα βλέπουµε δύο περιπτώσεις. Καταρχήν για το ερώτηµα διάζευξης 

yxor kkq ∨=  το πλέον ανεπιθύµητο σηµείο είναι το (0,0) και επιλέγουµε την απόσταση από αυτό το 

σηµείο ως µέτρο οµοιότητας για το ερώτηµα orq . Επίσης για το ερώτηµα σύζευξης yxand kkq ∧=  το 

ζητούµενο σηµείο είναι το (1,1) και επιλέγουµε το συµπλήρωµα της απόστασης από το σηµείο αυτό 
ως µέτρο οµοιότητας για το ερώτηµα andq . Έτσι λοιπόν έχουµε:  

2
),(

22 yx
dqsim or

+
=                                         (2.12) 

 

2

)1()1(
1),(

22 yx
dqsim and

−+−
−=                              (2.13) 

 
Εάν τα βάρη είναι όλα δυαδικά ένα κείµενο µπορεί να τοποθετηθεί µόνο στις τέσσερις γωνίες 

((0,0), (0,1), (1,0), (1,1)) και οι τιµές για τα µέτρα οµοιότητας ),( dqsim or και ),( dqsim and  είναι 

(0,
2

1
,1) και (0,1-

2

1
,1) αντίστοιχα. 

Βέβαια, από τη στιγµή που ο αριθµός των όρων δεικτοδότηση  σε µια συλλογή κειµένων είναι t 
, το δυαδικό µοντέλο που συζητάµε εδώ χρησιµοποιεί ευκλείδιες αποστάσεις σε χώρο διάστασης t. 
Επιπλέον µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε έναν ακόµα καλύτερο φορµαλισµό από τη θεωρία των 
νορµών διανυσµάτων. 

Η p-norm γενικεύει την έννοια της απόστασης για να συµπεριλάβει όχι µόνο ευκλείδιες 
αποστάσεις αλλά επίσης και p-αποστάσεις, όπου ∞≤≤ p1 είναι µια παράµετρος που πρέπει να δοθεί. 

Ένα γενικευµένο ερώτηµα διάζευξης δίνεται από τον τύπο: 
 

m

ppp

or kkkq ∨∨∨= ....21                                 (2.14) 

 
και αντίστοιχα ένα γενικευµένο διάνυσµα σύζευξης γράφεται: 
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m

ppp

and kkkq ∧∧∧= ....21                                (2.15) 

 
Αντίστοιχα τα µέτρα οµοιότητας µεταξύ ερωτηµάτων και κειµένων δίδονται: 
 

pp

m

pp

jor
m

xxx
dqsim

1

21 ...
),( 









 +++
=                       (2.16) 

 

          
pp

m

pp

jand
m

xxx
dqsim

1

21 )1(...)1()1(
1),( 







 −++−+−
−=                       (2.17)  

όπου ix  αντιστοιχεί στο βάρος diw , που συσχετίζεται µε το ζεύγος [ ik , jd ]  

 
Η p-norm που έχει ορισθεί παραπάνω έχει µερικές ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Καταρχήν όταν p=1 
µπορούµε να δούµε ότι: 
 

),( dqsim or = ),( dqsim and = 
m

xxx m+++ ...21              (2.18) 

 
∆εύτερον όταν ∞=p  βλέπουµε ότι: 

)max(),( ior xdqsim =                                 (2.19) 

)min(),( iand xdqsim =                                (2.20) 

 
Έτσι, λοιπόν, όταν p=1 τα ερωτήµατα διάζευξης και σύζευξης αξιολογούνται µε παρόµοιο τρόπο 
όπως του διανυσµατικού µοντέλου ενώ όταν ∞=p  τα ερωτήµατα αξιολογούνται µε βάση το 

φορµαλισµό της ασαφούς λογικής. Βέβαια όταν επιλέγουµε τιµές ανάµεσα στο 1 και το άπειρο 
µπορούµε να επηρεάσουµε αντίστοιχα τη συµπεριφορά της ταξινόµησης. 

Η επεξεργασία πιο γενικών ερωτηµάτων γίνεται οµαδοποιώντας τους τελεστές σε 

προκαθορισµένη σειρά. Για παράδειγµα έστω το ερώτηµα 321 )( kkkq pp ∨∧=  η οµοιότητα τότε 

υπολογίζεται ως: 
 

p

p

p

ppp

x
xx

dqsim

1

3

1

21

2

2

)1()1(
1

),(
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 −+−
−

=              (2.21) 

και αυτή η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί αναδροµικά για όλους τους and/or τελεστές του 
ερωτήµατος. 

Επίσης µια ακόµα ενδιαφέρουσα πτυχή του µοντέλου είναι η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν 

συνδυασµοί από διαφορετικές τιµές της παραµέτρου p στο ίδιο ερώτηµα όπως π.χ 32

2

1 )( kkk ∞∧∨  
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που σηµαίνει ότι οι όροι 1k  και 2k  εξετάζονται σαν να βρίσκονται στο µοντέλο διανυσµατικού χώρου 

αλλά η παρουσία του 3k  είναι απαραίτητη. 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι το εκτεταµένο δυαδικό µοντέλο χαλαρώνει το κλασικό δυαδικό 
µοντέλο θεωρώντας τους δυαδικούς τελεστές στα πλαίσια των αλγεβρικών αποστάσεων. Είναι λοιπόν 
ένα υβριδικό µοντέλο που έχει ιδιότητες από τα συνολοθεωρητικά και τα αλγεβρικά µοντέλα.  

 

2.6. Αξιολόγηση ενός συστήµατος ανάκτησης ̟ληροφορίας 
 

Όταν εξετάζουµε την αξιολόγηση ενός συστήµατος ανάκτησης, πρέπει πρώτα να σκεφτούµε τη 
συγκεκριµένη λειτουργία προς αξιολόγηση. Για παράδειγµα η λειτουργία ανάκτησης µπορεί να 
αποτελείται απλά από ένα ερώτηµα που υφίσταται επεξεργασία οµαδικά (π.χ. ο χρήστης υποβάλει ένα 
ερώτηµα και λαµβάνει πίσω µια απάντηση) ή από µια ακολουθιακή διαδικασία (π.χ ο χρήστης 
καθορίζει την πληροφοριακή του ανάγκη µέσω µια διαλογικής διαδικασίας µε το σύστηµα). Επιπλέον 
η διαδικασία ανάκτησης µπορεί να περιλαµβάνει συνδυασµό αυτών των δύο στρατηγικών. Οι 
οµαδικές και διαλογικές διαδικασίες ερωτήσεων είναι αρκετά διαφορετικές µεταξύ τους και άρα 
διαφορετικές πρέπει να είναι οι µεθοδολογίες για την αξιολόγηση τους. Στην πραγµατικότητα σε µια 
διαλογική διαδικασία η προσπάθεια του χρήστη, τα χαρακτηριστικά της διαπροσωπίας, η 
καθοδήγηση από το σύστηµα, η διάρκεια της όλης διαδικασίας είναι όλα εξίσου σηµαντικές πλευρές 
που πρέπει να µετρηθούν. Αντίθετα σε µια οµαδική διαδικασία κανένα απ’ όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά δεν είναι τόσο σηµαντικό όσο η ποιότητα του συνόλου ανάκτησης – απάντησης που 
παράγεται τελικά. 

Πέρα από τη φύση των ερωτήσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι συνθήκες  που η 
αξιολόγηση θα λάβει χώρα καθώς και ο τύπος της διαπροσωπίας που θα χρησιµοποιηθεί. Σχετικά µε 
τις συνθήκες η αξιολόγηση πειραµάτων που διεξάγονται στο εργαστήριο µπορεί να είναι αρκετά 
διαφορετική από την αξιολόγηση στο πραγµατικό περιβάλλον. Σχετικά µε τον τύπο της 
διαπροσωπίας που χρησιµοποιείται πρέπει να σηµειώσουµε ότι παρότι η πλειοψηφία των σηµερινών 
συστηµάτων ανάκτησης πληροφορίας εξακολουθεί να έχει τη κλασική µορφή της λίστας 
αποτελεσµάτων σε ένα ερώτηµα, πολλά σύγχρονα συστήµατα υιοθετούν πολύπλοκα και διαλογικά 
περιβάλλοντα επικοινωνίας µε τον χρήστη.  

Παρακάτω εντοπίζουµε την αξιολόγηση σε συστήµατα που αξιολογούνται στο εργαστήριο και 
έχουν τη µορφή της λίστας αποτελεσµάτων. 

 

Ανάκληση (Recall) και Ακρίβεια (Precision)  

 
Έστω για παράδειγµα µια πληροφοριακή απαίτηση Ι (προς µια συλλογή κειµένων) και το 

σύνολο R των σχετικών κειµένων. Έστω R  ο αριθµός των κειµένων σε αυτό το σύνολο. Ας 

υποθέσουµε επίσης ότι µέσω το σύστηµα επεξεργάζεται την πληροφορική απαίτηση Ι και παράγει ένα 

σύνολο ανάκτησης Α. Έστω A  ο αριθµός των κειµένων σε αυτό το σύνολο. Επιπλέον έστω aR  ο 

αριθµός των κειµένων της τοµής των συνόλων R και A. 
 
Η ανάκληση και η ακρίβεια ορίζονται όπως παρακάτω: 
 
Ανάκληση: Είναι το µέρος των σχετικών κειµένων (του συνόλου R) που ανακτώνται από το 

σύστηµα. 
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R

Ra
=Re                                                   (2.22)                                                          

  
Ακρίβεια: Είναι το µέρος των κειµένων που έχουν ανακτηθεί  (του συνόλου Α) που είναι 

σχετικά. 

A

Ra
=Pr                                                  (2.23)                      

 
Η ανάκληση και η ακρίβεια έχουν ορισθεί υπό την προυπόθεση ότι όλα τα κείµενα του συνόλου 

ανάκτησης Α έχουν εξετασθεί. Όµως στον χρήστη συνήθως δεν παρουσιάζονται όλα τα κείµενα του 
Α µονοµιάς. Αντίθετα τα κείµενα του Α ταξινοµούνται σε µια λίστα µε βάση το βαθµό σχετικότητας 
µε το ερώτηµα. Ο χρήστης εξετάζει τη λίστα ξεκινώντας από την αρχή της. Σ’ αυτή την περίπτωση οι 
µετρήσεις της ακρίβειας και την ανάκλησης παίρνουν διαφορετικές τιµές κατά τη διάρκεια της 
διάσχισης που µπορούν να αποδοθούν γραφικά υπό τη µορφή µια καµπύλης  ακρίβειας – ανάκλησης. 

 
Έστω µια συλλογή κειµένων και µια πληροφοριακή απαίτηση υπό τη µορφή ενός ερωτήµατος 

q . Έστω επίσης ότι το σύνολο qR περιέχει τα σχετικά µε το ερώτηµα q κείµενα στη συλλογή π.χ 

{ }1238971564439,25953 ,,,,,,,, ddddddddddRq =  δηλαδή σύνολο 10 κείµενα. 

Ο υπό αξιολόγηση αλγόριθµος επιστρέφει για το ερώτηµα q το παρακάτω ιεραρχηµένο  

σύνολο ανάκτησης:  

1.d123      • 
2.d84 

3.d56        • 
4.d6 
5.d8 

6.d9          • 
7.d511 
8.d129 
9.d187 

10.d25     • 
11.d38 
12.d48 
13.d250 
14.d113 

15.d3       • 
 
 
Τα κείµενα που είναι σχετικά µε το ερώτηµα σηµειώνονται µε τελεία. Αν εξετάσουµε αυτήν την 

κατάταξη ξεκινώντας απ’ το πρώτο κείµενο, παρατηρούµε τα εξής: 
Καταρχήν το κείµενο 123d  που κατατάσσεται πρώτο στο σύνολο ανάκτησης είναι σχετικό. 

Επιπλέον αντιστοιχεί στο 10% όλων των κειµένων του συνόλου  qR . Έτσι λέµε ότι έχουµε ακρίβεια 

100% σε επίπεδο ανάκλησης 10%. Έπειτα το κείµενο 56d που κατατάσσεται στην Τρίτη θέση είναι το 

επόµενο σχετικό κείµενο και µε την ίδια λογική λέµε ότι έχουµε ακρίβεια περίπου 66% (δύο στα 
τρία) σε επίπεδο ανάκλησης 20% (δύο στα 10 σχετικά κείµενα έχουν ανακτηθεί. Εάν συνεχίσουµε την 
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εξέταση της κατάταξης µε τον ίδιο τρόπο µπορούµε να σχηµατίσουµε διάγραµµα ακρίβειας σε 
σχέση µε την ανάκληση όπως φαίνεται στο (Σχήµα 2.3). Η ακρίβεια σε επίπεδα ανάκλησης 
µεγαλύτερα από 50% πέφτει στο µηδέν διότι δεν έχουν ανακτηθεί όλα τα σχετικά κείµενα.  Αυτό το 
διάγραµµα συνήθως σχηµατίζεται για 11 (αντί για 10) τυποποιηµένα επίπεδα ανάκλησης τα οποία 
είναι 0%,10%,20%…100% όπου η ακρίβεια για το επίπεδο 10% λαµβάνεται µε βάση µια 
διαδικασία παρεµβολής που περιγράφεται παρακάτω. 
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Σχήµα 2.3: Ακρίβεια σε 11 τυ̟ικά ε̟ί̟εδα Ανάκλησης  

 
Στο παραπάνω παράδειγµα, το διάγραµµα ακρίβειας – ανάκλησης έχει κατασκευασθεί για ένα 

ερώτηµα. Συνήθως όµως οι αλγόριθµοι ανάκτησης αξιολογούνται σε ένα σύνολο διαφορετικών 
ερωτηµάτων για κάθε ένα απ’ τα οποία ένα διαφορετικό διάγραµµα µπορεί να προκύψει. Για να 
αξιολογήσουµε την επίδοση ενός αλγόριθµου ανάκλησης πάνω σε όλα τα διαθέσιµα ερωτήµατα 
λαµβάνουµε του µέσους όρους κάθε διαγράµµατος ακρίβειας για κάθε επίπεδο ανάκλησης µε βάση 
τον τύπο: 

 

∑
=

=
qN

i q

i

N

rP
rP

1

)(
)(                                               (2.24) 

όπου )(rP είναι η µέση ακρίβεια για το επίπεδο ανάκλησης r, qN είναι ο αριθµός των ερωτηµάτων 

και )(rPi είναι η ακρίβεια στο επίπεδο ανάκληση r για το ερώτηµα i. 

 
Απ’ τη στιγµή που τα επίπεδα ανάκλησης για κάθε ερώτηµα µπορεί να είναι διαφορετικά από 

τα τυποποιηµένα 11 επίπεδα πολλές φορές είναι αναγκαία η χρησιµοποίηση µιας διαδικασίας 
παρεµβολής.  Έστω για παράδειγµα ότι το σύνολο των σχετικών κειµένων για το ερώτηµα q είναι το 

εξής: 
{ }129563 ,, dddRq =  

 
Σ’ αυτή την περίπτωση, το πρώτο σχετικό κείµενο της κατάταξης είναι το  56d  που παρέχει ένα 

επίπεδο ανάκλησης 33,3% (µε ακρίβεια επίσης 33,3%) επειδή σε αυτό το σηµείο το ένα τρίτο απ’ 
όλα τα σχετικά κείµενα έχει ανακτηθεί. Το δεύτερο σχετικό κείµενο είναι το 129d  το οποίο και 



Σπύρος Ντ. Βρεττός 36 

παρέχει ένα επίπεδο ανάκλησης 66,6% (µε ακρίβεια 25%). Το τρίτο σχετικό είναι το 3d που παρέχει 

ένα επίπεδο ανάκλησης ίσο µε 100% (µε ακρίβεια 20%). Τα διαγράµµατα ακρίβειας στα 11 
τυποποιηµένα επίπεδα ανάκλησης παρεµβάλλονται όπως παρακάτω: 

 
Έστω { }10,...,2,1,0, ∈jr j  η αναφορά στο j-οστό τυποποιηµένο επίπεδο ανάκλησης (π.χ 5r είναι 

µια αναφορά στο επίπεδο ανάκλησης 50%). Τότε  
)(max)(

1
rPrP

jj rrrj +≤≤=  

που δηλώνει ότι η παρεµβαλλόµενη ακρίβεια στο j-οστό επίπεδο ανάκλησης είναι η µέγιστη γνωστή 
ακρίβεια µεταξύ του επιπέδου j και j+1. 

Στο παράδειγµα µας αυτός, ο κανόνας παρεµβολής δίνει τα παρακάτω: Στα επίπεδα ανάκλησης 
0%,10%,20% και 30% η παρεµβαλλόµενη ακρίβεια είναι 33,3% (που είναι η γνωστή ακρίβεια σε 
επίπεδο ανάκλησης 33,3%). Στα επίπεδα ανάκλησης 40%, 50% και 60% η παρεµβαλλόµενη 
ακρίβεια είναι 25% (η ακρίβεια στο επίπεδο ανάκλησης 66,6%). Στα επίπεδα ανάκλησης 70%, 
80%,90% και 100% η παρεµβαλλόµενη ακρίβεια είναι 20% (η ακρίβεια σε επίπεδο ανάκλησης 
100%). 

Μια επιπρόσθετη επιλογή είναι να υπολογισθεί η µέση ακρίβεια σε συγκεκριµένα επίπεδα 
ανάκλησης κειµένων. Για παράδειγµα µπορούµε να υπολογίσουµε τη µέση ακρίβεια όταν 
5,10,15,20,30,50 ή 100 σχετικά κείµενα έχουν βρεθεί. Αυτή η διαδικασία είναι ανάλογη των 11 
τυποποιηµένων επιπέδων ανάκλησης και παρέχει επιπλέον πληροφορία για την επίδοση του 
αλγορίθµου. 
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Κεφάλαιο 3 
 
Κατηγοριο̟οίηση Κειµένου  
 
 
 

Η ταξινόµηση (κατηγοριο̟οίηση) κειµένου (text classification) [Yan99], [YL99] αφορά τον χαρακτηρισµό 
διαφόρων κειµένων µε βάση κάποιες προκαθορισµένες κατηγορίες. Αν και οι πρώτες µέθοδοι 
ταξινόµησης κειµένου έκαναν την εµφάνισή τους κατά τη δεκαετία του ’60, το επιστηµονικό 
ενδιαφέρον πάνω στο πεδίο αυτό έγινε έντονο µόνο από τη δεκαετία του ’90 και µετά, οπότε και 
άρχισαν να κατασκευάζονται περισσότερο ισχυρά υπολογιστικά συστήµατα. Σήµερα, η ταξινόµηση 
κειµένου εφαρµόζεται σε πολλούς τοµείς, όπως είναι η οργάνωση εγγράφων, η ανάλυση 
(φιλτράρισµα) εγγράφων, η αυτόµατη δεικτοδότηση συστηµάτων ανάκτησης πληροφορίας και η 
αυτόµατη δηµιουργία µετά-δεδοµένων για την περιγραφή εγγράφων [Seb02]. 

Από τη δεκαετία του ’90 και µετά, στα συστήµατα τα οποία επρόκειτο να ταξινοµήσουν 
έγγραφα άρχισε να πραγµατοποιείται εκπαίδευση (machine learning), σύµφωνα µε την οποία λαµβάνει 
χώρα η αυτόµατη κατασκευή ταξινοµητών για κάθε µια από κάποιες προκαθορισµένες κατηγορίες. 
Για να γίνει αυτό, το σύστηµα διαθέτει -εκτός από τις προκαθορισµένες κατηγορίες- και διάφορα 
έγγραφα εκπαίδευσης τα οποία έχουν ταξινοµηθεί σε αυτές. Το σύστηµα σε αυτήν την περίπτωση 
µαθαίνει παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά τα οποία συνθέτουν τις κατηγορίες. Η διαδικασία αυτή 
είναι µάθηση µε επίβλεψη (supervised) εφόσον απαιτείται η γνώση των εγγράφων που έχουν 
ταξινοµηθεί σε κάθε κατηγορία. Έστω D µια συλλογή n κειµένων dj, j=1..n, καθένα από τα οποία 
ανήκει σε µια ή περισσότερες από c κατηγορίες (θέµατα) cl, l=1..c. Κατ’ αρχήν, σχηµατίζουµε τον 
διανυσµατικό χώρο των κειµένων Dt χρησιµοποιώντας κάποιο µοντέλο ανάκτησης πληροφορίας 
όπως το µοντέλο ∆ιανυσµατικού Χώρου. Ο διανυσµατικός χώρος των κατηγοριών ορίζεται µέσω του 

πίνακα κατηγοριών – κειµένων CD, όπου cdji ∈ {0,1} είναι η πληροφορία αν η το j -κείµενο ανήκει 
στην l –κατηγορία. Ένας ταξινοµητής κειµένου είναι µια απεικόνιση f από τον διανυσµατικό χώρο 
των κειµένων Dt στον διανυσµατικό χώρο των κατηγοριών Cl. Για να σχηµατίσουµε µια τέτοια 
απεικόνιση χρειάζεται να χωρίσουµε την συλλογή κειµένων σε ένα σύνολο εκπαίδευσης µε βάση το 
οποίο εκπαιδεύουµε τον ταξινοµητή και ένα σύνολο δοκιµής το οποίο χρησιµοποιούµε για να 
ελέγξουµε την ποιότητα της µάθησης. Συχνά, για να βελτιστοποιήσουµε την απόδοση ενός 
ταξινοµητή, δοκιµάζουµε διάφορες τιµές για τις εσωτερικές παραµέτρους του ταξινοµητή και 
παρατηρούµε µε ποιες τιµές επιτυγχάνουµε την µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Για να επιτευχθεί 
αυτό, το σύνολο εκ̟αίδευσης διαχωρίζεται περαιτέρω σε ένα ̟ραγµατικό σύνολο εκ̟αίδευσης (true training 
set) µέσω του οποίου θα κατασκευαστούν οι ταξινοµητές, και σε ένα σύνολο ε̟ικύρωσης (validation set) 
το οποίο βοηθά στην εύρεση του βέλτιστου ταξινοµητή µέσω επαναλαµβανόµενων ελέγχων.  
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Training Set Test Set  

d1 … … di di+1 … … dm 

c1 cd11 … … cd1i cd1(i+1) … … cd1m 

… … … … … … … … … 

cj cdj1 … … cdji cdj(i+1) … … cdjm 

… … … … … … … … … 

cc cdc1 … … cdci cdc(i+1) … … cdcm 

 

Πίνακας 3.1: Ο ̟ίνακας κατηγοριών – κειµένων CD 

 
Έστω τυχαίο προτύπο d το οποίο ορίζεται σε έναν διανυσµατικό χώρο χαρακτηριστικών 

διάστασης t. Κάτω από το πρίσµα της στατιστικής θεωρίας αποφάσεων, το πρόβληµα της 
ταξινόµησης του προτύπου d µεταξύ δύο ή περισσότερων κατηγοριών αντιµετωπίζεται µε βάση την 
εκτίµηση της εκ των υστέρων πιθανότητας αυτό το πρότυπο να ανήκει στις κατηγορίες. Όταν οι 
κατανοµές της τυχαίας µεταβλητής d για κάθε κατηγορία cl είναι γνωστές, τότε µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε το θεώρηµα του Bayes για την εκτίµηση της εκ των υστέρων πιθανότητας ως εξής: 

 

)(

)()|(
)|(

dp

cpcdp
dcP ll

l

⋅
=                                                 (3.1) 

 
όπου  p(cl)  και  p(d)  είναι η εκ των προτέρων πιθανότητα και η κατανοµή του  d  αντίστοιχα. 

Από την στιγµή που δεν γνωρίζουµε τις κατανοµές εκ των προτέρων, υπάρχουν δύο τρόποι να 
εκτιµήσουµε την εκ των υστέρων πιθανότητα. Ο πρώτος είναι να υποθέσουµε ή να εκτιµήσουµε τις 
κατανοµές και να χρησιµοποιήσουµε το θεώρηµα Bayes. Ο δεύτερος είναι να την υπολογίσουµε 
απ'ευθείας χρησιµοποιώντας κάποια µέθοδο γραµµικής ή µη-γραµµικής παλινδρόµησης. Στην 
δεύτερη περίπτωση µπορούµε να ακολουθήσουµε τις στρατηγικές της ολικής  ή της το̟ικής 
προσέγγισης.  

Η ολική προσέγγιση βασίζεται στην  κατασκευή ενός µοντέλου της συνάρτησης  f:Rt->R την 

οποία θέλουµε να προσεγγίσουµε µε βάση τα πρότυπα της µορφής  zj=( jd
r

,yj). Η κατασκευή του 

µοντέλου αυτού βασίζεται στην επιλογή των παραµέτρων m, w
r
 , v
r
, µε τις οποίες µια συνάρτηση 
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ελαχιστοποιεί το µέσο τετραγωνικό σφάλµα πρόβλεψης. Με βάση τη µορφή µπορούµε να 
διακρίνουµε δύο κατηγορίες βασικών συναρτήσεων, τις ̟ροκαθορισµένες και τις ̟ροσαρµοζόµενες.  

Στις ̟ροκαθορισµένες  βασικές συναρτήσεις η µορφή της συνάρτησης είναι σταθερή και 
ανεξάρτητη από το δείγµα εκπαίδευσης δίνοντας την παρακάτω παραµετροποίηση: 
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Μια που η παραµετροποίηση αυτή είναι γραµµική ως προς τις παραµέτρους w
r
, η εκτίµησή 

τους µπορεί να γίνει µε βάση την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. 
Στις ̟ροσαρµοζόµενες  βασικές συναρτήσεις η εκτίµηση των παραµέτρων w

r
 και v

r
 γίνεται µε 

µεθόδους µη – γραµµικής βελτιστοποίησης. Τα νευρωνικά δίκτυα multi-layer perceptron (MLP) και 
radial basis functions (RBF) χρησιµοποιούν προσαρµοζόµενες βασικές συναρτήσεις. 

Στην περίπτωση των δικτύων MLP   οι βασικές συναρτήσεις είναι σιγµοειδούς µορφής: 
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Στην περίπτωση  των δικτύων RBF, οι βασικές συναρτήσεις είναι συνήθως Γκαουσιανής 

µορφής: 
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Η το̟ική προσέγγιση βασίζεται στην εκτίµηση της άγνωστης συνάρτησης  f  τοπικά γύρω από 

το ζητούµενο σηµείο  d
r
, µε τη µορφή: 
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                                             (3.6) 

 
Ο σκοπός των µεθόδων τοπικής ταξινόµησης είναι η κατασκευή τοπικών αποφάσεων γύρω από 

το εκτιµώµενο σηµείο x και τυπικές περιπτώσεις τέτοιας προσέγγισης είναι τα δίκτυα k-NN και 
LVQ. Ο αλγόριθµος LVQ για ταξινόµηση είναι µια τροποποίηση του γνωστού αλγορίθµου LVQ για 
οµαδοποίηση. 

Η επιλογή των παραµέτρων γίνεται µε σκοπό να έχουµε το ελάχιστο σφάλµα γενίκευσης 
(σφάλµατα σε δεδοµένα που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί για εκπαίδευση) σε σχέση  µε το σφάλµα 
µάθησης (σφάλµατα σε δεδοµένα του συνόλου εκπαίδευσης). ∆υστυχώς η ελαχιστοποίηση του 
σφάλµατος µάθησης (υπερεκπαίδευση) γίνεται σε βάρος του σφάλµατος γενίκευσης. ∆ιάφορες 
τεχνικές χρησιµοποιούνται για την εξισορρόπηση µάθησης – γενίκευσης ενώ αλγόριθµοι όπως τα 
SVMs αντιµετωπίζουν το πρόβληµα σε πιο ισχυρή  θεωρητική βάση. 

 
 

 

3.1. Αξιολόγηση ενός συστήµατος ταξινόµησης κειµένου 
 

Η επίδοση της ταξινόµησης [Lew91] αξιολογείται µε βάση τους κλασικούς όρους της ακρίβειας 
και της ανάκλησης τροποποιηµένους για την περίπτωση της ταξινόµησης. Για την κατηγοριοποίηση 

στην κατηγορία  cl, έστω   tpl ,  fpl ,  tnl ,  fnl  τα όντως θετικά, ψευδό-θετικά, όντως αρνητικά, και 
ψευδό-αρνητικά κείµενα αντίστοιχα. Η ακρίβεια ορίζεται ως η εκτιµώµενη πιθανότητα ότι, εάν ένα 

τυχαίο κείµενο  d
r
 ταξινοµείται στην κατηγορία cl, αυτή η απόφαση είναι σωστή: 
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Με παρόµοια λογική, η ανάκληση ορίζεται ως η εκτιµώµενη πιθανότητα ότι, εάν ένα τυχαίο 

κείµενο  d
r
 έπρεπε να ταξινοµηθεί στην κατηγορία cl, αυτή η απόφαση τελικά λαµβάνεται, δηλαδή: 
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=Re                                                      (3.8) 

 
Η ακρίβεια και η ανάκληση συνδέονται µε αντίστροφο τρόπο. Υψηλά επίπεδα ακρίβειας 

µπορούν να επιτευχθούν κρατώντας την ανάκληση σε µικρές τιµές και αντίστροφα. Υπάρχουν λοιπόν 
µετρικές που συνδυάζουν την ακρίβεια και την ανάκληση µε πιο χαρακτηριστική την µετρική Fa  για  
0<a<1:  
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Όταν  a=0.5, η µετρική Fa αναφέρεται συνήθως στην βιβλιογραφία ως F1 και δίνει ίση 

βαρύτητα στην ακρίβεια και στην ανάκληση. 
Όταν θέλουµε να αποκτήσουµε εκτιµήσεις για ολόκληρο το σύνολο κειµένων, µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε δύο βασικές µεθόδους, την µικροστάθµιση, όπου η τιµή  F  αποκτάται 
αθροίζοντας την ακρίβεια και την ανάκληση για κάθε απόφαση, και την µακροστάθµιση, όπου η τιµή  
F  είναι η µέση τιµή των τιµών  F1i  που έχουν υπολογισθεί για κάθε κατηγορία. 

Είναι φανερό ότι η µικροστάθµιση δίνει διαφορετικά αποτελέσµατα από την µακροστάθµιση 

επειδή επηρεάζεται από τις κατηγορίες που περιέχουν περισσότερα πρότυπα εκπαίδευσης. Αντίθετα, η 

µακροστάθµιση δίνει το ίδιο βάρος σε όλες τις κατηγορίες. 

 

 

 

Προσδιορισµός κατωφλίων 

 
Όλοι οι προηγούµενοι αλγόριθµοι προσδιορίζουν µια εκτίµηση για την πιθανότητα να ανήκει ένα 
κείµενο dj σε µια κατηγορία cl. Αν υποθέσουµε ότι το κείµενο dj ανήκει σε µία µόνο από τις 
κατηγορίες cl τότε το κείµενο αποδίδεται σε εκείνη την κατηγορία για την οποία παρουσιάζει την 
µέγιστη πιθανότητα συµµετοχής. Αν όµως υποθέσουµε ότι ένα κείµενο µπορεί να ανήκει ταυτόχρονα 
σε περισσότερες από µία κατηγορίες, τότε πρέπει να συµπεριλάβουµε  και µια φάση προσδιορισµού 
ενός κατωφλίου τl(threshold), τέτοιου ώστε να λαµβάνεται η απόφαση για κατηγοριοποίηση ενός 
εγγράφου dj στην κατηγορία cl αν και µόνο αν ισχύει f(d) ≥τl. Για την επιλογή µιας τιµής για ένα 
κατώφλι τl υπάρχουν δυο τεχνικές οι οποίες αναλύονται στην συνέχεια. 

Σύµφωνα µε την πρώτη τεχνική, που είναι και η συνηθέστερη, το κατώφλι τl προσδιορίζεται ως 
µέρος της συνάρτησης  εκτίµησης πιθανότητας. Μπορούµε να θεωρήσουµε ένα κοινό κατώφλι για 
όλες τις κατηγορίες, αλλά ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα έχουµε αν για κάθε κατηγορία cl θέσουµε 
και διαφορετικό κατώφλι τl. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιµάζονται διάφορες τιµές για το κατώφλι τj 
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και κάθε φορά υπολογίζουµε την αποτελεσµατικότητα του ταξινοµητή πάνω στο σύνολο επικύρωσης 
(validation set). Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιλέγουµε εκείνο το κατώφλι µε το οποίο µεγιστοποιείται η 
αποτελεσµατικότητα του ταξινοµητή. ∆ιάφορες συναρτήσεις µέτρησης της αποτελεσµατικότητας των 
ταξινοµητών θα αναφερθούν στην επόµενη παράγραφο. 

Μια εναλλακτική τακτική για την επιλογή κατωφλιών είναι ο αναλογικός προσδιορισµός 
κατωφλίων (proportional thresholding). Σύµφωνα µε αυτήν την τακτική, θέτουµε το κατώφλι τj έτσι 

ώστε η επίδοση της ταξινόµησης στο σύνολο ελέγχου µιας κατηγορίας cj να είναι όσο γίνεται πιο 

κοντά στην επίδοση στο σύνολο εκπαίδευσης της κατηγορίας cj. Αυτή η µέθοδος βασίζεται στην 
αρχή σύµφωνα µε την οποία τόσο στο σύνολο εκπαίδευσης όσο και στο σύνολο ελέγχου το ίδιο 
ποσοστό εγγράφων του αρχικού συνόλου πρέπει να ταξινοµείται στην κατηγορία cj. 
 

3.2. Βασικοί αλγόριθµοι ταξινόµησης κειµένου 
 

Ταξινοµητές Naive Bayes (ΝΒ) 
 

Ο αλγόριθµος αυτός είναι µια απ’ ευθείας εφαρµογή του θεωρήµατος Bayes για ταξινόµηση 
προτύπων. Η πιθανότητας  Pr(cl |dj) ότι ένα κείµενο  dj  είναι µέλος της κατηγορία cl είναι: 
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όπου Pr(cl) είναι η εκ των προτέρων πιθανότητα ένα κείµενο να ανήκει στην κατηγορία cl και  Pr(dj | 
cl) είναι η πιθανοφάνεια της παρατήρησης ενός κειµένου σαν το jd  στην κατηγορία αυτή. 

Η εκτίµηση  ( )lcr�P  της πιθανότητας  Pr(cl)  µπορεί να υπολογιστεί από το µέρος των κειµένων 

εκπαίδευσης που ανήκουν στην κατηγορία: 
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Η πιθανότητα της παρατήρησης ενός κειµένου σαν το  jd   στην κατηγορία cl  βασίζεται στην 

παραδοχή ότι η εµφάνιση µιας λέξης στην κατηγορία cl είναι ανεξάρτητη από τις εµφανίσεις των 

άλλων λέξεων. Συνεπώς, η πιθανότητα  P( jd | cl)  είναι: 

 

( ) ( ) ji

d

i lilj dtctcd
j ∈= ∏ =

,|Pr|Pr
1

                                     (3.12) 

 

όπου  ki  συµβολίζει την  i-λέξη (όρο) του κειµένου  dj, το οποίο περιλαµβάνει συνολικά |dj|  λέξεις. 

Έτσι λοιπόν, για την εκτίµηση της  Pr( jd | cl) αρκεί η εκτίµηση της πιθανοφάνειας  P(ki| cl)   

παρατήρησης της λέξης  ki  στην κατηγορία  cl: 
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όπου TF(ki ,cl) είναι ο αριθµών των εµφανίσεων της λέξης ki στην κατηγορία cl και t  ο συνολικός 
αριθµός λέξεων.  

 
Ταξινοµητές Rocchio 

 
Ο αλγόριθµος του Rocchio εφαρµόζεται στην κατηγοριοποίηση κειµένου µαζί µε την στάθµιση TF-
IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency) [Joc97]  και συνήθως χρησιµοποιείται ως 
αλγόριθµος σύγκρισης για νέους αλγορίθµους ταξινόµησης κειµένου. Η στάθµιση TF-IDF είναι ένας 
µετασχηµατισµός δύο σταδίων  aij=Lij Gi, όπου Lij είναι η συχνότητα εµφάνισης της λέξης  i  στο 
κείµενο  dj  και  Gi=log n/dfi  είναι η αντίστροφη συχνότητα κειµένων (n είναι ο αριθµός των 
κειµένων και  dfi ο αριθµός των κειµένων στα οποία η λέξη  i  εµφανίζεται τουλάχιστον µια φορά). 
Λέξεις που εµφανίζονται συχνά σε ένα κείµενο (TF) και σπάνια εκτός αυτού (IDF) είναι πιο πιθανό να 
είναι σχετικές µε το θέµα του κειµένου. 

Ο αλγόριθµος αυτός σχηµατίζει ένα µοντέλο για κάθε κατηγορία  cl  συνδυάζοντας τα σχετικά 
διανύσµατα σε ένα αντιπροσωπευτικό διάνυσµα  lv

r
 το οποίο προκύπτει από το άθροισµα ή –

συνηθέστερα- τον µέσο όρο των διανυσµάτων της κατηγορίας: 
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όπου  NCl είναι ο αριθµός των κειµένων που ανήκουν στην κατηγορία  cl. Συνήθως, τα κείµενα που 
δεν είναι µέλη της κατηγορίας δεν χρησιµοποιούνται στον σχηµατισµό του αντιπροσωπευτικού 
διανύσµατος. 

Ένα τυχαίο κείµενο  jd  αποδίδεται στην κατηγορία µε της οποίας το αντιπροσωπευτικό 

διάνυσµα σχηµατίζει τη µικρότερη γωνία: 
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Είναι φανερό λοιπόν από τα παραπάνω ότι ο αλγόριθµος Rocchio είναι µια ειδική περίπτωση 

του αλγορίθµου LVQ για ταξινόµηση, όταν έχουµε µια οµάδα ανά κατηγορία και ο κανόνας 
απόφασης είναι η γωνία.   

 
Ταξινοµητές k-Nearest Neighbor (k-NN) 

 
Παρά την απλότητά του, ο αλγόριθµος των k - πλησιέστερων γειτόνων είναι ιδιαίτερα ισχυρός. 
∆οθέντος ενός κειµένου, το σύστηµα βρίσκει τους k κοντινότερους γείτονες µεταξύ των κειµένων 
εκπαίδευσης µε βάση κάποια µετρική -συνήθως χρησιµοποιείται η µετρική της γωνίας- και 
χρησιµοποιεί τις κατηγορίες τους για να σταθµίσει τις υποψήφιες κατηγορίες. Το µέτρο οµοιότητας 
κάθε γειτονικού κειµένου προς το τυχαίο κείµενο χρησιµοποιείται για να σταθµίσει τις κατηγορίες σε 
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σχέση µε το τυχαίο κείµενο. Η απόφαση για την συµµετοχή του κειµένου  d  στην κατηγορία  cl  
λαµβάνεται σε σχέση µε ένα κατώφλι  bl  που καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία: 
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                      (3.16) 

 
Ταξινοµητές Linear Least Square Fit (LLSF) 

 
Στην περίπτωση του γραµµικού ταιριάσµατος ελαχίστων τετραγώνων, κατασκευάζεται ένα µοντέλο 
πολλαπλής παλινδρόµησης µε βάση το σύνολο εκπαίδευσης. Ουσιαστικά λύνουµε το πρόβληµα  
ΑΧ=Β,  όπου  Α  είναι ο πίνακας των διανυσµάτων εκπαίδευσης και  Β  ο πίνακας των κατηγοριών 
στις οποίες ανήκουν τα διανύσµατα αυτά.  

 
Ταξινοµητές Ακτινικής Βάσης (Radial Basis Functions- RBF) 

 
Τα Νευρωνικά ∆ίκτυα Ακτινικής Βάσης (Radial Basis Function-RBF) είναι ένας απλός αλλά ισχυρός 
αλγόριθµος µηχανικής µάθησης για µη – γραµµική προσέγγιση συνάρτησης και ταξινόµηση. Έστω 

π.χ. η προσέγγιση µιας συνάρτησης   f:Rt → R βασισµένη στα δείγµατα    njydz jjj K
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Στην περίπτωση των RBF οι συναρτήσεις βάσης είναι συµµετρικές ακτινικές Γκαουσιανές της 

µορφής: 
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Τα διαφορετικά επίπεδα ενός RBF δικτύου (κρυµµένο επίπεδο από συναρτήσεις βάσης και 
επίπεδο εξόδου του συνδυασµού τους) επιτελούν εν γένει διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικούς 
χρόνους.  

Η διαδικασία µη επιβλεπόµενης µάθησης που ακολουθείται για τον προσδιορισµό των 
Gaussian µπορεί να περιγραφεί από τον ακόλουθο αλγόριθµο: 

 
1.  Επιλογή του αριθµού των συναρτήσεων βάσης του κρυµµένου επιπέδου (m) 

2.  Εκτίµηση των κέντρων kv
r
 χρησιµοποιώντας τις τιµές d

r
του συνόλου εκπαίδευσης µε 

αλγόριθµους µη – επιβλεπόµενη εκπαίδευσης όπως k-means ή self-organizing maps (SOM). 
3.   Καθορισµός της παραµέτρου εύρους ka  χρησιµοποιώντας τον ακόλουθο ευριστικό 

κανόνα: Για όλα τα κέντρα kv
r
, βρίσκουµε την απόσταση kr από το κοντινότερο κέντρο και 

θέτουµε την παράµετρο εύρους kk ra γ=  όπου γ  είναι µια παράµετρος που ελέγχει την επικάλυψη 
µεταξύ των συναρτήσεων βάσης (πρακτικά 31 ≤≤ γ ).  



Σπύρος Ντ. Βρεττός 44 

4.  Εκτίµηση των βαρών w
r
µε γραµµικά ελάχιστα τετράγωνα. 

 
Ο αλγόριθµος ταξινόµησης RBF χρησιµοποιεί µη γραµµική παλινδρόµηση πολλαπλών εξόδων 

για να κατασκευάσει το όριο απόφασης και η εκπαίδευση γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω. 
 

 
Ταξινοµητές Support Vector Machines (SVMs) 

  
 

Στην απλή γραµµική µορφή του, ένα SVM είναι ένα υπέρ-επίπεδο το οποίο διαχωρίζει το σύνολο 
των θετικά δειγµάτων από το σύνολο των αρνητικών µε µέγιστο περιθώριο (margin).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ένα υπέρ-επίπεδο διαχωρισµού είναι µια γραµµική συνάρτηση η οποία είναι ικανή να 

διαχωρίσει (στο πρόβληµα της ταξινόµησης προτύπων) τα δεδοµένα εκπαίδευσης (µάθησης) χωρίς 
σφάλµα. Έστω ότι τα δεδοµένα (δείγµατα) εκπαίδευσης αποτελούνται από  n δείγµατα (d1,y1), …, 

(dn,yn), d ∈ Rt, y e {+1,-1} τα οποία είναι δυνατόν να διαχωριστούν από µια γραµµική συνάρτηση 
της µορφής  

  
D(d) = (w·d) + w0                                                        (3.20) 

µε κατάλληλους συντελεστές w και w0. Η συνάρτηση αυτή θεωρούµε ότι διαχωρίζει τα δεδοµένα 
όταν ισχύει  

yj [(w·dj + w0] ≥=1,  j=1,….,n                                     (3.21) 
Η ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια διαχωρισµού προς το κοντινότερο σηµείο ονοµάζεται 

̟εριθώριο (margin) και θα συµβολίζεται µε τ. Ένα επίπεδο διαχωρισµού καλείται βέλτιστο όταν 
διαχωρίζει τα δεδοµένα έχοντας µέγιστο περιθώριο. ∆ιαισθητικά καταλαβαίνουµε ότι µεγαλύτερο 
περιθώριο αντιστοιχεί σε καλύτερη γενίκευση.  

Άρα λοιπόν το πρόβληµα της εύρεσης του βέλτιστου επιπέδου διαχωρισµού είναι ουσιαστικά ο 
καθορισµός εκείνου του w που µεγιστοποιεί το περιθώριο τ. Παρατηρούµε ότι υπάρχει ένα άπειρος 
αριθµός από λύσεις οι οποίες διαφέρουν µόνο στην κλιµάκωση του w και για να περιορίσουµε τις 
λύσεις µπορούµε να καθορίσουµε το γινόµενο του τ και του µέτρου  w να ισούται µε την µονάδα,  

Optimal hyperplane 

D(d) > +1 

D(d) < -1 

D(d) = 0 

D(d) = +1 

D(d) = -1  

Support Vectors 

  d2 

  d1 

  d3 

D(d) < -1 

ξ1=1+D(d1) 

D(d) > +1 

D(d) = 0 

D(d) = +1 

D(d) = -1  

ξ3=1+D(d3) 

ξ2=1+D(d2) 

X

Σχήµα 3.1: Γραµµικό SVM- Το βέλτιστο 

υπερεπίπεδο (µέγιστο περιθώριο µεταξύ 

θετικών και αρνητικών δειγµάτων). 

Σχήµα 3.2: Μη γραµµικά SVM.  
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τ · ||w|| = 1                                                          (3.22) 
 
Έτσι λοιπόν η µεγιστοποίηση του περιθωρίου τ είναι ισοδύναµη µε την ελαχιστοποίηση του 

µέτρου του w. Το βέλτιστο υπέρ-επίπεδο είναι εκείνο το οποίοι ικανοποιεί την συνθήκη (21) και 
επιπλέον ελαχιστοποιεί την παρακάτω   

 
η(w) = ||w||2                                                        (3.23) 

 
Εκείνα τα σηµεία τα οποία βρίσκονται στο περιθώριο ή ισοδύναµα εκείνα τα σηµεία για τα 

οποία η συνθήκη (21) είναι ισότητα καλούνται support vectors. Από την στιγµή βέβαια που τα support 
vectors είναι τα πιο κοντινά στο επίπεδο διαχωρισµού σηµεία, είναι και πιο δύσκολο να ταξινοµηθούν 
εντοπίζοντας έτσι και την επιφάνεια απόφασης.  

Η αναζήτηση ενός βέλτιστου επιπέδου για την περίπτωση που τα πρότυπα είναι γραµµικώς 
διαχωρίσιµα είναι ένα πρόβληµα τετραγωνικής βελτιστοποίησης µε γραµµικού περιορισµούς κατά το 
οποίο προσπαθούµε να προσδιορίσουµε τα  w και wo που ελαχιστοποιούν την συνάρτηση  

 
H(w) = ½·||w||2 

 
υπό τους περιορισµούς  yj [(w·dj + w0] ≥=1,  j=1,….,n στα σηµεία εκπαίδευσης (dj,yj), j=1…n.   

Στην περίπτωση που τα δεδοµένα εκπαίδευσης δεν είναι σε θέση να διαχωριστούν χωρίς λάθος 
(µη γραµµικώς διαχωρίσιµα) είναι επιθυµητό ο διαχωρισµός να γίνει µε τον ελάχιστο αριθµό 
σφαλµάτων. Επιπρόσθετα θα θέλαµε να έχουµε ένα βέλτιστο υπέρ – επίπεδο (µέγιστο περιθώριο) 
προς εκείνα τα δεδοµένα που διαχωρίζονται µε επιτυχία. Ένα σηµείο είναι µη διαχωρίσιµο όταν δεν 
ικανοποιεί την συνθήκη  (21). Αυτό αντιστοιχεί σε ένα σηµείο το οποίο είτε πέφτει µέσα στο 
περιθώριο (ζώνη διαχωρισµού) είτε πέφτει στην λάθος µεριά της γραµµής απόφαση. Μπορούµε να 
εισάγουµε θετικές ψευδοµεταβλητές   ξj j=1,…n  για να  ποσοτικοποιήσουµε τα µη διαχωρίσιµα 
δεδοµένα στην συνθήκη που ορίζει την επιφάνεια διαχωρισµού: 

 yj [(w·dj + w0] ≥1- ξj                                                 (3.24) 
Για ένα δείγµα εκπαίδευση dj η ψευδόµεταβλητή  ξj είναι η απόκλιση από τα όρια του 

περιθωρίου σε σχέση µε την κατηγορία yj στην οποία είναι το πρότυπο. Σύµφωνα µε τον ορισµό µιας 
ψευδοµεταβλητές µεγαλύτερες του µηδενός αντιστοιχούν σε µη διαχωρίσιµα σηµεία ενώ µεταβλητές 
µεγαλύτερες του ένα αντιστοιχούν σε σηµεία που έχουν ταξινοµηθεί σε λάθος κατηγορία. 

Μπορούµε να θέσουµε τώρα το πρόβληµα µε όρους τετραγωνικής βελτιστοποίησης εισάγωντας 
την έννοια τους υπέρ-επιπέδου µε ελαστικό περιθώριο (ελαστική ζώνη). Το υπέρ-επίπεδο αυτό 
ορίζεται από τα  w, wo που ελαχιστοποιούν την συνάρτηση   

2

1 2

1
w

n

C n

j

j +∑
=

ξ                                                           (3.25) 

υπό τους περιορισµούς (9.25) και δοθέντος µιας επαρκώς µεγάλης σταθεράς  C, η οποία επιλέγεται 
από τον χρήστη και επηρεάζει την ισορροπία µεταξύ  complexity και του ποσοστού των µη 
διαχωρίσιµων δειγµάτων. 

Μπορούµε βέβαια να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της µη γραµµικής διαχωρισιµότητας των 
δεδοµένων εκπαίδευσης εφαρµόζοντας σε αυτά έναν µη – γραµµικό µετασχηµατισµό σε έναν χώρο 
υψηλής διαστατικότητας σύµφωνα µε το θεώρηµα του Cover για την διαχωρισιµότητα των προτύπων. 
Το υπέρ-επίπεδο διαχωρισµού ορίζεται τώρα σαν µια γραµµική συνάρτηση των διανυσµάτων του 
νέου χώρου χαρακτηριστικών αντί για τον αρχικό. Η επέκταση αυτή γίνεται συνήθως µε βάση 
συναρτήσεις ακτινικής βάσης (Radial – basis) 
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όπου το εύρος σ2  καθορίζεται εκ’ των προτέρων από τον σχεδιαστή και είναι κοινό για όλους τους 
πυρήνες. 

Το πρόβληµα της βελτιστοποίησης µε περιορισµούς που προκύπτει σε κάθε περίπτωση λύνεται 
µε την µέθοδο των πολλαπλασιαστών Lagrance. Έτσι, η εύρεση του βέλτιστου υπέρ –επιπέδου 
δίνεται από την λύση του παρακάτω προβλήµατος: ∆οθέντος ενός συνόλου εκπαίδευσης 
{(dj,yj)}j=1..n βρες εκείνους τους πολλαπλασιαστές Lagrance {αj} j=1..n που µεγιστοποιούν την 
αντικειµενική συνάρτηση   
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                                 (3.27) 

υπό τους περιορισµούς 

0=∑
j

jjad                                                                   (3.28) 

jCa j ∀≤≤ ,0                                                              (3.29) 

όπου  k(dj,dk ) είναι γραµµική όταν δεν εφαρµόζεται µη-γραµµικός µετασχηµατισµός C = ∞ όταν 

υποθέτουµε ότι τα δεδοµένα εκπαίδευσης είναι γραµµικός διαχωρίσιµα. 
Για να έχουµε καλή απόδοση στην ταξινόµηση µε SVM πρέπει να επιλέξουµε προσεκτικά 

κάποιες παραµέτρους όπως : 
-Η παράµετρος regularization C, η οποία καθορίζει την ισορροπία µεταξύ της 

ελαχιστοποίησης του σφάλµατος εκπαίδευσης και της ελαχιστοποίησης της πολυπλοκότητας του 
µοντέλου.  
      - Η παράµετρος σ της συνάρτησης που καθορίζει τον µη γραµµικό µετασχηµατισµό από 

τον χώρο εισόδου σε κάποιον άλλο χώρο χαρακτηριστικών υψηλής διάστασης. 
Όλες αυτές οι παράµετροι γενικά ονοµάζονται υπέρ-παράµετροι και συνήθως ρυθµίζονται µέσα 

από κάποια µέθοδο επιλογής µοντέλου π.χ k-fold cross – validation  error ή leave – one – out 
(LOO) µε βάση την ελαχιστοποίηση του εκτιµώµενου σφάλµατος γενίκευσης. 

Για κάθε δείγµα dj  ο ταξινοµητής SVM παράγει την έξοδο  fj = D(dj) = (w· dj) + w0  που είναι η 
απόσταση του dj  από το υπερεπίπεδο διαχωρισµού των θετικών από τα αρνητικά παραδείγµατα. Το 
πρόσηµο της εξόδου δείχνει κατά πόσο το δείγµα χαρακτηρίζεται θετικό ή αρνητικό. Εάν θέλουµε 
ένα µέτρο εµπιστοσύνης για την απόφαση αυτή µπορούµε να ακολουθήσουµε µια παραµετρική 
προσέγγιση [Pla00] για την εκτίµηση των παραµέτρων A και Β µιας σιγµοειδούς συνάρτησης που 
αντιστοιχεί τις εξόδους σε µια εκτίµηση πιθανότητας 

    
)exp(1

1

BAf
p

j

j ++
=                                                                   (3.30) 

τέτοιας ώστε το παρακάτω µέτρο  

( ) ( ) ( )∑ −−+−
j

jjjj ptpt 1log1logmin                                          (3.31) 

ελαχιστοποιείται µε τεχνικές µέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood). 
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Κεφάλαιο 4 
 
Οµαδο̟οίηση Κειµένων  
 
 

Η ανάλυση οµάδων ή διαδικασία οµαδοποίησης (clustering process) είναι µια τεχνική 
πολυµεταβλητής ανάλυσης, η οποία αναθέτει αντικείµενα σε αυτόµατα δηµιουργούµενες οµάδες 
βασισµένη στον υπολογισµό του βαθµού συσχέτισης ή οµοιότητας µεταξύ των αντικειµένων και των 
οµάδων. Η οµαδοποίηση εµφανίζεται σε µια πληθώρα εφαρµογών σχετικές µε την ανάκτηση 
πληροφορίας όπως την συµπαράταξη όρων (term clustering) βασισµένη στις ιδιωµατικές εκφράσεις τους 
ή την συµπαράταξη πηγών πληροφορίας (grouping of information sources). Η πιο κοινή της εφαρµογή 
όµως εντοπίζεται στην οµαδοποίηση εγγράφων-κειµένων. 

Η εισαγωγή της έννοιας της οµαδοποίησης εγγράφων στο πεδίο της ανάκτησης πληροφορίας 
έγινε µε στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας της ανάκτησης. Μετά από κάποια αρχική επιβάρυνση 
οφειλόµενη στην διαδικασία οργάνωσης των εγγράφων σε οµάδες, η έρευνα µπορεί να εξελιχθεί σε 
αναζήτηση των οµάδων που ανταποκρίνονται καλύτερα στους όρους ενός ερωτήµατος σε αντίθεση µε 
την εξαντλητική εξέταση όλων των επιµέρους εγγράφων. 

Η υπόθεση οµαδοποίησης (cluster hypothesis) βασίστηκε στην πρόταση ότι οι συσχετίσεις µεταξύ 
εγγράφων παρέχουν πληροφορία για την σχετικότητα των εγγράφων ως ένα συγκεκριµένο αίτηµα. 

Η οµαδοποίηση είναι µια διαδικασία η οποία µπορεί να εκτελεστεί αποδοτικότερα µε την 
ενσωµάτωση και χρησιµοποίηση πρότερης ή εξωτερικής γνώσης. Η γνώση που ενσωµατώνεται 
αντικατοπτρίζει τους συγκεκριµένους στόχους και την συλλογιστική του χρήστη και σαφώς 
συνεισφέρει στην αποκόµιση καλύτερων αποτελεσµάτων. Σε µια τέτοια περίπτωση η οργάνωση της 
πληροφορίας γίνεται κατά τρόπο που αντικατοπτρίζει πιο στενά τα ενδιαφέροντα του χρήστη σε 
σχέση µε τις σταθερές προσεγγίσεις που παρέχουν οι συµβατικές µέθοδοι οµαδοποίησης. Ιδιαίτερα, 
µια επιβλεπόµενη τεχνική οµαδοποίησης είναι απαραίτητη όταν οι οµάδες που προκύπτουν µε 
εφαρµογή µη επιβλεπόµενων τεχνικών δεν είναι συµπαγείς και καλά διαχωρισµένες. 

Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε το πρόβληµα της ενσωµάτωσης εξωτερικής γνώσης σε 
ένα σύστηµα οµαδοποίησης. Μια σχετική πρόταση αποτελεί η «οµαδοποίηση προσανατολισµένη 
στον χρήστη» (user-oriented clustering) κατά την οποία η ταυτοποίηση των  οµάδων γίνεται στην βάση 
της ανάδρασης σχετικότητας (relevance feedback) χωρίς την εξάρτηση από κάποιο όρο-δείκτη. Αυτή η 
προσέγγιση απαιτεί όπως το σύστηµα να έχει συσσωρεύσει µια µακροπρόθεσµη πληροφορία 
αποτελεσµάτων από προηγούµενες έρευνες. Για την αναγνώριση των οµάδων απαιτείται η επίλυση 
του προβλήµατος επιλογής συνόρων ενώ επιπλέον ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες στις 
περιπτώσεις αποτελεσµάτων που επιστρέφονται από διαφορετικές έρευνες. 

Η προσέγγιση της ηµι-επιβλεπόµενης µάθησης αποτελεί ίσως την καλύτερη τοµή µεταξύ των 
επιβλεπόµενων και µη επιβλεπόµενων τεχνικών. Ο ηµι-επιβλεπόµενος χαρακτήρας εκφράζεται 
κυρίως µε την αξιοποίηση της διαθέσιµης γνώσης για την καλύτερη αρχικοποίηση του αλγόριθµου 
οµαδοποίησης και την εφαρµογή µερικών απλών περιορισµών (constraints) οι οποίοι πρέπει να 
ικανοποιούνται από την κατανοµή των προτύπων στις οµάδες. Ιδιαίτερα, οι κατάλληλες 
αρχικοποιήσεις βασισµένες σε εξωτερική γνώση κατευθύνουν την αναζήτηση λύσης στο πρόβληµα 
της οµαδοποίησης σε καλύτερες περιοχές του χώρου αναζήτησης και συνεπώς αποτρέπουν τον 
εγκλωβισµό σε τοπικές λύσεις ενώ παράλληλα παράγουν οµαδοποιήσεις που συνάδουν µε τις 
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οριζόµενες από τον χρήστη προδιαγραφές [WCRS01] , [BM98]. Επιπλέον, τεχνικές ηµι-

επιβλεπόµενης µάθησης έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία στα Recommender συστήµατα [CLVS05]. 
 

4.1. Μέθοδοι οµαδο̟οίησης και συντελεστές οµοιότητας 
  

Το πρόβληµα της οµαδοποίησης έχει µελετηθεί σε µεγάλο βαθµό από αρκετές επιστηµονικές 
οπτικές γωνίες και διάφοροι σχετικοί αλγόριθµοι έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς. Αυτοί οι 
αλγόριθµοι µπορούν να κατηγοριοποιηθούν βασιζόµενοι σε κριτήρια που αφορούν είτε στην 
θεµελιώδη µεθοδολογία που εφαρµόζουν οδηγώντας σε συσσωρευτικές (agglomerative) ή κατατµητικές 
(partitional) προσεγγίσεις είτε στην δοµή της τελικής λύσης την οποία παράγουν καταλήγοντας σε 
ιεραρχικές και µη ιεραρχικές προσεγγίσεις. 

Οι ιεραρχικοί αλγόριθµοι παράγουν µια λύση οµαδοποίησης η οποία παρουσιάζει µια 
δενδρική δοµή µε µια µοναδική οµάδα ως υπερσύνολο στην κορυφή και µονοσύνολες οµάδες στα 
άκρα. Ειδικότερα, οι συσσωρευτικοί αλγόριθµοι προσδιορίζουν τις ζητούµενες οµάδες αναθέτοντας 
αρχικά κάθε αντικείµενο σε µια ξεχωριστή οµάδα και ακολούθως εκτελώντας επαναληπτικές 
συνενώσεις οµάδων µέχρι την ικανοποίηση κάποιου κριτηρίου τερµατισµού. Έχουν προταθεί αρκετές 
µέθοδοι για τον προσδιορισµό των οµάδων που πρέπει να συνενώνονται σε κάθε επανάληψη όπως οι 
µέσοι οµάδων (group average), απλής σύνδεσης (single-link), πλήρους σύνδεσης (complete link), CURE, 
ROCK, CHAMELEON. 

Οι κατατµητικοί (partitional) αλγόριθµοι όπως ο K-Means, K-medoids ή Autoclass 
προσδιορίζουν τις οµάδες µε κατάτµηση ολόκληρου του συνόλου των προτύπων σε ένα 
προκαθορισµένο ή αυτόµατα παραγόµενο πλήθος οµάδων. Σε εξάρτηση µε τον συγκεκριµένο 
αλγόριθµο που χρησιµοποιείται, ένα σχήµα οµαδοποίησης µπορεί να ληφθεί άµεσα ή έµµεσα µε 
επαναλαµβανόµενες διχοτοµήσεις. Στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχει εν γένει κάποια σχέση µεταξύ 
των σχηµάτων οµαδοποίησης που λαµβάνονται στα διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (granularity levels) 
ενώ στην δεύτερη δηµιουργούνται λύσεις ιεραρχικής δοµής. 

Οι µη ιεραρχικές µέθοδοι διαιρούν µια συλλογή Ν εγγράφων σε Μ οµάδες και χρησιµοποιούν 
ευριστικές µεθόδους για την ανάθεση των εγγράφων ούτως ώστε να επιτύχουν καλές υπολογιστικές 
επιδόσεις. Με αναδροµική χρήση µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή 
ιεραρχικών δοµών. 

 
Στις περισσότερες περιπτώσεις η οµαδοποίηση που λαµβάνεται εξαρτάται από την σειρά 

επεξεργασίας των εγγράφων και από τις ευριστικές παραµέτρους που χρησιµοποιούνται. Σε 
πειράµατα ανάκτησης και αξιολόγησης πληροφορίας βασισµένης σε οµάδες εντοπίστηκε µια σχετική 
µείωση της επίδοσης και για τον λόγο αυτό οι µη ιεραρχικές τεχνικές κρίθηκαν ακατάλληλες για 
χρήση στο γενικότερο πλαίσιο της ανάκτησης πληροφορίας.. 

Εντούτοις, η πρόσφατη αναγνώριση της χρησιµότητας τεχνικών οπτικοποίησης και εργαλείων 
πλοήγησης ιδιαίτερα στα πλαίσια της ανάκτησης πληροφορίας από το ∆ιαδίκτυο προσέδωσε εκ νέου 
σηµασία στις µη ιεραρχικές µεθόδους οµαδοποίησης λόγω της αποδοτικότητας τους από άποψης 
ταχύτητας οργάνωσης των αποτελεσµάτων έρευνας. Παρόλο που θεωρούνται λιγότερο αποδοτικές 
µέθοδοι σε σχέση µε τις αντίστοιχες ιεραρχικές, έχουν αποδειχτεί επαρκείς για χρήση από διάφορα 
εργαλεία ανάκτησης και απεικόνισης. Τέτοια εργαλεία µπορούν να υποστηρίξουν τον χρήστη στην 
εξερεύνηση των αποτελεσµάτων της έρευνας µε την αναγνώριση της δοµής του ανακτώµενου συνόλου 
εγγράφων. 

Στα πρόσφατα χρόνια, αρκετοί ερευνητές έχουν αναγνωρίσει το γεγονός ότι οι κατατµητικοί 
αλγόριθµοι είναι κατάλληλοι στις περιπτώσεις οµαδοποίησης µεγάλων συνόλων δεδοµένων λόγω των 
σχετικά χαµηλών υπολογιστικών απαιτήσεων τους. Ένα βασικό χαρακτηριστικό αρκετών αλγόριθµων 
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οµαδοποίησης είναι ότι χρησιµοποιούν µια συνολική συνάρτηση κριτηρίου, η βελτιστοποίηση της 
οποίας καθοδηγεί την όλη διαδικασία οµαδοποίησης. Οι αλγόριθµοι για τους οποίους η συνάρτηση 
κριτηρίου είναι σαφής και διατυπώνεται άµεσα, µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούνται από δύο 
(ανεξάρτητα µεταξύ τους) συστατικά µέρη. Το πρώτο είναι η συνάρτηση κριτηρίου η οποία πρέπει να 
βελτιστοποιείται από το σχήµα οµαδοποίησης και το δεύτερο ο αλγόριθµος που επιτυγχάνει αυτή 
την βελτιστοποίηση.  

Οι συντελεστές οµοιότητας είναι συναρτήσεις οι οποίες αντιστοιχίζουν µια πραγµατική τιµή σε 
ένα ζεύγος αντικειµένων µιας συλλογής βασιζόµενοι πάνω στα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τα 
αντικείµενα και καταδεικνύουν µε αυτό τον τρόπο τον βαθµό οµοιότητας ή ανοµοιότητας µεταξύ 
τους. 

Στο παρελθόν έχουν προταθεί δύο επικρατείς µέθοδοι για τον υπολογισµό του βαθµού 
οµοιότητας µεταξύ δύο εγγράφων id  και jd . Η πρώτη µέθοδος βασίζεται στη ευρέως 

χρησιµοποιούµενη συνάρτηση συνηµίτονου (cosine function) 

( )
t
i j

i j

i j

d d
cos d ,d

d d

⋅
=

⋅

r r
r r

r r                                                (4.1) 

και µε δεδοµένο ότι τα id  και jd  είναι κανονικοποιηµένα µε µέτρο την µονάδα η πιο πάνω σχέση 

απλοποιείται στην ( ) t
i j i jcos d ,d d d= ⋅
r r r r

. Η συνάρτηση αυτή µηδενίζεται όταν τα διανύσµατα είναι 

τελείως ανόµοια (ορθογώνια) µεταξύ τους και παίρνει την µέγιστη τιµή της µονάδας όταν τα 
διανύσµατα είναι εντελώς όµοια. Ο συντελεστής συνηµίτονου (ή εσωτερικού γινοµένου) είναι 
ιδιαίτερα χρήσιµος στην διαδικασία της οµαδοποίησης λόγω της διαισθητικής ερµηνείας αλλά και 
λόγω της αποδεδειγµένης αποτελεσµατικότητας του. Η διεύθυνση του διανύσµατος µπορεί να 
θεωρηθεί ως ένδειξη για το θεµατικό περιεχόµενο του εγγράφου το οποίο αναπαριστά και συνεπώς 
µια µεγάλη τιµή της συνάρτησης οµοιότητας συνηµίτονου φανερώνει έγγραφα τα οποία αναµένεται 
να αναφέρονται στο ίδιο (ή παραπλήσιο) θέµα. 

Είναι δυνατή και µερικές φορές ευκολότερη ή διαισθητικά καλύτερη η χρήση συντελεστών 
απόστασης που φανερώνουν ανοµοιότητα αντί των συντελεστών οµοιότητας. Το πλεονέκτηµα τους 
είναι η απλή γεωµετρική ερµηνεία που είναι βολική για γραφικές αναπαραστάσεις και για τον λόγο 
αυτό είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής η χρήση τους σε εργαλεία οπτικής αναπαράστασης. Το µειονέκτηµα 
αυτών των συντελεστών εντοπίζεται στην ανακριβή αναπαράσταση της πραγµατικής σχέσης µεταξύ 
δύο εγγράφων που µπορεί να οδηγήσει στην θεώρηση των εγγράφων ως όµοια ακόµα και αν δεν 
εµφανίζουν κοινούς όρους. 

Έτσι, µια δεύτερη µέθοδος εκτιµά την οµοιότητα (ή καλύτερα την ανοµοιότητα) των εγγράφων 
υπολογίζοντας την ευκλείδεια απόσταση µεταξύ των αντίστοιχων διανυσµάτων 

( ) ( )
m 2

ji
i j k i jk 2

k 1

dis d ,d d d d d
=

= − = −∑
r r r r

                               (4.2) 

Στην περίπτωση εντελώς όµοιων εγγράφων, η απόσταση των αντίστοιχων διανυσµάτων είναι 
µηδενική ενώ για εντελώς ανόµοια έγγραφα η απόσταση των αντίστοιχων διανυσµάτων προκύπτει ίση 

µε 2 . 
 

4.2. Συναρτήσεις κριτηρίου και βελτιστο̟οίηση 
  

Σε ένα κάπως αφαιρετικό επίπεδο το πρόβληµα της οµαδοποίησης εγγράφων διατυπώνεται ως 
ακολούθως: Με δεδοµένο ένα σύνολο S  που αποτελείται από n  έγγραφα, ζητείται να προσδιοριστεί 
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µια κατάτµηση του συνόλου σε ένα προκαθορισµένο πλήθος k  υποσυνόλων 1 2 kS ,S ,...,S  τέτοια ώστε 

ο βαθµός οµοιότητας των εγγράφων που ανατίθενται στο κάθε υποσύνολο να είναι αυξηµένος σε 
σχέση µε τα έγγραφα που ανατίθενται στα υπόλοιπα υποσύνολα. 

Η ζητούµενη επίτευξη του αυξηµένου βαθµού οµοιότητας είναι µια διαδικασία στενά 
συνδεδεµένη µε την βελτιστοποίηση της τιµής µιας συνάρτησης κριτηρίου που ορίζεται πάνω στο 
συνολικό προκύπτον σχήµα οµαδοποίησης. Συνεπώς, το πρόβληµα της οµαδοποίησης µετατοπίζεται 
στον προσδιορισµό ενός σχήµατος οµαδοποίησης που βελτιώνει στον καλύτερο δυνατό βαθµό µια 
συγκεκριµένη συνάρτηση κριτηρίου. Στην συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες συναρτήσεις κριτηρίου 
οι οποίες είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν τόσο για την αξιολόγηση µιας λύσης οµαδοποίησης όσο 
και για την καθοδήγηση της όλης διαδικασίας. 

Μια κατηγορία συναρτήσεων κριτηρίου για σχήµατα οµαδοποίησης είναι οι «εσωτερικές» 
συναρτήσεις οι οποίες εστιάζουν στην παραγωγή µιας λύσης οµαδοποίησης η οποία βελτιστοποιεί 
την τιµή της συνάρτησης κριτηρίου που ορίζεται πάνω στα έγγραφα κάθε οµάδας χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η σχέση των εγγράφων που ανατίθενται σε διαφορετικές οµάδες. 

 
Η πρώτη εσωτερική συνάρτηση κριτηρίου που εξετάζεται µεγιστοποιεί το άθροισµα των µέσων 

βαθµών οµοιότητας µεταξύ των εγγράφων που ανατίθενται σε µια οµάδα και εφαρµόζει στάθµιση 
που βασίζεται στο µέγεθος της κάθε οµάδας. Συγκεκριµένα, αν θεωρήσουµε ότι χρησιµοποιείται η 
συνάρτηση συνηµίτονου για την µέτρηση του βαθµού οµοιότητας µεταξύ των εγγράφων τότε 
επιθυµούµε όπως µια λύση οµαδοποίησης µεγιστοποιεί την συνάρτηση κριτηρίου 

( )
k

1 r i j2
r 1 d ,d Sr i j r

1
I n cos d ,d

n= ∈

 
 = ⋅ ⋅
 
 

∑ ∑r r

r r
                                (4.3) 

Σηµειώνεται εδώ ότι η πιο πάνω διατύπωση για την συνάρτηση κριτηρίου λαµβάνει υπόψη και 
τους βαθµούς οµοιότητας κάθε εγγράφου µιας οµάδας µε τον εαυτό του. ∆εδοµένου ότι ο 
συγκεκριµένος βαθµός οµοιότητας είναι πάντοτε µέγιστος για όλα τα έγγραφα και συνεπώς 
λαµβάνεται ως κοινός παρονοµαστής για όλα τα έγγραφα όλων των οµάδων, δεν προκύπτει ζήτηµα 
εσφαλµένης εκτίµησης της τιµής της συνάρτησης. 

Η δεύτερη εσωτερική συνάρτηση κριτηρίου χρησιµοποιείται κυρίως στον δηµοφιλή αλγόριθµο 
K-Means και στοχεύει στην µεγιστοποίηση της οµοιότητας µεταξύ του κεντροειδούς διανύσµατος 
κάθε οµάδας µε τα διανύσµατα αναπαράστασης των εγγράφων που ανατίθενται στην συγκεκριµένη 
οµάδα. Χρησιµοποιώντας και πάλι την συνάρτηση συνηµίτονου για τον προσδιορισµό του βαθµού 
οµοιότητας, η συνάρτηση κριτηρίου διατυπώνεται ως 

 

( )
k

2 i r

r 1d Si r

I cos d ,C
= ∈

= ∑ ∑r
r r

                                          (4.4) 

Τέλος, µια άλλη συνάρτηση κριτηρίου που χρησιµοποιείται ευρέως σκοπεύει στην 
ελαχιστοποίηση των τετραγωνικών αποστάσεων που προκύπτουν για τα έγγραφα µιας οµάδας και του 
αντίστοιχου κεντροειδούς διανύσµατος και πιο συγκεκριµένα 

k 2

3 i r

r 1d Si r

I d C
= ∈

= −∑ ∑r
r r

                                             (4.5) 

Με απλούς αλγεβρικούς χειρισµούς των εκφράσεων για τις πιο πάνω συναρτήσεις κριτηρίου 
µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί ότι η συνάρτηση 3I  είναι παρόµοια µε την 1I  καθώς οι οµοιότητες 

εκφράζονται µε χρήση των τετραγωνικών αποστάσεων αντί των εσωτερικών γινοµένων. Γενικά, οι 
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τρεις διατυπώσεις είναι ισοδύναµες και η χρήση κάποιας συγκεκριµένης εξ αυτών εξαρτάται από την 
ευκολία µε την οποία µπορεί να υλοποιηθεί. 

Μια άλλη κατηγορία συναρτήσεων κριτηρίου για σχήµατα οµαδοποίησης είναι οι «εξωτερικές» 
συναρτήσεις οι οποίες εστιάζουν στην παραγωγή µιας λύσης οµαδοποίησης η οποία βελτιστοποιεί 
την τιµή της συνάρτησης κριτηρίου που ορίζεται πάνω στις διάφορες οµάδες του σχήµατος 
οµαδοποίησης. 

Στην περίπτωση αυτή, η διαισθητική προφανής λύση µιας συνάρτησης η οποία να 
ελαχιστοποιεί τον βαθµό οµοιότητας µεταξύ των κεντροειδών διανυσµάτων των διάφορων οµάδων 
δεν είναι η πλέον αποδοτική. Μια τέτοια λύση µε κεντροειδή διανύσµατα ορθογώνια µεταξύ τους θα 
είχε ως αποτέλεσµα ένα σχήµα οµαδοποίησης στο οποίο οι k 1−  οµάδες θα περιείχαν από ένα 
ακριβώς έγγραφο µε την µέγιστη ανοµοιότητα ως προς το σύνολο των υπόλοιπων εγγράφων και την 
k -οστή οµάδα να περιέχει όλα τα υπόλοιπα έγγραφα. Για τον λόγο αυτό, µια εξωτερική συνάρτηση 
που έχει προταθεί στοχεύει στον διαχωρισµό των εγγράφων κάθε οµάδας από το σύνολο των 
εγγράφων παρά στον διαχωρισµό των εγγράφων των διάφορων οµάδων µε την ελαχιστοποίηση της 
ποσότητας 

( )
k

1 r r

r 1

E n cos C ,C
=

= ⋅∑
r r

                                              (4.6) 

όπου C  είναι το κεντροειδές διάνυσµα ολόκληρης της συλλογής των εγγράφων. 
 
Κατ’ αναλογία µε τις εσωτερικές συναρτήσεις κριτηρίου µπορεί να οριστεί µια επιπλέον 

συνάρτηση µε διαφορετική διατύπωση που στην περίπτωση αυτή επιθυµούµε όπως η λύση 
οµαδοποίησης µεγιστοποιεί την τιµή της: 

k 2

2 r r

r 1

E n C C
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                                                  (4.7) 

Η συνάρτηση αυτή χρησιµοποιεί τις ευκλείδειες αποστάσεις µεταξύ των κεντροειδών 
διανυσµάτων των οµάδων ως προς το κεντροειδές διάνυσµα ολόκληρης της συλλογής και αποτελεί 
µια εναλλακτική διατύπωση σε σχέση µε την χρήση της συνάρτησης συνηµίτονου. 

Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν για την βελτιστοποίηση των 
συναρτήσεων κριτηρίου που αναφέρθηκαν στα προηγούµενα. Ένας συνηθισµένος τρόπος επίτευξης 
αυτής της βελτιστοποίησης είναι µε την χρήση µιας «άπληστης» στρατηγικής (greedy strategy). Αυτές οι 
«άπληστες» προσεγγίσεις χρησιµοποιούνται συνήθως µέσα στα πλαίσια κατατµητικών αλγόριθµων 
οµαδοποίησης (partitional clustering algorithms) όπως τον γνωστό αλγόριθµο K-Means και έχει 
αποδειχτεί ότι αρκετές συναρτήσεις κριτηρίου συγκλίνουν τελικά σε κάποιο τοπικό ελάχιστο (ή 
αντίστοιχα µέγιστο). 

Η βελτιστοποίηση µε «άπληστη» στρατηγική αποτελείται από δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση 
της «αρχικής οµαδοποίησης» κατασκευάζεται µια λύση οµαδοποίησης επιλέγοντας τυχαία k πρότυπα 
για να αποτελέσουν τα κέντρα των αντίστοιχων οµάδων της λύσης. Ακολούθως υπολογίζεται ο 
βαθµός οµοιότητα κάθε εγγράφου µε τα k  κέντρα χρησιµοποιώντας την συνάρτηση συνηµίτονου ή 
την ευκλείδεια απόσταση και τα έγγραφα ανατίθενται στις οµάδες που αντιστοιχούν στα κέντρο µε 
την µεγαλύτερη οµοιότητα. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε µια αρχική λύση οµαδοποίησης. 

Κατά την δεύτερη φάση της «βελτίωσης των οµάδων» (cluster refinement) ο στόχος είναι η 
σταδιακή διαδοχική βελτίωση της λύσης οµαδοποίησης. Σε κάθε στάδιο (επανάληψη) υπολογίζονται 
εκ νέου οι βαθµοί οµοιότητας όλων των εγγράφων σε σχέση µε τα κέντρα των οµάδων όπως είχαν 
διαµορφωθεί από την προηγούµενη κατανοµή και εκτελούνται οι αναγκαίες µετακινήσεις εγγράφων 
από οµάδα σε οµάδα κατά τρόπο τέτοιο ώστε πάντοτε να ικανοποιείται το κριτήριο της µέγιστης 
οµοιότητας εγγράφου-οµάδας. Αυτή η στρατηγική βελτίωσης χαρακτηρίζεται ως µαζική (batch) 
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καθώς τα κέντρα των οµάδων ανανεώνονται µετά την νέα κατανοµή όλων των εγγράφων. 
Εναλλακτικά, είναι δυνατό η ανανέωση των κέντρων να εκτελείται αµέσως µετά την µετακίνηση του 
κάθε εγγράφου και σε αυτή την περίπτωση η στρατηγική χαρακτηρίζεται άµεση (online). 

 
 
 
 
 
 

4.3. Βασικοί αλγόριθµοι οµαδο̟οίησης 
 

Αλγόριθµος k-µέσων 
 

Ο αλγόριθµος k-µέσων είναι ένας από τους πιο γνωστούς αλγορίθµους οµαδοποίησης και είναι 
κατάλληλος για την ανεύρεση συµπαγών οµάδων δεδοµένων χρησιµοποιώντας ένα σηµείο 

T

ltll www ),...,( 1=
r

 ως αντιπρόσωπο για κάθε οµάδα l. Επιπλέον η µέθοδος προϋποθέτει ότι ο 

αριθµός m των οµάδων είναι σταθερός και καθορίζεται εξαρχής. Στην παρακάτω περιγραφή µε lΩ  

συµβολίζουµε το σύνολο των προτύπων της οµάδας l (l=1,…,m). Έστω ),...,1( njd j =
r

 τα πρότυπα 

εκπαίδευσης. 
 
Αλγόριθµος k-µέσων 
 

• Αρχικοποίηση των m κέντρων ),...,1()0( mlw l =
r

 

• t=0 
• Repeat 

1. Για κάθε πρότυπο εκπαίδευσης jd
r
 υπολογισµός των αποστάσεων 

),( lj wddist
rr

 και ταξινόµηση του jd
r
 στην οµάδα l

t )(Ω  µε τη µικρότερη απόσταση:  
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2. Για κάθε οµάδα l υπολογισµών των νέων κέντρων:                                                       
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 όπου lN  ο αριθµός των προτύπων που έχουν αποδοθεί στην 

οµάδα l 
3. t:=t+1 

• until lww
t

l

t

l ∀− εp
rr )()(

 ή υπέρβαση ενός µέγιστου αριθµού επαναλήψεων 

 
Όπως είπαµε ο αλγόριθµος k-µέσων δίνει καλά αποτελέσµατα όταν είναι γνωστός εκ των 

προτέρων ο αριθµός των οµάδων και οι οµάδες είναι συµπαγείς. Επιπλέον ο αλγόριθµος µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µε οποιοδήποτε συντελεστή οµοιότητας αλλά συνήθως χρησιµοποιείται η ευκλείδεια 
απόσταση. 
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Αλγόριθµος LVQ 
 

Ο αλγόριθµός του εκπαιδευόµενου διανυσµατικού κβαντιστή (learning vector quantization LVQ) 
αποτελεί µια προσαρµοζόµενη παραλλαγή του αλγορίθµού k-µέσων, κατά την οποία σε κάθε βήµα 
επιλέγεται ένα διάνυσµα εισόδου (πρότυπο) και προσαρµόζεται ανάλογα το κέντρο jw

r
 της οµάδας j 

στην οποία ανατίθεται το πρότυπο. Ο αλγόριθµος LVQ θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία των 
αλγορίθµων ανταγωνιστικής µάθησης (competitive learning) και αποτελεί στην ουσία τον πιο απλό 
αλγόριθµο της κατηγορίας αυτής. Σύµφωνα µε την ιδέα της ανταγωνιστικής µάθησης, σε κάθε βήµα 
οι διάφορες οµάδες «ανταγωνίζονται» (µε βάση κάποιο κριτήριο) για την «απόκτηση» του προτύπου 
εκπαίδευσης που χρησιµοποιούµε στο συγκεκριµένο βήµα. Η οµάδα, η οποία βγαίνει νικήτρια από 
τον ανταγωνισµό, µετακινεί το κέντρο της προς την κατεύθυνση του προτύπου που «απέκτησε», ενώ οι 
υπόλοιπες οµάδες είτε µετακινούν τα κέντρα τους αντίθετα είτε δεν τα µετακινούν καθόλου. 
Ορίζοντας τις διάφορες περιπτώσεις προκύπτουν οι διάφοροι αλγόριθµοι ανταγωνιστικής µάθησης. 
Ο αλγόριθµος LVQ µπορεί εύκολα να υλοποιηθεί µε ένα νευρωνικό δίκτυο που περιλαµβάνει ένα 
ανταγωνιστικό επίπεδο µε τόσους ανταγωνιστικούς νευρώνες όσες και οι οµάδες. Κάθε 

ανταγωνιστικός νευρώνας l αντιστοιχεί σε µια οµάδα και τα βάρη του T

ltll www ),...,( 1=
r

αντιστοιχούν 

στο κέντρο της οµάδας l. Έστω ),...,1( njd j =
r

 τα πρότυπα εκπαίδευσης: 

 
Αλγόριθµος LVQ 
 

• Καθορισµός του αριθµού m των οµάδων (ανταγωνιστικών νευρώνων). 
• Αρχικοποίηση των m κέντρων ),...,1()0( Mlw l =

r
 

• Αρχικοποίηση του ρυθµού µάθησης η . 
• t=0 
• Repeat 

1. Τυχαία επιλογή ενός προτύπου jd
r
. 

2. Εύρεση του νικητή νευρώνα k, δηλαδή της οµάδας της οποίας το 

κέντρο έχει τη µικρότερη ευκλείδεια απόσταση από το πρότυπο jd
r
. 

3. Υπολογισµός του νέου διανύσµατος βαρών του νευρώνα k, δηλ. της 

νέας θέσης 
)1( +t

kw
r

 για το κέντρο µόνο της νικήτριας οµάδας k:  

)( )()()1( t

ki

j

i

t

ki

t

kj wdww −+=+ η
rr

για i=1,…,t. Τα βάρη των υπόλοιπων νευρώνων (δηλ. τα 

κέντρα των υπόλοιπων οµάδων) δεν µεταβάλλονται 
4. Βαθµιαία αργή µείωση του η . 
5. t:=t+1 

• until τα βάρη jw
r
συγκλίνουν στις τελικές τους τιµές. 

 
Συνήθως, τα πρότυπα δεν επιλέγονται τυχαία αλλά χρησιµοποιούνται µε τη σειρά το ένα µετά 

το άλλο. Σχετικά µε τη µείωση της παραµέτρου η , αυτή σε γενικές γραµµές θα πρέπει να γίνεται 
αρκετά αργά αλλά και µικρές σταθερές τιµές π.χ (η=0.1) δουλεύουν ικανοποιητικά.  

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι αποδεικνύεται πως η παραπάνω µέθοδος ελαχιστοποιεί την 
ακόλουθη αντικειµενική συνάρτηση (ή συνάρτηση κόστους): 
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                              (4.8) 
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όπου k(j) είναι το κέντρο της οµάδας που βρίσκεται εγγύτερα στο πρότυπο jd
r
. 

Ωστόσο ο αλγόριθµός δεν µπορεί να εγγυηθεί την εύρεση του ολικού ελάχιστου και συνήθως 
εγκλωβίζεται σε τοπικά ελάχιστα. Επιπλέον , η επίδοση της µεθόδου εξαρτάται σηµαντικά από τις 
αρχικές θέσεις των κέντρων lw

r
. Μια καλή πρακτική για την αρχικοποίηση των κέντρων είναι η χρήση 

της ακόλουθης σχέσης για l=1,…,m και i=1,…,t.  
1

)1(
−

−
−+=

m

AB
lAw ii

ili , όπου )( jj BA είναι η 

ελάχιστη (µέγιστη τιµή του χαρακτηριστικού j στο σύνολο εκπαίδευσης. 
Πάντως είναι πολύ συχνά τα αρνητικά φαινόµενα, όπου κατά την εξέλιξη του αλγορίθµου LVQ 

είτε δύο κέντρα τελικά συµπίπτουν µεταξύ τους (δηλαδή αντιστοιχούν στην ίδια οµάδα) είτε κάποια 
κέντρα δεν καταφέρνουν να αποκτήσουν κανένα πρότυπο («νεκρά κέντρα»). 

Μια παραλλαγή του αλγορίθµου LVQ είναι ό αλγόριθµός αυτοοργανούµενου χάρτη (Self-
Organizing Map – SOM), όπου δεν ανανεώνεται µόνο ο νευρώνας νικητής αλλά και οι γειτονικοί µε 
αυτών νευρώνες όπως ορίζονται σε ένα δισδιάστατο ,τις περισσότερες φορές, χάρτη. Έτσι 
πετυχαίνουµε ταυτόχρονα και την οπτικοποίηση της οµαδοποίησης που λαµβάνει χώρα στον χώρο 
των χαρακτηριστικών. Οι χάρτες SOM έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για την οµαδοποίηση 
κειµένων , ενώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρώτο βήµα για περαιτέρω διαδικασίες 
οµαδοποίησης. Στο [FVVS01]  παρουσιάζουµε  µια παραλλαγή του αλγορίθµου µε µείωση 
νευρώνων (οµάδων) και διάσπαση τους, µε βάση το πλήθος και την κατηγορία των προτύπων που 
ανήκουν σε αυτούς. Οι τελική µορφή του δικτύου αποτέλεσε το κρυµµένο επίπεδο ενός δικτύου RBF 
ταξινόµησης για µάθηση δεδοµένων ιατρικών διαγνώσεων.   

 

 

Σχήµα 4.1: Χάρτης SOM για οµαδοποίηση κειµένων σχετικών µε AI 
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Αλγόριθµος LVQ για ταξινόµηση 
 

Ο αλγόριθµος LVQ που παρουσιάστηκες προηγουµένως µπορεί εύκολα να τροποποιηθεί ώστε να 
χρησιµοποιηθεί και σε προβλήµατα ταξινόµησης. Η λογική είναι απλή: Στην αρχή αναθέτουµε (έστω 
τυχαία) κάποια κατηγορία σε καθέναν από τους ανταγωνιστικούς νευρώνες. Με τον τρόπο αυτό, κάθε 
νευρώνας (και κατ’ επέκταση η αντίστοιχη οµάδα) ανήκει σε µια κατηγορία. Συνήθως, η 
αρχικοποίηση γίνεται θέτοντας το διάνυσµα βαρών ενός νευρώνα που τον αντιστοιχίζουµε στην 
κατηγορία lC  ίσο µε κάποιο πρότυπο εκπαίδευσης της κατηγορίας lC  , Εναλλακτικά, τα βάρη των 

νευρώνων (δηλ. τα κέντρα των οµάδων) αρχικοποιούνται µε τυχαίο τρόπο, φροντίζοντας όµως ώστε 
να καλύπτεται µεγάλο µέρος του χώρου προτύπων ο οποίος περικλείει τα πρότυπα εκπαίδευσης. 

Σε κάθε βήµα του αλγορίθµου LVQ για ταξινόµηση, θεωρούµε ένα πρότυπο εκπαίδευσης 

(έστω jd
r
) και βρίσκουµε τον νικητή νευρώνα k. Τα βάρη των υπόλοιπων νευρώνων j (όπου kj ≠ ) 

δεν µεταβάλλονται. Τα βάρη του νικητή νευρώνα k µεταβάλλονται ως εξής:: 
 

• Αν η κατηγορία του προτύπου jd
r
 και του νευρώνα k συµπίπτουν, τότε το διάνυσµα 

βαρών kw
r
 µετακινείται προς το πρότυπο jd

r
: 
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                                       (4.9) 

  

• Αν η κατηγορία του προτύπου jd
r
 και του νευρώνα k είναι διαφορετικές, τότε το 

διάνυσµα βαρών kw
r
 αποµακρύνεται από το πρότυπο jd

r
: 
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t

k wdww −−=+ η
rr

                                      (4.10) 

 
Η ταξινόµηση ενός νέου διανύσµατος γίνεται βρίσκοντας το νικητή νευρώνα και θεωρώντας ως 

απόφαση ταξινόµησης την κατηγορία του νευρώνα αυτού. 
 
 

Ασαφής Οµαδο̟οίηση 
 

Στις προηγούµενες ενότητες παρουσιάσαµε τεχνικές «σκληρής» οµαδοποίησης (hard clustering), οι 
οποίες θεωρούν ότι κάθε πρότυπο αντιστοιχίζεται αποκλειστικά σε µια οµάδα. Το γεγονός αυτό, σε 
πολλές περιπτώσεις δεν είναι ορθό, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση που έχουµε επικάλυψη 
µεταξύ των δεδοµένων που αντιστοιχούν σε δύο οµάδες. 

Προκειµένου να υπάρξει µεγαλύτερη ευελιξία σχετικά µε τη συµµετοχή των προτύπων στις 
οµάδες, αναπτύχθηκαν οι τεχνικές ασαφούς οµαδοποίησης (fuzzy clustering) , οι οποίες επιτρέπουν 
σε ένα πρότυπο να ανήκει σε περισσότερες από µια οµάδες µε την εισαγωγή της έννοιας του βαθµού 

συµµετοχής. Ο βαθµός συµµετοχής jlu  ενός προτύπου jd
r
σε µια οµάδα l είναι ένας αριθµός στο 

διάστηµα [0,1], ο οποίος δηλώνει το κατά πόσο το πρότυπο ανήκει στην οµάδα l. Αν m είναι ο 

αριθµός των οµάδων, για κάθε πρότυπο jd
r
θα πρέπει να ισχύει ότι  
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∑
=

=
m

l

jlu
1

1                                                       (4.11) 

Με την εισαγωγή του βαθµού συµµετοχής, παρέχεται µεγαλύτερη ευελιξία στην περιγραφή της 
κατανοµής των προτύπων στις οµάδες, δεδοµένου ότι κάθε πρότυπο δυνητικά συµµετέχει σε 
οποιαδήποτε οµάδα. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι το άθροισµα των βαθµών συµµετοχής 
ενός προτύπου στις οµάδες είναι σταθερό και ίσο µε 1, δεν επιτρέπει υψηλό βαθµό συµµετοχής ενός 
προτύπου ταυτόχρονα σε πολλές οµάδες. Επιπλέον, από τη στιγµή που έχουµε µια λύση στο 
πρόβληµα της ασαφούς οµαδοποίησης, µπορούµε εύκολα να µεταβούµε σε σκληρή οµαδοποίηση, 
θεωρώντας ότι το πρότυπο αντιστοιχίζεται αποκλειστικά στην οµάδα στην οποία έχει το µεγαλύτερο 

βαθµό συµµετοχής. Έστω ),...,1( nid j =
r

 τα πρότυπα εκπαίδευσης. 

 
Αλγόριθµος Ασαφούς Οµαδο̟οίησης 
 

• Αρχικοποίηση των Μ κέντρων ),...,1()0( mlw l =
r

 

• t:=0 
• Repeat 

1. Για j=1,…,n και l=1,…,m 

∑
=

=
m

k
t

kj

t

lj

t
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wddist

wddist
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1
)(

)(

)(

),(

),(

1

rr
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2. Για l=1,…,m 

∑

∑

=
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n

j

qt

lj

n

j

i

qt

lj

t

l

u

xu

w

1

)(

1

)(

)1(

)(

)(
r

r
 

όπου η παράµετρος q > 1 (τυπική τιµή q=2)  
3. t:=t+1 

• until lww
t

l

t

l ∀− εp
rr )()(

 ή υπέρβαση ενός µέγιστου αριθµού επαναλήψεων 

Σε γενικές γραµµές, η ασαφής οµαδοποίηση θεωρείται πιο αποδοτική από τη σκληρή 
οµαδοποίηση, δεδοµένου ότι µας παρέχει περισσότερη πληροφορία (βαθµό συµµετοχής) και 
επιπλέον επηρεάζεται λιγότερο απ’ τις αρχικές τιµές των βαρών. 
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Κεφάλαιο 5 
 
Ασαφής Λογική και Τελεστές OWA 
 
 
Ο όρος Ασαφής Λογική (Fuzzy Logic) καθιερώθηκε από τον Lotfi Zadeh και την έρευνά του πάνω 
στη θεωρία των ασαφών συνόλων. Ένα ασαφές υποσύνολο A ενός κλασικού συνόλου Χ 
χαρακτηρίζεται από την απόδοση σε κάθε στοιχείο x του Χ ενός βαθµού συµµετοχής του x στο Α 
(π.χ το ασαφές σύνολο Α των νέων, ενός συνόλου ανθρώπων Χ). Φυσικά εάν το σύνολο Χ αποτελείται 
από προτάσεις, τότε στα στοιχεία του αποδίδεται ένας βαθµός αληθείας που µπορεί να είναι 
«απόλυτη αλήθεια», «απόλυτο ψέµα» ή κάποια ενδιάµεση τιµή αληθείας: Μια πρόταση µπορεί να 
είναι περισσότερο αληθής από κάποια άλλη. Αναλογικά µε τις διάφορες πράξεις στα ασαφή σύνολα 
(τοµή, ένωση, συµπλήρωµα …) προκύπτει το ερώτηµα πως συνδυάζονται οι προτάσεις µε 
συνδέσµους (σύζευξη, διάζευξη, άρνηση …) και εάν η τιµή αληθείας των σύνθετης πρότασης 
καθορίζεται από τις τιµές αληθείας των συνθετικών προτάσεων (δηλ εάν οι σύνδεσµοι διαθέτουν τις 
αντίστοιχες συναρτήσεις αληθείας – όπως οι πίνακες αληθείας της κλασικής λογικής). Απαντώντας 
θετικά σε αυτό το ερώτηµα (που είναι και βασική υπόθεση της ασαφούς λογικής) υιοθετούµε την true-
functional θεώρηση και αυτό είναι κάτι που διαφοροποιεί αισθητά την ασαφή λογική από τη θεωρία 
πιθανοτήτων που δεν είναι true-functional . 

Καταρχήν οφείλουµε να διαχωρίζουµε δύο βασικές κατευθύνσεις της ασαφούς λογικής. Την 
ασαφή λογική υ̟ό την ευρεία έννοια (καθιερωµένη, γνωστή και ευρέως εφαρµόσιµη χωρίς όµως να 
απασχολείται µε βαθιά ερωτήµατα της λογικής) η οποία εξυπηρετεί σκοπούς του ασαφούς ελέγχου, 
της ανάλυσης της ασάφειας στη φυσική γλώσσα και αρκετούς άλλους τοµείς.. Είναι µια από τις 
τεχνικές που απαρτίζουν το soft-computing δηλαδή υπολογιστικές µεθόδους ανεκτικές στην 
αοριστία και την ανακρίβεια παρέχοντας γρήγορες, απλές και επαρκείς λύσεις. 

Από την άλλη είναι η ασαφής λογική υ̟ό τη στενή έννοια που είναι συµβολική λογική µε µια 
µερική έννοια αληθείας, η οποία αναπτύχθηκε στο πνεύµα της κλασικής λογικής (συντακτικό, 
σηµασιολογία, αξιώµατα, επαγωγή, πληρότητα κ.τ.λ). Είναι κλάδος της λογικής πολλών τιµών που 
βασίζεται στον συµπερασµό υπό ασάφεια. Αυτός ο κλάδος είναι νεότερος και εξυπηρετεί τόσο την 
ανάγκη µια βαθύτερης θεµελίωσης της ασαφούς λογικής υπό την ευρεία έννοια όσο και της έρευνας 
στα πλαίσια της επιστήµης της τυπικής λογικής.. 
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5.1. Ασαφή Σύνολα 
 

Universe (Πεδίο Αναφοράς) 
 

Τα στοιχεία ενός ασαφούς συνόλου λαµβάνονται από το σύνολο αναφοράς (universe of discourse). 
Το πεδίο αυτό περιέχει όλα τα στοιχεία που µπορούν να συµπεριληφθούν και συνήθως ορίζεται για 
τον αποκλεισµό στοιχείων (π.χ αρνητικές τιµές) ή για τον προσδιορισµό διακριτών τιµών 
(αριθµητικών ή γλωσσολογικών). 

 
Membership Function (Συνάρτηση και βαθµός συµµετοχής) 

 
Κάθε στοιχείο του πεδίου ορισµού είναι µέλος ενός ασαφούς συνόλου σε κάποιο βαθµό 0≥ . Το 
υποσύνολο των στοιχείων που έχουν βαθµό συµµετοχής µη µηδενικό ονοµάζεται support του 
ασαφούς συνόλου. Η συνάρτηση που αποδίδει ένα βαθµό συµµετοχής σε κάθε στοιχείο χ του πεδίου 
ορισµού καλείται συνάρτηση συµµετοχής )(xµ . Μια συνάρτηση συµµετοχής (ή ασαφοποίησης) 

µπορεί να είναι διακριτής ή συνεχούς µορφής. Σε συνεχή µορφή ορίζεται ως συνάρτηση µε ποιο 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις τις τριγωνικές, τραπεζοειδείς ή καµπανοειδής καµπύλες.. Σε διακριτή 
µορφή ορίζεται  ως διάνυσµα διακριτών σηµείων.  

 
Singletons 

 
Ένα ασαφές σύνολο A είναι µια συλλογή από διατεταγµένα ζεύγη: 

( ){ })(, xxA µ=  

Το στοιχείο χ ανήκει στο πεδίο ορισµού και  )(xµ  ο βαθµός συµµετοχής του στο Α. Ένα απλό 

ζεύγος ( ))(, xx µ καλείται ασαφές singleton. Έτσι το σύνολο µπορεί να ιδωθεί ως ένωση των 

συστατικών του singleton και πολύ συχνά αποτυπώνεται ως διάνυσµα ( ))(),...,(),( 21 nxxxa µµµ=  µε 

κάθε σηµείο ni ,...,2,1=  να αντιστοιχεί στα αντίστοιχα σηµεία του πεδίου ορισµού.  

 
Linguistic Variables (Γλωσσολογικές Μεταβλητές) 

 
Ακριβώς όπως µια αλγεβρική µεταβλητή λαµβάνει αριθµούς ως τιµές, µια γλωσσολογική µεταβλητή 
δέχεται ως τιµές λέξεις ή φράσεις. Το σύνολο των τιµών που µπορεί να πάρει καλείται σύνολο όρων 
(term set). Κάθε τιµή στο σύνολο αυτό είναι µια ασαφής µεταβλητή (fuzzy variable) που ορίζεται 
πάνω σε µια βασική µεταβλητή η µεταβλητή αναφοράς (base variable). Η µεταβλητή αναφοράς 
ορίζει το πεδίο ορισµού για όλες τις ασαφείς µεταβλητές (σύνολα) του συνόλου αναφοράς. 

Παράδειγµα: Έστω χ µια γλωσσολογική µεταβλητή µε την ετικέτα “Age”. Οι όροι αυτής της 
γλωσσολογικής µεταβλητής µπορεί να είναι οι «old», «young», «very old» από το σύνολο όρων: 

{ }YoungQuiteYoungYoungMoreOrLessNotSoOldVeryOldOldT ,,,,,=  

Κάθε όρος του συνόλου όρων ορίζεται στην ίδια µεταβλητή αναφοράς που µπορεί να είναι η 
κλίµακα από 0 εως 100 χρόνια.. 

 
 
Linguistic Modifiers (Γλωσσολογικοί Τρο̟ο̟οιητές) 

 
Ένας γλωσσολογικός τροποποιητής (modifier) είναι µια πράξη που µετατρέπει την έννοια ενός όρου. 
Για παράδειγµα στη φράση «very close to 0» , η λέξη very τροποποιεί τη φράση «close to 0» η οποία 



Σπύρος Ντ. Βρεττός 59 

είναι ένα ασαφές σύνολο. Ένας τροποποιητής είναι λοιπόν µια πράξη σε ένα ασαφές σύνολο. Άλλα 
παραδείγµατα είναι οι φράσεις  a little, more or less, possible και definitely. Ακόµα και εάν δεν 
µπορούµε να ορίσουµε κατηγορηµατικά τη λειτουργία του τροποποιητή very είναι φανερό ότι έχει 
την αντίθετη έννοια από εκείνη του τροποποιητή more or less (morl). Πολλές φορές ορίζονται ως 

εξής:, very α 2a≡  και morl α 2

1

a≡ . Αντίστοιχα µπορούν να ορισθούν και άλλοι τροποποιητές όπως 

π.χ extremely α 3a≡ , slightly α 3

1

a≡ . 
 

Linguistic Quantifiers (Γλωσσολογικοί Ποσοτικο̟οιητές) 
 

Ένας γλωσσολογικός  ποσοτικοποιητής (linguistic quantifier) Q, έχει τη µορφή ενός ασαφούς 
συνόλου Q(r) πάνω στο σύνολο I = [0,1], όπου I δηλώνει το µέρος (ποσοστό) των αντικειµένων και 
για κάθε r στο I, Q(r) είναι ο βαθµός κατά τον οποίο το µέρος r των αντικειµένων ικανοποιεί την 
έννοια που δηλώνει ο quantifier Q. Ο βαθµός ικανοποίησης δίδεται ως µια τιµή που κυµαίνεται στο 
διάστηµα [0,1] όπου 0 σηµαίνει ότι η έννοια του Q δεν ικανοποιείται καθόλου και 1 σηµαίνει ότι 
ικανοποιείται πλήρως. Τιµές τουQ(r) µεταξύ 0 και 1 δηλώνουν ότι η έννοια του Q ικανοποιείται 
µερικώς. 

Για τον linguistic quantifier “all” αυτό σηµαίνει ότι η έννοια του Q δεν µπορεί να ικανοποιηθεί 
παρά µόνο όταν r=1 (δηλαδή όταν το µέρος των αντικειµένων που είναι 100%). Για τον quantifier 
“at least one” ικανοποιεί την έννοια Q για κάθε r>0, ενώ ο quantifier “most” ικανοποιείται σταδιακά 

όσο αυξάνεται η τιµή του r (ποσοστό) και µπορεί π.χ να έχει τη µορφή rrQ =)(    ή 2)( rrQ = . 

 
 

Σχήµα 5.1: Γλωσσολογικοί Ποσοτικο̟οιητές (Linguistic Quantifiers) 

 
 
 

5.2. Λειτουργίες ̟άνω στα Ασαφή Σύνολα 
 

Πράξεις συνόλων 
 

Με τις πράξεις συνόλων (set operations) δηµιουργούνται νέα σύνολα µε βάση τα σύνολα που 
συµµετέχουν στην πράξη. Έστω για παράδειγµα τα ασαφή σύνολα Α και Β µε τις αντίστοιχες 
συναρτήσεις συµµετοχής a και b ορισµένες στο ίδιο σύνολο αναφοράς, τότε ορίζουµε τα παρακάτω: 

 

0 1 

1 Q(r)  

all: 

Q(r) = 
0, if r ≠ 1 

1, if r = 1 

1 

1 Q(r)  

at least one: 

Q(r) = 
0, if r = 1 

1, if r ≠ 1 

1 

1 Q(r)  

most: 

Q(r) = r 

r r r 
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1. Η τοµή των συνόλων Α και Β είναι : baBA min≡∩ ,όπου η πράξη min εφαρµόζεται µεταξύ 
όλων των στοιχείων των συναρτήσεων (διανυσµάτων) συµµετοχής α και b. 
2. Η ένωση των συνόλων Α και Β είναι : baBA max≡∪ , όπου η πράξη max εφαρµόζεται 
µεταξύ όλων των στοιχείων των συναρτήσεων (διανυσµάτων) συµµετοχής α και b. 

3. Το συµπλήρωµα του συνόλου Α είναι: aA −= 1  
 
 

T-norms και S-norms 
 

Οι τελεστές max και min δεν είναι οι µόνοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επεκτείνουν τις 
έννοιες της ένωσης και της τοµής στα ασαφή σύνολα.. Μια βασική απαίτηση που πρέπει να 
ικανοποιούν όλοι οι τελεστές που χρησιµοποιούνται για τον σκοπό αυτό, είναι να µετατρέπονται 
στους κλασικούς τελεστές της λογικής όταν πραγµατεύονται κανονικά σύνολα.. Φυσικά, όπως οι 
κλασικοί τελεστές θα πρέπει να φέρουν την αντιµεταθετική, και µεταβατική ιδιότητα, καθώς επίσης να 
είναι γνησίως µονότονες συναρτήσεις και να διαθέτουν ουδέτερο στοιχείο.  

Μια συνάρτηση (τελεστής) [ ] [ ] [ ]1,01,01,0: →×T  που ικανοποιεί τα παραπάνω και έχει ουδέτερο 

στοιχείο τη µονάδα καλείται t-norm. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί για την min για να επεκτείνει 
την πράξη της τοµής στα ασαφή σύνολα και ισχύει ότι ),(),( baMinbaT ≤ . 

Αντίστοιχα,  µια συνάρτηση (τελεστής) [ ] [ ] [ ]1,01,01,0: →×S  που ικανοποιεί τα παραπάνω και 

έχει ουδέτερο στοιχείο το µηδέν καλείται t-conorm (s-norm). Μπορεί να χρησιµοποιηθεί αντί για 
την max για να επεκτείνει την πράξη της ένωσης στα ασαφή σύνολα και ισχύει ότι 

),(),( baMaxbaS ≥ . 

 
 
 
 
 
 
 

5.3. Σταθµισµένοι τελεστές µέσου όρου µε βάση τη διάταξη 
 
Οι τελεστές Ordered Weighted Average (OWA) [YF94] είναι µια οικογένεια τελεστών µέσου όρου που 
είναι ικανή να προσαρµόζει τον βαθµό σύζευξης και διάζευξης µιας ενοποίησης. Οι τελεστές αυτοί 
έχουν χρησιµοποιηθεί σε πολλές εφαρµογές συµπεριλαµβανοµένης και της µηχανικής µάθησης 
[YK97], [Cho95]. 
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Σχήµα 5.2: Τελεστές OWA και η σηµασιολογία τους 

 
Πιο αναλυτικά, έναν τελεστής OWA διάστασης  n  είναι µια απεικόνιση  f : Rn → R που 

βασίζεται σε ένα διάνυσµα βαρών w = [w1 w2 ... wn], τέτοιων ώστε wi ∈ [0,1]   και (2)  1
1

=∑
=

n

i

iw . 

Έστω αi, i=1..n, οι τιµές συµµετοχής προς ενοποίηση, τότε  f(α1,..., αn) = ∑
=

⋅
n

i

ii bw
1

, µε  bi να είναι το 

i-µεγαλύτερο από τα  αi. Συνεπώς, το βάρος  wi  δεν συσχετίζεται µε µια τιµή αi αλλά µε το  i-
µεγαλύτερο στοιχείο εισάγοντας µη γραµµικότητα στην ενοποίηση.      

Οι τελεστές Min, Max, και Average είναι ειδικές περιπτώσεις των τελεστών OWA, που επίσης 
χρησιµοποιούνται για ενοποίηση αποφάσεων [KBD01]: 

 
(1)  F*( α1,..., αn) = Maxi(αi), µε  W*= [1  0 ... 0] 
 
(2)  F*( α1,..., αn) = Mini(αi), µε  W*= [0  0 ... 1]  
 

(3)  FA(α1,.., αn) = ∑
=

n

i

ia
n 1

1
, 

 
∆υο άλλοι ενδιαφέροντες τελεστές που παράγονται από τους OWA είναι:  

• Ο τελεστής median (µέσος): 

 1
2

1 =+nw , 0=iw  για άλλες τιµές του i (όταν n περιττός)  

 5.0
1

22

==
+

nn ww  , 0=iw  για άλλες τιµές του i(όταν n άρτιος) 

 

• Ο τελεστής που επιστρέφει το κ µεγαλύτερο στοιχείο των τιµών, µε βάση τη στάθµιση: 
1=kw  και 0=iw  για ki ≠ . 

 
 

t-norms t-conorms Averaging 

OWA operators 

0 1 

algebraic 

product 

 
min arithmetic 

mean 

 

max 

algebraic 

sum 

 

All 

(pure and) 

 

Most of At least a 

few 

 

At least one 

(pure or) 
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Μια επέκταση της ιδέας των OWA είναι οι IOWA (Induced Ordered Weighed Average) τελεστές 
[YF99]. Οι τελεστές IOWA χρησιµοποιούνται για την συνένωση ζευγών της µορφής ),( ii au που 

καλούνται ζευγάρια OWA. Σε αυτά τα ζευγάρια το iu  καλείται µεταβλητή διάταξης ενώ ia είναι το 

όρισµα τιµή.  Η διαδικασία συνένωσης (aggregation) των τιµών ia  µε διάταξη iu  γίνεται βάση του 

τύπου: u

T

nnw BWauauauF =),,...,,,,( 2211 , όπου W είναι ένα διάνυσµα OWA διάστασης n. 

Όµως το διάνυσµα των τιµών διάταξης uB είναι τέτοιο ώστε τo j στοιχείο του jb  να είναι η τιµή του 

OWA ζευγαριού που έχει την j µεγαλύτερη τιµή της µεταβλητής διάταξης. ∆ηλαδή τα στοιχεία του 

uB  είναι οι τιµές ia  διατεταγµένες σύµφωνα µε τις τιµές διάταξης iu . Άρα λοιπόν τα βάρη των OWA 

αντιστοιχούν στη διάταξη που εισάγεται µε βάση τη µεταβλητή διάταξης iu  και όχι µε βάση το 

σχετικό µέγεθος των τιµών ia  όπως γίνεται στους OWA. Βέβαια, όταν οι τιµές iu  είναι ίσες µε ia  

τότε οι τελεστές OWA και IOWA ταυτίζονται. Στον Πίνακα 3 καταγράφονται οι σηµαντικότερες 
παραλλαγές των OWA όπως έχουν προκύψει από την εµφάνιση τους µέχρι σήµερα.  

 
Μέτρα ̟άνω στους τελεστές OWA 

 
Ο Yager εισήγαγε επίσης το µέτρο orness για τον χαρακτηρισµό των τελεστών OWA, που είναι στη 
µορφή: 

                        ( ) ∑
=

−
−

=
n

i

iwin
n

worness
1

)(
1

1
                               (5.1) 

Μπορούµε να δούµε ότι το orness του τελεστή max (or) είναι 1, το orness του τελεστή min 
(and) είναι 0 ενώ του αριθµητικού µέσου ισούται µε 0.5. Αντίστοιχες τιµές ανάµεσα στο 0 και 1 
λαµβάνουν οι διάφοροι τελεστές OWA αντίστοιχα εάν βρίσκονται εγγύτερα στο Or ή το And 
τελεστή. Μπορούµε επίσης να ορίσουµε το συµπληρωµατικό µέτρο andness µε βάση τον τύπο 
andness(w) = 1 – orness(w).   

Επιπλέον, για την διαφοροποίηση των βαρών µε δεδοµένο orness ο Yager εισήγαγε την έννοια 
του dispersion που είναι παρόµοια µε αυτή της εντροπίας Shanon και υπολογίζεται από τον τύπο: 

)ln()(
1

i

n

i

i wwwDisp ∑
=

−= , όπου )ln()(0 nwDisp ≤≤             (5.2)  

Το µέτρο αυτό παρέχει ένα βαθµό χρησιµοποίησης της πληροφορίας των βαρών. Έτσι όταν 
orness =0 ή 1 (για τελεστές µεγίστου και ελαχίστου αντίστοιχα) η dispersion είναι µηδέν, ενώ όταν   
(οµοιόµορφη κατανοµή) η dispersion είναι µέγιστη ( )ln()( nwDisp = ). 

 
 

Μέθοδος κατασκευής βαρών των τελεστών OWA µε Γλωσσολογικούς Ποσοτικο̟οιητές 
 

Φυσικά γεννάται το ερώτηµα για τον τρόπο παραγωγής των βαρών που συνιστούν τους τελεστές 
OWA. Γενικά υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη βασίζεται σε τύπους και τεχνικές µηχανικής 
µάθησης ενώ η δεύτερη σε µια προσπάθεια να χρησιµοποιηθούν γλωσσολογικές έννοιες µε βάση τους 

Γλωσσολογικούς Ποσοτικοποιητές (linguistic quantifier) 
Όταν οι linguistic quantifiers είναι Regularly Increasing Monotonic quantifiers (RIM) τότε 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή βαρών OWA . Τέτοια παραδείγµατα είναι οι 
quantifiers “at least one”, “all”, “at least x%”, “most”, “more than x”. Με αυτό τον τρόπο 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους linguistic quantifiers ως τελεστές aggregation. 
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Οι συναρτήσεις RIM βρίσκονται λοιπόν ανάµεσα σε δυο γλωσσολογικούς ποσοτικοποιητές 

(linguistic quantifiers) “υπάρχει τουλάχιστον ένας» )(* rQ ,(OR) και «Για όλους» )(* rQ  (AND). 

Έτσι για κάθε RIM )(rQ έχουµε ότι )()()( *

* rQrQrQ ≤≤ . Τα βάρη για δεδοµένη συνάρτηση RIM 

παράγονται από τον τύπο: 

                            )
1

()(
n

i
Q

n

i
Qwi

−
−= , ι=1,2,…,n.                                 (5.3) 

 
Συναρτήσεις Παραγωγής Βαρών και Μηχανική Μάθηση 

 
Με κατάλληλη επιλογή των διανυσµάτων βαρών είναι δυνατόν να πάµε µε συνεχή τρόπο από το  and  
(Min) στο or  (Max). Μια ειδική περίπτωση των τελεστών OWA είναι οι ενοποιήσεις S-OWA-OR 
(OR-like) και S-OWA-AND (AND-like):   

( ) ii

m

i

iii
m

ααααα ∧+−=∧ ∑
=1

1
1~                                        (5.4) 

( ) ii

m

i

iii
m

αβαβα ∨+−=∨ ∑
=1

1
1~                                        (5.5) 

Όπως µπορούµε να δούµε, για β ∈ [0,1]  οι τελεστές  S-OWA-OR είναι µεταξύ του µέσου και 

του µέγιστου των αριθµών  αi, ενώ για α ∈ [0,1]  οι τελεστές S-OWA-AND είναι µεταξύ του 
ελάχιστου και του µέσου των αριθµών  αi. Αποδεικνύεται ότι το µέτρο orness των τελεστών S-OWA-

OR  και S-OWA-AND ισούται µε 1
2

1
5.0 ≤

+
≤

a
 και 5.0

2

1
0 ≤

−
≤

β
αντίστοιχα. 

Τα βάρη των τελεστών OWA µπορούν να παραχθούν από παρατηρήσεις µε τη βοήθεια 
τεχνικών µηχανικής µάθησης. Έστω ότι έχουµε m σύνολα από n παρατηρήσεις ( )knkk aaa ,...,, 21  και 

την σχετική µε αυτές τιµή συνένωσης kd . Ο σκοπός είναι να βρεθεί ένας τελεστής OWA, δηλαδή ένα 

διάνυσµα βαρών W , το οποίο ταιριάζει καλύτερα στις δεδοµένες παρατηρήσεις και αποτελέσµατα. 
Χρειαζόµαστε έναν τελεστή OWA τέτοιον ώστε για ολόκληρη τη συλλογή δεδοµένων να ισχύει 

µε την ελάχιστη δυνατή απόκλιση, για κάθε k η συνθήκη: 
  ( ) kknkk daaaF =,...,, 21  

F δηλώνει τον τελεστή OWA µε το αντίστοιχο διάνυσµα βαρών W. 
 
Το πρόβληµα γίνεται απλούστερο λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι τελεστές OWA είναι 

γραµµικοί όσον αφορά τις διατεταγµένες τιµές των ορισµάτων. Έστω ότι για κάθε διάνυσµα 
( )knkk aaa ,...,, 21  λαµβάνουµε το αντίστοιχο διατεταγµένο διάνυσµα ( )knkk bbb ,...,, 21  j=1..n, όπου kjb  

είναι το j µεγαλύτερο στοιχείο από τα kia i=1..n. 

Το πρόβληµα λοιπόν µετασχηµατίζεται στον ανεύρεση ενός διανύσµατος [ ]TnwwwW ...21= που 

ελαχιστοποιεί το µέσο τετραγωνικό σφάλµα : 

( )∑
=

−+++
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k

knknkk ywbwbwb
1

2

2211
2

1
L                       (5.6) 

 

µε τους περιορισµούς ότι  wi ∈ [0,1]  και  1
1

=∑
=

n

i

iw . Η παράµετρος orness µπορεί να εισαχθεί ως ένας 

επιπλέον περιορισµός. Εάν δεν υπάρχει, τότε µπορούµε να µετατρέψουµε το πρόβληµα σε 
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βελτιστοποίηση χωρίς περιορισµούς κάνοντας την αλλαγή µεταβλητής 

∑
=

=
n

j

i

e

e
w

1

ξλ

λ

  , i=1..n . Αλλιώς, 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κάποια τεχνική βελτιστοποίησης µε περιορισµούς όπως κάναµε σε 
αυτή την εργασία χρησιµοποιώντας τα γραµµικά ελάχιστα τετράγωνα µε περιορισµούς [CL96]. 
 

Reference Aggregation algorithm Type of 

OWA 

Weight generation algorithm 
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[HVV96] { }nkbwBwaaaLOWA kk

nT

n ,...,2,1,,),...,,( 21 ==⋅= φ  Linguistic 

OWA 

Operator 

Τα βάρη παράγονται µε Linguistic quantifiers 

[T97] 
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[BFP97] { }jjjn bwaaaLOWA ,minmax),...,,( 21 −=  Linguistic 

OWA 

operator 

Τα βάρη παράγονται µε Linguistic quantifiers 

[YF99] 
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=><><><
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jjnn bwauauauIOWA
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2211 ),,...,,,,(  
Induced 

OWA 

operator 

Τα βάρη jw παράγονται µε διάφορες µεθόδους. 

Τα βάρη ju  προκύπτουν από τον Χρήστη. 

[SM99] PAWaaaGOWA T

n =),...,,( 21
 Generalized 

OWA 

operator 

Τα βάρη jw παράγονται µε διάφορες µεθόδους. Ο 

P είναι ένας permutation πίνακας 

και ),...,,( 21 naaaA  

[XD02] 
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Generalised 

IOWA 

operator 

Τα βάρη προκύπτουν από µοντέλα γραµµικού 

προγραµµατισµού. 

[X03] 
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Generalized 

IOWA 

operator 

Τα βάρη jw παράγονται µε διάφορες µεθόδους 

[CC05] 
∑
=
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n

j

jjnn bwauauauIOWAFN
1
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~~)~,,...,~,,~,(  
Fuzzy number 

Induced 

OWA 

operator 

Τα ασαφή βάρη συσχετίζονται µε γλωσσολογικά 

επίπεδα από absolutely unimportant (AU) µέχρι 

absolutely important (AI).  

Πίνακας 5.1: Παραλλαγές των  OWA 

 
Ασαφές Ολοκλήρωµα, Ασαφής Μετρική και OWA 

 
Όπως το ολοκλήρωµα µιας συνάρτησης κατά κάποιο τρόπο αναπαριστά τη µέση τιµή της, έτσι ένα 
ολοκλήρωµα στο διακριτό χώρο µε την κατάλληλη µορφοποίηση αποτελεί ένα είδος τελεστή 
averaging. Έστω ότι { }nxxX ,...,1=  είναι ένα σύνολο κριτηρίων και )(XP το δυναµοσύνολο του X 

(το σύνολο όλων των υποσυνόλων του Χ). 
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Μια ασαφής µετρική (Fuzzy Measure) πάνω στο X είναι µια συνάρτηση [ ]1,0)(: →XPg  που 

ικανοποιεί τα παρακάτω αξιώµατα: 
(i) g(0)=0, g(X)=1 
(ii) BA ⊂  συνεπάγεται ότι )()( BgAg ≤  για )(, XPBA ∈  

Το µέτρο g(A) µπορεί να ειδωθεί ως βάρος που δηλώνει τη σηµασία του συνόλου που 
αντιστοιχεί στο κριτήριο Α. Έτσι λοιπόν δεν έχουµε µόνο βάρη που αντιστοιχούν σε ξεχωριστά 
κριτήρια (σύνολα) αλλά και σε κάθε συνδυασµό κριτηρίων (υποσύνολο του δυναµοσυνόλου). Μια 
ασαφής µετρική χαρακτηρίζεται  προσθετική (additive) εάν ( ) )()( BgAgBAg +=∪  όταν 0=∩ BA , 

υπερπροσθετική (superadditive) και υποπροσθετική(subadditive) εάν ( ) )()( BgAgBAg +≥∪ και 

( ) )()( BgAgBAg +≤∪ αντίστοιχα,  όταν 0≠∩ BA . Μια άλλη ιδιαίτερη µορφή των ασαφών 

µετρικών είναι η µετρική 0-1, της οποίας οι τιµές των συντελεστών είναι 0 ή 1. 
 
Έστω τώρα ότι έχουµε n τιµές naa ,...,1  στο διάστηµα [ ]]1,0  και g µια ασαφής µετρική στο X. 

Το διακριτό ολοκλήρωµα Sugeno πάνω στις τιµές naa ,...,1 µε βάση την g είναι: 

( )( )
)()(

1
1 ),...,( ii

n

i
ng AgaaaS ∧∨=

=
                           (5.7) 

όπου { }
)()()( ..., nii xxA = . 

Το διακριτό ολοκλήρωµα Choquet πάνω στις τιµές naa ,...,1 µε βάση την g είναι: 

∑
=

−−=
n

i

iiing AgaaaaC
1

)()1()(1 )()(),...,(                    (5.8) 

µε τον ίδιο συµβολισµό όπως παραπάνω και .0)0( =a  

Τα δύο αυτά ολοκληρώµατα είναι διαφορετικής  φύσης µια που το πρώτο βασίζεται σε µη 
γραµµικούς τελεστές (min και max) ενώ  το δεύτερο σε γραµµικούς τελεστές. 

Με τη βοήθεια της έννοιας του ασαφούς ολοκληρώµατος µπορούµε να δούµε τους τελεστές 
averaging κάτω από ένα αρκετά ενοποιηµένο πλαίσιο. 

 

• Ένα ολοκλήρωµα Choquet µε βάση µια προσθετική µετρική g αντιστοιχεί µε έναν 
σταθµισµένο αριθµητικό µέσο του οποίου τα βάρη iw  είναι { }( )ixg . 

• Κάθε τελεστής OWA µε βάρη nww ,....,1 είναι ένα ολοκλήρωµα Choquet, η ασαφής 

µετρική του οποίο g ορίζεται από τον τύπο: 

∑
=

∀=
i

j

j AwAg
1

,)(  τέτοιο ώστε iA =  

όπου A  είναι το cardinal του Α. Κάθε αντιµεταθετικό ολοκλήρωµα Choquet είναι έτσι ώστε η 

g(A) βασίζεται µόνο στο A  και συµπίπτει µε έναν τελεστή OWA του οποίου τα βάρη είναι 

niAgAgw ii ,..,2),()( 1 =−= −  και ∑
=

−=
n

i

iww
2

1 1 . iA είναι κάθε υποσύνολο τέτοιο ώστε  iAi = . 

• Τα ολοκληρώµατα Choquet και Sugeno περιέχουν όλα τα στατιστικά διάταξης 
min,max, median κ.α.  

• Τα σταθµισµένα ελάχιστα και µέγιστα είναι ειδικές περιπτώσεις του ολοκληρώµατος 
Sugeno. Η ασαφής µετρική που αντιστοιχεί στο wnww ,...1max  ορίζεται από το 

{ }( )i
Ax

xgAg
i∈
∨=)(  
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ενώ για το wnww ,...1min ορίζεται ως: 

{ }( )i
Ax

xgAg
i∉
∨−= 1)(  

 όπου στα παραπάνω ισχύει ότι { }( ) ii wxg = . 

 

 
Σχήµα 5.3: Συσχέτιση τελεστών OWA µε Choquet Integral και Sugeno Integral 

 

5.4. Ασαφής Ανάλυση Ιστοσελίδων 
 

Αυτή η εργασία [VS02], [VS03], [VS03F], [VS04]  προτείνει την χρησιµοποίηση των ταξινοµητών 
σαν µέρος µιας γλώσσας ανάλυσης δεδοµένων. Ο χρήστης σχηµατίζει λογικούς κανόνες 
χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα θέµατα, π.χ. (θέµα 1) AND (θέµα 2) OR (θέµα 3), για να ανακτήσει 
ή να αναλύσει σχετικά κείµενα. Σε αυτό το πλαίσιο µας απασχολεί η επιλογή των κατάλληλων 
λογικών τελεστών που παρέχουν την καλύτερη επίδοση. 

Τυπικά, η ταξινόµηση είναι µια ανάθεση ναι/οχι, συνεπώς το δυαδικό (Boolean) µοντέλο είναι 
ένας καλός υποψήφιος. Το Boolean µοντέλο όµως δεν παρέχει διάταξη των αποτελεσµάτων, κάτι που 
αποτελεί σοβαρό µειονέκτηµα. Αν διαθέταµε τέλειους ταξινοµητές, τότε το Boolean µοντέλο θα ήταν 
αρκετό, µια που το σύστηµα θα ανακτούσε τα όντως θετικά κείµενα και µόνο αυτά. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το Boolean µοντέλο θα είχε ανάκληση και ακρίβεια ίσα µε 1. ∆υστυχώς, τέλειοι 
ταξινοµητές δεν υπάρχουν ακόµα διαθέσιµοι και, ακόµα αν έχουν πολύ καλή επίδοση σε 
εργαστηριακές συλλογές κειµένων, µπορεί να έχουν πολύ χαµηλή επίδοση σε ένα θορυβώδες 
πραγµατικό περιβάλλον όπως το web. Σε αυτήν την περίπτωση, η διάταξη των αποτελεσµάτων µε 
βάση ένα κατάλληλο µέτρο ακρίβειας ταξινόµησης είναι ικανή να βελτιώσει την επίδοση είτε 
βελτιώνοντας την ανάκληση µε συµπερίληψη ψευδο-αρνητικών κειµένων τα οποία δεν µπήκαν στο 
σύνολο απάντησης λόγω λανθασµένων κατωφλίων, είτε βελτιώνοντας την ακρίβεια µε τοποθέτηση των 
πραγµατικά θετικών κειµένων ψηλά στη διάταξη. Για να δώσουµε διάταξη στα αποτελέσµατα 
χρησιµοποιήσαµε τους τελεστές OWA µε τους οποίους ενοποιούµε τις πιθανότητες των ταξινοµητών, 
ώστε να πάρουµε την πιθανότητα το πρότυπο να ανήκει στο φίλτρο. Στην περίπτωσή µας, 

OWA 
Choquet 

Integral 

weighted sum 

min 

max 

med 

weighted min 

weighted max 

Sugeno Integral 

arithmetic 

mean 
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χρησιµοποιήσαµε ταξινοµητές Naive Bayes και συγκρίναµε τους τελεστές OWA µε τους δυαδικούς 
(Boolean) στο σύνολο κειµένων Reuters. 

 
 

Σχετική έρευνα 

 
Σχετικές εργασίες που αφορούν την χρησιµοποίηση ταξινοµητών για ανάκτηση και ανάλυση 
πληροφορίας µπορούµε να βρούµε στα [CDAR98], [CGR97]. Στο [HK97] δυαδικά ερωτήµατα και 
ελεύθερο κείµενο συνδυάζονται µέσω µιας γραφικής διεπαφής πάνω στη συλλογή κειµένων 
MEDLINE. Στο [LRS99] ερωτήµατα και κείµενα στο MEDLINE αναπαριστώνται 
χρησιµοποιώντας διανύσµατα ελευθέρου κειµένου και κατηγοριών. Το διάνυσµα κατηγοριών 
κατασκευάζεται είτε αντιγράφοντας το διάνυσµα ελευθέρου κειµένου είτε εξάγοντας τις πρώτες V 
κατηγορίες που έχουν ανατεθεί στα U πρώτα κείµενα του συνόλου απάντησης ενός ερωτήµατος 
[Sri96]. Η οµοιότητα ερωτήµατος – κειµένου ορίζεται σαν γραµµικός συνδυασµός των εσωτερικών 
γινοµένων των αντίστοιχων διανυσµάτων ελευθέρου κειµένου και κατηγοριών. 

Στο [Hea96] επιτυγχάνεται βελτίωση της ακρίβειας χρησιµοποιώντας δυαδικά φίλτρα και 
φίλτρα εγγύτητας τα οποία αποµακρύνουν τα µη – σχετικά κείµενα από την κορυφή της λίστας 
αποτελεσµάτων. Τα ερωτήµατα στην δυαδική ανάλυση είναι µια σύζευξη από θέµατα το κάθε ένα από 
τα οποία είναι µια διάζευξη από όρους.  Αυτά τα φίλτρα χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν ένα 
σύνολο κειµένων τα οποία περιλαµβάνουν όλα τα θέµατα του ερωτήµατος. Η διάταξη στο [MSB98] 
επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας ασαφείς τελεστές και την αντίστροφή συχνότητα κειµένων των όρων 
που ορίζουν τα θέµατα. 

 

Αξιολόγηση και α̟οτελέσµατα 

 
Για την σύγκριση της ασαφούς µε τη δυαδική ανάλυση (φιλτράρισµα) χρησιµοποιήσαµε την συλλογή 
Reuters-21578. Κατ’ αρχήν, θεωρήσαµε µια επίπεδη θεµατική ταξινοµία η οποία αποτελείται από τις 
10 πιο συχνές κατηγορίες της συλλογήςΜε βάση τις επιγραφές των θεµάτων είµαστε σε θέση να 
σχηµατίσουµε φίλτρα της µορφής (Earn) AND (Trade), (Acq) OR (Money-Fx)  και να τα 
χρησιµοποιήσουµε για να βρούµε σχετικά κείµενα σε µια ροή δεδοµένων. Για να καθορίσουµε τα 
φίλτρα που θα χρησιµοποιήσουµε καθώς και την επίδοσή τους ψάξαµε το σύνολο ελέγχου του 
διαµερισµού "ModApte" και βρήκαµε 213 κείµενα που ανήκουν σε 2 η περισσότερα θέµατα της 
ταξινοµίας. Αυτά τα κείµενα συνιστούν το σύνολο  F  που πρόκειται να φιλτραριστεί και 
απεικονίζονται σε 19 διανύσµατα πολλαπλών κατηγορίων στον πίνακα CM (Πίνακας 5.2), όπου cmij 
= 1 σηµαίνει ότι η κατηγορία cj υπάρχει στο διάνυσµα πολλαπλών κατηγοριών mi 

  
 

 

Πίνακας 2.2: Ο ̟ίνακας κατηγοριών – διανυσµάτων κατηγοριών CM 

 

 m1 … mi … M19 
c1 cm11 … cm1i … Cm1,19 
… … … … … … 
cj cmj1 … cmji … cmj,19 
… … … … … … 
c10 cm10,1 … Cm10,i … Cm10,19 
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Για κάθε διάνυσµα πολλαπλών κατηγοριών mi, i=1..19, ο λογικός τελεστής AND 

χρησιµοποιείται για να συνδυάζει τους ταξινοµητές που έχουν  cij = 1, ώστε να εντοπιστούν εκείνα τα 
κείµενα στο  F  που ανήκουν σε αυτούς. Με τον ίδιο τρόπο, ο λογικός τελεστής OR χρησιµοποιείται 
για να συνδυάζει τους ταξινοµητές που έχουν  cij = 1, ώστε να εντοπιστούν εκείνα τα κείµενα στο  F  
που ανήκουν σε έναν τουλάχιστον από αυτούς. Τέλος, ο λογικός τελεστής NOT χρησιµοποιείται µαζί 

µε τον τελεστή OR για να συνδυάζει τους ταξινοµητές που έχουν   cij = 1, ώστε να εντοπιστούν εκείνα 
τα κείµενα στο  F  που δεν ανήκουν σε κανένα από αυτούς. Έτσι λοιπόν καταλήγουµε σε 19 φίλτρα 
και ανακτούµε τα σχετικά µε αυτά κείµενα στο  F  για κάθε τελεστή.    

Για κάθε τελεστή συγκρίνουµε την επίδοση του δυαδικού και του ασαφούς φιλτραρίσµατος σε 
όλα τα φίλτρα. Στην περίπτωση του δυαδικού φιλτραρίσµατος, σε κάθε κείµενο  d  του  F  
αποδίδεται µια τιµή  {0,1} ανάλογα µε το αν ανήκει στην κατηγορία ci ή όχι. Για κάθε φίλτρο, οι 
σχετικές αποφάσεις ενοποιούνται µε δυαδική λογική. Λόγω του ότι δεν υπάρχει διάταξη, η δυαδική 
ανάλυση αξιολογείται σταθµίζοντας την ανάκληση και την ακρίβεια σε όλα τα φίλτρα. Η πιο δύσκολη 
περίπτωση ήταν αυτή του τελεστή AND, η οποία παρουσίασε χαµηλή ανάκληση σε όλα τα φίλτρα.   

Στην περίπτωση του ασαφούς φιλτραρίσµατος, σε κάθε κείµενο  d  του  F αποδίδεται µια τιµή 
που αντιστοιχεί στην εκτιµώµενη πιθανότητα  Pr(ci |d)  οτι ανήκει στην κλάση  ci. Για κάθε φίλτρο, 
οι πιθανότητες  Pr(ci |d) ενοποιούνται µε χρήση των τελεστών OWA δίνοντας µια εκτίµηση του 
κατα πόσο το κείµενο  d  ανήκει στο φίλτρο. Μια που η ασαφής ανάλυση παρέχει διάταξη, είµαστε σε 
θέση να σχηµατίσουµε το διάγραµµα ανάκλησης - ακρίβειας ενός λογικού τελεστή. 

 
Εκ̟αίδευση ταξινοµητή NB 

Μειώσαµε τη διάσταση του προβλήµατος εφαρµόζοντας τη µέθοδο  Document Frequency 
(DF) στο σύνολο εκπαίδευσης αφήνοντας τις 300 περισσότερο χρήσιµες λέξεις. Για κάθε θέµα 
εκπαιδεύσαµε και αξιολογήσαµε ένα ταξινοµητή NB δύο κλάσεων (ανήκει – δεν ανήκει ένα κείµενο 
στο θέµα) χρησιµοποιώντας τη διαµέριση ''ModApte'' και λαµβάνοντας ως θετικά δείγµατα όλα τα 
δείγµατα που ανήκουν στο θέµα και ως αρνητικά όλα τα υπόλοιπα. Με αυτό τον τρόπο ένα κείµενο 
αποδίδεται σε µια κατηγορία όταν η πιθανότητα να ανήκει σε αυτή είναι µεγαλύτερη από την 
πιθανότητα να ανήκει σε όλες τις υπόλοιπες. Όµως εδώ θεωρήσαµε ότι το κείµενο di αποδίδεται στην 
κατηγορία  cj όταν Pr(cj|di)>hj όπου  hj  είναι ένα κατώφλι που επιλέγεται για να βελτιστοποιήσει την 
επίδοση ταξινόµησης στο σύνολο φιλτραρίσµατος F . Στον Πίνακα 5.3 δίδεται η επίδοση ταξινόµησης 
των NB στο σύνολο φιλτραρίσµατος/δοκιµής. 

   
 Εκ̟αίδευση SVM  

 
Η µείωση διάστασης πραγµατοποιήθηκε εφαρµόζοντας Ανάλυση Πρωτευουσών Στοιχείων 

(Principal Component Analysis – PCA) στο σύνολο εκπαίδευση αφήνοντας τα 300 περισσότερο 
χρήσιµα χαρακτηριστικά. Η µέθοδος PCA οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσµατα από τη µέθοδο DF 
στο σύνολο δοκιµής. Για κάθε θέµα εκπαιδεύσαµε και αξιολογήσαµε ένα ταξινοµητή SVM δύο 
κλάσεων (ανήκει – δεν ανήκει ένα κείµενο στο θέµα) χρησιµοποιώντας τη διαµέριση ''ModApte'' και 
λαµβάνοντας ως θετικά δείγµατα όλα τα δείγµατα που ανήκουν στο θέµα και ως αρνητικά όλα τα 
υπόλοιπα. Για να έχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα ταξινόµησης βελτιστοποιήσαµε την επιλογή των 
παραµέτρων του SVM στο σύνολο φιλτραρίσµατος F. Στον Πίνακα 5.3 δίδεται η επίδοση 
ταξινόµησης των SVM στο σύνολο φιλτραρίσµατος/δοκιµής.  Η έξοδος κάθε SVM µετατρέπεται σε 
πιθανότητα χρησιµοποιώντας Maximum Likelihood όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3. 
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Topic SVMs NB Samples in F 
Earn 0.9812 0 4 
Acq 0.9812 0.7 10 
Money-fx 0.9531 0.9184 49 
Crude 0.9624 0.9348 47 
Grain 0.9484 0.9825 115 
Trade 0.9635 1 13 
Interest 0.9108 0.8626 44 
Ship 0.9531 0.8409 46 
Wheat 0.9014 0.9849 71 
Corn 0.9624 0.9643 56 

Average 0.9518 0.8188  

Πίνακας 5.3: Η ακρίβεια ταξινόµησης των  SVM και NB ταξινοµητών 

 
Οι τελεστές χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία φίλτρων που αποφαίνονται σχετικά µε τη 

συµµετοχή η µη ενός κειµένου σε µια σύζευξη ή διάζευξη θεµάτων. Εναλλακτικά, εάν διαθέτουµε 
δείγµατα κειµένων που γνωρίζουµε ότι ανήκουν σε κάποιο φίλτρο µπορούµε να τα 
χρησιµοποιήσουµε απ’ ευθείας ως σύνολο εκπαίδευσης για την κατασκευή ενός ταξινοµητή. Η 
ανεύρεση δειγµάτων που συµµετέχουν σε µια διάζευξη είναι εύκολο θέµα αλλά είναι σχετικά ποιο 
δύσκολο να βρεθούν κείµενα που ανήκουν σε µια σύζευξη θεµάτων παρότι γνωρίζουµε ότι µεγάλος 
αριθµός σελίδων που δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο πραγµατεύονται ένα µίγµα θεµάτων. Στον 
Πίνακα  5.4, βλέπουµε τον αριθµό των κειµένων εκπαίδευσης που βρέθηκαν στο σύνολο εκπαίδευση 
του Reuters για το φίλτρο AND. Τα περισσότερα φίλτρα έχουν λιγότερα από 20 δείγµατα και 
υπάρχουν ακόµα φίλτρα που δεν διαθέτουν κανένα.      

 
 

Filter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Docs  0 4 54 144 0 0 19 14 137 25 2 117 1 16 38 13 5 2 0 

  

Πίνακας 5.4: Ο Αριθµός των δεδοµένων εκ̟αίδευσης ̟ου είναι διαθέσιµα για το Φίλτρο AND 

 
 

Τελεστές OR-NOT 

 
Τόσο η ∆υαδική όσο και η Ασαφής συνένωση έχουν καλά αποτελέσµατα για τους τελεστές OR 

και NOT (Σχήµα 5.4 και 5.5). Αυτό σηµαίνει ότι δεν χρειάζεται να εκπαιδευτή νέος ταξινοµητής για 
ένα ερώτηµα διάζευξης ή άρνησης θεµάτων για τα οποία έχουµε είδη εκπαιδεύσει ταξινοµητές. Στην 
περίπτωση των τελεστών OR και NOT η βελτίωση οφείλεται στην υψηλότερη ακρίβεια που σηµαίνει 
ότι τα όντως θετικά κείµενα τοποθετούνται υψηλότερα στο διατεταγµένο σύνολο απάντησης. 

 
Τελεστής AND 

Στη περίπτωση των τελεστών AND, η ασαφής συνένωση καταφέρνει να βελτιώσει τόσο την 
ακρίβεια όσο την ανάκληση σε σχέση µε την δυαδική (Σχήµα. 5.4). Επίσης παρατηρούµε ότι 
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συνενώνοντας τις αποφάσεις των ταξινοµητών παίρνουµε καλύτερα αποτελέσµατα από όταν 
φτιάχνουµε ένα ταξινοµητή από την αρχή, όταν λίγα πρότυπα εκπαίδευσης είναι διαθέσιµα. Επιπλέον, 
όσα πρότυπα υπάρχουν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µηχανική µάθηση των OWA. 

   
 
Χρησιµοποιήσαµε τελεστές OWA σε µια προσπάθεια να βελτιώσουµε περαιτέρω την επίδοση 

των ασαφών τελεστών. Οι τελεστές S-OWA καταφέρνουν να βελτιώσουν την επίδοση των NB (Σχήµα 
5.4) και SVM (Σχήµα 5.5), αλλά η ρύθµιση των παραµέτρων από τον χρήστη δεν είναι πρακτική σε 
πραγµατικές συνθήκες. Οι προσαρµοζόµενοι OWA (L-OWA) εκπαιδεύονται για κάθε φίλτρο από τα 
πρότυπα εκπαίδευσης που ανήκουν σε αυτό και τις τιµές συνένωσης που «οφείλουν» να έχουν. Η 
µέθοδος   Leave–one–out cross validation εφαρµόστηκε στο σύνολο εκπαίδευσης για την επιλογή 
των βαρών µε orness <= 0.5, που ελαχιστοποιούν το µέσο τετραγωνικό σφάλµα δοκιµής. Αυτά τα 
βάρη χρησιµοποιήθηκαν στη θέση του τελεστή Min του ασαφούς φιλτραρίσµατος καταλήγοντας σε 
καλύτερα αποτελέσµατα (Σχήµα 5.4) και (Σχήµα 5.5). Παρότι η συνολική επίδοση των SVM είναι 
καλύτερη από αυτή των NB, η βελτίωση στην περίπτωση των µικρότερης ακριβείας ταξινοµητών NB 
είναι µεγαλύτερη από εκείνη των SVM.  

 
 

 SVM NB 
Operator Precision Recall Precision Recall 

AND (Fuzzy) 0.36 0.39 0.21 0.15 
AND (Direct) 0.29 0.19 0.1 0.70 

OR 0.93 0.86 0.96 0.54 
NOT 0.75 0.80 0.75 0.99 

 

Πίνακας 5.5: Μέση ακρίβεια και ανάκληση για όλα τα φίλτρα και τους τελεστές  
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Σχήµα 5.4: Α̟οτελέσµατα για τους ταξινοµητές NB 

 

 
Σχήµα  5.5: Α̟οτελέσµατα για τους ταξινοµητές SVM 
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5.5 Τελεστές OWA για συνδυασµό Content και Collaborative 
Filtering 

 
Οι τελεστές OWA χρησιµοποιήθηκαν για τον συνδυασµό content – based και collaborative filtering 
σε δεδοµένα περιγραφής κινηµατογραφικών ταινιών που περιλαµβάνουν και αξιολογήσεις χρηστών 
[CVS07]. 

Όσο αφορά τα µέρη του περιεχοµένου, αυτά αντιπροσωπεύουν το είδος, τους συντελεστές του 
φιλµ και την περιγραφή του. Για κάθε ένα από αυτά τα µέρη ένα νευρωνικό δίκτυο (Σχήµα 5.6) 
εκπαιδεύεται για κάθε χρήστη µε βάση τις αξιολογήσεις που έχει κάνει σε µια κλίµακα από 1: Κακή 
Ταινία µέχρι 5: Αριστούργηµα. Με βάση τις ίδιες αξιολογήσεις, στο ίδιο σύνολο δεδοµένων 
δηµιουργείται και το συνεργατικό µέρος µε βάση τον κανόνα του Pearson. 

Τα δύο αυτά στοιχεία (Περιεχόµενο και Χρήστες) συνενώνονται σε µια κοινή τιµή πρόβλεψης 
σύµφωνα µε τους παρακάτω τελεστές: 

Ο πρώτος τελεστής είναι ο κλασικός τελεστής AND – like S-OWA που εφαρµόζεται σε όλα τα 
κριτήρια 
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όπου Maa ...1  είναι οι τιµές των ταξινοµητών που αποφαίνονται για το περιεχόµενο και u είναι το 

συνεργατικό κοµµάτι. 
 
Ο δεύτερος και ο τρίτος τελεστής είναι τύπου OWA µε τη λογική ότι ενσωµατώνει ξεχωριστά 

το κριτήριο του συνεργατικού φιλτραρίσµατος µε την ελάχιστη και µέση τιµή των τιµών που δίδουν 
τα νευρωνικά δίκτυα που αντιστοιχούν στα κριτήρια περιεχοµένου. 
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Σχήµα 5.6: Τελεστές OWA για συνδυασµό Content & Collaborative Filtering 
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Κεφάλαιο 6 

 
Ευφυείς Πράκτορες ∆ιαδικτύου 

 

 
Στο παρόν κεφάλαιο προτείνεται ο ασαφής συµπερασµός (Fuzzy Inference) ως ένας µηχανισµός για 
ανάδραση σχετικότητας. Η προσέγγιση αυτή χρησιµοποιήθηκε σε ευφυή πράκτορα για την 
αναζήτηση εκπαιδευτικών πληροφοριών. Ο πράκτορας για e-Learning αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Modulate και σκοπό είχε τη βοήθεια των µαθητών για την αναζήτηση υλικού των 
µαθηµάτων που ήταν δηµοσιευµένο στην εκπαιδευτική πλατφόρµα WebCt, αλλά και για τις 
αναζητήσεις τους στο ∆ιαδίκτυο. Τόσο η αναζήτηση στο υλικό των µαθηµάτων όσο και το 
φιλτράρισµα των πληροφοριών από το διαδίκτυο, έγιναν µε το σύστηµα ασαφούς συµπερασµού για 
ανάδραση σχετικότητας [VS01].  

Τέλος, αναπτύχθηκε η αρχιτεκτονική ενός προσωπικού πράκτορα για την  αξιοποίηση των 
bookmarks που αποθηκεύει ο χρήστης σε προγράµµατα φυλλοµετρητών (browsers), που είναι και η 
κυρίαρχη µορφή πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. Ο πράκτορας του χρήστη αναλαµβάνει την ταξινόµηση 
των αποτελεσµάτων ενός ερωτήµατος χρησιµοποιώντας ταξινοµητές που σχηµατίζονται τοπικά από 
τις σελίδες που είναι αποθηκευµένες στα bookmarks. Τα ερωτήµατα δροµολογούνται µέσω ενός 
καναλιού επικοινωνίας (Java RMI) σε έναν πράκτορα διαµεσολάβησης, ο οποίος  είναι σε θέση να 
µεταφέρει το ερώτηµα σε µηχανές αναζήτησης (εδώ στο ODP – Open Directory Project) και να 
επεξεργαστεί τα αποτελέσµατα επιστρέφοντας τα υπό τη µορφή µεταδεδοµένων µέσα από το ίδιο 
κανάλι [VKS04].      

 
 
 

6.1. Πράκτορας για e-Learning 
 
Ο πράκτορας αποτελείται από την µονάδα δεικτοδότησης που είναι υπεύθυνη για την 

προεπεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και την δηµιουργία του διανυσµατικού χώρου LSI, την 
µονάδα προφίλ που δηµιουργεί τα προφίλ για κάθε χρήστη, την µονάδα ανάκτησης πληροφορίας για 
την αναζήτηση στο εκπαιδευτικό υλικό, την µονάδα φιλτραρίσµατος πληροφορίας για την ανάλυση 
των αποτελεσµάτων της µετά-µηχανής και την µονάδα διεπαφής µεταξύ του χρήστη και του 
πράκτορα. Ο πράκτορας υλοποιήθηκε χρησιµοποιώντας Perl, Html και Common Gateway 
Interface (CGI) και εφαρµόστηκε σε δύο µαθήµατα σχετικά µε πληροφορική και ροµποτική, τα 
οποία παρέχονταν µέσω της πλατφόρµας WebCT (Modulates Project). Τόσο τα µαθήµατα όσο και 
ο πράκτορας λειτουργούν στον ίδιο apache server. Στο [Σχήµα 6.1] φαίνεται η γενική αρχιτεκτονική 
του πράκτορα, όπου στις µονάδες Ανάκτησης και Φιλτραρίσµατος χρησιµοποιείται το σύστηµα 
Ασαφούς Συµπερασµού για Ανάδραση Σχετικότητας. 
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Σχήµα 6.1: Η αρχιτεκτονική του ̟ράκτορα για e-Learning. Οι µονάδες Ανάκτησης και Φιλτραρίσµατος 
χρησιµο̟οιούν το σύστηµα Ασαφούς Συµ̟ερασµού για Ανάδραση Σχετικότητας 

 
 
 

6.1.1. Σύστηµα Ασαφούς Συµ̟ερασµού για Ανάδραση Σχετικότητας 
 

Συστήµατα Ασαφούς Συµ̟ερασµού (Fuzzy Inference Systems) 

Ένας ασαφής κανόνας εάν - τότε έχει τη µορφή: 
 

IF x IS A THEN y IS B 
 

όπου Α και Β είναι γλωσσικές επιγραφές που ορίζονται σαν ασαφή σύνολα πάνω από τα πεδία τιµών 
Χ και Υ. Ουσιαστικά, ένας ασαφής κανόνας της παραπάνω µορφής αποτελεί µια δυαδική ασαφή 
συσχέτιση στον χώρο ΧxΥ. Μια δυαδική ασαφής συσχέτιση είναι ένα ασαφές σύνολο που ορίζεται 
στο καρτεσιανό γινόµενο ΧxΥ και αποδίδει σε κάθε στοιχείο του έναν βαθµό συµµετοχής µεταξύ 0 
και 1, δηλαδή: 

 
( ) ( )( ) ( ){ }yxyxyx RR ,|,,, µµ =                                           (6.1) 

 
Στην περίπτωση των ασαφών κανόνων, η συνάρτηση συµµετοχής ονοµάζεται συνάρτηση 

ασαφούς συνεπαγωγής (fuzzy implication function) και υλοποιείται µε κάποια T-norm (συνήθως την 
min), δηλαδή: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )xxxxyxR f ΒΑΒΑ ∧== µµµµµ ,,                                    (6.2) 
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Η βασική δοµή ενός Συστήµατος Ασαφούς Συµπερασµού (Fuzzy Inference System – FIS) 
[JSM97] αποτελείται από 3 στοιχεία: α) µια βάση κανόνων η οποία περιέχει µια επιλογή από ασαφείς 
κανόνες, β) µια βάση δεδοµένων η οποία περιέχει τις συναρτήσεις συµµετοχής που 
χρησιµοποιούνται στους κανόνες και γ) έναν µηχανισµό συλλογισµού ο οποίος πραγµατοποιεί την 
διαδικασία του συµπερασµού. Ένα FIS µπορεί να έχει ασαφείς ή συγκεκριµένες (µη ασαφείς) 
εισόδους και συνήθως παράγει ασαφείς εξόδους. Στην περίπτωση που θέλουµε µια συγκεκριµένη τιµή 
για έξοδο τότε πρέπει να εφαρµόσουµε την µέθοδο της αποασαφοποίησης. Όταν έχουµε 
συγκεκριµένες εισόδους και εξόδους τότε το FIS υλοποιεί µια µη γραµµική απεικόνιση από τον χώρο 
εισόδου στον χώρο εξόδου. Η απεικόνιση αυτή συνίσταται στην ενοποίηση των εξόδων ενός αριθµού 
ασαφών κανόνων εάν - τότε που περιγράφουν τοπικά την συµπεριφορά της απεικόνισης. Σε γενικές 
γραµµές, υπάρχουν δύο τύποι FIS, οι τύποι Mamdani και Sugeno, που διαφέρουν στη µορφή της 
εξόδου των κανόνων, στη µέθοδο ενοποίησης αυτών και τέλος στην µέθοδο αποασαφοποίησης. 

Ένα απλό παράδειγµα FIS τύπου Mamdani είναι το παρακάτω:  
 

IF x IS SMALL THEN y IS SMALL 
                                       IF x IS MEDIUM THEN y IS MEDIUM 
                                       IF x IS LARGE THEN y IS LARGE 

 
Όπως βλέπουµε, η έξοδος κάθε κανόνα είναι ένα ασαφές σύνολο πάνω στο Υ. Όταν 

παρουσιαστεί µια τυχαία είσοδος x τότε ενεργοποιούνται ταυτόχρονα όλοι οι κανόνες του FIS 
παράγοντας τα ασαφή σύνολα εξόδου τους. Τα σύνολα αυτά ενοποιούνται σε ένα τελικό ασαφές 
σύνολο µε βάση κάποιο τελεστή ενοποίησης που συνήθως είναι µια T-conorm. Από αυτό το ασαφές 
σύνολο µπορούµε να πάρουµε µια συγκεκριµένη τιµή µε αποασαφοποίηση. 

Ένα FIS τύπου Sugeno βασικά διαφέρει στην µορφή των κανόνων: 
                                       
                                      IF x IS A AND y IS B THEN z = f(x,y) 

 
δηλαδή η έξοδος του κανόνα δεν είναι ασαφές σύνολο αλλά συνάρτηση συγκεκριµένων τιµών. Η 
συνάρτηση  f(x,y) είναι συνήθως ένα πολυώνυµο πρώτου (first order Sugeno) ή µηδενικού βαθµού 
(zero order Sugeno). Η περίπτωση ενός FIS µηδενικού βαθµού µπορεί να θεωρηθεί ως ειδική 
περίπτωση ενός δικτύου Mamdani όπου η έξοδος των κανόνων είναι ασαφή singletons. Από την 
στιγµή που η έξοδος κάθε κανόνα είναι µια συγκεκριµένη τιµή, η αποασαφοπόιηση αντικαθίσταται 
από τον σταθµισµένο µέσο όρο η το σταθµισµένο άθροισµα των τιµών αυτών. 

 
Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα των FIS είναι η ισοδυναµία τους µε τα δίκτυα RBF κάτω από 

ορισµένες προϋποθέσεις [JSM97], [CM98]. 

 

Ασαφής συµ̟ερασµός για ανάδραση σχετικότητας 

 
Ο αλγόριθµος Rocchio λόγω της απλότητάς του έχει χρησιµοποιηθεί τόσο για ανάδραση 
σχετικότητας όσο και για ανάλυση (φιλτράρισµα) πληροφορίας, µε  βασική διαφορά το πλήθος των 
κειµένων ανάδρασης σε κάθε περίπτωση. Στα [VS01] και [VS01M] προτείνουµε τον ασαφή 
συµπερασµό σαν ένα µηχανισµό για ανάδραση σχετικότητας. Οι βασικές µεταβλητές σε έναν 
αλγόριθµο ανάδρασης σχετικότητας είναι το αρχικό ερώτηµα και η ανάδραση η οποία θεωρούµε ότι 
αντιπροσωπεύει το προφίλ του χρήστη που µπορεί να είναι βραχυχρόνιο (retrieval) ή µακροχρόνιο 
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(filtering). Για τον σκοπό αυτό, υλοποιήσαµε ένα µηδενικής τάξης ασαφές δίκτυο τύπου Sugeno µε 
δύο εισόδους, µία έξοδο και 9 κανόνες. Η πρώτη είσοδος ονοµάζεται "συνάφεια µε το ερώτηµα 

(RQ)" και είναι η γωνία µεταξύ του ερωτήµατος και ενός κειµένου d
r
. Η δεύτερη είσοδος ονοµάζεται 

"συνάφεια προφίλ (RP)" και αντιπροσωπεύει την συνάφεια του κειµένου   d
r
  µε το προφίλ του 

χρήστη. Στην περίπτωση µας η "συνάφεια προφίλ" δίδεται από την έξοδο ενός ταξινοµητή 1-ΝΝ 
πάνω στα διανύσµατα που έχει δώσει ο χρήστης ως ανάδραση. Η έξοδος ονοµάζεται "υπόδειξη 
(SUG)" και αντιπροσωπεύει την σιγουριά µε την οποία υποδεικνύεται ένα κείµενο στον χρήστη. Οι 
εννέα κανόνες που χρησιµοποιούνται δίδονται στον παρακάτω πίνακα.  

 
 

If RQ is HIGH and RP is HIGH then SUG is HIGH 
If RQ is HIGH and RP is NORMAL then SUG is NORMAL-HIGH 
If RQ is HIGH and RP is LOW then SUG is NORMAL 
If RQ is NORMAL and RP is HIGH then SUG is NORMAL-HIGH 
If RQ is NORMAL and RP is NORMAL then SUG is NORMAL 
If RQ is NORMAL and RP is LOW then SUG is LOW-NORMAL 
If RQ is LOW and RP is HIGH then SUG is NORMAL 
If RQ is LOW and RP is NORMAL then SUG is LOW-NORMAL 
If RQ is LOW and RP is LOW then SUG is LOW 

 

Πίνακας 6.1: Το ασαφές σύστηµα συµ̟ερασµού για ανάδραση σχετικότητας 

 
Η ασαφοποίηση των δύο εισόδων γίνεται χρησιµοποιώντας τα ασαφή σύνολα LOW, 

NORMAL, HIGH που ορίζονται ως µονοδιάστατες γκαουσιανές (Σχήµα 6.2) στο διάστηµα [0,1] µε 
κέντρα τα 0, 0.5 και 1 αντίστοιχα και κοινό εύρος  σ = 0.2. Οι ασαφείς απλές τιµές (fuzzy singletons) 
που  χρησιµοποιούνται στο δεύτερο µέρος εντοπίζονται στα 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 και 0.9 από LOW 
µέχρι HIGH.  Με την χρησιµοποίηση του FIS στοχεύουµε αφ’ενός µεν σε καλύτερη επίδοση, 
αφετέρου δε στον συνδυασµό των µεταβλητών του ερωτήµατος και του προφίλ µε τρόπο διαφανή, 
καθοριζόµενο από τον σχεδιαστή  και ανεξάρτητο από την υλοποίηση των  µεταβλητών RQ και RP, 
οι οποίες µπορεί να αποδίδονται µε οποιαδήποτε αλγόριθµο µηχανικής µάθησης. 
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Σχήµα 6.2: Τα ασαφή σύνολα Low, Normal, High της µεταβλητής RQ 

 
Το ασαφές σύστηµα ανάδρασης σχετικότητας δοκιµάστηκε σε σύγκριση µε τον αλγόριθµο 

Rocchio στην συλλογή κειµένων Cranfield, η οποία περιλαµβάνει 8.2 σχετικά κείµενα ανά ερώτηµα. 
Το µοντέλο αναφοράς ήταν το upper - bound. Στο πείραµα αυτό ανασύρουµε τα 100 πρώτα 
κείµενα. Η µέση ακρίβεια όλων των ερωτηµάτων σε όλα τα επίπεδα ανάκλησης υπολογίζεται για 
ανάδραση από n=1 µέχρι n=20 κείµενα και τα αποτελέσµατα δίδονται στο Σχήµα 6.3. Μπορούµε 
να δούµε οτι, µε εξαίρεση την πρώτη ανάδραση, ο αλγόριθµος Rocchio ξεπερνά το FIS, σε µέσες 
τιµές, µέχρι την ανάδραση ν=8 κειµένων που αντιστοιχεί στην µέση τιµή σχετικών κειµένων ανά 
ερώτηµα. Από εκεί και πέρα, όσο αυξάνεται ο αριθµός των κειµένων που δίδεται ως ανάδραση το FIS 
αποδίδει καλύτερα. 
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Σχήµα 6.3: Μέση ακρίβεια ανά αριθµό κειµένων ανάδρασης 

 
Μονάδα δεικτοδότησης (Indexing module) 

 
Κάθε µάθηµα περιλαµβάνει εκπαιδευτικό υλικό (κυρίως σε µορφή σελίδων HTML), το οποίο 
περιέχει κείµενο, εικόνες και βίντεο. Η µονάδα δεικτοδότησης αποµακρύνει τα HTML tabs και τις 
πιο συχνά χρησιµοποιούµενες αγγλικές λέξεις σχηµατίζοντας ταυτόχρονα τον πίνακα όρων- κειµένων 
Α. Τελος, στον πίνακα αυτόν εφαρµόζονται στάθµιση TD-IDF και µετασχηµατισµός SVD. 

 
Μονάδα ̟ροτιµήσεων (Profile module) 

 
Με βάση την υπόθεση οτι τα ερωτήµατα αντιπροσωπεύουν βραχυπρόθεσµες πληροφοριακές ανάγκες, 
ενώ το προφίλ µακροπρόθεσµα ενδιαφέροντα, το συνολικό προφίλ προτιµήσεων του χρήστη 
περιλαµβάνει τα εξής σύνολα:  

 
Βραχυ̟ρόθεσµες ̟ροτιµήσεις (Short-term profile) 
 
Το βραχυπρόθεσµο προφίλ χρησιµοποιείται για ανάκτηση πληροφορίας και αποτελείται από 
στοιχεία πληροφορίας που ο χρήστης κρίνει ως σχετικά ή µη σχετικά µε ένα ερώτηµα και από τα 
στοιχεία πληροφορίας για τα οποία δεν υπάρχει ανάδραση. Έτσι, το προφίλ αποτελείται από το 
σύνολο των σχετικών σελίδων Rel, το σύνολο τον άσχετων σελίδων Ir και το σύνολο των άγνωστων 
σελίδων Un.   

 
Μακρο̟ρόθεσµες ̟ροτιµήσεις (Long-term profile) 
 
Το µακροπρόθεσµο προφίλ δηµιουργείται δυναµικά χρησιµοποιώντας τις προτιµήσεις και τα 
ερωτήµατα του χρήστη. Κάθε σελίδα έχει ένα βάρος για κάθε χρήστη. Αυτό το βάρος αυξάνεται 
κατά έναν παράγοντα α κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται την σελίδα ή κατά έναν παράγοντα β 
όταν ο χρήστης επιλέγει την σελίδα ως απάντηση σε ένα ερώτηµά του. Το ίδιο βάρος µειώνεται κατά 
ένα παράγοντα γ κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει µια διαφορετική σελίδα. Όλες οι σελίδες µε 
βάρος µεγαλύτερο από ένα κατώφλι τ1 χαρακτηρίζονται ως ενδιαφέρουσες για τον χρήστη, ενώ όσες 
έχουν βάρος µεταξύ τ1 και τ2 χαρακτηρίζονται ως αδιάφορες και τέλος όσες είναι κάτω από τ2 
χαρακτηρίζονται ως µη – ενδιαφέρουσες.     

  
Ενο̟οιηµένο ̟ροφίλ (Integrated profile) 
 
Για την δηµιουργία του ενοποιηµένου βραχυπρόθεσµου-µακροπρόθεσµου προφίλ κάνουµε χρήση 

των σελίδων που ο χρήστης χαρακτηρίζει ως σχετικές µε το ερώτηµα του. Έστω  d
r
 µια τέτοια 

σελίδα. Αν η σελίδα  d
r
 είναι κοντύτερα -µε βάση τη γωνία- σε µια σελίδα 'd

r
 που έχει χαρακτηριστεί 

ως ενδιαφέρουσα στο µακροχρόνιο προφίλ, τότε η σελίδα  'd
r
 συµπεριλαµβάνεται στο σύνολο Rel. 

   
Μονάδα διε̟αφής (Interface module) 

 
Η µονάδα διεπαφής έχει σκοπό να βοηθήσει τον χρήστη στην αλληλεπίδρασή του µε το µεγάλο 
πλήθος πληροφοριών στο Web, µε τρόπο που εξυπηρετεί τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του 
µαθήµατος. Το είδος του προφίλ που θα χρησιµοποιηθεί καθορίζεται από την επιλογή µεταξύ δύο 
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λειτουργιών. Ο χρήστης µπορεί να επιλέξει την λειτουργία «εργασία» ή την λειτουργία « no specific 
goal» για να δηλώσει την πρόθεσή του (Σχήµα 6.4). Η χρήση των προφίλ σε κάθε περίπτωση 
βασίζεται στην υπόθεση ότι, όταν ο χρήστης δουλεύει σε κάποιο έργο, απαιτεί ακρίβεια από την 
αναζήτησή του, ενώ όταν δεν έχει κάποιο συγκεκριµένο σκοπό στο µυαλό του είναι πιο εύκολο να 
παρεκκλίνει από το αρχικό ερώτηµά του. Η αλληλεπίδραση βασίζεται σε έναν «κύκλο ερωτήµατος», 
ο οποίος περιλαµβάνει ερώτηµα στο εκπαιδευτικό υλικό και/ή µεταφορά του ερωτήµατος αυτού στο 
Web (Σχήµα 6.5).  

 
Μονάδα ανάκτησης (Information retrieval module – IR) 

 
Ο χρήστης κρίνει κατά πόσο µια σελίδα από τα αποτελέσµατα είναι µεγάλης, αδιάφορης ή χαµηλής 
συσχέτισης µε το ερώτηµα. Οι επιλογές αυτές αποθηκεύονται και χρησιµοποιούνται στον 
σχηµατισµό του βραχυπρόθεσµου προφίλ. Όταν ο χρήστης θέλει να βελτιστοποιήσει το ερώτηµά 
του, επιλέγει το κουµπί «relevance» από το πάνελ. Ανάλογα µε τη λειτουργία που έχει επιλέξει ο 
χρήστης, χρησιµοποιείται και το αντίστοιχο προφίλ. Για κάθε σελίδα του εκπαιδευτικού υλικού 
υπολογίζονται οι µεταβλητές RQ και RP και σχηµατίζεται η διάταξη µε βάση τη µεταβλητή SUG 
του FIS. 

 
Μονάδα φιλτραρίσµατος (Information filtering module – IF) 

 
Όταν ο χρήστης θελήσει να βρει πληροφορίες στο δίκτυο σχετικά µε το ερώτηµά του, επιλέγει το 
κουµπί «Ask Google» στο πάνελ. Το ερώτηµα επεκτείνεται προσθέτοντας έναν µικρό αριθµό (µια ή 
δύο) από τις πιο συσχετιζόµενες λέξεις  στα µαθήµατα µε βάση το LSI. Το νέο ερώτηµα µεταφέρεται 
στην µηχανή αναζήτησης Google και ένας αριθµός από web ''snippets'' αποθηκεύονται σε ένα 
προσωρινό αρχείο. Αυτές οι µικρές περιγραφές περνάνε από µια ''stop list'' για την αφαίρεση 
τετριµµένων λέξεων και οι όροι που αποµένουν σχηµατίζουν τα διανύσµατα s

r
 (snippets). Ανάλογα 

µε τη λειτουργία που έχει επιλέξει ο χρήστης χρησιµοποιείται και το αντίστοιχο προφίλ.  Η µετρική 
της γωνίας που υπολογίζεται µεταξύ των διανυσµάτων snippet και του προφίλ καθορίζει την 
µεταβλητή RP του FIS. Από την άλλη, η µεταβλητή RQ υπολογίζεται κανονικοποιώντας τη διάταξη 
της µηχανής αναζήτησης στο διάστηµα [0,1] (1: πρώτη σελίδα – 0: τελευταία σελίδα). Για κάθε 
διάνυσµα «snippet» υπολογίζεται η µεταβλητή SUG του FIS και µε βάση αυτή παρέχεται µια νέα 
διάταξη των αποτελεσµάτων. 
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Σχήµα 6.4: Η διε̟αφή του ̟ράκτορα 

 

 

 

Σχήµα 6.5: Τα α̟οτελέσµατα της αναζήτηση ̟άνω στο εκ̟αιδευτικό υλικό 
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6.2. Pythia Web Agent 

 
Γενικά, ένα σύστηµα φιλτραρίσµατος πληροφορίας µπορεί να βρίσκεται είτε στην πλευρά του client, 
είτε στην πλευρά του server (Σχήµα 6.6). Όταν το σύστηµα είναι εγκατεστηµένο στην πλευρά του 
client, µπορεί να χρησιµοποιήσει ταξινοµίες σε µορφή bookmarks, ενώ στην πλευρά του server 
µπορεί να χρησιµοποιήσει ταξινοµίες σε µορφή directories 
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Engine-(s)
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Σχήµα 6.6: Φιλτράρισµα στον Server και στον Client 

 
 
 
Η Pythia είναι ένα πράκτορας φιλτραρίσµατος στο διαδίκτυο ο οποίος εκµεταλλεύεται τα 

µεταδεδοµένα στα αποτελέσµατα αναζήτησης ώστε να βελτιώσει την ταξινόµηση του σε σχέση µε τα 
bookmarks του χρήστη. Η στάθµιση των όρων βρέθηκε ότι βελτιώνει τα αποτελέσµατα σε ένα dataset 
από το Open Directory Project (ODP: http://dmoz.org/). Το φιλτράρισµα πληροφορίας γίνεται 
από µια αρχιτεκτονική που χρησιµοποιεί έναν πράκτορα Mediator µεταξύ του User Agent και του 
διαδικτύου. Ο  Mediator Agent είναι υπεύθυνος για να προωθεί τα ερωτήµατα του χρήστη στο διαδίκτυο 
και να χειρίζεται το υψηλό υπολογιστικό φορτίο της προεπεξεργασίας των αποτελεσµάτων, ενώ ο  User 
Agent είναι υπεύθυνος για την δηµιουργία των ταξινοµητών µε βάση τα bookmarks και την 
παρουσίαση τους στον χρήστη. Η επικοινωνία µεταξύ των πρακτόρων πραγµατοποιείται µε τεχνολογία 
Java Remote Method Invocation (RMI). 
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Η αρχιτεκτονική του Συστήµατος 
 

Υπάρχουν δυο είδη Πρακτόρων στο σύστηµα: ο User Agent και ο Mediator Agent. Ο User Agent είναι 
υπεύθυνος για να προωθεί τα ερωτήµατα του χρήστη στον Mediator Agent , να κατασκευάζει 
ταξινοµητές από το bookmarks και να φιλτράρει τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος παρουσιάζοντας 
τα στον χρήστη. Ο Mediator Agent είναι υπεύθυνος για να συλλέγει τα ερωτήµατα από έναν η 
περισσότερους User Agents, να προωθεί τα ερωτήµατα στο διαδίκτυο και τις µηχανές αναζήτησης 
(ODP) και τελικά να επεξεργάζεται και να προωθεί τα αποτελέσµατα στους User Agents (Σχήµα 6.7) 

       

Mediator  Agent 

WEB 

                                
                               Communication 

                                Channel 

                                

User Agent 

.... 

 
 

Σχήµα 6.7: Η γενική αρχιτεκτονική του ̟ράκτορα 

 
 
 
Πιο συγκεκριµένα, η µονάδα Html Wrapper του User Agent συλλέγει και επεξεργάζεται τις 

σελίδες στο bookmarks αρχείο του Netscape Browser. Οι ταξινοµητές δηµιουργούνται στην Μονάδα 
Κατασκεύης Ταξινοµίας (Taxonomy Builder) χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα από τον Html 
Wrapper. Η µονάδα επικοινωνίας Communication Module του User Agent χρησιµοποιεί RMI κανάλι 
για να περνάει ερωτήµατα από το GUI στον Mediator Agent. Ο τελευταίος δροµολογεί τα ερωτήµατα 
στον ODP και τα αποτελέσµατα επεξεργάζονται από τον Html Wrapper ο οποίος εξάγει τα 
µεταδεδοµένα για κάθε σελίδα αποτελεσµάτων. Τα µεταδεδοµένα επιστρέφονται στον User Agent µέσα 
από το ίδιο κανάλι όπου και ταξινοµούνται στον Taxonomy Builder ανάλογα µε τα bookmarks και 
µετά παρουσιάζονται στο GUI (Σχήµα 6.8). 
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Σχήµα 
6.8: Το λειτουργικό σχήµα των  User και Mediator Agent 

 
 
Η επικοινωνία µεταξύ των πρακτόρων υλοποιείται µε Java Remote Method Invocation (RMI). 

Το RMI είναι ένα πλαίσιο client – server για την υλοποίηση των πρακτόρων. Με την χρήση του RMI, 
κατανεµηµένες εφαρµογές Java επικοινωνούν µεταξύ τους µέσα από ένα δίκτυο. ∆ύο εφαρµογές µπορεί 
να καλούν η µια την άλλη ακόµα και αν βρίσκονται σε διαφορετικούς servers που τρέχουν διαφορετικά 
λειτουργικά συστήµατα. 

Ο σκοπός της τεχνολογίας RMI είναι να εφαρµόσει ένα κατανεµηµένο µοντέλο αντικειµένων σε 
Java έτσι ώστε η επικοινωνία µε τα κατανεµηµένα αντικείµενα να είναι το ίδιο εύκολη όπως µε τα 
τοπικά. Για να γίνει κάτι τέτοιο κάθε κλήση περνάει από τα παρακάτω επίπεδα    

• Το επίπεδο Stub στη µεριά του client και το επίπεδο Skeleton στην πλεύρα του 
server. Αυτά τα επίπεδα κρύβουν την αποµακρυσµένη φύση των κλήσεων από τις κλάσεις.  

• Το επίπεδο Remote Reference το οποίο χειρίζεται την υπογραφή της µεθόδου, η 
οποία καλείται από το αποµακρυσµένο αντικείµενο. Η υπογραφή αποτελείται από το όνοµα της 
µεθόδου τις παραµέτρους και τις τιµές που επιστρέφονται. 

• Το επίπεδο  Transport που είναι η πραγµατική σύνδεση µεταξύ των δύο συστηµάτων. 
 

 
Mediator Agent 

Μονάδα Ε̟ικοινωνίας (Communication Module) 

Η µονάδα επικοινωνίας    Communication Module είναι ένας RMI server που προωθεί τα 
ερωτήµατα του χρήστη στο ODP και επιστρέφει τα αποτελέσµατα στο Html Wrapper. 

 

Μονάδα Ε̟εξεργασίας Σελίδων (Html Wrapper) 

Ο αριθµός των σελίδων που επιστρέφονται από µια µηχανή αναζήτησης ως αποτέλεσµα σε ένα 
ερώτηµα µπορεί να είναι µεγάλος και η επεξεργασία της πραγµατικής σελίδας κάθε συνδέσµου για να 
παραχθεί η περιγραφή του µπορεί να οδηγήσει µε µεγάλους χρόνους απόκρισης και υποβάθµιση της 
χρηστικότητας. Το σύστηµα εκµεταλλεύεται το γεγονός ότι η µηχανή αναζήτησης παρέχει 
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µεταδεδοµένα υπό τη µορφή της γενικής περιγραφής και λέξεις που περιγράφουν τη θεµατική 
κατηγορία της σελίδας. Ο Html Wrapper εξάγει τον τίτλο (anchor) , το url, τη γενική περιγραφή και 
τη θεµατική περιγραφή του ODP για κάθε σελίδα που περιέχεται στα αποτελέσµατα σε µια δοµή 
που λέγεται Html Wrap (Πίνακας 6.2). Τέλος τα αποτελέσµατα επιστρέφονται στον client για να 
φιλτραριστούν και να παρουσιαστούν στον χρήστη  

           
 

 
Title (Search Engine’s Anchor) 
Url 
Category (Web  Directory Terms) 
Term Frequencies (Search Engine’s Description) 

 
Πίνακας 6.2: Html Wrap of Mediator Agent 

 
User Agent 

Μονάδα Ε̟ικοινωνίας (Communication Module) 

Ο µονάδα επικοινωνίας του User Agent είναι υπεύθυνη για τον χειρισµό των ερωτηµάτων προς το 
διαδίκτυο. Τα ερωτήµατα του χρήστη προωθούνται στον Mediator Agent. Τα επιστρεφόµενα 
δεδοµένα (Html Wraps) ταξινοµούνται από τους ταξινοµητές του Taxonomy Builder και τα 
αποτελέσµατα εµφανίζονται στο GUI. 
 

Μονάδα Ε̟εξεργασίας Σελίδων (Html Wrapper) 

Το µοντέλο χρήστη υλοποιείται µε βάση τα bookmarks του Browser. Ο Html Wrapper ανακτά όλες 
τις σελίδες των bookmarks και τις επεξεργάζεται αφαιρόντας τα html tags και κρατώντας το url, τον 
τίτλο της σελίδας, την κατηγορία στην οποία ανήκει και τις συχνότητες εµφάνισης κάθε λέξης στη 
δοµή  Html Wrap του User Agent (Πίνακας 6.3). 
                             

Title (Html Page) 
Url 
Category (Bookmarks) 
Term Frequencies (Html Page) 

 
 

Πίνακας 6.3: Html Wrap of User Agent 

 
 

Μονάδα Ταξινοµίας (Taxonomy Builder) 

 
Ο Taxonomy Builder είναι η καρδιά του όλου συστήµατος και επιτελεί 3 κύριες λειτουργίες: Indexing 
(∆εικτοδότηση), Classifier Training (Εκ̟αίδευση Ταξινοµητών) και Classification (Ταξινόµηση) 

 



Σπύρος Ντ. Βρεττός 86 

∆εικτοδότηση 

 
Υποθέτουµε ότι κάθε σελίδα χαρακτηρίζεται από το περιεχόµενο της και έτσι χρησιµοποιούµε 
µεθόδους από το πεδίο της ταξινόµησης κειµένου. Υπάρχουν δύο ειδών σελίδες: α) σελίδες που 
ανήκουν στα bookmarks του χρήστη και β) σελίδες που επιστρέφονται ως αποτελέσµατα 
ερωτηµάτων. Για κάθε περίπτωση χρησιµοποιούνται διαφορετικές τεχνικές δεικτοδότησης. Στην 
πρώτη περίπτωση όλες οι λέξεις των Html Wraps του User Agent συνιστούν τον διανυσµατικό χώρο 
στον οποίο θα εκπαιδευτούν οι ταξινοµητές. 

Για κάθε Html Wrap υπάρχει ένα διάνυσµα από συχνότητες εµφάνισης συχνοτήτων. Στη 
δεύτερη περίπτωση υποθέτουµε ότι το σύνολο των λέξεων που είναι µέρος των Html Wrap του 
Mediator Agent περιγράφουν το κείµενο αλλά υποθέτουµε ότι κάθε λέξη έχει διαφορετικό βάρος 
ανάλογα µε το description field στο Html Wrap. Οι λέξεις που είναι µέρος του  Category field έχουν 
το µεγαλύτερο βάρος (ίσο µε 4), ακολουθούµενες από αυτές που είναι στο Title field (ίσο µε 2) και 
τέλος εκείνες του General Description field (ίσο µε 1). Το βάρος κάθε λέξης αναφέρεται στη 
συχνότητα που εµφανίζεται στα διάφορα πεδία. Για παράδειγµα εάν µια λέξη εµφανίζεται µια φορά 
στο Web Directory field, δύο φορές στο Title field και 4 φορές στο General Description field, τότε 
η συνολική συχνότητα εµφάνισης είναι  f=1*4+2*2+4*1=12. Σε κάθε περίπτωση χρησιµοποιούµε 
TF-IDF για να ολοκληρωθεί η δεικτοδότηση. Τα βάρη που δίνονται σε κάθε πεδίο επιλέγονται ώστε 
να βελτιστοποιηθεί η επίδοση του ταξινοµητή. 

 
Εκ̟αίδευση Ταξινοµητών 

 
Για τη δηµιουργία των ταξινοµητών χρησιµοποιήσαµε τον ταξινοµητή k-Nearest-Neighbor (k-NN) 
ο οποίος αποδεικνύεται καλύτερος σε σχέση µε τον αλγόριθµο Rocchio κάτω από το παρόν πλαίσιο. 
Οι περισσότεροι χρήστες κρατάνε µια µικρή συλλογή από bookmarks έτσι χρησιµοποιήσαµε 
δεδοµένα από επτά κατηγορίες του ODP µε µέσο όρο 15 σελίδων ανά κατηγορία (Πίνακας 6.4) 

 
 
 
 
 

Category Web Directory 
Machine Learning Computer: Artificial Intelligence 
Neural Networks Computer: Artificial Intelligence 
Agents Computer: Artificial Life 
Information Theory Science:    Math:       Applications 
Data Mining Computer: Software: Databases 
Statistics Science:    Math 
Knowledge Discovery Reference: Knowledge Management 

 
Πίνακας 6.4: Τα θέµατα α̟ό ODP ̟ου χρησιµο̟οιήθηκαν ως ̟ηγή για το σύνολο δεδοµένων 

 
 
Ο υπολογισµός των βαρών γίνεται από τις σελίδες του dataset χρησιµοποιώντας using leave – 

one – out cross validation [YL99] όπου το κείµενο που αφήνεται εκτός ως δείγµα αξιολόγησης 
µορφοποιείται ως Html Wrap του Mediator Agent και τα υπόλοιπα ως Html Wraps του User Agent. 
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Οι παράµετροι καθορίζονται δοκιµάζοντας διαφορετικές τιµές και µετρώντας το microaverage F1 
στο σύνολο αξιολόγησης. Τελικά ρυθµίζονται στις τιµές που µεγιστοποιούν την F1 µετρική. Τα 
συγκριτικά αποτελέσµατα για τους αλγορίθµους Rocchio και k-Nearest-Neighbor (k-NN) δίνονται 
στον Πίνακα 6.5 

 
 

Πίνακας 6.5: Σύγκριση Rocchio και  k-NN σε διαφορετικά βάρη 

                                       
Ταξινόµηση 

 
Μετά τη δηµιουργία των ταξινοµητών, η ταξινόµηση των σελίδων που επιστρέφονται από τη µηχανή 
αναζήτησης είναι δυνατή. Αυτές οι σελίδες (Html Wraps του Mediator Agent) περνάνε µέσα τη 
µονάδα ταξινόµησης και αποδίδονται σε µια κατηγορία cj  εάν το µέτρο πεποίθησης του ταξινοµητή 
για αυτή τη κατηγορία είναι µεγαλύτερο από ένα κατώφλι. Τα κείµενα που δεν  ταξινοµούνται 
πουθενά θεωρούνται από το σύστηµα ότι δεν ανήκουν σε καµιά κατηγορία. Όλες οι υπόλοιπες 
σελίδες παρουσιάζονται στον χρήστη µέσα από το GUI.   

 
Μονάδα διε̟αφής (Interface module) 

 
Η µονάδα Graphical User Interface (GUI) είναι µια εφαρµογή JAVA που καταγράφει τη 

δραστηριότητα του Browser. Βασικά όσον αφορά τη διεπαφή που χρησιµοποιείται για να 
συµπεριλιφθούν θεµατικά µεταδεδοµένα στα αποτελέσµατα µπορεί να είναι προσανατολισµένη στη 
λίστα ή στη θεµατολογία. Η µονάδα υποστηρίζει και τις δύο περιπτώσεις. Το Σχήµα 6.9 (α) 
παρουσιάζει το GUI του πράκτορα ενώ η (β) δείχνει τη λίστα αποτελεσµάτων. Σχετικά µε το Σχήµα 
6.9 (α), τα µέρη του GUI είναι:  

 
 [1] Μενού µέσα από το οποίο ο χρήστης είναι σε θέση να εκτελέσει διάφορες λειτουργίες όπως 

π.χ η εµφάνιση των bookmarks στο panel, ο έλεγχος για τυχών αλλαγές κ.α. Επιπρόσθετα, ο 
χρήστης µπορεί να εκπαιδεύσει ταξινοµητές και να ελέγξει παραµέτρους της εκπαίδευσης. Τέλος 
επιλέγοντας την επιλογή Search εµφανίζονται οι σελίδες.   

 [2] Το πεδίο κειµένου όπου ο χρήστης µπορεί να θέσει το ερώτηµα 

Rocchio 
k-Nearest 

Neighbours 
Weights 

Microaverage F1 Microaverage F1 

(1,1,0) 0,338 0,493 
(1,2,0) 0,358 0,506 
(1,1,1) 0,53 0,673 
(1,2,1) 0,531 0,68 

(1,1,2) 0,568 0,702 

(1,2,2) 0,551 0,716 
(1,1,3) 0,608 0,683 

(1,2,3) 0,561 0,714 

(1,1,4) 0,593 0,700 

(1,2,4) 0,602 0,725 

(1,2,5) 0,608 0,700 

(1,2,6) 0,593 0,700 

(1,3,3) 0,568 0,727 

(1,3,4) 0,561 0,719 

(1,3,5) 0,571 0,719 
(1,3,6) 0,602 0,706 
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 [3] Ενεργοποίηση της αναζήτησης 
[4] Το πάνελ αποτελεσµάτων όπου εµφανίζονται τα αποτελέσµατα και διάφορα µηνύµατα. 
 [5] Το Πάνελ Περιγραφής όπου ο χρήστης µπορεί να δει την περιγραφή των µεταδεδοµένων 

των επιλεγµένων σελίδων 
 
 
 

 
Σχήµα 6.9: ∆ιε̟αφή GUI (a), Α̟οτελέσµατα (b) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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Κεφάλαιο 7 
 

Ευφυείς Εφαρµογές 

 

 
 

Στο πλαίσιο µιας εφαρµογής ευφυούς πράκτορα για ηλεκτρονικό εµπόριο, οι ηµιδοµηµένες 
περιγραφές των προϊόντων µοντελοποιήθηκαν µε ασαφή συλλογιστική και µηχανική µάθηση, για την 
αποδοτική ανάκτησή τους µε βάση ελεύθερο κείµενο, κατηγορικά και άλλα µεταδεδοµένα. Κάθε 
κοµµάτι των δεδοµένων δεικτοδοτείται ξεχωριστά και υπολογίζεται ο βαθµός ικανοποίησης των 
κριτηρίων αναζήτησης. Ο αλγόριθµός ανάκτησης έχει  τελικά τη µορφή ενός ασαφούς συστήµατος 
συµπερασµού, του οποίου τα βάρη συγκερασµού των κριτηρίων αναζήτησης προσδιορίζονται µε 
διαφανή τρόπο από τον χρήστη. Παράλληλα σχηµατίζεται και το προφίλ ενδιαφερόντων του χρήστη, 
το οποίο µπορεί να ενσωµατωθεί στην αναζήτηση. Τα παραπάνω υλοποιήθηκαν στην πλατφόρµα 
ανάπτυξης πρακτόρων Zeus ως ένας πράκτορας που σκοπό έχει τη µεσολάβηση µεταξύ του 
ενδιαφερόµενου αγοραστή και των προµηθευτών, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγµάτευσης 
[KVS03].     

 Στην ίδια λογική, αναπτύχθηκε και ο αλγόριθµος ενός έµπειρου συστήµατος για την ανεύρεση 
εργασίας σε ανέργους, όπου τα κριτήρια αναζήτησης διασυνδέονται µε βάρη που προσδιορίζονται µε 
µηχανική µάθηση (βελτιστοποίηση µε περιορισµούς) εντός προκαθορισµένων από τον χρήστη ορίων. 
Η ικανοποίηση των κριτηρίων ταιριάσµατος γίνεται µε τον προσδιορισµό δυαδικών  σχέσεων και 
συναρτήσεων ασαφοποίησης µεταξύ των απαιτήσεων εργασίας και των προσόντων των ανέργων. Το 
σύστηµα προσαρµόζει τις παραµέτρους του (βάρη) χρησιµοποιώντας δεδοµένα απόρριψης – 
αποδοχής ανέργων από επιχειρήσεις [DKVVK04].        

 
 

 

7.1. Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εµ̟ορίου 
 
 

Η αρχιτεκτονική του περιβάλλοντος ηλεκτρονικού εµπορίου βασίζεται στην τεχνολογία των 
συστηµάτων πολλαπλών πρακτόρων [OLSST99]. Η παρούσα µελέτη εµπλέκει τρεις βασικούς 
ρόλους: Τον Αγοραστή (Buyer) ο οποίος χρησιµοποιεί το δίκτυο για την αναζήτηση συγκεκριµένων 
προϊόντων, τους Εµπόρους (Merchants) που είναι εγγεγραµµένοι στο περιβάλλον εµπορίου ως 
πιθανοί πωλητές και τέλος ο Σύµβουλος ή ∆ιαµεσολαβητής (Broker) ο οποίος ταιριάζει τους 
πιθανούς αγοραστές µε τους πιθανούς πωλητές   και σχηµατίζει το «Μοντέλο Αγοραστικής 
Συµπεριφοράς» του Χρήστη [TMPDM97] (το προφίλ του δηλαδή). Ο Broker είναι ο πράκτορας 
«οµπρέλα» για τους  Indexing, Retrieval, Profile, Buyer Negotiator και  Merchant Negotiator 
πράκτορες [Σχήµα 7.1]. Τα παραπάνω υλοποιήθηκαν ως ένας πράκτορας που σκοπό έχει τη 
µεσολάβηση µεταξύ του ενδιαφερόµενου αγοραστή και των προµηθευτών, ώστε να ξεκινήσει η 
διαδικασία διαπραγµάτευσης στο ZEUS. Το ZEUS είναι ένα εργαλείο κατασκευής πρακτόρων που 
έχει αναπτυχθεί από την   British Telecommunications. Οι πράκτορες που παράγει δεν είναι ευφυείς 
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κάτι που το εισάγουµε εµείς χρησιµοποιώντας τεχνικές µηχανικής µάθησης, ταξινόµησης κειµένου 
και ασαφή λογική [VS02],[VS01]. 

 

 
 

      Σχήµα 7.1: Η αρχιτεκτονική των συνεργαζόµενων ̟ρακτόρων για e-Commerce 

 
Η οντολογία των προϊόντων περιλαµβάνει ηµι-δοµηµένες µορφές δεδοµένων. Τα πεδία της 

οντολογίας έχουν επιλεγεί από τη λίστα του  Instructional Management System (IMS) που έχει 
δηµιουργηθεί από το Educause [IMS]. Χρησιµοποιήσαµε ενδεικτικά το Πεδίο Κατηγορίας 
(Κείµενο), το Πεδίο Επιπέδου Εκπαίδευσης (Κείµενο) και την Τιµή (Αριθµός) για να δοκιµάσουµε 
το περιβάλλον ως ένας δικτυακός χώρος παροχής κατάρτισης-εκπαίδευσης. Ως δείγµα ενός τέτοιου 
χώρου επιλέξαµε το  «Telecampus’» (http://www.telecampus.com). 

Σχεδιάσαµε το User Interface σε Java ώστε να έχουµε ανεξαρτησία από την πλατφόρµα 
ανάπτυξης-υποστήριξης του συστήµατος. Οι διεπαφές Χρήστη και Αγοραστή αποτελούνται από 
HTML, Java Servlets και Applets GUI ενώ η υλοποίηση του Merchant γίνεται µε Java Swing στην 
πλατφόρµα ZEUS που επικοινωνεί µε τους άλλους πράκτορες µε   TCP/ IP Java sockets (Σχήµα 
7.2). 

 
 

Σχήµα 7.2: Η αρχιτεκτονική της εφαρµογής web σε α̟λούστερη µορφή 
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Σχετικές Εργασίες 
 

Οι πιο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις συστηµάτων e-commerce που κάνουν χρήση πρακτόρων είναι 
οι PersonaLogic (www.personalogic.com), Firefly (www.firefly.com), BargainFinder 
(bf.cstar.ac.com/bf), Jango (jango.excite.com), Kasbah, AuctionBot and T@T. 

Τα παραπάνω συστήµατα χρησιµοποιούν τις τεχνικές πρακτόρων που αναφέρθηκαν, στη 
διάρκεια τριών σταδίων διαµεσολάβησης::  product brokering, merchant brokering and negotiation 
brokering. Εκτός από την Τ@Τ όλα τα υπόλοιπα συστήµατα καλύπτουν µόνο ένα από τα 3 στάδια. 
Για παράδειγµα τα PersonaLogic and FireFly χρησιµοποιούν information filtering στο στάδιο 
product brokering αλλά δεν προχωρούν σε στάδια merchant and negotiation brokering. Τα 
BargainFinder και Jango χρησιµοποιούν πράκτορες που αυτοµατοποιούν την αναζήτηση και την 
αγορά από ένα σύνολο εµπορευµάτων  αλλά δεν φιλτράρουν τα αποτελέσµατα και δεν προχωρούν σε 
διαπραγµάτευση. Τέλος τα Kasbah and AuctionBot ασχολούνται µόνο µε auctions (Πίνακας 7.1) 

 
 

 Product 
Brokering 

Merchant 
Brokering 

Negotiation 
Brokering 

PersonaLogic �   
FireFly �   
BargainFinder  �  
Jango  �  
Kasbah   � 
ActionBot   � 
T@T � � � 
Presented 

System 
� � � 

Πίνακας 7.1: Αντι̟ροσω̟ευτικά συστήµατα ̟ρακτόρων 

 

Product - Merchant brokering  
 

Μονάδα δεικτοδότησης (Indexing module) 
 
Ο πράκτορας ∆εικτοδότησης είναι υπεύθυνος για την προ – επεξεργασία της οντολογίας των 
δεδοµένων και την δηµιουργία της δεικτοδότησης. Εδώ η οντολογία των δεδοµένων αναφέρεται στα 
πεδία Description (Text), Subject Category (Text), Educational Level (Text) και  Price (Number) 
των µεταδεδοµένων IMS. 

Το µοντέλο που χρησιµοποιείται για τη δεικτοδότηση του πεδίου Description είναι το Vector 
Space Model [BDB95]. Σε αυτό το µοντέλο κάθε περιγραφή αντιπροσωπεύεται από ένα διάνυσµα 
στο µοντέλο διανυσµατικού χώρου που σχηµατίζεται από όλους τους σηµαντικούς όρους (κυρίως 
ουσιαστικά) που εµφανίζονται στο σύνολο των πεδίων Description όλων των προϊόντων. Αυτό 
καταλήγει στον πίνακα δεικτοδότησης Product – Term που αποθηκεύεται σαν ένας πίνακας στη 
βάση. 
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 Term 1 Term 2 … Term m 
Product 1 W11 W12  W1m 
Product 2 W21 W22  W2m 
…     
Product n Wn1 Wn2  Wnm 

Πίνακας 7.2 : Ο Πίνακας ∆εικτοδότησης Product-Term 

 
Στον Πίνακα 2, Wij είναι το βάρος του όρου j στο πεδίο Description του προϊόντος i.  Αυτό το 

βάρος συνήθως προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας την στάθµιση term frequency-inverse document 
frequency (TF-IDF).   

Το πεδίο Subject category αναφέρεται στην απόδοση κάποιου προϊόντος σε µια ή παραπάνω 
θεµατικές κατηγορίες. Αυτή η κατηγοριοποίηση γίνεται από ειδικούς που αποφασίζουν κατά πόσο η 
περιγραφή ενός προϊόντος εµπίπτει σε κάποια θεµατική κατηγορία ή όχι. Εάν υποθέσουµε έχουµε 
µια επίπεδη ταξινοµία θεµάτων (Πίνακας 7.3) κάθε προϊόν περιγράφεται ως ένα δυαδικό διάνυσµα  
στον διανυσµατικό χώρο Subject Category (Πίνακας 7.4). 

 
 

Topic 1 
Topic 2 

  … 
Topic m 

 

Πίνακας 7.3: Θεµατικές Κατηγορίες 

 
 Topic 1 Topic 2 … Topic m 
Product 1 1 0  0 
Product 2 0 1  1 
…     
Product n 0 1  0 

         Πίνακας 7.4: ∆υαδικός Πίνακας ∆εικτοδότησης Product - Topic 

 
Εδώ χρησιµοποιήσαµε τη µηχανική µάθηση και τους ταξινοµητές κειµένου για να 

δηµιουργήσουµε µια ασαφή δεικτοδότηση [VS02]. Ο αλγόριθµος Rocchio σχηµατίζει ένα µοντέλο 
για κάθε κατηγορία i συνδυάζοντας διανύσµατα κειµένων (περιγραφές προιόντων στον πίνακα  
Product–Term) σε ένα αρχέτυπο διάνυσµα iv

r
που είναι ο µέσος όρος των κειµένων (περιγραφές 

προϊόντων) που ανήκουν στην κατηγορία: 
 

∑=
iCi

i d
NC

v
rr 1
                                                           (7.1) 

 

NCi είναι ο αριθµός των κειµένων που ανήκουν στη κατηγορία Ci. Ένα νέο κείµενο  d
r
 

αποδίδεται στην  κατηγορία µε της οποίας το αρχέτυπο διάνυσµα, iv
v
έχει τη µεγαλύτερη οµοιότητα 

σύµφωνα µε τη µετρική της γωνίας: 

Technology 
Business 
 … 
Arts 
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i

i

vd

vd
rv

rr

⋅
⋅=)cos(θ                                                  (7.2) 

 

Χρησιµοποιώντας τους ταξινοµητές Rocchio είµαστε σε θέση να αποδώσουµε έναν αριθµό από 
0 µέχρι 1 σε κάθε περιγραφή προϊόντος ως µέτρο του βαθµού συµµετοχής του προϊόντος σε κάθε 
θεµατική κατηγορία της ταξινοµίας. Φυσικά θα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε οποιοδήποτε άλλο 
αλγόριθµο ταξινόµησης. Σαν αποτέλεσµα έχουµε τον Ασαφή πίνακα δεικτοδότησης (Πίνακας 7.5) 
Προϊόντος – Θέµατος (Product – Topic)  

 

 

 Topic 1 Topic 2 … Topic m 
Product 1 1 0.3  0.6 
Product 2 0.1 1  1 
…     
Product n 0.5 1  0.4 

    

Πίνακας 7.5: Ασαφής Πίνακας ∆εικτοδότησης Product-Topic 

  

 

Το πεδίο τις τιµής Price δεν έχει κάποια συγκεκριµένη δεικτοδότηση. Όσο αφορά το πεδίο 

Educational Level κάθε προϊόν περιγράφεται από ένα δυαδικό διάνυσµα στον διανυσµατικό χώρο του 

Educational Level σχηµατίζοντας τον πίνακα δεικτοδότηση Product – Level (Πίνακας 7.6).  
 

 Level 1 Level 2 … Level m 
Product 1 0 1  0 
Product 2 0 0  1 
…     
Product n 0 0  1 

 

Πίνακας 7.6: ∆υαδικός Πίνακας ∆εικτοδότησης Product - Level 
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Μονάδα ανάκτησης (Information retrieval module – IR) 
 
Το ερώτηµα του χρήστη προς την οντολογία προϊόντων περιλαµβάνει ελεύθερο κείµενο 

(Keywords), τον καθορισµό των θεµατικών κατηγοριών (Category), του επιπέδου εκπαίδευσης 
Educational level (Level) και της επιθυµητής τιµής (Price). Ο χρήστης είναι σε θέση να σχηµατίζει 
το ερώτηµα από τη φόρµα ερωτηµάτων (Σχήµα 7.3). Για κάθε στοιχείο του ερωτήµατος γίνεται µια 
ξεχωριστή πρόσβαση στον αντίστοιχο πίνακα δεικτοδότησης της βάσης και επιστρέφονται τα σχετικά 
αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα αυτό ενοποιούνται σε µια τελική σειρά σύµφωνα µε το βάρος 
(Low-Hight) που ο χρήστης έχει αποδώσει σε κάθε στοιχείο του ερωτήµατος στη φόρµα 
ερωτήµατος  

 

 
 

Σχήµα 7.3: Η Φόρµα Αναζήτησης στοιχείων 

 
Το ερώτηµα στο πεδίο Keyword περιγράφεται σαν ένα διάνυσµα q

r
στον πίνακα Product – 

Term . Μια περιγραφή προϊόντος ανασύρεται όταν περιέχει έναν η περισσότερους όρους του 
διανύσµατος q

r
. Οι περιγραφές που ανασύρονται ταξινοµούνται σύµφωνα µε την µετρική της γωνίας 

µεταξύ του διανύσµατος και των κειµένων d
r
. 

qd

qd
rv

rr

⋅
⋅=)cos(θ                                                   (7.3) 

 
Το θέµα που καθορίζεται στο πεδίο Category ανασύρει την σχετική στήλη του ασαφούς πίνακα 

Product – Topic (ποσοστό συµµετοχής του προϊόντος στο θέµα) 
Το επίπεδο εκπαίδευσης που καθορίζεται στο πεδίο Category ανασύρει την σχετική στήλη του 

πίνακα Product – Level.  
Η τιµή καθορίζεται ως ένα διάστηµα µεταξύ µιας ελάχιστης τιµής vm και µιας µέγιστης vM. 

Αυτή η πληροφορία χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία µια ασαφούς συνάρτησης συµµετοχής για το 
κατά πόσο η τιµή του προϊόντος ταιριάζει στην προσφορά του χρήστη (Σχήµα 7.4) 
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Σχήµα 7.4: Η Ασαφής Συνάρτηση Συµµετοχής για την τιµή ̟ου ̟ροσφέρει ο χρήστης  

 
.   
Αυτή η συνάρτηση συµµετοχής χρησιµοποιείται για να αποδοθεί µια τιµή µεταξύ 0(Ελάχιστο) 

και 1(Μέγιστο) του ταιριάσµατος της τιµής του προϊόντος στην προσφορά του χρήστη 
Μέχρι στιγµής το σύστηµα έχει κατασκευάσει έναν πίνακα απόφασης της µορφής του Πίνακα 

7.7. 
 
 
 

 Keywords Category Level Price 
Product 1 0.7 1 1 0.4 
Product 2 0.1 0.5 0 0.6 
… … … … … 
Product n 0.3 1 0 0.2 

 

Πίνακας 7.7: Ο Πίνακας Α̟όφασης α̟ό το Ερώτηµα της φόρµας 

 
 
Τελικά για κάθε προϊόν j, όλα τα αποτελέσµατα από τα µέρη του ερωτήµατος αθροίζονται 

µέσω του σταθµισµένου µέσου όρου: 

∑

∑

=

=

⋅
=

p

i

i

p

i

iji

j

w

wy

y

1

1                                                          (7.4) 

 
όπου yji  είναι το αποτέλεσµα από κάθε στοιχείο ερωτήµατος  i για το ερώτηµα  j, wi είναι ένα βάρος 
µεταξύ 0 (Low) και 1(High)  το οποίο ο χρήστης έχει δώσει στο στοιχείο ερωτήµατος  i και yj  είναι 
ο συνολικός βαθµός συσχέτισης του προϊόντος  j  µε το ερώτηµα. Τα αποτελέσµατα  yj  
ταξινοµούνται σε φθίνουσα σειρά και παρουσιάζονται στον χρήστη  (Σχήµα 7.5). 
  

 
Μονάδα ̟ροτιµήσεων (Profile module) 

 
Ο  Profile Agent ενσωµατώνει στο ερώτηµα του χρήστη το προφίλ του. Από τη στιγµή που το 
ερώτηµα αποτελείται από διαφορετικά µέρη χρησιµοποιούµε διαφορετικές µεθόδους για να 
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σχηµατίσουµε ένα short – term προφίλ για κάθε µέρος εκτός από την τιµή και τα βάρη που 
καθορίζονται από τον χρήστη. 

 

 
 

Σχήµα 7.5:Τα συνδυασµένα α̟οτελέσµατα της αναζήτησης 

  
Για το µέρος του ερωτήµατος ελευθέρου κειµένου, χρησιµοποιούµε την µέθοδο της 

ανάδρασης σχετικότητας η οποία βασίζεται στον ανασχεδιασµό του ερωτήµατος ανάλογα µε τα 
σχετικά ερωτήµατα που ανασύρει το σύστηµα. Αυτή η ανάδραση λαµβάνεται υπόψη αυξάνοντας το 
βάρος που δίδεται στους όρους που εµφανίζονται σε σχετικά κείµενα και µειώνοντας τα βάρη των 
όρων που εµφανίζονται σε  µη σχετικά κείµενα. Ο αλγόριθµος Rocchio είναι ένας αποτελεσµατικός 
και ευρέως χρησιµοποιούµενος αλγόριθµος [BDB95],[VS01].  Ο χρήστης καθορίζει ποια από τα 
κείµενα της λίστας που επιστρέφεται είναι σχετικά (άσχετα) µε το ερώτηµα (Σχήµα 7.5). Τα κείµενα 
αυτά χρησιµοποιούνται για να σχηµατίσουν ένα νέο ερώτηµα. Εδώ χρησιµοποιούµε µόνο τα σχετικά 
ερωτήµατα.  

qn = α qo +  β         
R

1

 
∑

l

d
Re  

 
όπου R είναι ο αριθµός των σχετικών κειµένων και α, β παράµετροι. 

Για τo µέρος category, εάν ο χρήστης επιλέξει ένα προϊόν που ανήκει σε διαφορετικό θέµα από 
αυτό που είχε αρχικά επιλέξει στη φόρµα ερωτήµατος τότε το πεδίο category επεκτείνεται 
χρησιµοποιώντας τον λογικό τελεστή OR. 

  
Category Field = (Topic(0) OR Topic(R) ) OR Topic(R+1) 

 
όπου R δηλώνει την Rth  ανάδραση σχετικότητας. Αυτή η λογική έκφραση αποτιµάται βάση του 
ασαφούς τελεστή OR (Max) για κάθε προϊόν στον πίνακα Product – Topic. 

 
Με τον ίδιο τρόπο εάν ο χρήστης επιλέξει ένα προϊόν που ανήκει σε ένα διαφορετικό επίπεδο 

εκπαίδευση από αυτό που είχε αρχικά επιλέξει στην φόρµα τότε το πεδίο Level επεκτείνεται µε βάση 
τον λογικό τελεστή OR (Boolean) που αξιολογείται για κάθε προϊόν του πίνακα  Product – Topic. 
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Level Field = (Level(0) OR Level(R) ) OR Level(R+1) 
 

όπου R δηλώνει την Rth  ανάδραση σχετικότητας. 
Τελικά ο χρήστης είναι σε θέση να επιλέξει µέσα από τη φόρµα ερωτήµατος εάν θέλει να 

συµπεριλάβει το προφίλ του (Include Profile) σε µια νέα αναζήτηση (Σχήµα 7.5). 
 Ο πράκτορας Προφίλ είναι υπεύθυνος για τον σχηµατισµό του προφίλ του χρήστη σύµφωνα 

µε τις αξιολογήσεις που δίνει. Κρατάει ένα log file για κάθε χρήστη που περιλαµβάνει τα ερωτήµατα 
και τις αξιολογήσεις που κάνει.  

 
Negotiation brokering 

 
Buyer Negotiator 

 
Το στάδιο  Merchant Brokering έχει ολοκληρωθεί και τώρα ο αγοραστής έχει επιλέξει ένα 
προτεινόµενο προϊόν και τον σχετικό έµπορο. Τώρα ο Buyer Negotiation Agent είναι υπεύθυνος για 
τη δηµιουργία της αγοραστικής στρατηγικής του χρήστη η οποία και θα καθορίσει τη συµπεριφορά 
του κατά τη διάρκεια του σταδίου της δηµοπρασίας. Η στρατηγική αγοράς είναι η GrowthFunction 
του συστήµατος ZEUS [CLBE98]. Μέσα από ένα παράθυρο pop-up o χρήστης καλείται να επιλέξει 
τις παραµέτρους της στρατηγικής (Σχήµα 7.6) 

 

 
 

Σχήµα 7.6: Ο αγοραστής καλείται να συµ̟ληρώσει τις ̟αραµέτρους της GrowthFunction 

 
Τώρα µπορούµε να καθορίσουµε τις παραµέτρους λειτουργία της στρατηγικής 

GrowthFunction 

⇒ min.percent: Το ποσοστό τις τιµής στο οποίο ο πράκτορας θα αρχίσει τις προσφορές. 

⇒ no.quibble: η διαφορά στην τιµή που θεωρείται ασήµαντη από τον πράκτορα; όταν η 
προσφερόµενη τιµή είναι υψηλότερη από την τιµή προσφοράς αλλά είναι εντός του 'no quibble' 
διαστήµατος η προσφορά θα γίνει αποδεκτή. Αυτό αποτρέπει να ξοδεύονται αρκετοί γύροι 
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διαπραγµάτευσης για ασήµαντα ποσα, (αυτό µπορεί να είναι σηµαντικό ειδικά όταν η 
διαπραγµάτευση πρέπει να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατό). 

⇒ max.percent: το ποσοστό της τιµής µέχρι την οποία ο πράκτορας είναι πρόθυµος να 
συνεχίσει τις προσφορές.  
Πατώντας “Submit” o Buyer Negotiator Agent depicts το Buying Profile του χρήστη και 

είναι έτοιµος να συµµετέχει σε auctions µέσα στην πλατφόρµα των πρακτόρων. Η διεπαφή µεταξύ 
του χρήστη και του Negotiator Agent είναι ένα  Java Applet (Σχήµα 7.7), ενώ η επικοινωνία µεταξύ 
τους πραγµατοποιείται µε TCP/IP Sockets. 

Μέσα από τον Negotiation Agent ο αγοραστής συµµετέχει σε µια on-line auction µε άλλους 
αγοραστές και τους σχετικούς έµπορους. Οι παράµετροι προσφορών του αγοραστή είναι δύο: 

⇒ Μέγιστη τιµή ̟ροσφοράς 

⇒ Deadline (̟εριορισµοί χρόνου) 
 
Merchant Negotiator 
 
Ο Merchant Negotiator είναι υπεύθυνος για την στρατηγική πώλησης του εµπόρου. Η 

στρατηγική που χρησιµοποιείται είναι η συνάρτηση DecayFunction του ZEUS [CLBE98] 

⇒ min.percent: Η reserve price του εµπόρου, το µικρότερο ποσοστό της τιµής που ο 
πράκτορας θα θεωρήσει δεκτή. Αυτός ο παράγοντας καθορίζει το ελάχιστο περιθώριο κέρδος του 
πράκτορα και εάν είναι λιγότερο από  100% σηµαίνει ότι ένα προϊόν λιγότερο από την αξία του. 

⇒ no.quibble: η διαφορά στην τιµή που θεωρείται ασήµαντη από τον χρήστη; όταν η 
τιµή προσφοράς είναι χαµηλότερη από την ζητούµενη τιµή αλλά µέσα στο διάστηµα 'no quibble'  
η προσφορά θα γίνει δεκτή. Επίσης αυτό αποτρέπει να ξοδεύονται αρκετοί γύροι 
διαπραγµάτευση για ασήµαντα ποσά.  

⇒ max.percent: το ποσοστό της τιµής που ο πράκτορας θα προσφέρει για πώληση. 
 

 
 

Σχήµα 7.7:To GUI για τη δια̟ραγµάτευση του αγοραστή 

 
Ο έµπορος θέτει τις παραµέτρους πώλησης µε τον ίδιο τρόπο όπως ο χρήστης. Η διεπαφή 

µεταξύ του χρήστη και του Negotiator Agent είναι ένα  Java Applet (Σχήµα 7.8). 
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Σχήµα 7.8: Το GUI για την δια̟ραγµάτευση του Εµ̟όρου 

 
 
 
Οι παράµετροι προσφοράς για τον Merchant είναι δύο 
 

⇒ Reserve Price 

⇒ Deadline (time grains) 

 
 
Το marketplace δεν λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο. Αντίθετα αποτελείται από µια σειρά 

γύρων των οποίων η διάρκεια καθορίζεται από τον έµπορο. Η χρήσης των σταθερής διάρκειας γύρων 
προκύπτει από το γεγονός ότι οι πράκτορες που φτιάχνονται από το ZEUS λειτουργούν σε διακριτά 
χρονικά διαστήµατα αυθαίρετου µήκους. Από τη στιγµή που το σενάριο λειτουργίας υποθέτει ότι 
πολλοί υποψήφιοι αγοραστές διαπραγµατεύονται ταυτόχρονα µε έναν πωλητή το time grain του 
merchant agent χρησιµοποιείται για να συγχρονίσει τις συναλλαγές. Στο τέλος κάθε γύρου ο 
πωλητής και κάθε ενδιαφερόµενος αγοραστής επανεξετάζει τις προσφορές. Αυτές οι αλλαγές 
σχηµατίζουν ένα γράφηµα κατά τη διάρκεια του χρόνου (Σχήµα 7.9).  
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Σχήµα 7.9: Πως γίνεται η συµφωνία των συναλλαγών 

 

Η ερµηνεία αυτού του γραφήµατος είναι όπως ακολούθως. Η διαδικασία ξεκινάει όταν ο 
έµπορος προσφέρει ένα αντικείµενο προς πώληση. Οι Negotiation Agents µπορούν να µπουν σε µια 
δηµοπρασία οποιαδήποτε στιγµή. Κάθε αλλαγή στην τιµή που ζητείται από τον έµπορο προκύπτει 
από την στρατηγική αγοράς (DecayFunction) και σε κάθε περίπτωση η ζητούµενη τιµή διατηρείται 
ανοικτή για έξι γύρους . 
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7.2. Έµ̟ειρο Σύστηµα για ανεύρεση εργασίας  
  

Ο συνδυασµός των νευρωνικών δικτύων και της ασαφούς λογικής παράγει ισχυρά έµπειρα συστήµατα 
απόφασης. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα πάνω στον νευρωνικό και υβριδικό υπολογισµό είχε µεγάλη 
ανάπτυξη. Επιπλέον, υπήρξε µεγάλη αύξηση στις επιτυχηµένες εφαρµογές των υβριδικών ευφυών 
συστηµάτων σε πολλές  διαφορετικές περιοχές, από την επεξεργασία φωνής/φυσικής γλώσσας, στη 
ροµποτική, την ιατρική διάγνωση, την διάγνωση σφαλµάτων σε εξοπλισµό, στην εκπαίδευση [V96], 
στο ηλεκτρονικό εµπόριο   [KVS03], στην ανάκτηση πληροφορίας και τα εισηγητικά συστήµατα 
[VS01]. Παρόλα αυτά, η αναζήτηση εργασίας µέσω έµπειρων συστηµάτων δεν έχει εξεταστεί. Η 
διαδικασία του ταιριάσµατος ενός ανέργου µε µια προσφερόµενη θέση εργασίας συχνά πρέπει να 
γίνεται µε πιο προσεκτικό και δοµηµένο τρόπο από ένα απλό δυαδικό ταίριασµα που συνήθως 
χρησιµοποιείται στο διαδίκτυο web [J01], [JF01], [FJ01]. Η επιλογή των εργαζοµένων µε τα 
κατάλληλα προσόντα είναι µια δύσκολη εργασία είτε για µεγάλες είτε για µικρές επιχειρήσεις και 
απαιτεί έµπειρα συστήµατα απόφασης. Το Skills Analyzer Tool [LM93] σχεδιάστηκε για την επίλυση 
προβληµάτων διαχείρισης σχετικά µε την κατάταξη των εργαζοµένων σε διάφορα projects. 
Συνδυάζει νευρωνικά δίκτυα και ανάλυση βασισµένη σε κανόνες για το ταίριασµα εργαζοµένων σε 
θέσεις νέων projects. Το παραπάνω σύστηµα είναι έµπειρο αλλά οι τεχνικές υβριδοποίησης είναι 
αρκετά παλιές.  

Στο  CASPER project [RBS00] χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές συνεργατικού φιλτραρίσµατος για 
να εφοδιαστεί µε ευφυΐα η µηχανή αναζήτησης του  JobFinder website (www.jobfinder.com). Το 
σύστηµα CASPER αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήµατα: ένα σύστηµα προφίλ που 
κατασκευάζει το προφίλ του χρήστη ανάλογα µε την συµπεριφορά του στο site, µια αυτόµατη 
µηχανή συνεργατικού φιλτραρίσµατος για τις εισηγήσεις των υπηρεσιών και µια προσωποποιηµένη 
µηχανή αναζήτησης. Η τεχνολογία των κινητών πρακτόρων εφαρµόστηκε στο EMA πράκτορα 
απασχόλησης  [GKDP98]. Ο ΕΜΑ είναι ένας τυπικός εισηγητικός πράκτορας που παρέχει 
πληροφορίες όταν ζητηθεί ή όταν προκύψει µια σχετική εργασία για έναν συγκεκριµένο χρήστη. Οι 
µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στο CASPER και το ΕΜΑ έχουν χρησιµοποιηθεί κατά κόρον στα 
εισηγητικά συστήµατα και στα συστήµατα ανάκτηση πληροφορίας και µπορούν πολύ εύκολα να 
χρησιµοποιηθούν για αναζήτηση εργασίας. Βέβαια αυτά τα συστήµατα δεν είναι έµπειρα και δεν 
λαµβάνουν υπόψη πραγµατικές περιπτώσεις. Η επανεκπαίδευση ανάλογα εάν υπήρξε απόρριψη ή 
αποδοχή της εισήγησης είναι ένα κρίσιµο στοιχείο που δεν πρέπει να παραβλέπεται. ∆εν είναι σπάνιες 
οι περιπτώσεις όπου παρότι το µέτρο αποδοχής που προκύπτει από τέτοια συστήµατα είναι υψηλό οι 
επιχειρήσεις απορρίπτουν τους υποψηφίους. 

 
 

Η αρχιτεκτονική του Συστήµατος 
  
 

Το προτεινόµενο έµπειρο σύστηµα έχει τα παρακάτω λειτουργικά χαρακτηριστικά 
 

1. Σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων που περιέχει τα στοιχεία για τους ανέργους, 
τις εταιρίες και τις προσφερόµενες θέσεις. 

2. Χρήση Νευρο–ασαφών τεχνικών για την εκπαίδευση των ασαφών όρων. Αυτοί 
οι όροι συνεισφέρουν στην αξιολόγηση των δεδοµένων και στην φάση της 
τελικής απόφασης. 

3. Επιβλεπόµενη επανεκπαίδευση του Νευρο-ασαφούς δικτύου, όταν το θέλει ο 
διαχειριστής της εφαρµογής 
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4. Ασαφή µοντέλα για τον σχεδιασµό και την ανάπτυξη της µηχανής ασαφούς 
συµπερασµού 

5. Συνδυασµός και επεξεργασία των ασαφών στοιχείων για την τελική αξιολόγηση 
6. Ευέλικτη και φιλική διεπαφή µε τον χρήστη (Visual Basic)  

 

  
 

 
 

Σχήµα 7.10: Η αρχιτεκτονική του συστήµατος. Το ε̟ακριβές µέρος του ερωτήµατος ̟εριορίζει το ̟οσοστό των 
εγγραφών ̟ου θα αξιολογηθούν α̟ό το Νεύρο Ασαφές σύστηµα συµ̟ερασµού. Το ̟ροσεγγιστικό µέρος ασαφο̟οιείται και 

το NFIS δίνει µια τιµή καταλληλότητας. 

 
  
 
Το σύστηµα αποτελείται από διάφορα στοιχεία (Σχήµα 7.10) που είναι απαραίτητο να 

ενσωµατωθούν στο έµπειρο σύστηµα για να εξαχθεί το τελικό συµπέρασµα (βαθµός αξιολόγησης του 
ανέργου
 

Το ερώτηµα σχηµατίζεται µε βάση τα παρακάτω 6 πεδία  
1. Ηλικία (Age) 
2. Εκπαίδευση (Education) 
3. Κατάρτιση (Training) 
4. Προϋπηρεσία (Experience) 
5. Ξένη γλώσσα (Αγγλικά) 
6. Γνώση Η/Υ 

 
 
Γενικά το ερώτηµα αποτελείται από δύο µέρη: το επακριβές και το προσεγγιστικό. Το 

επακριβές µέρος αντιστοιχεί στα δυαδικά κριτήρια τα οποία ο υποψήφιος οφείλει να πληρεί. Σε 
περίπτωση πολλαπλών δυαδικών κριτηρίων η βάση φιλτράρεται έτσι ώστε όλες οι δυαδικές εκφράσεις 
να ικανοποιούνται. Το προσεγγιστικό µέρος από την άλλη ασαφοποιείται και δίδεται ως είσοδος σε 
ένα Sufeno FIS (Σχήµα 7.11),[JSM97] , [SK98]. 

Results 

Query 

          Interface 

Approximate 

Exact 

 

 

DB 

N 

F 

I 

S 

Feedback - Training 

Fuzzification 
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Η έξοδος του FIS είναι ο βαθµός αξιολόγησης του ανέργου για ένα συγκεκριµένο επάγγελµα 
(πόσο κατάλληλος είναι ο εργαζόµενος για τη συγκεκριµένη εργασία). Αυτό είναι ένα πρόβληµα 
προσέγγισης συνάρτησης µε συνεχείς εισόδους. ∆ηλαδή είναι ένα πρόβληµα επιβλεπόµενης µάθησης.  
Χρησιµοποιήσαµε προηγούµενες περιπτώσεις αξιολόγησης για να εκπαιδεύσουµε τις εσωτερικές 
παραµέτρους του FIS. 

  
Βάση κανόνων 

 
Υπάρχει ένας ασαφής κανόνας για κάθε κριτήριο που πρέπει να εκπληρωθεί, της µορφής: 

 
 Candidate’s X matches X Criterion  

 
όπου Χ µπορεί να είναι κάποιο από τα ασαφή σύνολα  (Age, Education, Training, Experience, 
Language, Computer Knowledge). Το σύνολο όλων αυτών των κανόνων απαρτίζουν τη βάση 
κανόνων του συστήµατος (Πίνακας 7.8) 

 
 
 
 
 

Candidate’s Age matches Age Criterion 
Candidate’s Education  matches Education Criterion 
Candidate’s Training matches Training Criterion 

Candidate’s Experience matches Experience Criterion 
Candidate’s F. Language matches F. Language Criterion 

Candidate’s C. Knowledge matches C. Knowledge Criterion 
  Πίνακας 7.8: Η βάση κανόνων του έµ̟ειρου συστήµατος 
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Σχήµα 7.11: To Sugeno  Neuro-Fuzzy Inference System. 
 

Ασαφο̟οίηση και Α̟οτίµηση των Κανόνων 
 

Στην ακόλουθη παράγραφο, θα περιγράψουµε την ακριβή µέθοδο ασαφοποίησης των πεδίων που 
απαρτίζουν το ερώτηµα. 

Κάνουµε εκτεταµένη χρήση της έννοιας της Ασαφούς Σχέσης [JSM97]. Οι δυαδικές ασαφής 
σχέσεις είναι ασαφή σύνολα στο  XxY τα οποία αντιστοιχούν κάθε στοιχείο του XxY σε ένα βαθµό 
συµµετοχής µεταξύ 0 και 1. Πιο συγκεκριµένα έστω Χ και Υ δύο πεδία ορισµού, τότε 

FA FF FC FE FT FEX 
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( ) ( )( ) ( ){ }yxyxyx RR ,|,,, µµ =                                               (7.5) 

 
Η παραπάνω εξίσωση είναι µια δυαδική ασαφή σχέση στο XxY. Όταν τα X,Y είναι διακριτά 

µπορούµε να περιγράψουµε την ασαφή σχέση µε έναν πίνακα συσχέτισης της µορφής: 
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                                                  (7.6) 

 
όπου µ(i,j) είναι ο βαθµός συµµετοχής για τα  i,j.  
.  

Για την ασαφοποίηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της προϋπηρεσίας αναπτύξαµε µια 
ασαφή σχέση µεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων η οποία αποτυπώνει την συσχέτιση τους. Οι βαθµοί 
συµµετοχής καθορίστηκαν ύστερα από συνεντεύξεις µεταξύ των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις. Η 
τελική τιµή για κάθε ειδικότητα είναι η µέση τιµή των αποτελεσµάτων των συνεντεύξεων. 
Κατασκευάσαµε έτσι έναν πίνακα συσχέτισης που καλείται Πίνακας Συµµετοχής Ειδικότητας 
(Πίνακας 7.11) των διάφορων ειδικοτήτων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία (π.χ µηχανικός, …). 
Χρησιµοποιήσαµε ειδικούς κωδικούς για να καθορίσουµε τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες των 
εργαζοµένων. Στον Πίνακα 7.11 , ο κωδικός 45 είναι η γενική κατηγορία του επαγγέλµατος 
«Χειροτέχνης» και οι κωδικοί 4513, 4514, 4590 είναι οι ειδικότητες του συγκεκριµένου 
επαγγέλµατος.   

 

Ηλικία 
 

 

                                        

                                          Down limit                  Top limit 

Σχήµα 7.12: Η συνάρτηση ασαφο̟οίησης για το ̟εδίο ηλικίας 

Η ασαφής συνάρτηση συµµετοχής για την ηλικία βασίζεται στο γεγονός ότι οι επιχειρηµατίες 
µπορούν  να καθορίσουν ηλικιακά όρια για κάθε αίτηση (20-30, 25-25 κ.α). Για αυτό το λόγο 
καθορίσαµε µια συνάρτηση συµµετοχής για την ηλικία που ικανοποιεί κάθε φορά τα 
προκαθορισµένα όρια και µειώνεται οµαλά πέρα από αυτά (Σχήµα 7.12). Με αυτό τον τρόπο ικανοί 
υποψήφιοι που έχουν ελαφρά απόκλιση από το ηλικιακό κριτήριο δεν αποκλείονται. Έτσι λοιπόν η 
ισχύς s1  του κανόνα,  

 
 
 

Candidate’s Age matches Age Criterion 
 

δίδεται από τον βαθµό συµµετοχής στην ασαφή µεταβλητή Age. 
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Εκ̟αίδευση 
 

Η εκπαίδευση του χρήστη κωδικοποιείται σε τρία πεδία: βασική, πτυχίο, µετεκπαίδευση. Ο κανόνας  
 

Candidate’s Education  matches Education Criterion 
        

πραγµατοποιείται ως µια ασαφής σχέση µεταξύ των πεδίων  Candidate’s Education και Education 
Request (Πίνακας 7.9)  

 
 
 
 
 

C\R Basic Degree Post-
Grad 

Basic 1 0.7 0.5 
Degree 1 1 0.7 
Post –

Grad 
1 1 1 

Πίνακας 7.9: Ασαφής σχέση µεταξύ των  Candidate’s Education (C) and Education Request (R) 

 
Η ισχύς του κανόνα s2 είναι το γινόµενο των πεδίων Education Match και Profession 

Membership 
 

Ε̟ι̟ρόσθετη εκ̟αίδευση (Training)  
 

Σε αυτό το πεδίο κωδικοποιούµε την πιθανή επιπρόσθετη εκπαίδευση – κατάρτιση σε συγκεκριµένα 
επαγγέλµατα. Αυτό το πεδίο µπορεί να πάρει µόνο δύο τιµές {Yes – 1, No – 0}. Η ισχύς s3 του 
κανόνα: 

 
Candidate’s Training matches Training Criterion 

 
δίδεται από το γινόµενο του Training Match {0,1} µε το Profession Membership. 

 
Προϋ̟ηρεσία (Experience) 

 
Με τον ίδιο τρόπο, η προϋπηρεσία του ανέργου κωδικοποιείται µέχρι 3 εγγραφές(?) µε την ίδια 
µέθοδο κωδικοποίησης. Αυτό το πεδίο µπορεί να πάρει µόνο δύο τιµές  τιµές {Yes – 1, No – 0}. Η 
ισχύς s4 του κανόνα: 

 
Candidate’s Experience matches Experience Criterion 

 
δίδεται από το γινόµενο των πεδίων Experience Match {0,1} και Profession Membership 
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Ξένη γλώσσα – Γνώση Η/Υ  
 

Η ξένη γλώσσα και η γνώση υπολογιστών κωδικοποιούνται µε ασαφείς µεταβλητές σχετικές µε το 
επίπεδο γνώσης (Average, Good, Very Good, Excellent). 

 
 

C\R Average Good Very Good Excellent 
Average 1 0.5 0.3 0.1 
Good 1 1 0.8 0.5 
Very  
Good 

1 1 1 0.8 

Excellent 1 1 1 1 
Πίνακας 7.10:Ασαφής σχέση µεταξύ Candidate’s F. Language (Computer Knowledge) and F. Language Request  

(Computer Knowledge Request) 

 
Η ισχύς s5 , s6  των κανόνων: 

 
Candidate’s F. Language matches F. Language Criterion 

 
                             Candidate’s C. Knowledge matches C. Knowledge Criterion 
 

δίδεται από το βαθµό συµµετοχής του ταιριάσµατος για τα πεδία Foreign Language και Computer 
Knowledge αντίστοιχα. 

 
 
 

 4513 4514 4515 4531 4532 4533 4590 
4513 1 0.9 0.5 0.2 0.1 0 0.3 
4514 0.9 1 0.5 0.2 0.1 0 0.3 
4515 0.5 0.5 1 0 0.25 0.2 0.4 
4531 0.2 0.2 0 1 0.9 1 0 
4532 0.1 0.1 0.25 0.9 1 0.4 0.1 
4533 0 0 0.2 1 0.4 1 0.2 
4590 0.3 0.3 0.4 0 0.1 0.2 1 

Πίνακας 7.11:Ασαφής σχέση ειδικοτήτων (Speciality Membership) 

  
 
 
 

Μάθηση 
 

Κάθε κανόνας έχει µια συµµετοχή στο τελικό αποτέλεσµα το οποίο καθορίζεται χρησιµοποιώντας 
ένα βάρος  wi για το πεδίο i. Αυτά τα βάρη περιορίζονται στο διάστηµα [0-1] όπου 0 σηµαίνει 
ελάχιστη συµβολή και 1 µέγιστη. Τα βάρη αλλάζουν µε χρήση µηχανικής µάθησης και εκπαίδευσης 
από πραγµατικές περιπτώσεις [J93]. Εκπαιδεύσαµε τα βάρη του FIS χρησιµοποιώντας θετικές και 
αρνητικές περιπτώσεις (αποδοχής και απόρριψης υποψηφίου αντίστοιχα). Τα στοιχεία αυτά (στοιχεία 
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ανέργου ως είσοδος, αποτέλεσµα αποδοχής) αποτελούν το σύνολο εκπαίδευσης του Νεύρο ασαφούς 
δικτύου. Η επίδοση µάθησης ελέγχεται από ένα σύνολο ελέγχου.   

Κάθε δείγµα εκπαίδευσης παρέχει την είσοδο και την επιθυµητή έξοδο. Κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης οι παράµετροι του δικτύου (βάρη) προσαρµόζονται µέσα από µια διαδικασία 
εκπαίδευσης µε ένα τρόπο ώστε να µειωθεί το µέσο τετραγωνικό σφάλµα µεταξύ της πραγµατικής και 
της επιθυµητής εξόδου. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης το δίκτυο είναι σε θέση να αντιµετωπίζει 
εντελώς νέες περιπτώσεις (ικανότητα γενίκευσης). Έστω (si, di), i=1..n το σύνολο εκπαίδευσης , όπου 
si = (si1... si6) η ικανοποίηση των κριτηρίων για την περίπτωση  i, και di είναι 1 εάν η προτιµώµενη 
αίτηση για την περίπτωση i έγινες δεκτή και  0 αλλιώς. Η εκπαίδευση σκοπεύει στην ανεύρεση ενός 
διανύσµατος βαρών  w που ελαχιστοποιεί τα γραµµικά ελάχιστα τετράγωνα µε περιορισµό: 
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s.t.       

jjj ubwlb ≤≤  

όπου  lbj  είναι το κατώτερο όριο του βάρους j και ubj είναι το ανώτερο όριο. Έτσι η εκπαίδευση 
πραγµατοποιείται µε τέτοιο τρόπο που να παρέχει γνώση της διαδικασίας απόφασης του νεύρο 
ασαφούς δικτύου εφόσον µπορεί να εισαχθεί εκ των προτέρων γνώση της σχετικής σηµασίας των 
κριτηρίων στο σύστηµα, ∆ιαφορετικοί συνδυασµοί των lbj  και  ubj µπορούν αν αξιολογηθούν µε βάση 
τη µέθοδο  leave – one – out cross validation όπου για ένα συγκεκριµένο σύνολο παραµέτρων (lbj , 
ubj   j=1..m  ) εκπαιδεύουµε το δίκτυο χρησιµοποιώντας n-1 δεδοµένα εκπαίδευσης και ένα δείγµα ως 
δείγµα δοκιµής [CM98]. Το µέσο τετραγωνικό σφάλµα για όλα τα δεδοµένα εκπαίδευσης όταν 
χρησιµοποιούνται ως δείγµατα δοκιµής (ικανότητα γενίκευσης) είναι το κριτήριο επιλογής ανάµεσα 
από πολλούς περιορισµούς.  Η επανεκπαίδευση πραγµατοποιείται µετά από ένα προκαθορισµένο 
αριθµό καινούργιων περιπτώσεων. 

 
Παράδειγµα 

 
Έστω για παράδειγµα η εκδήλωση ενδιαφέροντος από µια εταιρία κατασκευής επίπλων για µια νέα 
θέση εργαζοµένου (κωδικός 4513). Ο διαχειριστής της εφαρµογής προσθέτει το προφίλ της 
επιχείρησης στη βάση. Η ειδικότητα της αίτησης και τα προσόντα καταχωρούνται στη φόρµα 
αναζήτησης (Σχήµατα 7.13-7.16). Οι παράµετροι του ερωτήµατος αποτελούν την είσοδο του 
έµπειρου συστήµατος. Η επιλογή ή όχι του πεδίου επιλογής δίπλα από κάθε πεδίο χρησιµοποιείται 
για να ενεργοποιηθεί το επακριβή η προσεγγιστική λογική. Σε αυτή την περίπτωση µόνο µέτρια 
γνώση Η/Υ και καλή γνώση Αγγλικών θεωρούνται προαπαιτούµενα. Πατώντας το κουµπί «Run 
Query» το ερώτηµα υποβάλλεται στη βάση και επιστρέφονται τ΄αποτελέσµατα. Ο υποψήφιος µε τον 
υψηλότερο βαθµό καταλληλότητας προτείνεται στην επιχείρηση για συνέντευξη. Μπορούµε επίσης 
θα δούµε το προφίλ του εργαζοµένου  και το ιστορικό του ερωτήµατος. 
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Σχήµα 7.13: Η διε̟αφή του έµ̟ειρου συστήµατος. Το ̟εδίο ε̟ιλογής δί̟λα σε κάθε ̟εδίο ενεργο̟οιεί την 

ε̟ακριβή λογική.

 
 

 
 
 

 
 

Σχήµα 7.14: Τα α̟οτελέσµατα του ερωτήµατος 
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Σχήµα 7.15: Το ̟ροφίλ του εργαζόµενου. Με την ε̟ιλογή ‘‘See Query History’’ βλέ̟ουµε το 
ιστορικό του ερωτήµατος    

 
 
 
 
 
  

 
 

Σχήµα 7.16: Το ιστορικό του ερωτήµατος.  
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Κεφάλαιο 8 
 

Συµ̟εράσµατα και 
Μελλοντικές Κατευθύνσεις 
 
 
Η ∆ιατριβή εκπονήθηκε γύρω από βασικούς άξονες: α) Την ασαφή λογική ως κύριο 
µηχανισµό ενοποίησης και ανάλυσης τεχνικών µηχανικής µάθησης  (ταξινόµησης κειµένου 
– ανάδρασης σχετικότητας) β) Την ανάπτυξη ευφυών εφαρµογών και πρακτόρων µε 
επίκεντρο τον χρήστη και την αναζήτησή του στο διαδίκτυο ή σε βάσεις δεδοµένων. 

Οι τελεστές σταθµισµένου µέσου όρου µε βάση τη διάταξη (Ordered Weighted 
Averaging operators – OWA) µελετήθηκαν σε βάθος, όσο αφορά τις δυνατότητές τους να 

ενοποιήσουν αποφάσεις ταξινοµητών κειµένου, ως µέρος µιας γλώσσας ανάλυσης 
δεδοµένων που έχει θεµατικούς ταξινοµητές για «λεξιλόγιο». Επιπλέον 

χρησιµοποιήθηκαν µε επιτυχία ως ένας µηχανισµός σύζευξης των δύο βασικών 

κατηγοριών φιλτραρίσµατος (content-based και collaborative) σε δεδοµένα 

περιγραφής κινηµατογραφικών ταινιών. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι οι 

τελεστές αυτοί αποτελούν ένα ισχυρό και αναπτυσσόµενο πεδίο ενδιαφέροντος, όπως 

φανερώνει και η σχετική βιβλιογραφία, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε τεχνικές 

που άπτονται της ανάκτησης και του φιλτραρίσµατος πληροφορίας (information 

retrieval – filtering). Έχει ενδιαφέρον, µάλιστα, να εξεταστεί εάν και κατά πόσο 

µπορούν να αξιοποιηθούν  στο πλαίσιο του Σηµασιολογικού Ιστού (Semantic Web), 

όπως αυτός αναπτύσσεται µε βάση τα πρότυπα και τις οντολογίες. Όσο αφορά δε τον 

µηχανισµό ανάδρασης σχετικότητας µε βάση το Ασαφές Σύστηµα Συµπερασµού 

(Fuzzy Inference System) είναι µια αρκετά καινοφανής πρόταση, τουλάχιστον όσο 

µπορώ να γνωρίζω, που θα µπορούσε ίσως να δώσει περισσότερα µε καλύτερη 

παραµετροποίηση ή αξιοποιώντας την ισοδυναµία τέτοιων συστηµάτων µε δίκτυα 

µορφής RBF. 

Η ανάπτυξη ευφυών εφαρµογών και πρακτόρων έγινε σε διάφορα πεδία (e-

Learning, e-Commerce, Job Matching, Personal Web Agent) και πάνω από 

διαφορετικές µορφές δεδοµένων (ιστοσελίδες, ηµι-δοµηµένα πεδία, βάσεις 

δεδοµένων). Επίκεντρο σε κάθε περίπτωση αποτελεί ο χρήστης και οι δυνατότητες 

που µπορούν να προσφέρουν οι τεχνικές µηχανικής µάθησης και η ασαφής λογική για 

καλύτερη ανάκτηση και φιλτράρισµα δεδοµένων. Σε κάθε πεδίο εφαρµογής υπάρχει η 

αντίστοιχη συµβολή που προκύπτει από την έρευνα, αλλά γενικότερα είναι ένας 

τοµέας αιχµής µε νέες ιδέες και αναδυόµενες δυνατότητες καθώς το διαδίκτυο 

ανασχηµατίζεται στη νέα του µορφή. Η συµµόρφωση όλων αυτών των πρακτόρων 

και εφαρµογών στο πλαίσιο των προτύπων που αναπτύσσονται σε σχέση µε το 

Semantic Web θα µπορούσε να είναι ένας µελλοντικός στόχος.  
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