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Δπθαηξία κπνξεί λα είλαη ην ςεπδώλπκν ηνπ Θενύ 

Anatole France 

 

 Σηνλ παηέξα κνπ νθείισ ην όηη δσ, 

αιιά ζηνλ δάζθαιό κνπ όηη έκαζα λα δσ θαιά 

 Αλέξανδπορ ο Μέγαρ 

Πξόινγνο – Δπραξηζηίεο 
 

Πξηλ αξρίζσ λα αλαθέξνκαη ζηελ έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαηξηβήο, ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ πξώηα απ’όια ην Θεό πνπ κνπ Έδσζε ηε δπλαηόηεηα
˙ 
ηε δπλαηόηεηα 

γηα θάηη πνπ δελ είρα βάιεη πνηέ ζην κπαιό κνπ, αιιά ήξζε ηπραία ζην δξόκν κνπ. Τόζν 

ηπραία πνπ δελ έθπγε πνηέ. Σπγθεθξηκέλα πνιιέο θνξέο ήξζε αληηκέησπν κε ηελ 

εγθαηάιεηςε αιιά ηειηθά ην επεδίσμα γηαηί είρε θαηαζηεί αλάγθε κνπ˙  θαη ‘αλάγθα θαη ζενί 

πείζνληαη’. Ή θαη ην αληίζεην.. 

 

Δπραξηζηώ πνιύ ηε κεηέξα κνπ πνπ κε ηνλ ηξόπν ηεο κνπ εκθύζεζε ηελ αγάπε γηα ηα 

γξάκκαηα, ηελ ηέρλε θαη όηη πάεη ηνλ άλζξσπν έλα βήκα πην πέξα, ηνλ παηέξα κνπ πνπ κνπ 

θιεξνδόηεζε ηελ αγάπε γηα ηα καζεκαηηθά θαη κε έκαζε λα πνιεκάσ θαη ηα αδέξθηα κνπ 

πνπ ρσξίο ίζσο λα ην μέξνπλ κε ζηεξίδνπλ πάληα κε ηελ αγάπε, ηε δσληάληα θαη ηελ 

εθεπξεηηθόηεηά ηνπο. Τελ αδεξθή κνπ κάιηζηα πξέπεη λα ηελ επραξηζηήζσ δηπιά γηαηί κνπ 

πξόζθεξε θαη ‘ηερληθή’ βνήζεηα ζηε ρξήζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο.  

Γελ μερλώ πνηέ ηηο δπζθνιίεο πνπ πέξαζα θαη απνηέιεζαλ έλαλ από ηνπο ιόγνπο ηεο 

αξγνπνξίαο απηήο ηεο δηαηξηβήο. Σ’ απηέο ηηο δπζθνιίεο πάληα έπαηξλα απιόρεξε 

ελζάξξπλζε θαη επινγία από ηνλ πλεπκαηηθό κνπ, παηέξα Ισάλλε Σπξεγγέια, ηνλ νπνίν θαη 

επραξηζηώ. 

Με όια απηά ζαλ βάζε, θξπθή ή θαλεξή, πξηλ από πνιιά ρξόληα ζπλάληεζα κία θαιή κνπ 

ηύρε, ηελ νπνία θαη επραξηζηώ. Καη εκθαλίζηεθε αξρηθά ζην πξόζσπν ηνπ θαζεγεηή κνπ θ. 

Παύινπ Σππξάθε θαη ηεο ζπλεξγάηηδαο ζηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα θίιεο από θαξδηάο, 

Γήκεηξαο Τέξπνπ. Τνλ θ. Σππξάθε ηνλ επραξηζηώ γηα ηνπο  πλεπκαηηθνύο δξόκνπο πνπ κνπ 

άλνημε. Τα εκπόδηα ήηαλ πνιιά θαη κεξηθέο θνξέο ζθιεξά γηα ηελ ειηθία θαη ηελ επνρή 

εθείλε. Όκσο πάληα ζα επγλσκνλώ εθείλεο ηηο εξεπλεηηθέο ζπλαληήζεηο από ηηο νπνίεο 

έθεπγα ‘θσηηζκέλε’
˙
  ήηαλ κε ηνλ θ. Σππξάθε ζηελ αξρή θαη κεηά θαη κε ηνλ θαζεγεηή κνπ 

θαη επηβιέπνληα θ. Θαλάζε  Τζαθαιίδε, ηνπο νπνίνπο επραξηζηώ γηα ην δηαλνεηηθό, 

αλζξώπηλν θαη νηθνλνκηθό (κέζσ πξνζθνξάο εξγαζίαο) νμπγόλν πνπ απιόρεξα κνπ 

πξνζέθεξαλ. Γε ζέισ λα αμηνινγήζσ ηη είκαη ζήκεξα. Απηό πνπ κπνξώ ζίγνπξα λα πσ είλαη 

όηη ρσξίο απηνύο ηνπο δύν αλζξώπνπο ζα ήκνπλ θάηη ιηγόηεξν ζε όηη αθνξά ηνλ ηξόπν 

δηαρείξηζεο ηεο ζθέςεο κνπ.  

Γηα ηε Γήκεηξα ηη λα πσ. Σε ζρέζε κε ηε δηαηξηβή, λνκίδσ πσο αλ δελ ήηαλ εθείλε δε ζα 

είρα ην ζζέλνο νύηε λα αξρίζσ νύηε λα ζπλερίζσ εθείλα ηα δύζθνια ρξόληα. Ήκαζηαλ πνιύ 

δεκέλν θαη απζεληηθό καζεηηθό δίδπκν. Γελ είλαη ηπραίν πσο πνιινί κπέξδεπαλ ηα νλόκαηά 

καο θαη είρακε απνθηήζεη έλα θνηλό όλνκα, ‘ηα θνξίηζηα’, όπσο κπνξεί λα ζπκνύληαη θίινη 

θαη ζπλεξγάηεο από εθείλε ηελ επνρή. Τν ζπνπδαίν είλαη πσο αθόκε θαη ηώξα πνπ ηα 

θνξίηζηα έρνπλ κεγαιώζεη ‘ιίγν’, απηό πνπ έρσ αλάγθε εδώ, είλαη λα αληηζηξέςσ ην πλεύκα 

ηεο επραξηζηίαο. Γελ είλαη ηόζν όηη επραξηζηώ ηε Γήκεηξα γηα ηε ζπκβνιή θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηεο ζηε δηδαθηνξηθή κνπ πνξεία, αιιά όηη επραξηζηώ ην δηδαθηνξηθό πνπ έγηλε 

αθνξκή λα απνθηήζσ κία ηέηνηα θίιε. 

http://el.wikiquote.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
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Σηελ πνξεία ησλ ρξόλσλ πνπ δνύζα αθόκα ζηελ Πάηξα θαη δξαζηεξηνπνηνύκνπλ ζην 

Παλεπηζηήκην, απέθηεζα θίινπο ηνπο νπνίνπο ζέισ λα επραξηζηήζσ γηα ηελ επηζηεκνληθή 

θαη αλζξώπηλε παξνπζία ηνπο ζηε δσή κνπ. Δπραξηζηώ ην Γεκήηξε ην Φσηάθε θαη ηνλ 

Σπύξν ηνλ Κνληνγηάλλε όρη ηόζν γηα θείλα πνπ κνηξαζηήθακε αιιά γηα ηε ζπάληα 

θαζαξόηεηα θαη αγλόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο πνπ κπνξνύζαλ λα πξνζθέξνπλ. Δπίζεο 

επραξηζηώ ηελ Τδίλα ηελ Παλαγνπνύινπ θαη ην Σπύξν ηνλ Σπξκαθέζε γηα ηε ζπλεξγαζία, 

ηελ παξέα θαη ηε θηιία ηνπο, ηελ θαιή γεηηνλία ζην Παλεπηζηήκην, αιιά – αο κνπ 

επηηξέςνπλ, είλαη πξνζσπηθή κνπ πξνηεξαηόηεηα  - θπξίσο γηα ηα γέιηα  θαη ηα ηξαπέδηα πνπ 

απνιακβάλακε καδί.  

 

Όια απηά αλαθέξνληαη ζηελ επνρή ακέζσο κεηά ην πηπρίν, κέρξη ην 1997. Από ηόηε θαη 

κεηά, έθαλα κία αλαγθαζηηθή ίζσο ζηξνθή, ζηελ νπνία ζπλάληεζα λέεο θαηαζηάζεηο θαη 

αλζξώπνπο πνπ κε επεξέαζαλ. Κάπνηα ρξόληα ηα έδεζα αξρηθά ζηελ πνιπαγαπεκέλε κνπ 

Εάθπλζν – ζηελ νπνία δσ θαη ηώξα – ε νπνία απνηέιεζε κεγάιε πεγή εζσηεξηθήο επθνξίαο 

θαη έκπλεπζεο ζηε δσή κνπ. Τελ επραξηζηώ θαη επραξηζηώ θαη ηελ σξαία ζύκπησζε ηεο 

γεηηλίαζήο ηεο κε ηελ Πάηξα, ε νπνία ζηάζεθε πνιύ βνιηθή ηα ηειεπηαία ρξόληα πνπ κνπ 

δόζεθε ε επθαηξία λα ζπλερίζσ ην δηδαθηνξηθό κνπ. Δθεί δέζεθα θαη κε ηνλ Αγαπεκέλν κνπ 

Άγην, ηνλ Οπνίν επραξηζηώ γηα όια. 

Τελ ελεξγή κνπ επηζηξνθή ζηελ έξεπλα ηελ νθείισ ζηελ αξγνπνξεκέλε εθπαηδεπηηθή άδεηα 

πνπ έιαβα από ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Θέισ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζύλε κνπ 

γεληθά θαη εηδηθά, γηα απηή ηε δπλαηόηεηα θαη ηελ άλεζε πνπ κνπ δόζεθε. Απηή ε επηζηξνθή 

αξρηθά ήηαλ ηδηαίηεξα δύζθνιε θαη ρξεηάζηεθα θάπνηεο επηπιένλ θαηεπζύλζεηο. Μνπ ηεο 

έδσζαλ πνιύ απιόρεξα θαη γελλαηόδσξα νη επίθνπξνη θαζεγεηέο Χξήζηνο Μαθξήο,  Σπύξνο  

Σηνύηαο θαη Γηάλλεο Τδήκαο, o ιέθηνξαο Γεκήηξεο Φσηάθεο, ν ζπκθνηηεηήο κνπ 

αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Βαζίιεο Μεγαιννηθνλόκνπ, ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Σπύξνο 

Σπξκαθέζεο θαζώο θαη δηδάθηνξαο Γεκήηξεο Σνθνηάζηνο. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα κνπ 

έδηλαλ ηδέεο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη ελδηαθέξνλ. Τν ζπνπδαίν είλαη πσο δελ είραλ 

θακία ηέηνηα ζεζκηθή ππνρξέσζε. Τνπο επραξηζηώ πνιύ γη’ απηό θαη ην μέξνπλ. 

Σ’ απηό ην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ δηδαθηνξηθνύ κνπ, ζεκαληηθή ζηάζεθε ε ζπλδξνκή θαη ε 

ζπκπαξάζηαζε ηνπ Τάθε. Αλ θαη ζηελ αξρή θάπνηα πξάγκαηα ηα ζεσξνύζε ππεξβνιηθά, 

ζηελ πνξεία όρη κόλν έδεημε θαηαλόεζε ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

πξνθαινύζε απηή ε ελαζρόιεζε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή, αιιά κπνξώ λα πσ πσο 

ζπλέπαζρε καδί κνπ ζηηο αγσλίεο θαη ζηηο αλεζπρίεο κνπ ελώ παξάιιεια πνιύηηκε ήηαλ θαη 

ε άκεζε ηερληθή βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε ζε ό,ηη πξνέθππηε κε ην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα 

πνπ ρξεζηκνπνηνύζα. Όζν θη αλ θάπνηα πξάγκαηα είλαη απηνλόεηα κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ 

πνπ ελώλνπλ ηηο δσέο ηνπο, ζα θιείζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ κε έλα επραξηζηώ ζηνλ Τάθε.  

 

 

 

 

Εάθπλζνο  8/8/2010 

Καηεξίλα  Κξνηνπνύινπ - Κακπίηζε 
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Πεξίιεςε 

 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε αλεχξεζε κεζφδσλ απνδνηηθήο νξγάλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο πνιπδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ (multi-dimensional objects) πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθαιπθζεί ρξήζηκε γλψζε. Αξρηθή αθνξκή γηα απηή ηε κειέηε απνηέιεζαλ νη αλάγθεο  

κηαο απαηηεηηθήο εθαξκνγήο κε ζθνπφ ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ επηιεπηηθέο εζηίεο
1
. Οη απαηηήζεηο Αλαπαξάζηαζεο θαη 

Δηαρείξηζεο ησλ Δεδνκέλσλ ηνπ Εγθεθάινπ, έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα  δχν θεληξηθά 

εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα:  

 Τηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πνιύπινθσλ, κε-νκνηνγελώλ, δηθηπαθώλ κεξηθέο θνξέο, 

ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ (ηκεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ – brain objects).  

                                                 
1
 Σηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο CEC-Program AIM, Project A2020 Magnobrain. 
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 Τελ αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε-ρξήζε γλσζηώλ  αιιά θαη παξαγόκελσλ  

εμαξηήζεσλ δεδνκέλσλ θαη γλώζεο (data and knowledge dependencies), ε νπνία 

κπνξεί λα αλαβαζκίζεη ηελ απόδνζε θαη ηε δπλακηθή ηεο εθαξκνγήο. Τν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο κειέηεο πνπ αθνξνχζε απηφ ην πξφβιεκα, νδήγεζε ζε : 

 δηεξεύλεζε ζεκάησλ αλεύξεζεο νκνηνηήησλ (similarity search). Καζψο  ε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δηαζέηεη κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ αιιά θαη αλνηθηψλ 

πξνβιεκάησλ, απνηέιεζε ηειηθά κεγάιν κέξνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

Γεδνκέλνπ φηη πνιιά απφ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη απφ ηηο  

εμαξηήζεηο γλψζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, ζπλαληψληαη  – θαζ’νινθιεξία ή 

ηκεκαηηθά – ζε πιήζνο ζχγρξνλσλ πνιπκεζηθψλ (multimedia) εθαξκνγψλ, ηα παξαπάλσ 

πξνβιήκαηα εληάζζνληαη ζηα  βαζηθά  πξνβιήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ ηνκέα ησλ Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ.  

Δπηθεληξψλνληαο  ηελ έξεπλά  ζηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, θαηαιήμακε: 

 ζηνλ νξηζκό λέσλ επέιηθησλ ηύπσλ δεδνκέλσλ, ελλνηώλ θαη κνληέισλ θαζώο θαη 

εξγαιείσλ θαη κεζόδσλ ηαμηλόκεζεο δεδνκέλσλ θαη γλώζεο (βάζε δεδνκέλσλ 

BDB[Σ2,Σ4,Σ9] θαη κνληέια 3D-IFO[Σ5] θαη MITOS[Σ12,Σ13]) νη νπνίεο νξγαλψλνπλ πην 

επέιηθηα θαη απνδνηηθά ηα δεδνκέλα καο, κε ηξφπνπο πνπ φρη κφλν θάλνπλ ηελ πξφζβαζή 

ηνπο επθνιφηεξε αιιά αμηνπνηνχλ παξάιιεια ηηο ‘θξπκκέλεο’ κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο γηα 

ηελ άληιεζε επηπιένλ γλψζεο. 

 ζηνλ νξηζκό λέσλ κεζόδσλ θαη δέληξσλ αλαδήηεζεο, γηα : 

o ηνλ απνδνηηθφ εληνπηζκφ ηκεκαηηθψλ νκνηνηήησλ (partial similarity) αλάκεζα ζε 

πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα (Lui k-n-match [Σ18] θαη INTESIS [Σ16]) 

o  ηελ εμάιεηςε ηεο κεγάιεο πηψζεο ηεο απφδνζεο ησλ δέληξσλ  κε  ηελ αχμεζε 

ησλ δηαζηάζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ [Σ15](‘dimensionality curse’) (δνκή Digenis). 

o ηελ αλεχξεζε ραξαθηεξηζηηθψλ/δηαζηάζεσλ κε παξφκνηα εμέιημε ζηελ πνξεία 

ηνπ ρξφλνπ – γηα πνιπδηάζηαηα θπξίσο αληηθείκελα – κε ζθνπφ ηε κειέηε 

πηζαλήο αιιειεπίδξαζήο ηνπο [Σ17]. 

Γεληθά, ε παξνχζα κειέηε απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά κέξε, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε δχν 

πεξηνρέο κε κεγάιε αιιειεπίδξαζε: 

 Τε Μνληεινπνίεζε ζε Πνιπκεζηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

 Τελ Αλαδήηεζε Οκνηνηήησλ αλάκεζα ζε Πνιπδηάζηαηα Αληηθείκελα 

 

Σην πξψην θεθάιαην αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα ηεο ραξηνγξάθεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ [A8, A14] γηα ηνλ εληνπηζκφ επηιεπηηθψλ εζηηψλ, απ’φπνπ 

εγείξνληαη ηα πξψηα πξνβιήκαηα αλαπαξάζηαζεο θαη νξγάλσζεο ηξηδηάζηαησλ 

αληηθεηκέλσλ πνιχπινθεο δνκήο θαη ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ θαη εμαξηήζεσλ κεηαμχ ηνπο 

[Σ1,Σ10,Σ11,Π1]. Σε κηα πξψηε πξνζέγγηζε  πξνηείλεηαη ην ινγηθφ κνληέιν BDB (Brain 

Data Base) [Σ2,Σ3,Σ4,Σ9] όπνπ εηζάγνληαη λένη ηύπνη νληνηήησλ [A1, A2, A3, A7, A12, A16, 

A17, A18]. Δδψ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξνζζήθε ηεο ηεξαξρηθήο δηάηαμεο ζην 

Σρεζηαθό Μνληέιν, πξνθεηκέλνπ νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ  λα νξγαλσζνχλ κε βάζε ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο επηιεπηηθήο εζηίαο έηζη ψζηε λα βειηηψλνληαη ζηαηηζηηθά νη ρξφλνη 

αλάθηεζήο ηνπο. Σηε ζπλέρεηα, ε κειέηε επεθηείλεηαη ζε άιια – επφκελεο γεληάο - είδε 

κνληέισλ [A5, A19, A20]. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο κειεηψληαη κε 

βάζε έλα  Σεκαληηθφ  (semantic model) - ην κνληέιν IFO [A6] -  θαη έλα 
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Αληηθεηκελνζηξαθέο Μνληέιν (object oriented model), κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ησλ 

κνληέισλ 3D-IFO [Σ5] θαη MITOS[Σ12,Σ13] αληίζηνηρα. Σην 3D-IFO εηζήρζεζαλ λένη ηύπνη 

δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ απνδνηηθά ηα ηδηαίηεξα δεδνκέλα καο θαζψο θαη 

λένη ηειεζηέο γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ζχλζεησλ δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, εηζήρζε έλαο 

λένο constructor θαη έλα θαηάιιειν πεδίν γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξηρηεί ε αλαπαξάζηαζε ηεο δηάηαμεο ησλ κεξψλ ηνπ εγθεθάινπ κε βάζε θάπνην 

θξηηήξην έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε κειινληηθή απιή θαη ζπλδπαζηηθή αλάθηεζε 

πιεξνθνξίαο. Τέινο ην αληηθεηκελνζηξαθέο  κνληέιν MITOS, εηζάγεη πάιη έλα λέν κνληέιν 

δεδνκέλσλ (MITOS Data Model - MDM) ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη κε κία λέα γιψζζα 

εξσηεκάησλ (MITOS Query Language - MQL). Τν κνληέιν MITOS εηζάγεη δηάθνξεο 

θαηλνηνκίεο νη νπνίεο εμππεξεηνύλ κηα πεξηζζόηεξν εθθξαζηηθή θαη έμππλε αλαπαξάζηαζε θαη 

δηαρείξηζε πνιπδηάζηαησλ δεδνκέλσλ θαη γλώζεο. Η κία απφ απηέο ηηο θαηλνηνκίεο είλαη ν 

νξηζκόο ελόο αθόκε βαζηθνύ ραξαθηεξηζηηθνύ ησλ αληηθεηκέλσλ (object characteristic), ηεο 

ζρέζεο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ, απεγθισβίδνληάο ηελ απφ ηελ θαηάζηαζε ή ηε ζπκπεξηθνξά 

[A20], φπνπ απνδπλακψλεηαη ζαλ έλλνηα. Η δεχηεξε θαηλνηνκία ηνπ MITOS ε νπνία αθνξά 

ηελ MQL ζρεηίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή ‘θιεηδηνύ’ ζηνπο θαλόλεο (rules). Η δηεξεχλεζε απηήο 

ηεο δπλαηφηεηαο – ε ηδέα πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ησλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ [A10] – νδεγεί 

πξάγκαηη ζε έλα είδνο θιεηδηνχ, θαηά ηελ έλλνηα πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ζηηο  Βάζεηο 

Γλψζεο θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη αθξηβψο ίδηα κε ηελ αληίζηνηρε ησλ Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ, ιφγσ ησλ εηδνπνηψλ δηαθνξψλ ησλ δχν Βάζεσλ. 

Σην δεχηεξν θεθάιαην κειεηάηαη ε αλαδήηεζε ελφο ειάρηζηα δηεξεπλεκέλνπ  είδνπο 

νκνηφηεηαο αλάκεζα ζε πνιπδηάζηαηα θπξίσο αληηθείκελα, ηεο ηκεκαηηθήο νκνηόηεηαο 

(partial similarity).  Η ηκεκαηηθή νκνηφηεηα ζε αληίζεζε κε ηνλ ηδηαίηεξα δηεξεπλεκέλν ηχπν 

ηεο πιήξνπο νκνηφηεηαο (full similarity), αλαθέξεηαη ζε πξαγκαηηθέο νκνηφηεηεο νη νπνίεο 

δελ είλαη πιήξεηο. Κη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί έλα πνιχ ζπλεζηζκέλν ζελάξην θαηά ηε 

δηεξεχλεζε νκνηνηήησλ είλαη ην αθφινπζν: Σπλήζσο ε αλεχξεζε πιήξνπο νκνηφηεηαο 

βαζίδεηαη ζε ππνινγηζκφ απνζηάζεσλ, φπσο ε Δπθιείδεηα απφζηαζε, νη νπνίεο είλαη 

ζπλάξηεζε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Όηαλ ινηπφλ ππάξρνπλ 

δηαζηάζεηο κε κεγάιεο δηαθνξέο, αθφκε θη αλ είλαη ιίγεο, απμάλνπλ αξθεηά ηελ 

ππνινγηδφκελε απφζηαζε έηζη ψζηε νη απνζηάζεηο ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη φκνηα, λα θαηαιήγνπλ λα έρνπλ κεγάιεο ηηκέο θαη ζπλεπψο 

λα κελ αληρλεχεηαη ε νκνηφηεηά ηνπο (π.ρ. φκνηα αληηθείκελα κε πνιχ δηαθνξεηηθφ ρξψκα). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα αληηθείκελα ηα νπνία δηαθέξνπλ ιίγν ζε θάζε δηάζηαζε (π.ρ. ιίγν 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα, ζρήκα, πξνζαλαηνιηζκφ θ.ι.π.)  θαη θαηαιήγνπλ λα είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζπλνιηθά πνιχ δηαθνξεηηθά, ε ππνινγηδφκελε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε  έρεη 

κηθξή ηηκή, νπφηε αληρλεχνληαη ζαλ φκνηα, ρσξίο λα είλαη.  

Οη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο νη νπνίεο έρνπλ κειεηήζεη ηελ ηκεκαηηθή νκνηφηεηα, έρνπλ 

εζηηάζεη ζε γεσκεηξηθά δεδνκέλα [Α62, Α63, Α64]. Η εξγαζία πνπ επεθηείλεηαη ζε 

πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα γεληθά είλαη ε [Α39] θαη έρεη νδεγήζεη ζε αμηφινγα 

απνηειέζκαηα ζην ζέκα ηεο ηκεκαηηθήο νκνηφηεηαο. Δηζάγεη ηηο απνδνηηθέο κεζφδνπο k-n-

match θαη frequent k-n-match, νη νπνίεο επηζηξέθνπλ k αληηθείκελα, φκνηα κε ηα δνζέληα φρη 

ζε φιεο αιιά ζε n δηαζηάζεηο, απνθεχγνληαο έηζη εθείλεο ηηο ιίγεο δηαζηάζεηο κε ηηο κεγάιεο 

δηαθνξέο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε παξαπιαλεηηθά απνηειέζκαηα. Παξφι’απηά απηέο νη 

κέζνδνη θξχβνπλ θάπνηεο αδπλακίεο νη νπνίεο ηειηθά νδεγνχλ είηε ζε  αλεχξεζε πιήξνπο 

νκνηφηεηαο (φηαλ ηειηθά ιεθζνχλ ππ’φςηλ φια ηα n), είηε ζε κία θαηά πεξίπησζε κφλν (θαη 

ζρεδφλ ηπραία) αλίρλεπζε ηκεκαηηθήο νκνηφηεηαο (κε ηα θαηάιιεια n’s ηα νπνία δελ πξέπεη 

λα είλαη νχηε πνιχ κεγάια νχηε πνιχ κηθξά, αιιά δελ νξίδνληαη απφ θάπνην ηχπν ή κέζνδν). 

Βαζηδφκελνη ζ’ απηέο ηηο κεζφδνπο, πξνηείλνπκε δχν λέεο ηερληθέο νη νπνίεο φπσο 
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απνδεηθλχεηαη κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ πξαγκαηηθέο ηκεκαηηθέο νκνηφηεηεο. Η πξψηε, ε Lui 

k-n-match [Σ18], επηηπγράλεη ηνλ θαηά πξνζέγγηζε εληνπηζκφ ησλ θαηάιιεισλ n’s γηα ηα k-

n-matches, κε ηε βνήζεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ απνδεθηψλ 

πξνηάζεσλ ησλ k-n-matches. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο κεζφδνπ k-n-match, πξνηείλεηαη 

γηα θάζε n έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ  πηζαλά φκνησλ κε ην δεδνκέλν αληηθείκελν ηνπ 

εξσηήκαηνο (query object)
2
. Ο ρξήζηεο θηιηξάξεη απηφ ην ζχλνιν, επηιέγνληαο εθείλα ηα 

αληηθείκελα πνπ ζεσξεί πξαγκαηηθά φκνηα κε ην δεδνκέλν. Απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη 

κέρξη αθνχ ην n γίλεη κεγαιχηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ δηαζηάζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ, ππάξμεη 

ζχλνιν πξνηεηλφκελσλ αληηθεηκέλσλ απφ ην νπνίν ν ρξήζηεο δελ επηιέγεη θαλέλα σο φκνην
3
. 

Μ’απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη  κεγαιύηεξε εγθπξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ (ιόγσ ηεο 

εκπινθήο ηνπ ρξήζηε) κε πεξηνξηζκέλν ηαπηόρξνλα αξηζκό εθηεινύκελσλ k-n-matches. 

Η δεχηεξε κέζνδνο (INTESIS) [Σ16] βαζίδεηαη ζηελ εμήο παξαηήξεζε: ζηελ νπζία  φηαλ δχν 

αληηθείκελα κνηάδνπλ απηφ ζπλήζσο ζεκαίλεη φηη κνηάδνπλ ζηα πεξηζζφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζέλα απφ ηα νπνία αλαπαξηζηάηαη θαη αληηπξνζσπεχεηαη απφ έλα 

ζχλνιν (κηθξφ ζπλήζσο) δηαζηάζεσλ-πεδίσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δάλ ινηπφλ νξηζηεί απφ ηνπο 

εηδηθνχο θάζε εθαξκνγήο απηή ε αληηζηνηρία ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δηαζηάζεσλ - 

δεκηνπξγψληαο ππνζχλνια δηαζηάζεσλ - ηφηε κπνξνχλ λα ζπκβνχλ δηαδνρηθά ηα παξαθάησ:  

α) Να γίλεη έιεγρνο πιήξνπο νκνηφηεηαο ζε θάζε ηέηνην ππνζχλνιν δηαζηάζεσλ 

β) Να νξγαλσζνχλ απηά ηα ππνζχλνια ζε ηζάξηζκα  ηεξαξρηθά δέληξα  γηα ηελ εχθνιε θαη 

απνδνηηθή  δηαρείξηζή ηνπο. Η επηπιένλ απινχζηεπζε απηήο ηεο επηινγήο έγθεηηαη ζην φηη 

δεδνκέλνπ φηη ηα ελ ιφγσ ππνζχλνια δηαζηάζεσλ ζα είλαη κηθξά, είλαη πνιχ εχθνιε ε 

επηινγή δέληξνπ γη’ απηά, αθνχ ζρεδφλ φια ηα ηεξαξρηθά δέληξα έρνπλ κεγάιε απφδνζε 

φηαλ πξφθεηηαη γηα  κηθξφ αξηζκφ δηαζηάζεσλ. Σπλεπψο ν αλαιπηήο ηεο θάζε εθαξκνγήο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη φπνην ηέηνην δέληξν θξίλεη εθείλνο ζαλ θαιχηεξν ( Τν R*-tree 

είλαη ε δηθή καο πξφηαζε).  

Τειηθά, γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πξέπεη λα έρεη νξηζηεί έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο 

απαηηνχκελσλ φκνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζνχλ δχν αληηθείκελα φκνηα. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε απηήο ηεο κεζφδνπ, πξέπεη αξρηθά λα ζεκεησζεί φηη αλαθέξεηαη ζε 

ζπλνιηθφ αξηζκφ δηαζηάζεσλ κηθξφηεξν ηνπ 100 θαη ζπλεπψο ζε ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ 

δέληξσλ. Όπσο είλαη θαλεξφ, ζε κνλν-επεμεξγαζηηθφ ζχζηεκα νη ηειηθνί ρξφλνη απφθξηζεο 

είλαη ην άζξνηζκα ησλ ρξφλσλ θάζε δέληξνπ. Λακβάλνληαο ππ’φςηλ ην φηη ηα δέληξα ιφγσ 

ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ δηαζηάζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θαζέλα έρνπλ πνιχ θαιέο απνδφζεηο, 

βγαίλεη εχθνια ην ζπκπέξαζκα φηη ν εθάζηνηε ηειηθφο ρξφλνο απφθξηζεο ηεο κεζφδνπ - 

φληαο έλα κηθξφ πνιιαπιάζην ησλ πνιχ κηθξψλ ρξφλσλ πξνζπέιαζεο ησλ δέληξσλ - είλαη 

αξθεηά ρακειφο. Με δεδνκέλν φηη ε ρξήζε θάζε δέληξνπ δελ πξνυπνζέηεη ηελ ρξήζε 

θάπνηνπ άιινπ πξηλ ή κεηά, νη αλαδεηήζεηο ζε θάζε δέληξν κπνξνχλ λα γίλνληαη παξάιιεια. 

Σπλεπψο ζε πνιπεπεμεξγαζηηθό ζύζηεκα, ν ζπλνιηθόο ρξόλνο απόδνζεο κπνξεί λα κεησζεί 

ζεκαληηθά, θηάλνληαο κέρξη θαη ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη κόλν γηα αλαδήηεζε ζε έλα  δέληξν 

(όηαλ ππάξρνπλ ηόζνη επεμεξγαζηέο όζα θαη δέληξα). Φπζηθά, εάλ ιάβεη θαλείο ππ’όςηλ ηνπ όηη 

ε ηκεκαηηθή νκνηόηεηα απνηειεί έλα ηδηαίηεξα απαηηεηηθό είδνο ηόηε όρη κόλν νη ρξόλνη 

απόθξηζεο ζε πνιπεπεμεξγαζηηθό ζύζηεκα αιιά θαη εθείλνη ηνπ ζπζηήκαηνο ελόο επεμεξγαζηή, 

απνηεινύλ ηθαλνπνηεηηθέο απνδόζεηο. 

                                                 
2
 Τν ζχλνιν  δελ  πεξηιακβάλεη αληηθείκελα πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα πξνεγνχκελν (κηθξφηεξν) n.  

3
 Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ηκεκαηηθά φκνηα αληηθείκελα έρνπλ ήδε επηιεγεί θαη απφ εδψ θαη πέξα ηα επφκελα 

πξνηεηλφκελα αληηθείκελα ζα είλαη κάιινλ πιήξσο φκνηα κε ην δνζέλ. 
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Τν ηξίην θεθάιαην κειεηά ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο λέαο δνκήο ε νπνία δε ζα 

‘ππνθέξεη’ από ηε κεγάιε πηώζε ηεο απόδνζεο ησλ δέληξσλ κε ηελ αύμεζε ησλ δηαζηάζεσλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ (‘dimensionality curse’) ελώ ηαπηόρξνλα ζα εμαζθαιίδεη θαιή απόδνζε θαη 

ζε κηθξό αξηζκό δηαζηάζεσλ. Οη κέρξη ηψξα κειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην εμήο ζπκπέξαζκα: 

Τα γλσζηά δηαδεδνκέλα δέληξα αλαδήηεζεο (είηε πξφθεηηαη γηα δέληξα νξγαλσκέλα βάζε 

θαηαλνκήο ρψξνπ (space partitioning) [Α37] είηε γηα δέληξα βάζε θαηαλνκήο δεδνκέλσλ 

(data partitioning) [Α22, Α33, Α38, Α44, Α45, Α49, Α50, Α52, Α56, Α58, Α60, Α61]) 

απνδίδνπλ πνιχ θαιχηεξα ζε κηθξφ αξηζκφ δηαζηάζεσλ ελψ φζν απηφο ν αξηζκφο απμάλεη - 

εηδηθά απφ 10 θαη πάλσ – ε απφδνζε ρεηξνηεξεχεη δξακαηηθά [Α42]. Τν VA-File (ζρήκα 

πξνζέγγηζεο δηαλχζκαηνο) απφ ηελ άιιε πιεπξά - ην νπνίν είλαη έλαο απιφο πίλαθαο-αξρείν 

γεσκεηξηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ -  κε ηελ αχμεζε ησλ δηαζηάζεσλ απνδίδεη 

θαιχηεξα ζηελ αλαδήηεζε νκνηνηήησλ αιιά παξνπζηάδεη ρακειή απφδνζε ζε κηθξφ αξηζκφ 

δηαζηάζεσλ [Α42].   

Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί απηή ε θαζνξηζηηθή  εμάξηεζε ηεο απφδνζεο απφ ην πιήζνο ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ πξνο δηαρείξηζε αληηθεηκέλσλ, πξνηείλνπκε ηε λέα πβξηδηθή δνκή Digenis 

[Σ15], ε νπνία παληξεχεη ηε ινγηθή ησλ δέληξσλ αλαδήηεζεο κε θείλε ησλ VA αξρείσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζηαηηθφ
4
 παξακεηξνπνηεκέλν δέληξν 

(δέληξν Digenis) ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν ελψ ζε θπζηθφ επίπεδν ρξεζηκνπνηείηαη ην αξρείν 

Digenis ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη κε βάζε ην δέληξν. Με απηή ηε ζπζρέηηζε επηηπγράλεηαη 

αλαδήηεζε ζε κηθξφ κφλν κέξνο ηνπ αξρείνπ θαηά ηε δηαδηθαζία αλεχξεζεο νκνηνηήησλ 

αλάκεζα ζε αληηθείκελα  πνιιψλ αιιά θαη ιίγσλ δηαζηάζεσλ, γεγνλφο πνπ δίλεη γεληθφηεηα 

θαη επειημία ζηε κέζνδν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ δέληξνπ, αξρηθά νξίδνληαη νη νηθνγέλεηεο 

αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ αληηθείκελα κε κηθξή απφζηαζε (βάζε ελφο 

πξνθαζνξηζκέλνπ απφ ηνλ εθάζηνηε αλαιπηή νξίνπ fl) θαη αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην ‘κέζν’ 

αληηθείκελν ηεο νηθνγέλεηαο (εάλ δελ ππάξρεη δεκηνπξγείηαη γηα απηφ ην ξφιν θαη κφλν). 

Κάζε θφκβνο ηνπ δέληξνπ αληηπξνζσπεχεη-θηινμελεί κία ηέηνηα νηθνγέλεηα. Τν είδνο ησλ 

απνζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε απφζηαζε, ε Δπθιείδεηα 

απφζηαζε, γηα ηελ νπνία ηζρχεη θαη ε ηξηγσληθή αληζφηεηα ζηελ νπνία ζα βαζηζηεί κεγάιν 

κέξνο ηεο κεζφδνπ. Δπίζεο έλα δεχηεξν φξην απφζηαζεο (Lt) νξίδεηαη – απφ ηνλ αλαιπηή 

πάιη - ζαλ φξην κε βάζε ην νπνίν δχν αληηθείκελα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φκνηα. Τν δέληξν 

Digenis  ηειηθά ρηίδεηαη έρνληαο ξίδα ηελ πην ‘θεληξηθή’ νηθνγέλεηα ηεο πεξηνρήο ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη θφκβνπο-παηδηά ηεο ηηο  ch  πην γεηηνληθέο ηεο νηθνγέλεηεο, θάζε κία απφ 

απηέο έρεη παηδηά ηεο ηηο ch  πην γεηηνληθέο ηεο νηθνγέλεηεο θ.ν.θ. Η δεδνκέλε ηζρχ ηεο 

ηξηγσληθήο αληζφηεηαο αλάκεζα ζηηο Δπθιείδεηεο απνζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ-

νηθνγελεηψλ, απνδεηθλχεηαη έλα ρξήζηκν ζεψξεκα βάζε ηνπ νπνίνπ θαζηζηάηαη εθηθηή ε 

αζθαιήο εμαίξεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ δέληξνπ
5
 απφ ηνπο ειέγρνπο νκνηφηεηαο, 

θαηεπζχλνληαο ηνλ ηειηθφ έιεγρν ζε κία κηθξή πεξηνρή ηνπ. Απηή ε αλάιπζε ηεο 

                                                 
4
 Η ζηαηηθφηεηα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ (ch) ζε θάζε επίπεδν είλαη απαξαίηεηε ιφγσ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ δέληξνπ ζε αξρείν φπνπ επηδηψθεηαη γξήγνξνο απνθιεηζκφο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

αλφκνησλ κε ην δεδνκέλν αληηθείκελν πεξηνρψλ. 
5
 Σχκθσλα κε ηελ ηξηγσληθή αληζφηεηα, εάλ α,β,γ είλαη νη πιεπξέο ελφο ηξηγψλνπ, ηζρχεη γεληθά: α-β<γ<α+β. 

Σπλεπψο, ζεσξψληαο φηη ην δεδνκέλν (query) ζεκείν q, ε ξίδα r ηνπ δέληξνπ θαη έλαο θφκβνο παηδί ηεο ξίδαο 

(b) ηνπ δέλδξνπ καο νξίδνπλ έλα ηξίγσλν, ε απφζηαζε ηνπ q απφ ην b (dqb) είλαη ζίγνπξα κεγαιχηεξε απφ 

ηελ απφιπηε ηηκή ηεο δηαθνξάο ησλ απνζηάζεσλ ηνπ q (dq) θαη ηνπ b (db) απφ ηε ξίδα (dqb > dq - db ). Με 

δεδνκέλεο απηέο ηηο δχν απνζηάζεηο θαη ην Lt ηεο εθαξκνγήο, εχθνια εθηηκάηαη εάλ ην dqb είλαη κεγαιχηεξν 

ηνπ Lt  ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απ’επζείαο ππνινγηζκφο απφζηαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ dqb dq - db  θαη  

dq - db Lt ηφηε (κεηαβαηηθή ηδηφηεηα) dqb Lt.  

    Με βάζε ην παξαπάλσ, κπνξνχκε λα θηλεζνχκε αλάινγα θαη γηα ηα επφκελα επίπεδα ηνπ δέληξνπ. 
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αλαδήηεζεο κέζα ζην δέληξν είλαη πνιχ ρξήζηκε ζε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ αξρείνπ 

Digenis, φπνπ εθεί πξαγκαηνπνηείηαη ε πξαγκαηηθή αλαδήηεζε (θπζηθφ επίπεδν). 

Τν αληίζηνηρν αξρείν Digenis ζην θπζηθφ επίπεδν ζρεκαηίδεηαη εάλ αληηζηνηρίζνπκε ζε θάζε 

ηνπ εγγξαθή έλαλ θφκβν ηνπ δέληξνπ, μεθηλψληαο απφ ηε ξίδα ηνπ δέληξνπ θαη πεξλψληαο 

απφ θάζε επίπεδν, απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Με απηή ηελ αληηζηνίρεζε, κπνξνχλ πνιχ 

εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηεθκεξησκέλεο ηερληθέο
6
 εχθνινπ, αζθαινχο θαη γξήγνξνπ 

απνθιεηζκνχ πεξηνρψλ.  

Ο απνινγηζκφο ηεο κεζφδνπ (ζεσξεηηθά αιιά θαη πεηξακαηηθά) πεξηιακβάλεη ζεηηθέο θαη 

αξλεηηθέο φςεηο. 

Θεηηθέο φςεηο: 

 Τν αξρείν έρεη πνιύ θαιή απόδνζε όηαλ δηαρεηξηδόκαζηε αληηθείκελα πνιιώλ 

δηαζηάζεσλ. Απηφ ήηαλ αλακελφκελν αθνχ ην αξρείν ιεηηνχξγεζε ζαλ έλα είδνο VA 

αξρείνπ, φπνπ ην δεηνχκελν ήηαλ ε δεκηνπξγία ζπκπαγψλ γεσκεηξηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ. Κη απηφ γηαηί θαη ε ρξήζε ησλ νηθνγελεηψλ επέθεξε κία πξψηε 

‘ζπκπίεζε’ ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ε πξν-ηαθηνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ κέζσ ηεο 

ελλνηνινγηθήο ρξήζεο ηνπ δέληξνπ νδήγεζε ζε έλα είδνο νκαδνπνίεζεο  γεηηνληθψλ 

αληηθεηκέλσλ ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο. 

 Τν αξρείν έρεη επίζεο θαιέο επηδόζεηο θαη όηαλ δηαρεηξηδόκαζηε αληηθείκελα ιίγσλ 

δηαζηάζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζε ζρέζε κε ην αξρείν VA είλαη αλακελφκελα 

θαιχηεξν αθνχ βαζίδεηαη ζε δελδξηθή δηάηαμε, ελψ γηα ηνλ ίδην ιφγν είλαη 

αληαγσληζηηθφ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ ηεξαξρηθψλ δέληξσλ. 

Αξλεηηθέο φςεηο: 

 Η ζηαηηθφηεηα ζηνλ νξηζκφ ηνπ αξηζκνχ(ch) ησλ παηδηψλ αλά θφκβν ηνπ δέληξνπ, 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ θαηαζθεπή ηνπ, γηαηί ζπλήζσο νη πξαγκαηηθά φκνηεο 

νηθνγέλεηεο  κπνξεί είλαη πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο απφ ch.  

Αληηκεηώπηζε: Αλ είλαη πεξηζζφηεξεο, ηνπνζεηνχληαη ζην ζχλνιν ησλ παηδηψλ νη ch 

θνληηλφηεξεο (κε κηθξφηεξεο απνζηάζεηο απφ ηνλ γνλέα). Αλ είλαη ιηγφηεξεο, ηφηε 

νξίδεηαη έλα ζρεηηθφ φξην παηδηψλ θαη γεκάησλ θφκβσλ ζην δέληξν, πάλσ απφ ην 

νπνίν ηα παηδηά ηνπνζεηνχληαη θαλνληθά ζην δέληξν θαη νη ππφινηπνη θφκβνη κέρξη 

λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο παηδηψλ ch, ζπκπιεξψλεηαη κε θελνχο θφκβνπο. Όηαλ 

φκσο ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ κηαο νηθνγέλεηαο θαη νη ππφινηπνη γεκάηνη θφκβνη ζην 

δέληξν είλαη θάησ απφ απηφ ην φξην, ην αληίζηνηρν πξνο δεκηνπξγία δέληξν 

απνθφπηεηαη θαη δεκηνπξγείηαη  λέν κηθξφηεξν δέληξν - κε κηθξφηεξν ch – ελψ ην 

αξρηθφ δέληξν αλαδηαηάζζεηαη. Σπλεπψο ε ηειηθή εθαξκνγή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αξρεία Digenis, ηα νπνία θαηά ηελ αλαδήηεζε 

πξνζπειαχλνληαη απφ ην κεγαιχηεξν πξνο ην κηθξφηεξν, κέρξη λα βξεζεί νκνηφηεηα 

(εάλ ππάξρεη).  

 Μπνξεί λα ππάξρνπλ απνκαθξπζκέλεο νηθνγέλεηεο – λα κε ζπλδένληαη κε θακία 

άιιε – νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θαλέλα  δέληξν.  

Αληηκεηώπηζε: Γεκηνπξγείηαη έλα Αξρείν Απνκαθξπζκέλσλ (‘remote’ αξρείν) ζην 

νπνίν ηνπνζεηνχληαη ζεηξηαθά νη απνκαθξπζκέλεο νηθνγέλεηεο. Καηά ηελ αλαδήηεζε 

απηφ ην αξρείν πξνζπειαχλεηαη πξψην, γηαηί εθφζνλ ελ γέλεη ζα θηινμελεί ιίγεο 

νηθνγέλεηεο, ε αλαδήηεζε ζ’ απηφ ζα είλαη γξήγνξε. Δάλ ππάξρεη νκνηφηεηα κεηαμχ 
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  Με βάζε ηηο ηξηγσληθέο αληζφηεηεο, φπσο απνδεηθλχνληαη γηα ην δέληξν Digenis. 
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ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ εξσηήκαηνο (query) θαη θάπνηαο νηθνγέλεηαο ηνπ αξρείνπ, ηφηε 

έρεη απνθεπρζεί φιε ε αλαδήηεζε ζηα δέληξα ελψ εάλ πάιη δελ ππάξρεη ηέηνηα 

νκνηφηεηα, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ αξρείνπ, ε ρξνληθή επηβάξπλζε  είλαη 

ζρεδφλ ακειεηέα. 

Σην  ηειεπηαίν θεθάιαην εμεηάδεηαη έλα είδνο δπλακηθήο αλαδήηεζεο νκνηφηεηαο, ην νπνίν 

αζρνιείηαη κε ηηο ρξνληθέο αθνινπζίεο φρη ησλ ίδησλ ησλ αληηθεηκέλσλ [Α48, A65, A66, A67, 

A68] αιιά ησλ πεδίσλ (ραξαθηεξηζηηθώλ) ηνπο. Γειαδή απηφ πνπ αληρλεχεηαη είλαη ην θαηά 

πφζν κνηάδεη ε εμέιημε δχν ραξαθηεξηζηηθψλ ζην ρξφλν,  πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα ζηαζεί 

πνιχ ρξήζηκε ζε πνιιά είδε εθαξκνγψλ (ηαηξηθέο, νηθνλνκηθέο, επηζηεκνληθέο γεληθά, θιπ). 

Χξεζηκνπνηψληαο έλα παξάδεηγκα ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ νξκφλεο, κε ηε 

βνήζεηα ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ (Chiron) [Σ17] εληνπίδνληαη κε απνδνηηθφ ηξφπν φκνηα 

εμειηζζφκελεο ηηκέο νξκνλψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδνληαη λέα αληηθείκελα (property 

course objects ή Chiron objects) ηα νπνία θσδηθνπνηνχλ ηηο κεηαβνιέο θάζε 

ραξαθηεξηζηηθνχ, ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα απηά ηα 

αληηθείκελα νξγαλψλνληαη ζε έλα δέληξν (Chiron tree). Ο ηξφπνο πνπ νξίδνληαη απηά ηα 

αληηθείκελα, νη δηαθνξέο ηνπο θαζψο θαη ην δέληξν Chiron, θαζηζηνχλ ηελ πινήγεζε ζην 

δέληξν θαη ηνλ εληνπηζκφ φκνησλ Chiron αληηθεηκέλσλ - θαη ζπλεπψο φκνηα εμειηζζφκελσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ -  κηα γξήγνξε θαη εχθνιε δηαδηθαζία. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

θαηαλνκήο ησλ Chiron αληηθεηκέλσλ ζην δέληξν Chiron κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο ςεθίσλ
7
. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, δεδνκέλνπ ελφο Chiron 

αληηθεηκέλνπ, θαηά ηελ αλαδήηεζε φκνηψλ ηνπ ζην δέληξν, κπνξεί λα αθνινπζεζεί έλαο 

απιφο θαη ζπκπαγήο αιγφξηζκνο κέζσ ηνπ νπνίνπ απνθεχγεηαη ν έιεγρνο ζε θείλα ηα 

επίπεδα ηνπ δέληξνπ ηα νπνία θηινμελνχλ Chiron αληηθείκελα πνπ ζίγνπξα είλαη αλφκνηα 

πξνο ην δεδνκέλν αληηθείκελν Chiron. Γεληθά ε κέζνδνο θξίλεηαη πνιιά ππνζρφκελε, γηαηί 

εθηφο ησλ άιισλ ζέηεη λέα  αλνηθηά ζέκαηα πξνο δηεξεύλεζε, φπσο ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, ε αλαδήηεζε αληίζεηα εμειηζζόκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ, ε δηαρείξηζε ησλ 

κεηαηνπίζεσλ ρξόλνπ (time shifts) αλάκεζα ζηα αληηθείκελα πνξείαο ραξαθηεξηζηηθώλ θαζώο 

θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ δέληξνπ Chiron. 
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 Όπσο ζπλνπηηθά αλαθέξζεθε παξαπάλσ,  ηα ςεθία ησλ Chiron αληηθεηκέλσλ θσδηθνπνηνχλ ηηο απμνκεηψζεηο 

θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 
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Effective Organization and Management of  Multi-

Dimensional Objects for Knowledge Discovery Achievement 
 

 

Aikaterini  N. Krotopoulou 
 

 

Abstract 

 

The subject of this dissertation is the invention of methods which assure effective 

organization and management of multi-dimensional objects in order to achieve knowledge 

discovery. The initial target behind this study was the needs of a demanding application 

intending to map the human brain in order to help the localization of epileptic foci
8
. During 

the corresponding research, the Representation and Management needs of human brain data 

raised two core research problems: 

 The representation peculiarity of the composite, non-uniform, network structured 

three-dimensional objects(brain objects), and 

 The needs for effective management-use of  known and derived data and knowledge 

dependencies, which can upgrade the application performance and dynamics. The 

most important part of our  relative research, leaded to the: 

o Investigation of similarity search aspects. As this research area has great  

application and open problem width, it constitutes a great part of this 

dissertation. 

Taking into account that the certain geometrical and knowledge dependency features of 

human brain data are common – all or part of them - in many modern multimedia 

applications, the above problems are included in the basic Data Base research problems. 

Focusing our research in the above problems, we lead up to the: 

 Definition of new flexible data types, concepts, models, tools and  data and 

knowledge ordering methods (Data Base BDB [Σ2, Σ4, Σ9] and models 3D-IFO[Σ5] 

and MITOS[Σ12, Σ13]) which organize our data more flexibly and effectively, using 

methods that not only assure easier data access but also exploit their ‘hidden’ 

relationships and dependencies for more knowledge discovery. 

 Definition of new search trees and methods  for: 

o Effective detection of partial similarity among multi-dimensional objects   ( 

Lui k-n-match [Σ18] θαη  INTESIS [Σ16]). 

o Obliteration of the high performance fall which occurs in similarity trees as  

dimensionality increases (‘dimensionality curse’) (Digenis structure [Σ15]). 

o Detection of object features/attributes/properties (dimensions) which have 

similar course in the time course – for multi-dimensional objects mostly – 

                                                 
8
 Within the framework of  the CEC-Program AIM, Project A2020 Magnobrain. 



Πεξίιεςε                        Απνδνηηθή Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Πνιπδηάζηαησλ 

                   Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Αλαθάιπςε Γλψζεο 

 

 

Α. Ν.  Κξνηνπνχινπ                                                                                                  Σειίδα  17 

 

aiming at the study and detection of possible interaction among them (Chiron 

proposal [Σ17]). 

Generally, this dissertation consists of two basic parts, which refer to two research areas with 

great interaction: 

 The Multi-Dimensional Data Base Modelling  

 The Similarity Search among Multi-Dimensional objects. 

 

Ιn the first chapter, the problem of human brain mapping [A8, A14] for the localization of 

epileptic foci is discussed. This problem raises issues related to the peculiarities of the 

representation and the organization of three dimensional objects with complex 

structures/shapes and functional dependencies and relationships among them (brain objects)  

[ Σ1, Σ10, Σ11, Π1].  In the beginning, the logical model BDB (Brain Data Base)[Σ2, Σ3, Σ4, 

Σ9] is proposed as a first approach, introducing new entity types [Α1, Α2, Α3, Α7, Α12, Α16, 

Α17, Α18]. In the corresponding study, a very interesting proposal is the introduction of  

hierarchical ordering in the Relational Model in order to organize the brain areas according 

to their frequencies of epileptic foci presence,  improving statistically the corresponding 

response times. In the following, the needs of  the application are studied in the basis of a 

Semantic – IFO model [A6] -  and of an Object-oriented Model, resulting in the definition of 

the 3D-IFO[Σ5] and the MITOS (Model for the Intelligent Three-dimensional Object 

Support) [Σ12, Σ13] model, respectively. In the framework of  3D-IFO model, new data 

types and new operators have been introduced, in order to achieve effective representation 

and better management of the complex brain objects. Additionally, a new constructor and the 

suitable attribute for its support have been introduced, in order to effectively represent the 

ordering among brain parts, based on a certain criterion, thus facilitating combined data 

retrieval. In the end, the object-oriented model MITOS, introduces a new data model (MITOS 

Data Model – MDM) which cooperates with an intelligent knowledge base approach (MITOS 

Query Language – MQL). MITOS  model  introduces many novelties which serve a more 

expressive and intelligent representation and management of multi-dimensional data and 

knowledge. One of these novelties constitutes the definition of one more basic object 

characteristic (in object-oriented theory), the relationship with the environment, releasing it 

from the situation or the behaviour [A20], where its concept and representation weakens. The 

second MITOS novelty concerns MQL and is related to the introduction of the concept of  

‘key’  in the rules area. The extension of this potentiality – the idea comes from Data Base 

area [A10] – leads in fact to a kind of a key, with a meaning that it could have in Knowledge 

Bases and can not be exactly the same with that in Data Bases, because of the specific 

distinctions of these two Bases. 

The subject of the second chapter is the detection of a least investigated similarity kind 

among multi-dimensional objects, the partial similarity. Partial similarity refers to 

similarities which are not full
9
 but they really exist. It is difficult to capture them using  

common techniques based on similarity functions (e.g. Euclidian distance) because these 

functions are affected by the whole set of object dimensions. Thus, when the objects are 

similar but ‘very different’ in few dimensions (e.g. very different colour and size) then the 

corresponding calculated functions (distances) will have very high values because of these 

few high dissimilarities and the similarity result will be negative while the objects will 

actually be similar. On the other hand, when between two objects there are low dissimilarities 

                                                 
9
 Full similarity is the mostly related investigated similarity kind. 
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in most dimensions, they are actually dissimilar but the resultant function will have low 

value, so the dissimilar objects will be discerned as similar. In both cases, the common full 

similarity detection methods are not reliable. 

The few studies that have investigated partial similarity, have mostly focused on geometric 

data [A62, A63, A64]. The study which is extended to multi-dimensional objects in general 

and has led to significant results in partial similarity, is [A39]. [A39] introduces the effective 

methods k-n-match and frequent k-n-match, which result in k objects being similar to the 

given ones not in all their dimensions but at least in n ones, avoiding in this way those few 

very dissimilar dimensions –if any-  which lead to false results. Nonetheless, these methods 

have some weaknesses which finally result either in full similarity (when finally, in frequent 

k-n-match, all n’s are taken into account) or in an occasional partial similarity detection (with 

the suitable n’s, which should not be very high or very low, without having however any type 

or method to calculate the ‘best’ n’s). Based on these methods, we propose two techniques 

which can provably detect real partial similarities. The first of them, Lui k-n-match [Σ18], 

succeeds in the approximate specification of the suitable n’s for the k-n-matches, based on 

human-computer interaction and on the suitable checks of the similar objects that k-n-

matches propose. More precisely, using k-n-match, for each n a set with objects possibly 

similar to the given one (query object), is proposed
10

.  The user filters this set and decides 

which objects of the proposed set are really similar to the given one. This procedure 

continues until the point where, while n has become larger than d/2
*
 , the user does not select 

any object as similar
11

  from the proposed object set. In this way, the results are more 

reliable and valid (because of human-computer interaction) while in parallel the number of 

the executed k-n-matches are remarkably reduced. 

The second partial similarity detection method (INTESIS) [Σ16] is based on the following 

observation: when two objects are similar, it usually means that they are similar in most of 

their characteristics. In data bases, each of object characteristic is represented by a set 

(usually small) of features-attributes(dimensions). Thus, if this correspondence between a 

characteristic and a set of attributes is defined by the developer of each application - creating 

dimension subsets – then the following can be successively done: 

a) A full similarity detection for each dimension subset 

b) Organization of these subsets in the corresponding hierarchical trees for their easy 

and effective management. The additional simplification of this choice derives from 

the fact that as long as the dimension subsets are small, the selection of the 

corresponding tree will be a very easy task, while almost all hierarchical trees have 

high performance for low dimensionalities. Consequently, the developer of each 

application can use the hierarchical tree that he/she considers as best (our 

proposition is R*-tree). 

Finally, in order to complete the procedure, the application developer has to define which is 

the minimum number of the requisite similar characteristics that indicate partial similarity, 

for the particular application. 

For the evaluation of  the method, first of all, it is necessary to mention that it refers to a total 

number of dimensions less than 100 and consequently to a relatively small number of trees. 

As it is obvious, the final response time in a uniprocessor system is the sum of the response 

                                                 
10

 The set does not include objects selected in previous stages (i.e. for previous (small) n’s) 
*
 d=dimensionality of  the related objects 

11
 It means that the partial similar objects have already been selected and from now on, the next proposed 

objects will be rather fully similar to the given one. 
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times of each tree. Taking into account that the number of dimensions which correspond to 

each tree is small, these trees have very good response times and consequently the total 

response time is low enough. While the use of each tree does not presuppose the use of 

another tree before or after it, the search in each tree can be performed in parallel. Therefore, 

in a multi-processing system, the total response time can be considerably reduced, achieving 

to reach the time needed for only one tree (when the number of processors is equal to the 

number of trees).  Furthermore, bearing in mind that partial similarity forms a very 

demanding similarity search kind, not only the response times in multi-processing systems 

but those times in a uniprocessor system constitute satisfying performances. 

The third chapter studies the potentiality of defining a new structure which does not ‘suffer’ 

from ‘dimensional curse’, while it assures good performance for low dimensionalities too. 

The latest studies have resulted in the following: Although the known similarity trees (either 

based on space partitioning [A37] or on data partitioning [A22, A33, A38, A44, A45, A49, 

A50, A52, A56, A58, A60, A61] perform effectively in cases of low dimensionality, their 

performance generally degrades as dimensionality increases (especially for more than 10 

dimensions) [A42]. On the other hand, VA-File constitutes a simple approximate method (it 

is a simple array-file of object geometric approximations) which manages to outperform any 

other similarity search method at high dimensionality but it has low performance for low 

dimensionality [A42]. In order to overcome this determinant dependence between the 

performance and the dimensionality of  a data-object set, we propose the new hybrid 

structure called Digenis
12

 [Σ15], which marries the logic of similarity trees with VA-Files 

logic. More precisely, a static
13

 parametric tree (Digenis tree) is defined in conceptual level 

while the Digenis file, based on Digenis tree, is used in physical level. Using this correlation, 

a) the similarity search procedure is located in a small part of the file, excluding most 

dissimilar objects from the search and b) the method is used effectively for both low and high 

dimensional objects, preserving generality and flexibility. 

The first necessary definition for Digenis proposal is related to the object families. They 

consist of objects having a small distance among them (based on a certain limit fl defined 

from the analyst, in each case) and they are represented by the ‘mean’ object of the family (if 

it does not exist, it is created just for this role). Each object family is hosted in a node of 

Digenis tree. The distance which is used is the most spread one, the Euclidian distance, for 

which the triangle inequality – where the method is mainly based - stands. Additionally, a 

second distance limit (Lt) is defined – from the analyst- which forms the limit used to 

conclude if two objects are similar or not. Finally, the root of the Digenis tree is the most 

‘centered’ family in the total object area and the nodes being the children of it are its ch 

nearest families-nodes. The children of each of them are its ch nearest families, and so on. 

The triangle inequality which stands among the Euclidian distances of the object-families, is 

proved to be a very useful Theorem for the safe check exclusion of a great part of the tree
14

, 

                                                 
12

 The name selected is Digenis, the name of the famous brave guard of the borders of the Byzantine empire. 

‘Digenis’ means bi-descent, while his father was a Syrian and his mother was Greek. Behind the selection of 

the name lies the hybrid character of the proposal. 
13

 The static number of children (ch) in each level, is necessary in order to serve the transformation of the tree to 

the corresponding Digenis file. 
14

 According to triangle inequality, if a,b,c are the edges of the triangle, then the following stands: a-b < c <a+b. 

Consequently, considering that the data query object q, the Digenis tree root r and the node b being child of 

the root, define a triangle, the distance between q and b (dqb) is definitely longer than the absolute value of  

the difference between the distance of q (dq) and b (db) from the root (dqb>|dq-db|). While these two distances  

and Lt are known, it is easy to estimate if dqb is longer than Lt without any distance calculation. More 

precisely, if  dqb dq - db  dq - db Lt  then (transitional property) dqb Lt stands.  
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leading to a final check in a small tree area. The search analysis of the tree is very helpful for 

the use of Digenis file, where the real search is performed (physical level). 

The corresponding Digenis file in the physical level is created if each tree node composes a 

record of the file, beginning from the tree root and passing from each level, from left to right. 

Using this correspondence, the proved Digenis tree techniques
15

 of easy, safe and quick 

exclusion of  Digenis record areas can be used. 

The (theoretical and experimental) evaluation of the method results in the detection of certain  

advantages and disadvantages of it. 

Advantages: 

 The file has very good performance for high dimensionalities. This was expected 

because the file works as a kind of VA-File, where the records are compact geometric 

approximations. This matters because both the use of object families achieves a first 

data  ‘compression’  and the pre-arrangement of the objects via the conceptual use of 

the tree lead to a kind of grouping of neighboring objects in neighboring areas. 

 The file has also good performance for low dimensionality, because in comparison to 

VA-File, it is expectably better while it is based on a tree structure. For the same 

reason, Digenis file is competitive to the classic hierarchical similarity trees. 

Drawbacks: 

 The fact that the number of children for each node is statically defined as ch in each 

application is a disadvantage for the construction of the tree, because usually the 

really similar families may be more or less than ch.  

Confrontation: If the similar families of a node are more than ch, then only the ch 

closest to the family are placed as its children, in the next level. If they are less than 

ch, then a limit of children and full nodes in the tree is defined. When this limit is 

overcome, the  nodes-children are normally placed in the tree and the rest nodes –

until ch-th one – remain empty. When however the number of the children of a family 

and of the full nodes in the tree, are less than this limit, the corresponding subtree is 

separated, creating a new smaller tree – with smaller ch – while the initial tree is 

reorganized. Consequently, the final application may include more than one Digenis 

tree, which are accessed from the bigger to the smaller, until the similarity is found (if 

any). 

 Perhaps there are remote areas of object families – without any connection with other 

families – which can not be included in any other tree. 

Confrontation: A file including sequentially the remote families (called ‘remote’ file’) 

is created. During the similarity search, this file is the first which is accessed because 

while it usually hosts a few families, the search will be quick enough. If a similarity is 

detected (among the query object and a family in the file), then the search in the trees 

will be avoided while if no similarity exists, the time overhead of the file search is 

almost negligible, because of its size.  

In the last chapter, a new kind of dynamic similarity search is investigated. It is related with 

the time streams not of the objects themselves [A48, A65, A66, A67, A68] but of their 

                                                                                                                                                   
Based on the above analysis, analogous conclusions can be extracted for the next levels. 

15
 Based on the triangle inequalities. 
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properties/attributes/dimensions. In other words, what is detected is whether the courses of 

two or more properties resemble. This kind of information can be very useful for several 

kinds of applications (medical, financial, scientific in general, e.t.c). Using medical data 

related to hormonal tests as an example, we prove that, based on our method Chiron
16

 [Σ17], 

the hormones which are developed in the same way are accurately and effectively detected. 

More precisely, new objects (property course objects or Chiron objects) which encode the 

variations of each property in certain time intervals, are defined and organized in a tree 

(Chiron tree).  The way these objects are defined, their differences and the Chiron tree itself 

make its navigation and the detection of similar Chiron objects – and consequently of 

properties which are developed in a similar way - a quick and easy procedure. This is 

achieved via the distribution of the Chiron objects in the Chiron tree according to the number 

of the different digits
17

 that exist among them. In this way, when we search in the Chiron tree 

for objects similar to a given one, a simple and compact algorithm is used, which avoids a 

vast amount of useless checks among very different objects. Generally, the method is 

promising enough because it poses new problems for investigation, like the statistical 

analysis of its results, the search for objects that are developed in a reverse way, the 

management of time shifts among the property course objects and the Chiron tree 

optimization. 

 

 

 

                                                 
16

 The whole proposal is named Chiron, the name of the famous wise Centaur, which was a race of creature 

composed of part human and part horse. That ‘difference’ – indicating generally the concept of difference – was a 

key means of the wisdom hunting. We borrow his name, to indicate our focus on the difference in order to extract 

new data dependency knowledge. 

 

17
 As concisely referred above, the Chiron object digits encode the fluctuations of each property in certain time 

intervals. 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human
http://en.wikipedia.org/wiki/Horse


Δημοζιεύζεις                       Αποδοηική Οργάνφζη και Διατείριζη Πολσδιάζηαηφν 

                 Ανηικειμένφν για ηην Ανακάλσυη Γνώζης 

 

 

 

Α. Ν. Κροηοπούλοσ   Σελίδα 22 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 ΥΝΕΔΡΙΑ 

[Σ1] G. Anogianakis, A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou, A. Tsakalidis, "Mapping the 

brain for the localization of epileptic foci", Satelite Symposium on Neuroscience and 

Technology 14th International Conference IEEE, Lyon, France, 1992. 

[Σ2] G. Anogianakis, A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou, A. Tsakalidis, "BDB (Brain Data 

Base), DEXA 93 4th International Conference on Database and Expert Systems 

Applications, Prague, Chech Republic. 

[Σ3] Γ. Ανφγειανάκης, Α. Κροηοπούλοσ, Π. Σπσράκης, Δ. Τέρποσ, Α. Τζακαλίδης, «Ενα 

Πληροθοριακό Σύζηημα για ηη Φαρηογράθηζη ηοσ Ανθρώπινοσ Εγκεθάλοσ», Ε.Π.Υ., 4ο 

Πανελλήνιο Σσνέδριο Πληροθορικής ΕΠΥ, 16-18 Δεκεμβρίοσ 1993, Πάηρα. 

[Σ4] Γ. Ανφγειανάκης, Α. Κροηοπούλοσ, Π. Σπσράκης, Δ. Τέρποσ, Α. Τζακαλίδης, «BDB 

Σύζηημα» : Ενα Σύζηημα Φαρηογράθηζης ηοσ Ανθρώπινοσ Εγκεθάλοσ για ηον 

ενηοπιζμό ηφν επιληπηικών εζηιών», 3ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ιαηρικής  Πληροθορικής, 

13-15 Μαίοσ 1994, Θεζζαλονίκη. 

[Σ5] A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou, A. Tsakalidis, "A Conceptual DataBase Approach 

for Modelling 3D Objects of Irregular Geometry", DEXA 94, 5th International Conference 

on Database and Expert Systems Applications, Athens, Greece, September 1994. 

[Σ6] Krotopoulou A., Lafazanis M., Panagopoulou G., Sirmakessis S., Spirakis P., Tampakas 

V., Terpou D., Tsakalidis A., Vlacholoulos P., "The Design of a Text DataBase for 

Biomedical Information (FINE DataBase)", 1st Iternational Conference on Medical 

Physics and Biomedical Engineering, Nicosia, Cyprus, 1994. 

[Σ7] Krotopoulou A., Lafazanis M., Panagopoulou G., Sirmakessis S., Spirakis P., Tampakas 

V., Terpou D., Tsakalidis A., Pallikarakis N., "Fine Database: A DataBase for Information 

Exchange Among Clinical Engineers", 12th International Congress on Medical 

Informatics, Lisboa, 1994. 

[Σ8] Krotopoulou A., Lafazanis M., Panagopoulou G., Sirmakessis S., Spirakis P., Tampakas 

V., Terpou D., Tsakalidis A., Pallikarakis N., "The Development of a Database (FDB) for 

Information Exchange Among Clinical Engineers", Fourth International  Systems 

Development, (ISD '94) Bled, Slovenia.  

[Σ9] G. Anogianakis, Krotopoulou, G. Nendidis,  P. Spirakis, D. Terpou, A. Tsakalidis, M. 

Psaltikidou. MAGNOBRAIN II: The Brain Database (BDB). 8
th

 Congress of the 

International Society of the Greek Neuroscientists, Rhodes, September 1994. 

[Σ10]G. Anogianakis, M. Apostolakis, S. Bountzioukas, K. Krotopoulou, G. Nendidis,  P. 

Spirakis, D. Terpou, A. Tsakalidis. Mapping the Brain in a structural way helps in 

Localizing Brain Function. Topographic Representation of the Visual Cortex Symposium, 

Porto Carras, 1994. 

[Σ11]G. Anogianakis, M. Apostolakis, G.F.A Harding, K. Krotopoulou, G. Nendidis, M. 

Psaltikidou, P. Spirakis, D. Terpou, A. Tsakalidis, 1995. MAGNOBRAIN: Integrating 

Radiological, Anatomical and Electrophysiological Information about the Brain for 

Source Localization. In Interactive Technology and the New Paradigm for Healthcare. 

Washington, DC:IOS Press. pp. 4-14. 



Δημοζιεύζεις                       Αποδοηική Οργάνφζη και Διατείριζη Πολσδιάζηαηφν 

                 Ανηικειμένφν για ηην Ανακάλσυη Γνώζης 

 

 

 

Α. Ν. Κροηοπούλοσ   Σελίδα 23 

[Σ12]Krotopoulou A., Spirakis P., Terpou D, Tsakalidis A., «Mitos: A Model for the Intelligent 

Support of Three-Dimensional Objects», Joint European Conference and Exhibition on 

Geographical Information, (JEC’97), 16-18 April 1997, Vienna, Austria. 

[Σ13]Krotopoulou A., Spirakis P., Terpou D, Tsakalidis A., “An Object Oriented Data Model 

for the Intelligent Support of Three-Dimensional Objects”, DEXA 97, 8
th

 International 

Conference on Database and Expert Systems Applications, 1-5 September 1997, 

Toulouse, France. 

[Σ14]Krotopoulou A., Spirakis P., Terpou D, Tsakalidis A., “Similarity Queries in the Presence 

of Scaling, Translation and Rotation in Large DataBases”, RSDMGrC’98, Durham, 

U.S.A. 

[Σ15]Aikaterini Krotopoulou, Dimitra Terpou, Athanasios Tsakalidis, “Digenis: An Hybridic 

Proposal for (Dis)Similarity Search”, IKE 2009  (ranking:0,80). 

[Σ16]Aikaterini Krotopoulou, Dimitra Terpou, Athanasios Tsakalidis, “Integrated Similarity 

Search Among Multi-Dimensional Objects (InteSiS)”, IKE 2009  (ranking:0,80). 

[Σ17] Aikaterini Krotopoulou, Dimitra Terpou, Athanasios Tsakalidis, “CHIRON: A Property 

Based Proposal for Discovery”, IKE 2009  (ranking:0,80). 

[Σ18]Aikaterini Krotopoulou, Dimitra Terpou, Athanasios Tsakalidis, “Improving the Results 

of Partial Match”, short paper, DMIN 2009  (ranking:0,79). 

 

 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

[Π1] G.Anogianakis, M.Apostolakis, S.Bountzioukas, K.Krotopoulou, G.Nendides, P. Spirakis, 

D. Terpou, A. Tsakalidis ,"Mapping the Brain in a Structural Way Helps in Localizing 

Brain-Function", International Journal of Psychophysiology, Vol. 18, Iss 2, pp.91-91 1994 

(36
ο 
ζε ζύνολο 482 Journals ζηην καηηγορία ηοσ). 

[Π2] Aikaterini Krotopoulou, Dimitra Terpou, Athanasios Tsakalidis, TIF (Tree Index File) : A 

Flexible Proposal For Similarity Search,  SIGMOD Record, σπό κρίζη. 

 

ΤΕΦΝΙΚΕΣ  ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

[1] G. Anogianakis, A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou, Α. Tsakalidis, “The logical 

design of the Brain Data Base”, Technical Report MB1.1., April 1992. 

[2] G. Anogianakis, A. Krotopoulou, P. Spirakis, D. Terpou, Α. Tsakalidis, “Design and 

Implementation issues of the Brain Data Base (BDB)”, Technical Report MB1.2, 

September 1992. 

[3] V. Tambakas, S. Sirmakessis, G. Panagopoulou, K. Krotopoulou, D. Terpou, M. 

Lafazanis, “Design of the S/W components of the FINE System and System 

Configuration”, Chapter 5, Deliverable #13, December 1992. 

[4] V. Tambakas, S. Sirmakessis, G. Panagopoulou, K. Krotopoulou, D. Terpou, M. 

Lafazanis, “FINE: The Pilot Phase Demonstrator”, Chapter 5, Deliverable #21, October 

1993. 

[5] V. Tambakas, S. Sirmakessis, G. Panagopoulou, K. Krotopoulou, D. Terpou, M. Lafazanis, 

“FINE Integration, Evaluation and System Status”, Deliverable #30. 

 



Αναθορές                       Αποδοηική Οργάνφζη και Διατείριζη Πολσδιάζηαηφν 

                   Ανηικειμένφν για ηην Ανακάλσυη Γνώζης 

 

 

 

Α. Ν.  Κροηοπούλοσ                                                                                                   Σελίδα  24 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 

[A1] Laird AR, Lancaster JL, Fox PT. (2005). BrainMap: The social evolution of a 

functional neuroimaging database. Neuroinformatics 3, 65-78. 

[A2] Fox PT, Lancaster JL. Mapping context and content: The BrainMap model. Nature 

Rev Neurosci 3, 319-321, 2002. 

[Α3]  Batrancourt B., Levy R., Lehericy S., Hasboun D., Samson Y., Lavallee I., Lamure 

M., Dubois B.: Base de données anatomo-fonctionnelle sur le cerveau. An 

anatomofunctional brain database, Comptes Rendus Biologies, Volume 325, Number 

4, April 2002 , pp. 439-455(17). 

[A4]   Bjaalie JG, Grillner S, Usui S.: Neuroinformatics: databases, tools, and computational 

modeling for studying the nervous system. Neural Netw. 2008; 21:1045-6. 

[A5] Νenonen, Η. – Μ., Rajala and T. Katila.: Biomagnetic localization and 3D modelling, 

Report TKK-F-A689, Helsinki University of Technology, Department of Technical 

Physics, Otaniemi 1991. 

[A6] Critical reviews in biomagnetic engineering, vol. 14, issue 2. 

[A7] Franzblau, D.S., Kleitman, D.J.: An Algorithm for Constructing Regions with 

Rectangles, Independence and Minimum generating sets for collections of  Intervals. 

In 16
th

 ACM Symposium Theory Computing, pp. 167-174, 1984. 

[A8] Willard, D.: New Data Structures for orthogonal range queries. In SIAM Journal on 

Computing, Vol. 14, pp.232-253, 1985. 

[A9] Preparata, F., Shamos, M.: Computational Geometry. An Introduction. Springer-

Verlag 1986. 

[A10] Korth, E., Silberschatz, A.: Database system concepts. McGrawhill, University of 

Atlas at Austin, 1986. 

[A11] Rubeinstein, W.B.: A Database Design for Musical Information. Computer Science 

Division, University of California, Berkeley, ACM SIGMOD 1987. 

[A12] Abiteboul, S., Hull, R.: IFO: A Formal Semantic Database Model. In ACM 

Transactions on Database Systems, 1987. 

[A13] Overmars, M.H.: Efficient Data Structures for Range Searching on a Grid. In Journal 

of Algorithms 9, pp.254-275, 1988. 

[A14] Talairach, J., Tournoux, P.: Co-Planar stereotaxic atlas of the brain. Georg Thieme 

Verlay Stuttgart, New York, Thieme Medical Publishers, Inc. New York, 1988. 

[A15] Hull, R., Yap, C.K.: The Format Model: A theory of  database organization. J.ACM 

31, 3, 1984. 

[A16] Pearl, J.: Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems. Morgan-Kaufmann, 1989. 

[A17] Parsaye, K., Chignell, M., Khoshafian, S., Wong, H.: Intelligent Databases. John 

Wiley and Sons Inc, 1989. 

[A18] Mehlhorn, K., Tsakalidis, A.: Chapter 6: Data Structures. In  Handbook of  

Theoretical Computer Science, Editor J. V. Leeuwen, Elsevier Science Publishers, 

co-published by MIT-Press, 1990. 

http://www.ingentaconnect.com/content/els/16310691;jsessionid=6i825f85vsbia.alice


Αναθορές                       Αποδοηική Οργάνφζη και Διατείριζη Πολσδιάζηαηφν 

                   Ανηικειμένφν για ηην Ανακάλσυη Γνώζης 

 

 

Α. Ν.  Κροηοπούλοσ                                                                                                   Σελίδα  25 

 

[A19] Egemhofer, M., Herring, J.: A Mathematical Framework for the Definitions of 

Topological Relationships. In the 4
th

 International Symposium on Spatial Data 

Handling 1990. 

[A20] Booch G.: Object-Oriented Design with applications. Benjamin 1991. 

[A21] Jacobson I.: Object-Oriented Software Engineering – A use case Driven Approach. 

Addison-Wesley 1992. 

[A22] Beckmann, N., Kriegel, H-P., Schneider, R., Seeger, B.: The R*-tree: An Efficient 

and Robust Access method for  Points and Rectangles. In  SIGMOD 1990. 

[A23] Theodoridis Y., Sellis T., A Model for the Prediction of R-tree Performance, PODS 

1996, pp. 161-171 

[A24] Chakrabarti K., Mehrotra S.,: Local Dimensionality Reduction: A New Approach to 

Indexing High Dimensional Spaces, VLDB 2000. 

[A25] Pechura, C., Martin, J.: Mapping the Brain and its functions. National Academy 

Press, Washington, D.C., 1991. 

[A26] Hiroshi, I. et al.:  The Model, Language and Implementation of an Object-Oriented 

Multimedia Knowledge Base Management System. ACM Transactions on Database 

Systems, 1993.  

[A27] Bistiolas, V., Sofotassios, D., Tsakalidis, A.: Computing Rectangle Enclosures. In 

Computational Geometry: Theory and Applications, 2,2 1993. 

[A28] Kapelios, V., Papamichail, G.: Intersection of orthocanonic regions and 

computational geometry algorithms. Diploma Thesis, Department of Computer 

Engineering and Informatics, University of Patras, Greece, 1993. 

[A29] Margioulas, V., Pikrakis, A.: Algorithms for compression of files with geometric 

data. Diploma Thesis, Department of Computer Engineering and Informatics, 

University of Patras, Greece, 1993. 

[A30] Novak, M., Gardarin, G., Valduriez, P.: Flora: A Functional-Style Language for 

Object and Relational Algebra. In DEXA 1994. 

[A31] Hohenstein, U., Lauffer, R., Weikert, P.: Object-Oriented Database Systems: How 

Much SQL Do They Understand?. In DEXA 1994. 

[A32] Chen, Q., Chen, L., Lian, X., Liu, Y., Xu, Yu.: Indexable PLA for Efficient Similarity 

Search. In  Very Large Data Bases (VLDB) 2007. 

[A33] Ciaccia, P., Patella P., Zezula P.: M-tree: An Efficient Access Method for Similarity 

Search in Metric Spaces. In Very Large Data Bases (VLDB) 1997. 

[A34] Hellerstein, J.M., Jeffrey F. Naughton, J.F., Pfeffer,  A.: Generalized Search Trees for 

Database Systems. In  Very Large Data Bases (VLDB) 1995. 

[A35] Hu H., Lee D.L., Lee V.S.: Distance Indexing on Road Networks. In  Very Large 

Data Bases (VLDB) 2006. 

[A36] Kibriya, A., Frank, Eibe.: An Empirical Comparison of Exact Nearest Neighbour 

Algorithms. In PKDD 2007. 

[A37] Nievergelt, J., Hinterberger, H., Servik, K.: The grid file: An adaptable symmetric 

multikey file structure. ACM Transactions on Database Systems, 1984. 



Αναθορές                       Αποδοηική Οργάνφζη και Διατείριζη Πολσδιάζηαηφν 

                   Ανηικειμένφν για ηην Ανακάλσυη Γνώζης 

 

 

Α. Ν.  Κροηοπούλοσ                                                                                                   Σελίδα  26 

 

[A38] Sakurai Y., Yoshikawa M., Uemura S., Kojima H.: The A-tree: An Index Structure 

for High-Dimensional  Spaces  Using  Relative Approximation. In Very Large Data 

Bases (VLDB) 2000. 

[A39] Tung, A.K.H, Zhang, R., Koudas, N., Ooi, B.G.: Similarity Search: A Matching 

Based Approach. In  Very Large Data Bases (VLDB) 2006. 

[A40]  Beyer, K., Goldstein, J., Shaft, U.: When is Nearest Neighbors Meaningful? In ICDT 

1999. 

[A41]  Hinneburg, A., Aggarwal, C., Keim, D.: What is the nearest neighbor in high 

dimensional spaces? In VLDB 2000 

[A42] Weber, R., Schek, H.J, Blott, S.: A  Quantitive  Analysis and Performance Study for 

Similarity-Search Methods  in  High-Dimensional  Spaces. In  Very Large Data Bases 

VLDB) 1998. 

[A43]  Zezula, P., Amato, G., Dohnal, V., Batko, M.: Similarity Search - The Metric Space 

Approach, Springer, 2006. 

[A44] Guttman, A.: R-Trees: A Dynamic  Index  Structure  for  Spatial  Searching. In 

SIGMOD 1984. 

[A45] Seeger, B., Kriegel, H.P.: The Buddy Tree: An Efficient and Robust Access Method 

for Spatial Data Base Systems. In  Very  Large  Data  Bases (VLDB)  1990. 

[A46] Korn P., Sidiropoulos N.,  Faloutsos C., Siegel E., Protopapas Z.:  Fast and Effective 

Retrieval of Medical Tumor Shapes. IEEE Transactions on Knowledge and Data 

Engineering, Vol 10, No 6,  1998. 

[A47] Arya S., D.M. Mount, N.S. Netanyahu R. Silverman, and A. Y. Wu. An Optimal 

Algorithm for Approximate Nearest Neighbor Searching in Fixed Dimensions. 

Journal of the ACM, vol. 45, no. 6, pp.891-923  

[A48] Faloutsos, C., Ranganathan, M.,  Manolopoulos, Y.: Fast Subsequence Matching in 

Time-Series Databases. In  SIGMOD 1994. 

[A49] Kamel, I., Faloutsos, C.: Hilbert R-tree: An Improved R-tree Using Fractals. In Very 

Large Data Bases (VLDB) 1994. 

[A50] Ciaccia, P., Patella, M.:  The M2-tree: Processing Complex  Multi-Feature  Queries  

with  Just One Index. In 1st DELOS Network of Excellence Workshop on 

Information Seeking, Searching and Querying in Digital Libraries, Zurich, 

Switzerland, 2000.  

[A51] Aggarwal, C.C.: Towards meaningful high-dimensional nearest neighbor search by 

human-computer interaction. In  ICDE 2002. 

[A52] Arge, L., Mark de Berg, Haverkort, H.J., Yi K.: The Priority R-Tree: A Practically 

Efficient and Worst-Case Optimal R-Tree.  In  SIGMOD 2004. 

[A53] Augsten, N., Bohlen, M., Gamper, J.: An  Incrementally  Maintainable Index  for  

Approximate Lookups  in  Hierarchical  Data. In  Very  Large  Data  Bases (VLDB) 

2006. 

[A54] Chen, Q., Chen, L., Lian, X., Liu, Y., Xu, Yu.: Indexable PLA for Efficient Similarity 

Search. In  Very Large Data Bases (VLDB) 2007. 

[A55] Wong, R.C.-W., Tao, Y., Fu, A.W.-C., Xiao, X.: On Efficient Spatial Matching. In  

Very Large Data Bases (VLDB) 2007. 

http://www.nmis.isti.cnr.it/amato/similarity-search-book/
http://www.nmis.isti.cnr.it/amato/similarity-search-book/


Αναθορές                       Αποδοηική Οργάνφζη και Διατείριζη Πολσδιάζηαηφν 

                   Ανηικειμένφν για ηην Ανακάλσυη Γνώζης 

 

 

Α. Ν.  Κροηοπούλοσ                                                                                                   Σελίδα  27 

 

[A56] White, D.A.   Jain, R.: Similarity indexing with the SS-tree. In 12
th

  International 

Conference on Data Engineering (ICDE) 1996. 

[A57] Goh, K.-S., Li, B., Chang, E.: DynDex: A Dynamic and Non-metric Space Indexer. 

In Multimedia 2002. 

[A58] Qian, G., Zhu, Q., Xue, Q., Pramanik, S.: The ND-Tree: A Dynamic Indexing 

Technique for  Multidimensional  Non-ordered  Discrete  Data  Spaces. In Very 

Large Data Bases (VLDB) 2003. 

[A59] Manolopoulos, Y., Nanopoulos, A., Papadopoulos, A., Theodoridis, Y.: R-Trees: 

Theory and Applications, Springer 2005. ISBN 1-85233-977-2. 

[A60]  Berchtold, S.,  Keim, D., Kriegel, H.-P.: The X-tree: An Index Structure for High-

Dimensional Data. In Very Large Data Bases (VLDB) 1996. 

[A61] Katayama, N., Satoh, S.: The SR-tree: An Index Structure for High-Dimensional 

Nearest Neighbor Queries. In SIGMOD 1997. 

[A62]  Bronstein,  A., Bronstein, M., Bruckstein, A., Kimmel, R.:
 
Partial Similarity of 

Objects, or How to Compare a Centaur to a Horse, International Journal of Computer 

Vision, 2008. 

[A63] Bruckstein, A. M., Katzir, N., Lindenbaum, M., & Porat, M.: Similarity-invariant 

signatures for partially occluded planar shapes. IJCV 1992, 7(3), 271–285. 

[A64] Kim, C. R., & Chung, C. W.: XMage: An image retrieval method based on partial 

similarity. Information Processing and Management, 2006, 42, 484–502. 

[A65]   Negi, T., Bansal V.: Time Series: Similarity Search and its Applications, ICSCI 

2005. 

[A66] S.Zhang C. S. Perng, H. Wang and D. S. Parker. Landmark: A new technique for 

similarity based pattern querying in time series databases. In Proc ICDE, 2000. 

[A67] Xianping Ge, P. Smyth. Deformable markov model templates for time series pattern 

matching. Intl Conf. of SIGKDD, August 2000. 

[A68] Chan. K and A.W. Fu. Efficient time series matching by wavelets. In Proc. of the 15
th

 

Intl. Conf. on Data Engineering, pages 126–134, 1999. 

 

 



                                                                               Αποδοηική Οργάνφζη και Διατείριζη  Πολσδιάζηαηφν  

                                                                                                                Ανηικειμένφν για ηην   Ανακάλσυη Γνώζης 

 

 

Α. Ν. Κροηοπούλοσ                                                                     Σελίδα  28 

  

 

 

 

 

 

Μέρος  Α’: 

 

 

Οργάνωζη και Γιαχείριζη 

Γεδομένων και Γνώζης – 

 

Βάζεις Γεδομένων - Γνώζης 

   



Κεθάιαην 1                                                                        Απνδνηηθή Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε  Πνιπδηάζηαησλ 

                                                                                                               Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Αλαθάιπςε Γλψζεο 

 

Α. Ν. Κξνηνπνχινπ                                                                                                       ειίδα  29 

Ζ επηζηήκε είλαη δεδνκέλα. Αθξηβψο φπσο ηα ζπίηηα ρηίδνληαη κε ηνχβια, έηζη 

θαη ε επηζηήκε ρηίδεηαη κε δεδνκέλα. Αιιά φπσο έλαο ζσξφο ηνχβια δελ θάλεη 

έλα ζπίηη έηζη θαη κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ δελ είλαη απαξαίηεηα επηζηήκε.  

Ανρί  Ποσανκαρέ, 1854-1912,  Γάλλος Μαθηματικός 
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Σύνοτη 

ε θάπνηνπο ηχπνπο επηιεςίαο, ε αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ εμεηάζεσλ γηα 

ηνλ εληνπηζκφ επηιεπηηθψλ εζηηψλ είλαη αξρηθά πξαθηηθά αλέθηθηε ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ πνπ πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθχςνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Απηή ε αδπλακία κπνξεί λα αξζεί κε ηε ρξήζε ηεο 

θαηάιιειεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή ραξηνγξάθεζε ηνπ εγθεθάινπ [1, 7, 8, 

Π1], κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη εθηθηή θαη εχθνιε ε νξγάλσζε θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ εγθεθάινπ. 

Ο εγθέθαινο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ζχλζεην θαη πνιχπινθν ζχλνιν δεδνκέλσλ πξνο 

αλαπαξάζηαζε θαη δηαρείξηζε ζε επίπεδν βάζεσλ δεδνκέλσλ, αθνχ απνηειείηαη απφ 

ηξηζδηάζηαηα πνιχπινθεο,  δηθηπαθήο πνιιέο θνξέο δνκήο ζρεηηδφκελα αληηθείκελα, γηα ηα 

νπνία ππάξρεη πνιιή θαη πνηθίιε ζρεηηθή πιεξνθνξία. Ζ έξεπλά καο πνπ ζθνπφ έρεη ηε 

δηαρείξηζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ θηλείηαη ζε δχν θαηεπζχλζεηο: α) Σελ απνδνηηθή 

αλαπαξάζηαζε απηώλ (θαη γεληθφηεξα ηέηνηνπ είδνπο) ησλ αληηθεηκέλσλ θαη β) Σελ επέιηθηε θαη 

απνηειεζκαηηθή νξγάλσζή ηνπο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε 

αλάθηεζε ηεο θαηάιιειεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία κε ηε ρξήζε λεπξνθπζηνινγηθήο θπξίσο 

γλψζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαθάιπςε λέαο ηαηξηθήο γλψζεο.  

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο έξεπλαο είλαη νη νξηζκνί ηξηψλ κνληέισλ. Αξρηθά νξίζηεθε ε 

ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ Brain Data Base (BDB) [2, 3, 4, 6]  ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο 

εηζήρζεζαλ λένη ηχπνη δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

εγθεθάινπ θαζψο θαη κία λέα έλλνηα (ηεξαξρηθή ηαμηλόκεζε) ζην ρεζηαθφ Μνληέιν. Ζ κειέηε 

λεψηεξσλ κνληέισλ θαη ινγηθψλ νδήγεζε ζην εκαληηθφ Μνληέιν IFO [Α12]  ην νπνίν 

απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ  3D-IFO Μνληέινπ (επέθηαζε ηνπ IFO). ην 3D-IFO 

[5] εηζήρζεζαλ νη απαηηνχκελνη γηα ηα δεδνκέλα ηνπ εγθεθάινπ λένη ηύπνη θαζψο θαη λένη 

ηειεζηέο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. Δπίζεο νξίζηεθε έλαο λένο  κεραληζκφο θαηαζθεπήο 

(constructor) γηα ηελ απ‟επζείαο αλαπαξάζηαζε ηεο δηάηαμεο ησλ κεξψλ ηνπ εγθεθάινπ κε 

βάζε θάπνην θξηηήξην.  

Δξεπλψληαο έλα αθφκε βήκα πην κπξνζηά θαη παξαθνινπζψληαο ηελ ηξέρνπζα εμέιημε  ησλ 

κνληέισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο επνρήο (κέζα δεθαεηίαο ηνπ ‟90), κειεηήζεθαλ νη απαηηήζεηο 

ηεο αξρηθήο εθαξκνγήο – ραξηνγξάθεζε εγθεθάινπ – ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

αληηθεηκελνζηξαθνχο (object oriented) πξνγξακκαηηζκνχ. Σν πξντφλ απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ 

ην αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν MITOS  [9, 10] ην  νπνίν εηζάγεη έλα λέν κνληέιν 

δεδνκέλσλ (MDM)  πνπ ζπλεξγάδεηαη κε κία λέα γιψζζα εξσηεκάησλ (MQL). Σν MITOS 

εηζάγεη θάπνηεο θαηλνηνκίεο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ αλαπαξάζηαζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ πνιχπινθσλ δεδνκέλσλ θαη ηεο γλψζεο πνπ αθνξά ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν. Ζ κία απφ 

απηέο αθνξά ηελ εηζαγσγή ελφο αθφκε βαζηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ αληηθεηκέλσλ, ηεο 

ζρέζεο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ, ελψ ε άιιε βαζηθή θαηλνηνκία αθνξά ηελ πηνζέηεζε ηεο έλλνηαο 

ηνπ θιεηδηνύ θαη ζηνπο θαλόλεο ησλ βάζεσλ γλώζεο. 

 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Σξηζδηάζηαηα  δεδνκέλα, ηνπνινγηθέο ζπζρεηίζεηο, ηεξαξρηθή δηάηαμε, 

ζρέζε αληηθεηκέλνπ κε ην πεξηβάιινλ, θιεηδί θαλφλα. 

 

 

1.1.  Το ππόβλημα: Φαπηογπάθηζη ηος Ανθπώπινος Εγκεθάλος  

[Σ1, Σ7, Σ8, Π1] 

Ο αλζξψπηλνο εγθέθαινο απνηειεί έλα ζχλζεην ζχζηεκα δνκηθψλ (ρήκαηα 1.1. έσο 1.4.), 

ρεκηθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζρεηίζεσλ θαη δηαζπλδέζεσλ, ην νπνίν εδψ θαη κεξηθέο κφλν 

δεθαεηίεο έρεη αξρίζεη λα „απνθαιχπηεηαη‟ ζηαδηαθά θαη ηκεκαηηθά απφ ηελ ηαηξηθή. Δίλαη ην 
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πην αλεμεξεχλεην ζήκεξα αλζξψπηλν φξγαλν, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ ηεξάζηηα 

πνιππινθφηεηά ηνπ (αλαηνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά). Απηή ε 

πνιππινθφηεηα απνηέιεζε θαη ηελ αξρηθή αθνξκή ζπλεξγαζίαο ηεο λεπξνθπζηνινγίαο κε ηνλ 

ηνκέα ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ φρη κφλν ηελ επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ αιιά θαη ηελ επίηεπμε ηνπ εθηθηνχ εθεί πνπ δελ ππήξρε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ππάξρνπλ θάπνηεο κέζνδνη ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε δηάγλσζε 

κφλν φηαλ ζπλδπαζηνχλ κε πνιιά άιια δεδνκέλα, ην πιήζνο θαη ε πνιππινθφηεηα  ησλ 

νπνίσλ δελ επηηξέπεη ηελ έγθαηξε εμαγσγή απνηειεζκάησλ, ζηηο παξαδνζηαθέο ζπλζήθεο. Δθεί 

είλαη πνπ ε θαηάιιειε ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ κπνξεί κε ηελ νξγάλσζε θαη ηα εξγαιεία 

πνπ πξνζθέξεη λα νδεγήζεη ζε έγθαηξεο θαη έγθπξεο ιχζεηο.  

 

 

Σσήμα  1.1. : Έμσ  Όςε  Αλζξψπηλνπ  Δγθεθάινπ 

ήκεξα ππάξρνπλ αξθεηέο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο [Α1, Α2, Α3, Α4] πνπ ρεηξίδνληαη 

δεδνκέλα ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπνπδαηφηεηα απηνχ ηνπ 

είδνπο ραξηνγξάθεζεο. Ζ δηθή καο ζρεηηθή έξεπλα ηνπνζεηείηαη γχξσ ζην  1992, επνρή πνπ 

αθφκα θαη ε ζπνπδαηφηεξε ίζσο ζήκεξα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνλ εγθέθαιν, ε BrainMap [A1, 
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A2], δηάλπε ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηεο. Έηζη παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηά καο δελ  

παξνπζηάδνπλ ηελ πξσηνηππία πνπ είραλ ηφηε, απνηεινχλ πξσηφηππε δηθή καο εξγαζία θαη 

έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηε ζπλέρηζε  ηεο έξεπλάο καο, ελψ ππάξρεη θαη ζρεηηθή αλαθνξά άιισλ 

εξεπλεηψλ ζε απηή [C1, C2]. 

 

Σσήμα 1.2.: Σνκή θαηά κέησπν ζην χςνο ηνπ κεζνθνηιηαθνχ ηκήκαηνο, ηεο ρνάλεο θαη ηνπ 

ακπγδαινεηδνχο ζψκαηνο 
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Σσήμα 1.3.: Σνκή θαηά κέησπν ηνπ βαζηθνχ ηκήκαηνο ηνπ πξφζζηνπ εγθεθάινπ ζην 

χςνο ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ νπίζζηνπ άθξνπ ηνπ θειχθνπο. 

 

Σσήμα 1.4.: Δγθάξζηα ηνκή ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο ζην χςνο ηνπ ππξήλα ηνπ απαγσγνχ 

λεχξνπ, ηεο άλσ ειαίαο θαη ηνπ ηξαπεδνεηδνχο ζψκαηνο. 
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‟ απηφ ην θεθάιαην ινηπφλ, ζα πεξηγξαθνχλ νη αξρέο, νη ζηφρνη θαζψο θαη απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλάο καο γηα ηε ραξηνγξάθεζε εγθεθάινπ. Όια απηά έρνπλ αθνινπζήζεη κία πνξεία πνπ 

μεθίλεζε απφ ηε δηεξεχλεζε κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν 

(ηε Brain Data Base - BDB) κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ 

εληνπηζκφ επηιεπηηθψλ εζηηψλ. ηε ζπλέρεηα, ηα ζπκπεξάζκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο βάζεο θαη ζε άιια πην εθθξαζηηθά θαη κνληέξλα κνληέια, φπσο ην εκαληηθφ 

θαη ην Αληηθεηκελνζηξαθέο Μνληέιν, φπνπ πξνηάζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο επεθηάζεηο θαη 

αλαζεσξήζεηο, κε πνιιέο εθαξκνγέο. 

 

1.1.1. Απσικόρ Σκοπόρ 

O ζθνπφο ηεο  δεκηνπξγίαο κίαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν ήηαλ ν 

εληνπηζκφο επηιεπηηθψλ εζηηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Γεληθά ε αθξηβήο δηάγλσζε 

ζρεηηθά κε ηελ επηιεςία ( ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 αιιά αθφκα  ζήκεξα )  είλαη έλα 

πνιχ ζχλζεην θαη πνιιέο θνξέο άιπην πξφβιεκα.   

 

Σσήμα 1.5.: Παξάδεηγκα Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο Δγθεθάινπ (MRI) 

Ζ επηιεςία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε εζηηαθή, γεληθεπκέλε θαη ζε επηιεςία κε δεπηεξεχνπζα 

γελίθεπζε (ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξψησλ). Καη νη ηξεηο ηχπνη επηιεςίαο έρνπλ κειεηεζεί 

αμηνπνηψληαο ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ζηνλ ηνκέα ησλ εμεηάζεσλ (π.ρ. αμνληθή, καγλεηηθή  

ηνκνγξαθία). Έλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη πσο κηθξφ πνζνζηφ ηνπ πξψηνπ ηχπνπ 

επηδέρεηαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ελψ ν ηειεπηαίνο ηχπνο αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα επηπιένλ 

κειέηεο. Γηα παξάδεηγκα, έρεη απνδεηρηεί πσο γηα έλα είδνο επηιεςίαο κε δεπηεξεχνπζα 

γελίθεπζε, ηε θσηνεπαίζζεηε επηιεςία, είλαη δπλαηφλ λα ζπγθεληξσζεί ηεξάζηηα πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ηελ πξσηεχνπζα εζηία ηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξαηήξεζε κεηαβνιψλ θαη 

αληηδξάζεσλ κεηά απφ ηε ρξήζε θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ θαη ηελ παξάιιειε 

ρξήζε ηνπ Βηνκαγλεηηζκνχ (ρήκα 1.5.) γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ειεθηξηθά ελεξγψλ 

πιεζπζκψλ λεπξψλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ εγθεθάινπ [A5, A6].  Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζε ηειηθφ επίπεδν, αθνχ έρεη κεηξεζεί ηαπηφρξνλα (ή πεξίπνπ ηαπηφρξνλα) ην καγλεηηθφ πεδίν 

ζε έλαλ αξηζκφ ζεκείσλ, δεηείηαη ε αξρηθή θαηαλνκή ηνπ ξεχκαηνο ζηα εγθεθαιηθά ζεκεία. 

Απηφ ζπλζέηεη ην ιεγφκελν „αληίζηξνθν πξφβιεκα‟ (inverse problem)
1
 ην νπνίν δελ έρεη 

κνλαδηθή ιχζε θαη ζπλεπψο επηζηξέθεη ζαλ πηζαλά ζεκεία επηιεπηηθήο εζηίαο, παξαπάλσ απφ 

έλα. Κάηη ηέηνην δελ απνηειεί „ιχζε‟ γηαηί απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ζηνρεπκέλεο επέκβαζεο, 

πξάγκα πνπ ήηαλ θαη ν αξρηθφο ζθνπφο. Έηζη ινηπφλ δελ είλαη δπλαηφλ λα βξεζεί ε κία θαη 

κνλαδηθή ιχζε θαηεπζείαλ. Δίλαη δπλαηφλ φκσο, κε ηε βνήζεηα θαη ηε ρξήζε ζρεηηθήο 

                                                 
1
 Αληίζηνηρα ην „επζχ πξφβιεκα‟ (forward problem) ππνινγίδεη – κέζσ ησλ εμηζψζεσλ Maxwell – ην ειεθηξηθφ 

δπλακηθφ θαη ην καγλεηηθφ πεδίν ζε εγθεθαιηθά ζεκεία, κε βάζε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εγθεθάινπ κε 

καζεκαηηθά κνληέια. 
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πιεξνθνξίαο γηα ηνλ εγθέθαιν (αλαηνκηθή θαηαλνκή ιεηηνπξγηψλ, αληηδξάζεηο ζε θάξκαθα 

αλά πηζαλή επηιεπηηθή εζηία, ζπκπηψκαηα, θιπ) λα απνθιεηζηνχλ πνιιέο ιχζεηο – ζεκεία 

πηζαλψλ επηιεπηηθψλ εζηηψλ – γηαηί ηα ππφινηπα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πνπ ηηο αθνξνχλ δελ 

ζπλάδνπλ κε ηελ επηιεςία. Δδψ παξφιν πνπ ζεσξεηηθά νινθιεξψλεηαη ε ιχζε ηνπ 

„αληίζηξνθνπ‟ πξνβιήκαηνο, πξαθηηθά – ρσξίο ηε ρξήζε ηερλνινγίαο - κέλεη αλέθηθηε. Ο 

ιφγνο βξίζθεηαη ζηνλ ηεξάζηην φγθν θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ππαξθηήο ζρεηηθήο 

πιεξνθνξίαο. Απηό ην γεγνλόο κπνξεί λα πάςεη λα είλαη απαγνξεπηηθό αλ ρξεζηκνπνηεζεί ε 

θαηάιιειε βάζε δεδνκέλσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα αθφκε παξάδεηγκα φπνπ ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο δελ είλαη πνιπηέιεηα αιιά αλάγθε.  

πλνπηηθά ινηπφλ, ην πιαίζην ζην νπνίν γελλήζεθε ε αλάγθε ηεο αξρηθήο καο έξεπλαο ήηαλ: 

Υξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα από βηνκαγλεηηθέο – θαη ζηελ πνξεία θαη από άιιεο – εμεηάζεηο 

είλαη δπλαηόλ λα εληνπηζηεί ε πηζαλή εζηία ζπγθεθξηκέλσλ ηύπσλ επηιεςίαο ( π.ρ. 

θσηνεπαίζζεηε επηιεςία ) κε ηε βνήζεηα ηεο νξγάλσζεο ησλ ππεξβνιηθά πνιιώλ θαη 

πνιύπινθσλ αλαηνκηθώλ, ιεηηνπξγηθώλ, ειεθηξηθώλ  θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθεθάινπ ζε κία 

βάζε δεδνκέλσλ. Απηή ε βάζε δεδνκέλσλ θαιείηαη λα απεηθνλίζεη  πνιύπινθα 

ηξηζδηάζηαηα κε δηθηπαθή πνιιέο θνξέο δνκή αληηθείκελα θαη λα ηα νξγαλώζεη 

κε ηξόπν απνδνηηθό αιιά θαη ηθαλό λα αλαθαιπθζεί  λέα  ζρεηηθή  γλώζε .  

 
1.2. Brain Data Base (BDB)   

        [Σ2, Σ3, Σ4, Σ6] 

Γηα ηνλ ζθνπφ πνπ πεξηγξάθζεθε παξαπάλσ, νξίζηεθε αξρηθά ε  ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ 

BDB (Brain Data Base) κε ζηφρν ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ νξγάλσζε ησλ αλαηνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Σν 

BDB απνηειεί έλα απιφ ινγηθφ κνληέιν, ηνπ νπνίνπ ε  ζεκαληηθφηεξε ίζσο ρξήζε είλαη ην φηη 

κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε θαη ην αξρηθφ πιαίζην γηα ηνλ νξηζκφ ελφο πεξηζζφηεξν 

ζχλζεηνπ κνληέινπ, φρη κφλν γηα ηελ εθαξκνγή καο, αιιά θαη γηα  άιιεο  εθαξκνγέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε  ζχλζεηα ηνπνινγηθά δεδνκέλα. 

Σα ηδηαίηεξα ζεκεία ηνπ BDB αθνξνχλ δχν ζέκαηα: 

o Σελ απνδνηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ πνιχπινθσλ ηξηζδηάζηαησλ δηθηπαθήο κνξθήο 

αληηθεηκέλσλ (ηκήκαηα εγθεθάινπ) 

o Σελ απνδνηηθή  απεηθφληζε, νξγάλσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηα αληηθείκελα απηά. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο, ιφγσ ησλ γεσκεηξηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, ρξεηάζηεθε 

θαη‟αξρήλ λα ρσξηζηεί ν εγθέθαινο ζε θχβνπο, ηνπο „βαζηθνύο θύβνπο’ (basic cubes), 

πξνθεηκέλνπ θάζε  πεξηνρή ηνπ λα αλαπαξαζηαζεί κε ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ θχβσλ απφ ηνπο 

νπνίνπο απνηειείηαη. Δπίζεο νξίζηεθαλ ηα επέιηθηα θνπηηά (flexible boxes) γηα ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ βαζηθψλ θχβσλ θαη πξνηάζεθαλ ηα ηκήκαηα δέζκεο (fiber bundle) γηα ηελ 

επθνιφηεξε αλαπαξάζηαζε ησλ πνιχπινθσλ δηθηπαθήο δνκήο λεπξηθψλ ηλψλ 
2
. 

Σν δεχηεξν ζέκα, ρξεηάζηεθε αξθεηή αξρηθή δηεξεχλεζε θαη κειέηε γηαηί δελ ήηαλ πξνθαλήο 

ε χπαξμε ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ. Τπήξρε ε παξαηήξεζε θαη ε ππνςία πσο κπνξεί λα ππάξρνπλ 

θαη εάλ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην ζα ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ κνληέινπ λα 

απεηθνληζηνχλ αληηπξνζσπεπηηθά. Σειηθά βεβαηψζεθε πσο ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

επηιεπηηθψλ εζηηψλ είλαη δηεξεπλεκέλα δηαθνξεηηθή αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ εγθεθάινπ. 

                                                 
2 

Ζ δηαρείξηζε θαη ησλ ηξηψλ ηχπσλ δεδνκέλσλ επηηεχρζεθε κε ηε ρξήζε γλσζηψλ [A7, A8, Α9, A13, A18] αιιά 

θαη λέσλ κεζφδσλ Τπνινγηζηηθήο Γεσκεηξίαο [A21, Α22, Α23]. 
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Γεδνκέλνπ φηη ηέηνηνπ είδνπο ηαμηλνκήζεηο δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κέζσ ηνπ ρεζηαθνχ 

Μνληέινπ, πξνηείλακε ηελ έλλνηα ηεο ηεξαξρηθήο ηαμηλόκεζεο, ε νπνία αλαπαξίζηαηαη κέζσ 

ελφο απινχ δελδξηθνχ δηαγξάκκαηνο [Α10], φπνπ νη θφκβνη ηνπνζεηνχληαη αλάινγα κε ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο επηιεπηηθήο εζηίαο αλά πεξηνρή (ρήκα 1.6.). Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη 

εθαξκφδεηαη ηεξαξρηθή ηαμηλφκεζε ζηηο εκθαλίζεηο (instances) ηεο ζρέζεο „Λνβνί-Σκήκαηα 

Λνβψλ‟ 
3
 , ε νπνία βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη επηιεπηηθέο εζηίεο κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη 

ζε θάζε ινβφ κε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα, ελψ θάζε ινβφο ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα κε 

δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο παξνπζίαο επηιεπηηθήο εζηίαο. Ζ δηάηαμε αλάκεζα ζηνπο ινβνχο (ή 

ζηα ηκήκαηά ηνπο) είλαη ηέηνηα ψζηε ν ινβφο (ή ην ηκήκα ινβνχ) κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα 

λα εκθαλίδεηαη πξψηνο ζην δηάγξακκα. πλεπψο, ε αλαδήηεζε επηιεπηηθήο εζηίαο ζα 

μεθηλήζεη απφ ηελ πεξηνρή φπνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα παξνπζίαο εζηίαο 

θεξδίδνληαο ζεκαληηθφ ρξφλν αλαδήηεζεο (ζπλνιηθά). 

 

 

 

 

 

 

 

………… 

…………………….. 

 

Σσήμα 1. 6. : Παξάδεηγκα ζπκβνιηζκνχ ηεξαξρηθήο δηάηαμεο ινβψλ 

Γηα ηελ πεξηζζφηεξν επέιηθηε „θίλεζε‟ ζε κηα ηέηνηα δνκή, επεθηάζεθαλ εηδηθνί ηειεζηέο 

νξηζκέλνη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο [A11] θαη πξνηάζεθαλ λένη. πγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηειεζηήο „under‟
4
 θαη πξνηάζεθαλ νη ηειεζηέο „after(k)‟, „ before(k)‟ θαη 

„close(k)‟. Οη δχν επφκελνη ηειεζηέο εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη δηάηαμε 

αλάκεζα ζηα παηδηά ελφο παηέξα. Οξίδνληαο σο ch(i), ην i-ζην παηδί ζε κία ηέηνηα ηαμηλφκεζε, 

δίλνληαη νη παξαθάησ νξηζκνί: 

Α) Σειεζηήο after(k): 

 Αλ  (i,j)  N: a=ch(i)  b=ch(j)  i=j+k (k  N)   a after(k) b = TRUE, 

Π.ρ. ηκήκα10 after(1) ηκήκα9 = TRUE. 

   Β) Σειεζηήο before(k): 

Αλ  (i,j)  N: a=ch(i)  b=ch(j)  i=j-k (k  N)   a before(k) b = TRUE 

Π.ρ. ηκήκα65 before(2) ηκήκα67 = TRUE, ελψ ηκήκα5 before(3) ηκήκα10 = FALSE. 

                                                 
3
  Ο εγθέθαινο ρσξίδεηαη ζε  5 ινβνχο (κεησπηαίνο, βξεγκαηηθφο, ηληαθφο, θξνηαθηθφο θαη λήζνο ηνπ Reil), ιεπθή 

νπζία θαη βαζηθά γάγγιηα. 
4
 Ζ έθθξαζε „c under d‟ είλαη αιεζήο φηαλ ην „c‟ είλαη παηδί ηνπ „d‟ ζην δηάγξακκα. 

Λνβνί 

Μεησπηαίνο Κξνηαθηθφο Ηληαθφο Βξεγκαηηθφο Νήζνο ηνπ Reil 

 Σκήκα 1 

 

 Σκήκα 2 

 
 Σκήκα 3 

 
 Σκήκα 4 

 
 Σκήκα 5 

 
 Σκήκα 6 

 
 Σκήκα 7 

 
 Σκήκα 8 

 
 Σκήκα 9 

 
Σκήκα 10 

 

 Σκήκα 11 

 
 Σκήκα 12 

 
 Σκήκα 31 

 
 Σκήκα 32 

 

 Σκήκα 65 

 
 Σκήκα 66 

 
 Σκήκα 67 

 
 Σκήκα 94 

 
 Σκήκα 95 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%93%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%B1
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Καη κε ηνπο δχν παξαπάλσ ηειεζηέο αληρλεχεηαη  ε απφζηαζε αλάκεζα ζε θφκβνπο-αδέιθηα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε ζρεηηθή ζέζε ηνπο. 

Θεσξψληαο φηη Η είλαη ην ζχλνιν ησλ εκθαλίζεσλ (instances) ζε κία δελδξηθή δνκή 

ηεξαξρηθήο ηαμηλφκεζεο, ηφηε ν ηειεζηήο close(k) νξίδεηαη αλαδξνκηθά φπσο παξαθάησ: 

Γ)  Σειεζηήο close(k): 

Αλ  (Q,P)  I: (a under P)  (b first under Q)  ((Q after(k) P =true)  (P close(k) Q = true)) 

 a close(k) b =TRUE. 

Π.ρ. ηκήκα65 close(4) ηκήκα94 = TRUE, ελψ ηκήκα12 close(2) ηκήκα7 = FALSE. 

 Ο ηειεζηήο „ ‟ πξέπεη λα εθηειεζηεί απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη ζηε βάζε ηνπ φηη ν 

„after(k)‟ ζα γίλεη αιεζήο πξψηνο. Ζ έθθξαζε „a first under Q‟ ζεκαίλεη φηη ην „a‟  είλαη ην 

πξψην ζηε ζεηξά παηδί  ηνπ „Q‟ (θάησ απφ ην Q). 

 

1.3. 3D-IFO Μονηέλο 

        [Σ5] 

Ζ BDB βαζηδφκελε ζην ρεζηαθφ Μνληέιν, κε ηα λέα ζηνηρεία πνπ εηζήγαγε, απνηέιεζε ηελ 

αξρηθή πξνζέγγηζε-πξφηαζή καο γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ εγθεθάινπ. Σα δχν βαζηθά ζέκαηα 

πνπ αλαδχζεθαλ – δειαδή νη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο  αλαπαξάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

ζχλζεησλ ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν θαη  νη 

πνιιέο – θπξίσο ηεξαξρηθνχ ραξαθηήξα - ιεηηνπξγηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

αληηθεηκέλσλ απηψλ – νδήγεζαλ ζηελ αλαδήηεζε άιισλ λεψηεξσλ κνληέισλ  ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα θαη ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο καο εθθξαζηηθά εξγαιεία. Έλα ηέηνην 

κνληέιν θξίλακε πσο είλαη ην εκαληηθφ Μνληέιν (Semantic Model) IFO ησλ Αbiteboul θαη 

Hull [Α12], ην νπνίν δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλαπαξάζηαζε θαη ζηε δηαρείξηζε (κέζσ 

απηφκαησλ κεραληζκψλ θαη constructors) ζπζρεηίζεσλ πνπ ελππάξρνπλ αλάκεζα ζηα 

δεδνκέλα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Βαζηδφκελνη ζ‟ απηφ ην κνληέιν, πξνηείλακε κία επέθηαζή 

ηνπ, ην κνληέιν 3D-IFO,  γηα ηελ αλαπαξάζηαζε-πξνηππνπνίεζε (model) ησλ δηθψλ καο 

ηδηαίηεξσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπζρεηίζεψλ ηνπο. 

 

1.3.1. IFO – Model 

Σν Μνληέιν IFO απνηειείηαη απφ ηχπνπο (object types) νη νπνίνη νκαδνπνηνχληαη κε ηε 

βνήζεηα κεραληζκψλ θαηαζθεπήο (constructors) θαη fragments, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζπζρεηίζεηο  ISA
5
 ζπλδπάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ζρεκάησλ IFO (IFO schemas). H δηθή καο 

επέθηαζε εθφζνλ αθνξά ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπο, εζηηάδεηαη ζηνπο 

ηχπνπο θαη ηνπο constructors, ηα νπνία θαη ζα παξνπζηαζηνχλ πεξηιεπηηθά ζηελ παξαθάησ 

ππνελφηεηα. 

 

1.3.1.1. Ανηικείμενα IFO  (IFO Objects) 

H βάζε νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο IFO είλαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ δηάθνξσλ δνκψλ 

αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο θαινχληαη ηχπνη (object types).  Τπάξρνπλ ηξεηο αηνκηθνί(atomic) 

ηύπνη IFO αληηθεηκέλσλ: 

 Ο εθηππώζηκνο ηύπνο (printable), ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ηχπνπο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο βάζε γηα ηα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη εμφδνπ, πρ. STRING, 

INTEGER, BOOLEAN, PICTURE θιπ. Γηα ιφγνπο απιφηεηαο ζε φιε ηελ παξαθάησ 

                                                 
5
 Π.ρ. ε ζπζρέηηζε „ΜΑΘΖΣΖ ISA ΠΡΟΧΠΟ‟ δείρλεη πσο θάζε αληηθείκελν ηχπνπ ΜΑΘΖΣΖ είλαη  θαη 

ηχπνπ ΠΡΟΧΠΟ, δειαδή ν ΜΑΘΖΣΖ θιεξνλνκεί ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΠΡΟΧΠΟ. 
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 STRING 

                           

                  Σάμε                                                                          Μεραλνθίλεηε Βάξθα 

 

 

 

                    Μαζεηήο           Κνπβνχθιην                                                Μεραλή 

 

                     (α)                                                                  (β) 

αλάιπζε ζα ζεσξήζνπκε  έλαλ κφλν ηχπν, ηνλ ηχπν STRING. Ο αληίζηνηρνο 

ζπκβνιηζκφο είλαη απηφο πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 1. 7.(α) (έλα ηεηξάγσλν). 

 Ο αθεξεκέλνο ηύπνο (abstract), ν νπνίνο ηππηθά αληηζηνηρεί ζε αληηθείκελα πνπ δελ 

έρνπλ θακία εζσηεξηθή δνκή (ζρεηηθή ηνπιάρηζηνλ κε ηελ νπηηθή ηνπ ζρεδηαζηή ηεο 

βάζεο δεδνκέλσλ. Π.ρ. ν ηχπνο ΠΡΟΧΠΟ (ρήκα 1.7.(β)) αληηκεησπίδεηαη απφ ην 

ζρεδηαζηή ηεο βάζεο ζαλ λα δελ έρεη δνκή παξφιν πνπ κπνξεί λα έρεη πνιιά πεδία 

(attributes) θαη ππνηχπνπο. Μία εκθάληζε (instance) απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη έλα 

πεπεξαζκέλν ζχλνιν αλζξψπσλ. Πξέπεη λα αλαθεξζεί  πσο  ην πεδίν ηηκψλ ελφο 

αθεξεκέλνπ ηχπνπ, δελ είλαη εθηππψζηκν αιιά ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαθεξζεί  ζ‟ 

απηέο απ‟επζείαο, σο ππαξθηέο νληφηεηεο (φπσο αλαθεξφκαζηε ζηνπο αλζξψπνπο) ή 

έκκεζα  κέζσ εθηππψζηκσλ ηχπσλ (π.ρ. γηα ηα νλφκαηα ησλ αλζξψπσλ). 

 Ο  ειεύζεξνο ηύπνο (free), ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζε νληφηεηεο πνπ ιακβάλνληαη κέζσ 

ζπζρεηίζεσλ ISA. Π.ρ. ζε κία βάζε δεδνκέλσλ καζεηψλ, ππάξρνπλ ηα αληηθείκελα 

ΠΡΟΧΠΟ, ΟΝΟΜΑ-ΠΡΟΧΠΟΤ  θαη ΜΑΘΖΣΖ. Σππηθά ην ΠΡΟΧΠΟ 

αληηζηνηρεί ζε αθεξεκέλν ηχπν, ην ΟΝΟΜΑ-ΠΡΟΧΠΟΤ ζε εθηππψζηκν θαη ν 

ΜΑΘΖΣΖ ζε ειεχζεξν.  

 

 

 

Όλνκα                                 Πξφζσπν                                  Μαζεηήο 

   (α)      (β)                                             (γ) 

Σσήμα 1. 7. : Οη ηξείο αηνκηθνί ηχπνη  IFO 

Οη κεραληζκνί θαηαζθεπήο (constructors) κε αηνκηθψλ ηχπσλ απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηνπλ 

ζχλζεηα αληηθείκελα, είλαη νη εμήο: 

α)  Ζ νκαδνπνίεζε αληηθεηκέλσλ ηεο ίδηαο δνκήο (ην collection – ζπιινγή - ζην Μνληέιν 

Format[A15]). Π.ρ. ζην ρήκα 1.8.(α) ν constructor πνπ ζρεκαηίδεη ηελ Σάμε ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ νκαδνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο θαη ζπκβνιίδεηαη  [ΜΑΘΖΣΖ]. 

β) Η νκαδνπνίεζε-ηαμηλόκεζε ηύπσλ γηα ην ζρεκαηηζκό ελόο λένπ (ην Καξηεζηαλό ηνπο 

γηλόκελν, αληίζηνηρν ηνπ aggregation ζην Μνληέιν Format[A15]). Π.ρ. ζην ρήκα 1. 8.(β)  ν 

Constructor ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΖ ΒΑΡΚΑ είλαη ην δηαηεηαγκέλν δεχγνο ΚΟΤΒΟΤΚΛΗΟΤ  

θαη ΜΖΥΑΝΖ θαη ζπκβνιίδεηαη    +   [ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΖ ΒΑΡΚΑ]. 

Οη δχν constructors κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ αλαδξνκηθά κε νπνηαδήπνηε ζεηξά. 

 

 

 

Σσήμα 1. 8.: Οκαδνπνηεκέλνη (constructed)  Σχπνη Αληηθεηκέλσλ 
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1.3.2. 3D-IFO  Τοπολογικέρ Επεκηάζειρ 

Σα ηδηαίηεξα ηνπνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηκεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ νδήγεζαλ 

θαη ζ‟απηφ ην κνληέιν ζηελ εηζαγσγή λέσλ ηχπσλ θαζψο θαη ηειεζηψλ γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νξίζηεθαλ: 

 4 λένη εθηππψζηκνη ηχπνη (ζπκπιεξψλνληαο ηνπο θιαζζηθνχο, real, string θιπ)  πνπ 

αθνξνχλ ηνπο βαζηθνύο θύβνπο, ηα επέιηθηα θνπηηά, πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαζώο θαη 

ηα ηκήκαηα δέζκεο.  

 Νέεο θαηεγνξίεο ηειεζηψλ: 

o Γεσκεηξηθνί  Σειεζηέο (Geometric Operators) 

o Σειεζηέο Μέηξεζεο (Measurement Operators) 

o Σνπνινγηθνί Σειεζηέο (Topological Operators) 

o Σειεζηέο Σαμηλφκεζεο (Sorting Operators), νη νπνίνη ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε 

ζπλέρεηα, καδί κε ηνπο constructors γηαηί βαζίδνληαη ζ‟απηνχο. 

1.3.3. 3D-IFO  Επέκηαζη  Μησανιζμών  Καηαζκεςήρ (Constructor), Ειζαγυγή Πεδίυν 

(attributes) και Σσεηικών Τελεζηών 

Σα κέξε ηνπ εγθεθάινπ ζπζρεηίδνληαη, ζπλδένληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο, ε 

θσδηθνπνίεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

πξνηεηλφκελεο βάζεο δεδνκέλσλ. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο ζπζρέηηζεο αθνξά ηηο ζρεηηθέο 

ζέζεηο ησλ κεξψλ ηνπ εγθεθάινπ κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα έζησ φηη ηζρχνπλ νη παξαθάησ 

ηνπνινγηθέο ζπζρεηίζεηο: 

 Ζ πεξηνρή Brodmann Υ θείηαη βνξεηνδπηηθά ηνπ έιηθα Τ. 

 Ο έιηθαο Υ δηαζρίδεη ηηο πεξηνρέο Brodmann Α, Β θαη  Ε (κ‟απηή ηε ζεηξά). 

Παξαηεξψληαο απηέο ηηο εθθξάζεηο, κπνξεί θαλείο εχθνια λα παξαηεξήζεη πσο δελ έρεη 

ζεκαζία κφλν ε ζπζρέηηζή ησλ πεξηνρψλ („θείηαη βνξεηνδπηηθά‟, „δηαζρίδεη‟)  αιιά θαη ε 

ζεηξά κε ηελ νπνία εθείλεο εκπιέθνληαη ζηε ζπζρέηηζε. Γηα παξάδεηγκα, ε έθθξαζε „Ο έιηθαο 

Τ θείηαη βνξεηνδπηηθά απφ ηελ πεξηνρή Brodmann X‟ δίλεη ηειείσο δηαθνξεηηθή πιεξνθνξία 

(ηελ αληίζεηε) απφ ην πξψην παξάδεηγκα. Έλα άιιν ζέκα πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟φςηλ ζ‟ 

απηφ ην ζεκείν θαη πξνθχπηεη απφ ηε δηάηαμε αλάκεζα ζηα ζπζρεηηδφκελα κέξε ζην δεχηεξν 

παξάδεηγκα, έρεη ζρέζε κε ην εάλ ε ζπζρέηηζε κπνξεί λα είλαη „πνιιά κε πνιιά‟ (many to 

many). Όπσο είλαη θαλεξφ, ε ζεηξά  „πεξηνρή Brodmann Α, πεξηνρή  Brodmann B θαη πεξηνρή 

Brodmann Z‟, ππνδειψλεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ν έιηθαο Υ ηηο δηαζρίδεη. Πξνθεηκέλνπ 

ινηπφλ λα αλαπαξαζηαζνχλ ηέηνηνπ είδνπο ηνπνινγηθέο ζπζρεηίζεηο, εηζάγνπκε ηνλ 

constructor „ordering‟: 

Οξηζκόο: Ο κεραληζκόο θαηαζθεπήο (constructor) ordering, νξίδεη έλα πεπεξαζκέλν ζύλνιν 

δηαηεηαγκέλσλ ππνζπλόισλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ. ε νπνηνδήπνηε 

ππνζύλνιν, ε δηάηαμε θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ θάζε ηύπνπ, είλαη 

πξνθαζνξηζκέλνο. Επηπιένλ νξίδεηαη θαη ν (νη) ηύπνο (ηύπνη) πνπ ππνδειώλεη (νπλ) ηελ αθξηβή 

ζπζρέηηζε ησλ ζπζρεηηδόκελσλ αληηθεηκέλσλ – ζε θάζε ππνζύλνιν. Ο ordering ζπκβνιίδεηαη κε 

έλα θόκβν (Ο) ν νπνίνο πεξηέρεη ην ζύκβνιν ( ) θαη ζπλδέεηαη  κε απιέο γξακκέο κε ηνπο 

ηύπνπο αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλδέεη. Κάζε γξακκή εκπινπηίδεηαη κε παξακέηξνπο πνπ 

ππνδεηθλύνπλ ηε δηάηαμε αλάκεζα ζηα αληηθείκελα (x1,…,x2, y1,…,yw ζην ρήκα 1.9.) θαη ζηνλ 

αξηζκό αληηθεηκέλσλ   θάζε ηύπνπ ζε θάζε ππνζύλνιν ((z), (w) ζην ρήκα 1.9.). Ο ηύπνο 
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αληηθεηκέλνπ πνπ ππνδειώλεη ηε ζπζρέηηζε ησλ ζρεηηδόκελσλ αληηθεηκέλσλ ζπκβνιίδεηαη ( 

ρήκα 1.9.) κε έλα δηαθεθνκκέλσλ γξακκώλ νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν, γηαηί δελ ππάξρεη 

πάληα. 

Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο ηνπ λένπ constructor, δίλεηαη ζην ρήκα 1.10. ην 3D-IFO 

ρήκα  πνπ αληηζηνηρεί ζην πξψην παξάδεηγκα. Απφ ην ρήκα 1.10. θαίλεηαη πσο θάζε 

πξφηαζε πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο „Γεηηλίαζεο‟ πεξηιακβάλεη πξψηα (είλαη ην 1 ) κία θαη κφλν 

κία (είλαη ην (1) πάλσ απφ ηηο πεξηνρέο Βrodmann)  πεξηνρή Brodmann ε νπνία θείηαη φπνπ 

ππνδειψλεη ε „ρεηηθή Θέζε‟ ζε ζρέζε κε (είλαη ην 2) έλα θαη κφλν έλα έιηθα (είλαη ην (1) 

πάλσ απφ ηνπο „Έιηθεο‟).  

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί θαλείο κε αζθάιεηα λα πεη πσο ν constructor ordering νδεγεί ζηνλ 

νξηζκφ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ „νληνηήησλ‟ ηεο βάζεο, ησλ νπνίσλ ηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζ‟απηή είλαη δηαηεηαγκέλα κε θάπνηα ινγηθή. 
 

     Ordering_Name 

                                 X1, X2, … , Xz   (z) 

                                                                         Y1, Y2, … ,Yw   (w) 

 

Σσήμα 1. 9.: Σππηθφο ζπκβνιηζκφο ηνπ ordering 
 

Έλα άιιν ζέκα πνπ ελδηαθέξεη ηηο κνληέξλεο βάζεηο δεδνκέλσλ αθνξά ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε έλα αληηθείκελν ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, γεγνλφο πνπ εηζάγεη ηελ αλάγθε 

πξνζδηνξηζκνχ θαη ρεηξηζκνχ ηεο έλλνηαο „έθδνζε‟. ην κνληέιν IFO θάζε έθδνζε 

αληηθεηκέλνπ είλαη έλα μερσξηζηφ αληηθείκελν πνπ απνηειεί κέξνο κηαο ιίζηαο (ιίζηα  

δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ). Σν θξηηήξην ή θαιχηεξα ε βάζε ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη κία έθδνζε, 

δελ είλαη αλαγθαζηηθά ν ρξφλνο. Μπνξεί – αλάινγα κε ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ – λα είλαη έλα 

νπνηνδήπνηε άιιν θξηηήξην. Π.ρ. ζε πιεξνθνξία ηνπ ηχπνπ „ηελ πεξηνρή Brodmann Τ 

βξίζθεηαη ε βαζηθή εζηία ηεο αθνήο„ κπνξεί λα ππάξμνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο γλψκεο αλά 

επηζηεκνληθή νκάδα. Έηζη αλ ε παξαπάλσ πξφηαζε είλαη απνηέιεζκα ησλ εξεπλψλ θάπνηνπ 

Παλεπηζηήκηνπ Α, κπνξεί έλα Παλεπηζηήκην Β λα έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα: „ ηνλ 

έιηθα  Ε βξίζθεηαη ε βαζηθή εζηία ηεο αθνήο „. Πνιιέο ηέηνηεο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πάλσ 

ζην ίδην ζέκα κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο κε θάπνην ηξφπν.  Γη‟ απηφ ην 

ιφγν, πξνηείλακε ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ constructor „listing‟  κε ηνλ λέν ηχπν πεδίνπ (attribute) 

„based_on‟, φπσο θαίλεηαη ζηα παξαδείγκαηα ησλ  ρεκάησλ 1.11. θαη 1.12. 
 

    Γεηηλίαζε 

                                           2(1)              1(1)    

 

                                                                                                                                                    ρεηηθή Θέζε 

                                       Έιηθεο             Πεξηνρέο Brodmann       

                           Έιηθαο                                  Πεξηνρή Brodmann 

 

              Όλνκα                                                    Όλνκα 

    Σνπνινγία            Σνπνινγία 
 

Σσήμα 1. 10: Παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ constructor ordering γηα  πιεξνθνξία ηνπ ηχπνπ: 

„Ζ πεξηνρή Brodmann Υ θείηαη βνξεηνδπηηθά ηνπ έιηθα Τ‟. 

String 
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ην ρήκα 1.11. παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ ζχλζεησλ αληηθεηκέλσλ 

δηαηεηαγκέλσλ κε ρξνληθή ζεηξά. ην ρήκα 1.12., απφ ηελ άιιε πιεπξά, αληηπξνζσπεχεηαη 

κία άιινπ είδνπο πιεξνθνξία, ηελ νπνία είρακε αλαιχζεη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα (BDB). 

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηελ πνιχ ζεκαληηθή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο 

πηζαλφηεηεο εκθάληζεο επηιεπηηθήο εζηίαο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο Brodmann. Με ηε βνήζεηα 

ηνπ listing θαη ηνπ αληίζηνηρνπ based_on, νη πεξηνρέο Brodmann δηαηάζζνληαη κε βάζε ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο επηιεπηηθήο εζηίαο. Απηή ε δηάηαμε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλαδήηεζε ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο κε θξηηήξην απηέο ηηο πηζαλφηεηεο, θεξδίδνληαο έηζη ρξφλν 

αλαδήηεζεο.  

Με δεδνκέλν φηη ε πηζαλφηεηα κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα εθθξαζηεί φρη κφλν κε έλαλ απιφ 

αξηζκφ αιιά θαη κε ζχλζεηεο εθθξάζεηο – αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε -  πξνθχπηεη  ε αλάγθε 

νξηζκνχ ηνπ εθηππψζηκνπ ηχπνπ „Distribution‟, κε πεδίν ηηκψλ ηνπ έλα ζχλνιν 

ζπλαξηεζηαθψλ ζπκβφισλ. 

 

   Όλνκα_Listing 

                                                                                   Βased_on 

χλζεην   Αληηθείκελν                                                                    Υξφλνο 
 

Σσήμα 1. 11: Δθθξάδνληαο ηελ έλλνηα ηεο ρξνληθήο έθδνζεο 

 

                       Όλνκα_Listing 

                          Based_on 

    Πεξηνρέο  Brodmann                                                               Πηζαλφηεηα 

Σσήμα 1. 12.: Listing βαζηζκέλν ζηελ πηζαλφηεηα 

Οη παξαπάλσ επεθηάζεηο δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε νξηζκνχ ζρεηηθψλ ηειεζηψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα ππνζηεξηρηεί ε απνδνηηθή ρξήζε ηνπο. Δηζάγνληαη ινηπφλ νη Σειεζηέο Σαμηλόκεζεο (Sorting 

Operators) (ελφηεηα 1.3.2.), νη νπνίνη νξίδνληαη  φπσο θαίλεηαη παξαθάησ:  

α) Previous (αληηθείκελν, όλνκα_δηάηαμεο, x, z), ν νπνίνο επηζηξέθεη: 

    i)  Αλ z=0: Σν x-ζην αληηθείκελν πξηλ απφ ην „αληηθείκελν‟, ζην listing ή ζην ordering κε 

ην φλνκα „φλνκα-δηάηαμεο‟. 

    ii) Aλ z=1: Όια ηα αληηθείκελα απφ ην „αληηθείκελν‟ κέρξη ην x-ζην αληηθείκελν πξηλ 

απ‟απηφ, ζην listing ή ζην ordering κε ην φλνκα „φλνκα-δηάηαμεο‟. 

β) Next (αληηθείκελν, όλνκα_δηάηαμεο, x, z), o νπνίνο νξίδεηαη αλάινγα κε ηνλ previous, αιιά 

γηα ηα επφκελα αληηθείκελα. 

γ) Basis_of(ηύπνο αληηθεηκέλνπ), ν νπνίνο  επηζηξέθεη ηνλ/ηνπο  ηχπν/ηχπνπο πνπ 

απνηειεί/απνηεινχλ ην θξηηήξην(α) γηα ην listing ή ην ordering πνπ αλήθεη ν 

„ηχπνο_αληηθεηκέλνπ‟. 

Ζκεξνκελία 

 Distribution 
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Οη δχν παξαθάησ ηειεζηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπξίσο γηα εθείλα ηα listings πνπ 

ππνδειψλνπλ εθδφζεηο, γη‟ απηφ δαλεηδφκαζηε απηφ ηνλ φξν ζηνλ νξηζκφ ηνπο. 

δ) According_to(αληηθείκελν, όλνκα_δηάηαμεο),  επηζηξέθνληαο ηελ έθδνζε ζηελ νπνία 

αλήθεη ην „αληηθείκελν‟, ζην listing κε ην φλνκα „φλνκα_δηάηαμεο‟. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ρήκαηνο 1.11., κία πηζαλή έθθξαζε είλαη: according_to(x,ιεηηνπξγίεο)=1979. 

ε) Same_according( όλνκα_δηάηαμεο, αληηθείκελν1, αληηθείκελν2,..,αληηθείκελνΝ) ην νπνίν 

επηζηξέθεη „αιεζέο‟ ή „ςεπδέο‟, ππνδειψλνληαο εάλ ηα αλαθεξφκελα αληηθείκελα 

(„αληηθείκελν1‟, „αληηθείκελν2‟,..,‟αληηθείκελνΝ‟) είλαη ηεο ίδηαο έθδνζεο ή φρη, ζην listing κε 

ην φλνκα  „listing_name‟.   
 

1.3.4. Παπάδειγμα σπήζηρ 

Ο ιφγνο ηεο επέθηαζεο ηνπ κνληέινπ IFO ζε 3D-IFO κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηχπσλ θαη 

ηειεζηψλ, είλαη ε εμαζθάιηζε δπλαηφηεηαο νξηζκνχ ηνπνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ε 

έθθξαζε ηνπνινγηθψλ ειέγρσλ αθεξαηφηεηαο (integrity constraints) θαη εξσηεκάησλ (queries). 

Έλα ελδεηθηηθφ εξψηεκα κε έκθαζε ζε φ,ηη παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ είλαη ε εμήο: „Βξεο ηηο 

πεξηνρέο Brodmann, νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία „αθνή‟, ζχκθσλα κε 

ηηο πεξηζζφηεξεο εθηηκήζεηο/ζεσξήζεηο‟. Ζ αληίζηνηρε 3D-IFO έθθξαζε, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ predicate calculus είλαη:  

Retrieve name(x) where  (x  EBrodmann  ( B: Basis_of(Efunction)=B  (Mv  B, 

y:y Efunction  Νame(y)=‟αθνή‟  according_to(y,B)=v  Cross(x,y)=true))) 

φπνπ: 

- EBrodmann,   ε ζπιινγή ησλ πεξηνρψλ Brodmann 

- Efunction,   ε ζπιινγή ησλ  εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ αλά πεξηνρή 

- Νame, εθηππψζηκνο ηχπνο πνπ αθνξά ην φλνκα  εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο  

- Cross(x,y), έλαο απφ ηνπο 3D-IFO ηειεζηέο. Δπηζηξέθεη „αιήζεηα‟ ή ςέκα‟, αλάινγα κε 

ην εάλ νη πεξηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο παξακέηξνπο ηνπ, ηέκλνληαη /δηαζηαπξψλνληαη  

ή φρη. 

 

1.4. Ανηικειμενοζηπαθέρ Μονηέλο MITOS (Model for the Intelligent Support of Three-

Dimensional Objects – Μονηέλο για ηην Εςθςή Υποζηήπιξη Τπιζδιάζηαηυν 

Ανηικειμένυν) 

          [Σ9, Σ10] 

Παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ζηελ αλάπηπμε λέσλ κνληέισλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε 

νξγάλσζε δεδνκέλσλ, ζηξαθήθακε επίζεο ζηελ θαηεγνξία ησλ αληηθεηκελνζηξαθψλ (object 

oriented) κνληέισλ πξνθεηκέλνπ λα αιιειεπηδξάζνπκε κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο έηζη ψζηε λα 

βειηηψζνπκε θαη λα επεθηείλνπκε ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηά καο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ έλα 

αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν, ην κνληέιν MITOS (Model for the Intelligent Support of Three-

Dimensional Objects), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην αληίζηνηρν κνληέιν δεδνκέλσλ (MITOS 

Data Μodel – MDM) θαη κηα λέα γιψζζα εξσηεκάησλ (MITOS Query Language –MQL). Σν 

MITOS γεληθά εηζάγεη  θαηλνηνκίεο νη νπνίεο εμππεξεηνχλ κηα πεξηζζφηεξν 

αληηπξνζσπεπηηθά εθθξαζηηθή θαη έμππλε αλαπαξάζηαζε θαη δηαρείξηζε πνιπδηάζηαησλ 

δεδνκέλσλ θαη γλψζεο. Απηέο νη θαηλνηνκίεο αθνξνχλ ζέκαηα φπσο: 

 Νέν Οξηζκφ Αληηθεηκέλσλ (objects)  

 Οξηζκφ  Γηαηάμεσλ Αληηθεηκέλσλ 
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 Νέν Οξηζκφ Καλφλσλ (rules)  

 Νένπο Σχπνπο Γεδνκέλσλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε πνιχπινθσλ πνιπδηάζηαησλ 

αληηθεηκέλσλ 

 Νέεο Μέζνδνη Αληηθεηκέλσλ 

 Νέα Καηεγνξήκαηα (predicates) (Κπξίσο Σνπνινγηθά) 

 Nένπο Σχπνπο  Πεξηνξηζκψλ - Διέγρσλ   Αθεξαηφηεηαο (constraints) 

 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή ζα παξνπζηαζηεί φ,ηη αθνξά ηα ηξία πξψηα ζέκαηα ελψ ηα ππφινηπα 

ζα πξνζεγγηζηνχλ κφλν απφ ηηο πιεπξέο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηα πξψηα.  

 

1.4.1. Ειζαγυγή Νέος Φαπακηηπιζηικού ζηην Έννοια ηος Ανηικειμένος 

Αλ θαη ην αληηθείκελν απνηειεί ην βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνζέγγηζεο (object oriented) δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα απηφ. Κάζε 

κεζνδνινγία δίλεη ην δηθφ ηεο νξηζκφ. Έηζη θαηά ηνλ Jacobson [Α24], αληηθείκελν είλαη κία 

νληφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηεξεί κία θαηάζηαζε (πιεξνθνξία) θαη 

πξνζθέξεη έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ (ζπκπεξηθνξά) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αθ‟ελφο κελ 

εμέηαζεο ηεο θαηάζηαζεο αθ‟εηέξνπ δε επίδξαζεο πάλσ ζ‟απηή. Γειαδή, έλα αληηθείκελν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ θαη κηα θαηάζηαζε πνπ ζπκάηαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ιεηηνπξγηψλ. 

Καηά θάπνηα άιιε εθδνρή, ην αληηθείκελν είλαη κηα νληφηεηα ηεο νπνίαο ε ζπκπεξηθνξά 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ πξνζθέξεη θαη πνπ απαηηεί απφ ηα άιια αληηθείκελα. 

Καηά ηνλ Booch [Α20]  πάιη – ν νπνίνο δίλεη έλαλ πην ηππηθφ νξηζκφ – έλα αληηθείκελν έρεη 

θαηάζηαζε, ζπκπεξηθνξά θαη ηαπηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δνκή θαη ε ζπκπεξηθνξά 

φκνησλ αληηθεηκέλσλ νξίδεηαη απφ κία θνηλή θιάζε, ελψ θάζε αληηθείκελν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηα παξαθάησ: 

1. Σαπηόηεηα: είλαη εθείλε ε ηδηφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ην δηαθξίλεη απφ φια ηα άιια 

αληηθείκελα. 

2. πκπεξηθνξά: είλαη ην πψο έλα αληηθείκελν δξα θαη ελεξγεί ζε ζπλάξηεζε ησλ 

αληαιιαζζφκελσλ κελπκάησλ θαη ησλ αιιαγψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αληηθεηκέλνπ νξίδεηαη πιήξσο απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ζηα κελχκαηα πνπ απηφ δέρεηαη. 

Ζ ζπκπεξηθνξά απηή επεξεάδεηαη απφ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία θάπνηνο ελεξγεί πάλσ ζην 

αληηθείκελν. 

3. Καηάζηαζε: ε θαηάζηαζε ελφο αληηθεηκέλνπ πεξηθιείεη φιεο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο θάζε ηδηφηεηαο, είλαη δε ε αηηία γηα ηελ 

εμαξηψκελε απφ ην ρξφλν ζπκπεξηθνξά ηνπ. 
 

Ζ δπλαηφηεηα απηήο ηεο πνηθηιίαο πθίζηαηαη γηαηί ππάξρεη κεγάιε επειημία ζηε ρξήζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη κία πνιχ ρξήζηκε ζηαζεξά ζηε ρξήζε ηνπο, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη πσο αθφκε θη αλ αιιάμεη ν νξηζκφο θαη ζπλεπψο  θαη ε πινπνίεζε, δελ είκαζηε 

αλαγθαζκέλνη λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ αληηθεηκέλσλ.  Έηζη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο πνπ αλαδεηθλχνληαη, κπνξνχκε λα εκβαζχλνπκε θαη λα επεθηείλνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε έθθξαζή ηνπ ρσξίο λα δηαηαξάμνπκε ηε ρξήζε ηνπ. 

Σν γεγνλφο φηη ε έξεπλα καο είρε ζηνλ ππξήλα ηεο ηα ηνπνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά αληηθεηκέλσλ 

θαη ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπο θαζώο θαη ηελ αλάγθε ηεο κεηαμύ ηνπο δηάηαμεο-ηεξάξρεζεο, νδήγεζε 

ζηελ παξαθάησ δηαπίζησζε:  

Η ζρέζε ελόο αληηθεηκέλνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ (είηε σο ζέζε είηε σο ζπλάθεηα) απνηειεί έλα 

θνκβηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αληηθεηκέλσλ, ην νπνίν εάλ – κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα - 

εθθξαζηεί είηε σο θαηάζηαζε  είηε σο ζπκπεξηθνξά, απνδπλακψλεηαη εθθξαζηηθά.  

Με απηφ ην ζθεπηηθφ νξίζακε σο MITOS αληηθείκελν ηελ αδηαίξεηε ελφηεηα κε ηα ηέζζεξα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 
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1. Σαπηόηεηα (θαηά Booch) 

2. πκπεξηθνξά (θαηά Booch) 

3. Καηάζηαζε (θαηά Booch) 

4. ρέζε κε ην πεξηβάιινλ, νξηζκέλν φπσο παξαπάλσ. 

 

1.4.1.1. Ειζαγυγή ηος Φαπακηηπιζηικού ζηην Τςπική Έκθπαζη ηηρ Κλάζηρ 

ε θάζε αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε ηππνπνίεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο 

θιάζεο αληηθεηκέλνπ. Δδψ ζα παξνπζηαζηεί ν νξηζκφο ηεο „ρέζεο κε ην πεξηβάιινλ‟ ζην 

κνληέιν MITOS, ν νπνίνο κπνξεί λα εχθνια λα πξνζαξκνζηεί θαη ζε ηππνπνηήζεηο άιισλ 

αλάινγσλ – αληηθεηκελνζηξαθψλ – κνληέισλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην κνληέιν MITOS ε 

ζρέζε ελφο αληηθεηκέλνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ κνληειάξεηαη κε ηνλ νξηζκφ „Correlation‟ 

(ρήκα 1.13.). Κάζε ζπζρέηηζε έρεη έλα κνλαδηθφ φλνκα γηα θάζε θιάζε θαη ζπζρεηίδεη ηελ 

θιάζε κε κία ή πεξηζζφηεξεο θιάζεηο. Ζ αθξηβήο ζπζρέηηζε αλάκεζά ηνπο (αλ ππάξρεη) 

νξίδεηαη απφ ηα „correlation attributes‟ (πεδία ζπζρέηηζεο). Έλα αληηθείκελν κηαο νξηζκέλεο 

θιάζεο κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε έλα ή πεξηζζφηεξα αληηθείκελα θάζε ζρεηηδφκελεο θιάζεο 

(θαηεγφξεκα Multi), ελψ θάζε πεδίν ζπζρέηηζεο κπνξεί λα έρεη ηα θαηεγνξήκαηα: Multi, 

Common θαη Value
6
. Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ θαηεγνξήκαηα πεξηνξηζκνχ 

(constraint predicate) θαη/ή ην θαηεγφξεκα „defined‟, ην νπνίν ππνδειψλεη φηη νη ηηκέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηε ζπζρέηηζε απνζεθεχνληαη ζηα αληίζηνηρα αληηθείκελα κίαο απφ ηηο 

εκπιεθφκελεο/ζπζρεηηδφκελεο θιάζεηο. Χο εθ ηνχηνπ, ηα δεδνκέλα νξίδνληαη κφλν ζηα 

αληηθείκελα ηεο κίαο θιάζεο, ελψ ζηηο ππφινηπεο ζπζρεηηδφκελεο θιάζεηο ππάξρεη κφλν ην 

θαηεγφξεκα „defined‟ ζηελ αλάινγε ζέζε. 

Έλα ζεκαληηθφ είδνο ζπζρέηηζεο αλαθέξεηαη ζηηο πνηθίιεο ηνπνινγηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα 

ζε πνιπδηάζηαηα (ηξηζδηάζηαηα ζηελ πεξίπησζή καο) αληηθείκελα. Οη ζεκαληηθφηεξεο είλαη ε 

„γεηηλίαζε‟ θαη ε „ηνκή‟ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα εμαρζεί πνιχ ρξήζηκε πιεξνθνξία. Οη 

ηνπνινγηθέο ζπζρεηίζεηο κπνξνχλ βέβαηα λα εμαρζνχλ κε βάζε ηηο ζέζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ, ε 

απαηηνχκελε φκσο επεμεξγαζία είλαη πνιχ κεγάιε
.
 αληίζεηα ε πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηελ πεξηγξαθή/απνζήθεπζε ηεο ηνπνινγίαο είλαη πνιχ κηθξφηεξε.  

 

Correlation:   Correlation_name_1  with  Class_name_1 [Multi], .. 

                            [Corel_attribute-1:Type-1, 

                                [Multi 

                                 Common 

                                 Value: Value] 

                            …] 

                             Defined 

                             Constraint_Predicates: procedure {param1,…,param_k}] 

…… 
 

 

Σσήμα 1. 13. : Οξηζκφο ρέζεο κε  ην  Πεξηβάιινλ 
 

Γηα λα πάξνπκε κία ηδέα απηψλ ησλ ηνπνινγηθψλ ζπζρεηίζεσλ πνπ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ, αο 

δνχκε έλα παξάδεηγκα. Έζησ ε θιάζε „Γέζκε Νεχξσλ‟, ηα αληηθείκελα ηεο νπνίαο  

ζπζρεηίδνληαη ηνπνινγηθά κε ηελ θιάζε „Λνβνί‟ κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν: Κάζε δέζκε λεχξσλ 

δηαπεξλά θάπνηνπο ινβνχο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαζψο θαη ηηο 

αληίζηνηρεο εγθεθαιηθέο ιεηηνπξγίεο. Απηή ε ζρέζε ησλ δεζκψλ λεχξσλ κε ην „πεξηβάιινλ‟ 

                                                 
6
 Multi: Σν πεδίν κπνξεί λα έρεη πνιιέο ηηκέο. 

   Common: Σν πεδίν είλαη θνηλφ ζε φιεο ηηο εκθαλίζεηο (instances) ζηελ θιάζε. 

   Value: Οξίδεηαη κία εμ‟νξηζκνχ ηηκή. 
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ηνπο κπνξεί λα εθθξαζηεί ζην κνληέιν MITOS ζηνλ νξηζκφ ηεο θιάζεο „Γέζκε Νεχξσλ‟, σο 

εμήο: 
 

Correlation:   Γηάζρηζε   with  „Λνβνί [Multi] 

                            [Δίδνο: String, (πρ. κε ηηκή : Βνξεηνδπηηθά ή Γηαγψληα απφ Βνξξά θνθ) 

                                [Multi] 
 

ελψ ν αληίζηνηρνο νξηζκφο ζηελ θιάζε „Λνβνί‟  ζα είλαη: 
 

Correlation:   Γηάζρηζε   with  „Γέζκε Νεχξσλ‟ [Multi] 

                             Defined (γηαηί νη ζρεηηθνί νξηζκνί έρνπλ γίλεη ζηελ θιάζε „Γέζκε Νεχξσλ‟) 

 
 

1.4.2. Ειζαγυγή  ηηρ Διάηαξηρ και ηηρ Έκδοζηρ ζηον Οπιζμό ηηρ Κλάζηρ 

ηα κνληέια ησλ πξνεγνχκελσλ ελνηήησλ έγηλε ε εηζαγσγή ηεο δηάηαμεο θαη θαη‟ επέθηαζε 

ηεο έλλνηαο ηεο έθδνζεο, κε ηελ πξφηαζε ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο. Απηέο νη έλλνηεο πξνηππνπνηήζεθαλ (model) θαη ζην MITOS, πξάγκα πνπ 

επηηεχρζεθε κε ηελ εηζαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ νξηζκψλ ζε επίπεδν νξηζκνύ αληηθεηκέλσλ αιιά 

θαη ζε επίπεδν κεζόδσλ (γηα ηελ αλάινγε δηαρείξηζε δηάηαμεο/έθδνζεο).  

 

1.4.2.1. Οπιζμόρ Διάηαξηρ και Έκδοζηρ 

Σα αληηθεηκελνζηξαθή κνληέια ππνζηεξίδνπλ κελ ηελ έλλνηα ηεο ηεξαξρίαο κεηαμχ ησλ 

θιάζεσλ αιιά φρη ηεο ηεξαξρηθήο δηάηαμεο αλάκεζα ζηα αληηθείκελα κηαο θιάζεο, πξάγκα 

πνπ ζα βειηίσλε ηε δηαρείξηζε ηνπο [2].  ην ρήκα 1.14. απνηππψλεηαη κία ηέηνηα δηάηαμε, 

ε νπνία ππνδεηθλχεηαη κε βέιε απφ ην έλα αληηθείκελν ζην άιιν κέζα ζηε δηάηαμε, φπνπ θάζε 

αληηθείκελν έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  …  

 

 

Σσήμα 1. 14. : Γεληθφ παξάδεηγκα δηάηαμεο αληηθεηκέλσλ θιάζεο 

 

Σέηνηνπ είδνπο ηεξαξρηθέο δηαηάμεηο νξίδνληαη φπσο θαίλεηαη παξαθάησ (ρήκα 1.15.), φπνπ 

ην πεδίν Order_attribute ππνδειψλεη ην θξηηήξην ζην νπνίν βαζίδεηαη ε δηάηαμε θαη είλαη 

δπλαηφλ λα είλαη πνιιαπιφ. Γηα θάζε ηέηνην πεδίν είλαη επίζεο δπλαηφο ν νξηζκφο 

πξνζαξηεκέλσλ θαηεγνξεκάησλ (attached predicates), φπσο ηα Value θαη ηα Constraint 

Predicates (θαηεγνξήκαηα πεξηνξηζκνχ). 

Ζ έλλνηα ηεο έθδνζεο εθθξάδεη ζπγθεθξηκέλα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ ηα 

νπνία ππνδειψλνπλ ηελ ηζηνξία ή/θαη ηελ άπνςε ηεο δηαθνξεηηθήο νπηηθήο-ζεψξεζεο. Σν 

πεδίν Version_attribute ππνδειψλεη ην θξηηήξην ηεο δεκηνπξγίαο ηεο έθδνζεο θαη είλαη 

δπλαηφλ λα είλαη πνιιαπιφ. (Π.ρ. θάπνηα  θιάζε κπνξεί λα πξνθχπηεη θαηά ηε ζεψξεζε 

θάπνηνπ επηζηήκνλα ζε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε θαηά έηνο). Οπσζδήπνηε κπνξνχλ λα νξηζηνχλ 

θαη πξνζαξηεκέλα θαηεγνξήκαηα (attached predicates), φπσο ηα Value θαη ηα Constraint 

Predicates (θαηεγνξήκαηα πεξηνξηζκνχ). Οη εκθαλίζεηο απηήο ηεο θιάζεο έρνπλ κία 

αληίζηνηρε ηηκή γηα θάζε „version attribute‟. Κάπνηεο θνξέο ε χπαξμε εθδφζεσλ δηαθνξνπνηεί 

ηα αληηθείκελα κηαο θιάζεο δεκηνπξγψληαο ππνζχλνια κε δηαθνξεηηθφ είδνο θαη πιήζνο 

Κιάζε 

Αληηθείκελν-1 Αληηθείκελν-2 Αληηθείκελν-n 
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πιεξνθνξίαο (ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηεο εθάζηνηε έθδνζεο). Απηφ ππνζηεξίδεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ππνθιάζεσλ. 

 

Order:      Order_attribute_1: Type_1 

                    [Value: Value 

                      Constraint Predicates: procedure {param_1,..,param_k}] 

             

                 Order_attribute_2: Type_2 

                    [Value: Value 

                      Constraint Predicates: procedure {param_1,..,param_k}] 

… 

 

Version:    Version_attribute_1: Type_1 

                    [Value: Value 

                      Constraint Predicates: procedure {param_1,..,param_k}] 

                  Version_attribute_1: Type_2 

                    [Value: Value 

                      Constraint Predicates: procedure {param_1,..,param_k}] 

…. 

 

Σσήμα 1. 15. : Ο ηππηθφο νξηζκφο ηεο ηεξαξρηθήο δηάηαμεο θαη ηεο έθδνζεο αληηθεηκέλσλ 

θιάζεο 
 

 

1.4.2.2. Οπιζμόρ  Ενζυμαηυμένυν (Built in) Μεθόδυν Διασείπιζηρ Διάηαξηρ και 

Έκδοζηρ 

Οη αληίζηνηρνη ηειεζηέο ηνπ 3D-IFO, κεηαθέξζεθαλ σο ελζσκαησκέλεο κέζνδνη ζην 

αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν MITOS θαη απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Μέθοδορ  Διάηαξηρ / Έκδοζηρ Πεπιγπαθή 

Previous (object, order_attribute, x, z) 

Aλ z=0, ηφηε επηζηξέθεηαη ην x-ζην 

αληηθείκελν πξηλ απφ ην  „object‟, ζηε 

δηάηαμε ε νπνία βαζίδεηαη ζην 

„order_attribute‟. 

Aλ  z=1, ηφηε επηζηξέθνληαη φια ηα 

αληηθείκελα πνπ κεζνιαβνχλ αλάκεζα ζην 

„object‟ θαη ην x-ζην αληηθείκελν πξηλ απφ 

απηφ, ζηε δηάηαμε ε νπνία βαζίδεηαη ζην 

„order_attribute‟. 

Next (object, order_attribute, x, z) 

Aλ z=0, ηφηε επηζηξέθεηαη ην x-ζην 

αληηθείκελν κεηά απφ ην  „object‟, ζηε 

δηάηαμε ε νπνία βαζίδεηαη ζην 

„order_attribute‟. 

Aλ  z=1, ηφηε επηζηξέθνληαη φια ηα 

αληηθείκελα πνπ κεζνιαβνχλ αλάκεζα ζην 

„object‟ θαη ην x-ζην αληηθείκελν κεηά απφ 

απηφ, ζηε δηάηαμε ε νπνία βαζίδεηαη ζην 

„order_attribute‟. 

Basis_of (class_name) Δπηζηξέθεη ην/ηα πεδία δηάηαμεο (order 
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attributes) ην/ηα νπνία απνηεινχλ θξηηήξηα 

γηα ηε δηάηαμε/ηηο δηαηάμεηο ζηελ θιάζε 

„class_name‟.  

Version (class_name) 

Δπηζηξέθεη ην/ηα πεδίν/α έθδνζεο πνπ 

ππνδεηθλχνπλ ηε βάζε θάζε έθδνζεο ζηελ 

θιάζεο „class_name‟. 

According_to (object, version_attribute) 

Δπηζηξέθεη ηελ έθδνζε ζηελ νπνία αλήθεη 

ην „object‟,  ζχκθσλα κε ην 

„version_attribute‟. 

 

Πίνακαρ 1.1.: Οξηζκφο Δλζσκαησκέλσλ (Built in) Μεζφδσλ Γηαρείξηζεο  Γηάηαμεο / 

Έθδνζεο 

 

 

1.4.3. Νέορ οπιζμόρ ηυν Κανόνυν 

Οη θαλφλεο απνηεινχλ ηε βαζηθή έλλνηα-εξγαιείν ζηε γιψζζα MITOS (MQL). Ζ ηππηθή ηνπο 

κνξθή είλαη: P(x1, …, xn)  F, φπνπ ην P(θεθαιή) είλαη εθείλν ην θαηεγφξεκα (predicate) πνπ 

βάζε ησλ ηνπηθψλ ηνπ κεηαβιεηψλ, πξέπεη λα απνδεηρηεί .  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνχκελα, ζην κνληέιν MITOS ηα ζέκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ 

θαη βάζεσλ γλψζεο, κειεηψληαη θαη αλαπαξηζηψληαη – ζε έλα βαζκφ – ζε θνηλή βάζε. Απηφ 

δελ νθείιεηαη κφλν ζε κία ηάζε νινθιήξσζεο θαη νκνηνγέλεηαο αιιά θαη ζηελ πεπνίζεζή καο 

πσο ηα απνηειέζκαηα θάζε πεξηνρήο κπνξνχλ λα εκπλεχζνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ βειηηψζεηο 

άιισλ πεξηνρψλ. Έηζη, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηα απνηειέζκαηα απφ ην ρψξν ησλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ππνελφηεηα αιιά θαη γεληθφηεξα, 

εθηηκνχκε πσο είλαη πνιχ απνδνηηθή θαη απμάλεη ηελ εθθξαζηηθή δπλαηφηεηα – άξα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα – ησλ θαλφλσλ, ε εηζαγσγή ησλ παξαθάησ:  

i. Σαμηλόκεζε (classification) ησλ θαλφλσλ. Οη θαλφλεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε 

θιάζεηο.  

ii. Οξηζκόο εθδόζεσλ ησλ θαλφλσλ 

iii. Οξηζκφο πεξηνξηζκώλ αθεξαηόηεηαο (integrity constraints), γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

εγθπξφηεηαο ησλ θαλφλσλ θαζψο θαη γηα ηελ απνθπγή αληηθάζεσλ (rule conflicts). 

iv. Οξηζκφο ελφο είδνπο θιεηδηνύ θαλόλα. Πην ζπγθεθξηκέλα,  δηεξεπλψληαο  „ηη ζα 

κπνξνχζε λα παίμεη ην ξφιν θιεηδηνχ γηα έλα θαλφλα‟, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα πσο 

θαλέλα κέξνο ελφο θαλφλα δελ κπνξεί λα παίμεη απηφ ην ξφιν. Παξφια απηά φκσο, 

βαζηζκέλνη ζε κηα επξεία αληίιεςε θαη ζεψξεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θιεηδηνχ, θάλακε ηε 

παξαθάησ ζθέςε: ‘Έλαο από ηνπο βαζηθόηεξνπο ιόγνπο νξηζκνύ θαη ρξήζεο ηνπ θιεηδηνύ 

ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, είλαη ε απνθπγή πξνζπέιαζεο θάζε ραξαθηεξηζηηθνύ ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαηά ηνπο ειέγρνπο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ζπλεπώο ε κείσζε ηνπ 

ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ εθηεινύκελσλ ειέγρσλ. ε κία βάζε γλώζεο (knowledge base), 

κηα ηέηνηα κείσζε κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ ηα κέξε ηνπ θαλόλα πνπ βνεζνύλ ζηελ 

επθνιόηεξε καηαίσζή ηνπ(abort), εκθαλίδνληαη πξώηα ζηελ έθθξαζή ηνπ, ιεηηνπξγώληαο 

έηζη σο έλα είδνο θιεηδηνύ – εθόζνλ νδεγεί ζε κείσζε ησλ ειέγρσλ’. Καινχκε απηφ ην 

ηκήκα ηνπ θαλφλα, „ζρεηηθό θιεηδί‟ ηνπ θαλφλα. 

 

Γηα ηελ ππνζηήξημε απηψλ ησλ δπλαηνηήησλ πξνηείλακε ηνπο νξηζκνχο: 

α. Κεθαλίδα Κανόνα (Rule heading): Δδψ νξίδνληαη ηα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαλφλα (ρήκα 1. 16.). 
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Classification:                       Όλνκα Κιάζεο 

Version:                                 Όλνκα Έθδνζεο 

         Key_Order:                           Σηκή (Αιεζήο / Φεπδήο) 

 

 

Σσήμα 1. 16. : Σππηθφο Οξηζκφο Κεθαιίδαο Καλφλα 

 

i.Σν θαηεγφξεκα Classification νξίδεη ηελ θιάζε ζηελ νπνία αλήθεη ν θαλφλαο. 

ii.Σν θαηεγφξεκα Version νξίδεη ηελ θιάζε ηνπ (αλ ππάξρεη). 

iii.Σν Key-Order, εθθξάδεη εάλ ε ζεηξά ησλ ηκεκάησλ ηνπ θαλφλα (formulae) εθθξάδεη 

ηελ χπαξμε „ζρεηηθνχ θιεηδηνχ‟. 

β.   Πεπιοπιζμοί Ακεπαιόηηηαρ Κανόνα, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη: 

a. Έιεγρνο βαζηζκέλνο ζηελ Άιγεβξα Boole, γηα ηελ απνθπγή νξηζκνχ 

ζπγθξνπφκελσλ θαλφλσλ (π.ρ. „c  a  b‟ θαη  „„c  a  (not b)‟).  Δπίζεο 

ζηελ πεξίπησζε ζπγθξνχζεσλ θαλφλσλ φπσο „ c  a  b‟  θαη  „c  not 

(not(a)  not (b))‟ (ην νπνίν είλαη ηζνδχλακν κε „c  a  b‟), ην ζχζηεκα 

κπνξεί λα νξηζηεί : 

i. Απζηεξό, νπφηε ζα δέρεηαη ηνλ πξψην θαλφλα 

ii. Υαιαξό θαη ζα δέρεηαη ηνλ δεχηεξν. 

b. Έιεγρνο ρεηηθνύ Κιεηδηνύ, γηα λα γίλεηαη έιεγρνο εάλ δχν key-ordered θαλφλεο 

είλαη ίδηνη εθηφο απφ ηε ζεηξά ησλ κεξψλ (formulae) ηνπ θαλφλα, νπφηε θαη λα 

επηιέγεηαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή ν έλαο απφ απηνχο, σο νξζφο. 

c. Έιεγρνο Οξηζκέλνο από ηνλ πξνγξακκαηηζηή ή ρξήζηε, γηα ηνλ νξηζκφ ησλ 

„έμσζελ‟ απαηηνχκελσλ πεξηνξηζκψλ. 

 

1.5. Ανακεθαλαίυζη - Σςνειζθοπά 

Ο αξρηθόο θηιφδνμνο ζηόρνο ηεο ζπλνιηθήο έξεπλαο πνπ πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ζηελ 

παξνχζα δηαηξηβή ήηαλ ε νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε  δεδνκέλσλ θαη γλώζεο πνπ αθνξνύλ ηνλ 

αλζξώπηλν εγθέθαιν θαη είλαη ηθαλά  - ζε ζπλεξγαζία κε ηα δεδνκέλα ηνπ Βηνκαγλεηηζκνχ - 

λα νδεγήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ επηιεπηηθψλ εζηηψλ.  Οη αλάγθεο κηαο ηέηνηαο ραξηνγξάθεζεο 

έζεζαλ ζέκαηα αλαπαξάζηαζεο πνιύπινθσλ ηξηζδηάζηαησλ θαη δηθηπαθώλ αληηθεηκέλσλ κε 

ζπγθεθξηκέλεο ινγηθέο δηαηάμεηο θαη ηεξαξρίεο κεηαμύ ηνπο. Απηά ηα δεηήκαηα κειεηήζεθαλ ζε 

έλα εχξνο ηχπσλ κνληέισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ αθνινπζψληαο ηε ρξνληθή εμέιημε 

ησλ κνληέισλ λα αμηνπνηεζεί απφ θαζέλα ηνπο ηα θαηάιιεια ζηνηρεία. Έηζη ηειηθά 

θηλεζήθακε αλάκεζα ζην πνιχ δηαδεδνκέλν ζρεζηαθφ κνληέιν ην νπνίν πξνζθέξεη απιφηεηα 

θαη αξθεηή ελλνηνινγηθή εθθξαζηηθή δχλακε, ζην εκαληηθφ κνληέιν IFO [Α12] κε ηα 

επέιηθηα εξγαιεία αλαπαξάζηαζεο θαη ζηε ζχγρξνλε, (εηδηθά γηα ηε δεθαεηία ηνπ ‟90) 

ζπκπαγνχο θαη πινχζηαο εθθξαζηηθήο ηζρχνο, αληηθεηκελνζηξαθή ινγηθή.  

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο εθηεηακέλεο θαη πνιχπιεπξεο έξεπλαο ήηαλ ν νξηζκφο  λέσλ ηχπσλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ηδηαίηεξσλ εγθεθαιηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ε 

εηζαγσγή λέσλ ηειεζηψλ, ελλνηψλ θαη δνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ινγηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη ησλ ηεξαξρηψλ ηνπο. Απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε δηαβαζκηζκέλα απφ κνληέιν ζε 

κνληέιν, φπνπ νη νξηζκνί ζε θαζέλα απφ απηά βαζίδνληαλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ, απνηειψληαο επέθηαζή ηνπο, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κνληέινπ. Έηζη 

νξίζηεθε ε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ  BDB (Brain Data Base) [2, 3, 4, 6], ε επέθηαζε 
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ηνπ κνληέινπ IFO, ην 3D-IFO [5] θαζψο θαη ην αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν MITOS [9, 

10].   

Ζ ζπλεηζθνξά  ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη πξφηαζεο κνληέισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

έγθεηηαη ζηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο θαη επέθηαζεο πνπ δηαζέηεη.  Απηφ θπξίσο  

νθείιεηαη ζηελ ηδηαίηεξε πνιππινθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο γλψζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

αλζξψπηλν εγθέθαιν - ην πην ζχλζεην αλζξψπηλν „ζχκπαλ‟. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν νξηζκφο ησλ 

θαηάιιεισλ ηχπσλ δεδνκέλσλ θαη εξγαιείσλ γλψζεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηφζν 

ζχλζεησλ δεδνκέλσλ θαη γλψζεο, κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε άιινπο  ελδηαθέξνληεο ρψξνπο 

κε αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα, άιιεο ηαηξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ) ή 

λα απνηειέζεη καγηά γηα λέα πην εμειηγκέλα κνληέια. 

 

Δδψ αο ζεκεησζεί πσο ε έξεπλα ηεο βηβιηνγξαθίαο [A8, A11, A12, A15, A17, A20, A25-A29] 

ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη ηηο επεθηάζεηο εηδηθψλ ή γεληθψλ κνληέισλ δεδνκέλσλ,  δείρλεη πσο 

ζπλήζσο ε πξνζθνξά θάζε λέαο πξφηαζεο είλαη ε εμήο: Δμππεξεηεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

γηα ηηο νπνίεο νξίζηεθε, απνηειψληαο θάπνηεο θνξέο ηνλ ππξήλα δεκηνπξγίαο άιισλ ζρεηηθψλ 

κνληέισλ. Απηφ φκσο πνπ απφ επηζηεκνληθήο/εξεπλεηηθήο  πιεπξάο είλαη ην ζεκαληηθφηεξν, 

είλαη πσο ζρεδφλ πάληα ππξνδνηεί λέεο ηδέεο νη νπνίεο ζπλζέηνπλ θάηη εληειψο θαηλνχξγην.  
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Η κάζεζε ζ' όζνπο επηπρνύλ είλαη ζηνιίδη 

 θαη ζ' όζνπο αηπρνύλ είλαη θαηαθύγην... 

 Δημόκριτος  

 

 

 

Μέρος  Β’: 
 

 

Ανεύρεζη Ομοιοηήηων ανάμεζα ζε 

πολσδιάζηαηα ανηικείμενα 

(Similarity  Search among  

Multidimensional Objects) 
 

 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, η απσική μαρ έπεςνα είσε ζαν αθεηηπία και κίνηηπο ηο 

σπημαηοδοηούμενο έπγο ηηρ σαπηογπάθηζηρ ηος ανθπώπινος εγκεθάλος για ηην ανακάλςτη 

ιδιαίηεπα σπήζιμηρ ιαηπικήρ γνώζηρ. Καηά ηελ έξεπλα απηή αλέθπςαλ δύν βαζηθέο εξεπλεηηθέο 

θαηεγνξίεο:  

1) Η Αναπαπάζηαζη και Διασείπιζη πνιύπινθσλ, κε-νκνηνγελώλ, δηθηπαθώλ κεξηθέο θνξέο 

ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ (ημημάηυν ηος εγκεθάλος – brain objects).  

2) Η αποηελεζμαηική διασείπιζη-σπήζη γνυζηών  αλλά και παπαγόμενυν  εξαπηήζευν και 

ζςζσεηίζευν δεδομένυν  και γνώζηρ (data and knowledge dependencies), ε νπνία κπνξεί 

λα αλαβαζκίζεη ηελ απόδνζε θαη ηε δπλακηθή ηεο ελ ιόγσ ραξηνγξάθεζεο. Η κειέηε 

πνπ αθνξνύζε απηό ην πξόβιεκα, νδήγεζε ζηε δηαπίζησζε πσο είλαη αλαγθαία ε: 

       διεπεύνηζη θεμάηυν ανεύπεζηρ ομοιοηήηυν ( similarity  search) 

ανάμεζα ζε πολςδιάζηαηα ανηικείμενα .   

ε νπνία απνηειεί θαη ην κεγαιύηεξν (δεύηεξν) κέξνο ηεο ζπλνιηθήο έξεπλαο. 

Μέρξη ην πέξαο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, είραλ κειεηεζεί πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πξώηε 

από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο (παξνπζηάζηεθαλ ζην πξώην κέξνο ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο), 

ελώ ε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αλίρλεπζε νκνηνηήησλ αθνινύζεζε, αλεμάξηεηε κελ αιιά 

εκπλεπζκέλε από ην αξρηθό έξγν-εθαξκνγή ηεο ραξηνγξάθεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ. 

Γη’ απηό ην ιόγν, αλ θαη νη αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο  εθαξκνγήο απνηεινύλ ζεκείν 

εθθίλεζεο θαη αλαθνξάο ζ’ απηό ην δεύηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο, δελ εζηηάδνπκε ζε απηή ηελ 

εθαξκνγή αιιά ππάξρεη κία κεγαιύηεξε επέθηαζε ζηα ‘πεδία νξηζκνύ’ ησλ κεζόδσλ θαζώο 
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θαη ησλ βαζηθώλ παξαδεηγκάησλ εθαξκνγήο. Απηό γίλεηαη θπξίσο γηα ιόγνπο μεγαλύηεπηρ 

γενίκεςζηρ/εμβέλειαρ  ηυν αποηελεζμάηυν θαη εςκολόηεπηρ καηανόηζηρ ηυν παπαδειγμάηυν – 

αθνύ ν εγθέθαινο είλαη έλα ζαπκάζην αιιά ηδηαίηεξα πνιύπινθν θαη κε νηθείν γεληθά  πεδίν.  

Τν δεύηεξν ινηπόλ κέξνο ηεο παξνύζαο δηαηξηβήο, πξαγκαηεύεηαη δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

αλαδήηεζε νκνηνηήησλ αλάκεζα ζε πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα.  Απηό ην ζέκα απνηειεί έλα 

ηδηαίηεξα επξύ θαη πνιύπιεπξν πεδίν έξεπλαο ην νπνίν έρεη δηεξεπλεζεί από δηάθνξεο πιεπξέο 

θαη νπηηθέο γσλίεο. Παξόια απηά, πνιιά είλαη ηα αλνηθηά ζέκαηα θαζώο θαη νη δπλαηόηεηεο 

βειηηζηνπνίεζεο θαη δηεύξπλζεο ππαξθηώλ ιύζεσλ. Σηα πιαίζηα ηεο έξεπλάο καο, 

δηεξεπλώληαη ηξία δηαθνξεηηθά δεηήκαηα αλαδήηεζεο νκνηνηήησλ αλάκεζα ζε πνιπδηάζηαηα 

αληηθείκελα θαη παξνπζηάδνληαη ζηα ηξία επόκελα θεθάιαηα κε ηα αληίζηνηρα ζέκαηα:  

 Τκεκαηηθή Οκνηόηεηα (ανοικηό θέμα). 

 Dimensional Curse (πηώζε ηεο απόδνζεο ησλ δέληξσλ νκνηνηήησλ κε ηελ αύμεζε ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ) θαη αληηκεηώπηζή ηεο (βεληιζηοποίηζη – ανοικηό θέμα). 

 Αλαδήηεζε ζπγγέλεηαο (θνηλήο πνξείαο) αλάκεζα ζε ραξαθηεξηζηηθά πνιπδηάζηαησλ 

αληηθεηκέλσλ (διεύπςνζη). 
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Η επηζηήκε πξέπεη λα πξνήιζε από ηελ αίζζεζε όηη θάηη δελ πήγαηλε θαιά. 

Thomas Carlyle, 1795-1888, Άγγλος σσγγραυέας 

Κεθάιαην 2  

Γύν Μέζνδνη γηα Αθξηβέζηεξε Αλαδήηεζε  Τκεκαηηθήο 

Οκνηόηεηαο   (Lui  k-n-match θαη INTESIS) 

 

 

Πεξηερόκελα Κεθαιαίνπ 

 

2.1. Βαζηθέο Έλλνηεο 

2.1.1. Μέζνδνη k-n-match θαη frequent k-n-match,  Πξνβιήκαηα- Αλεπάξθεηεο 

2.2. 

      2.2.1. Μέζνδνο Lui k-n-match 

      2.2.2. Αμηνιόγεζε – Σπκπεξάζκαηα 

2.3. Μέζνδνο INTESIS 

      2.3.1. Τκεκαηηθή  Οκνηόηεηα 

      2.3.2. Οινθιήξσζε Τκεκαηηθήο θαη Πιήξνπο Οκνηόηεηαο 

2.3.3. Αμηνιόγεζε – Σπκπεξάζκαηα 

2.4.  Γεκνζηεύζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 

2.5.  Αναφορές  τοσ Κεφαλαίοσ 

2.6.  Παξάξηεκα 2
νπ

 Κεθαιαίνπ  –  R*-trees 

 

 

Σύκβνιν Έλλνηα - Σεκαζία 

ΝΝ Πξόβιεκα ηνπ θνληηλόηεξνπ γείηνλα (nearest neighbor (NN)) 

D 
Απόζηαζε κεηαμύ ηνπ  δνζέληνο αληηθεηκέλνπ(query object)  θαη ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο εθαξκνγήο(data objects) - (Σπλήζσο Δπθιείδεηα) 

di i-νζηή δηάζηαζε πνιπδηάζηαηνπ αληηθεηκέλνπ 

Q, q Αληηθείκελν Δξώηεζεο (Query Object) 

k Ο αξηζκόο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθηώληαη ζην εθάζηνηε k-n-match 

n Ο αξηζκόο ησλ δηαζηάζεσλ κε νκνηόηεηα 

ΒΓ Η Βάζε Γεδνκέλσλ: Έλα ζύλνιν πνιπδηάζηαησλ ζεκείσλ-αληηθεηκέλσλ 

P Έλα ζεκείν-αληηθείκελν 

pi Η ζπληεηαγκέλε ηνπ  P ζηε i-ζηε δηάζηαζε 

qi Η ζπληεηαγκέλε ηνπ  Q ζηε i-ζηε δηάζηαζε 

S Σύλνιν ζεκείσλ-αληηθεηκέλσλ 

ΠA Υπν-Αληηθείκελν ηνπ Α, σο πξνο ηνλ Πξνζαλαηνιηζκό 

ΜA Υπν-Αληηθείκελν ηνπ Α, σο πξνο ην Μέγεζνο 

ΦA Υπν-Αληηθείκελν ηνπ Α, σο πξνο ην Φξώκα 

Πίλαθαο 2.1. : Πίλαθαο Σπκβνιηζκώλ



Κεθάιαην 2                                                                  Απνδνηηθή Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε  Πνιπδηάζηαησλ          

Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Αλαθάιπςε Γλώζεο  

 

 

Α. Ν. Κξνηνπνύινπ                                    Σειίδα  57      

    

 

Σύλνςε 

Τν ζέκα ηνπ δεύηεξνπ θεθαιαίνπ είλαη ε επίιπζε ελόο αλνηθηνύ ζέκαηνο, ηεο αλίρλεπζεο ηεο 

ηκεκαηηθήο νκνηόηεηαο αλάκεζα ζε πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα θαη ηεο δεηθηνδόηεζεο ηωλ 

απνηειεζκάηωλ ηεο. Σπγθεθξηκέλα πξνηείλνληαη δύν κέζνδνη: ε Lui k-n-match γηα ηελ αλίρλεπζε 

θαη ε INTESIS  γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηε δεηθηνδόηεζε  ηωλ απνηειεζκάηωλ. 

Η πξώηε κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί απνηειέζκαηα ηεο πην ζεκαληηθήο πάλσ ζην ζέκα κειέηεο [Α12], 

πξνηείλνληαο κία παξαιιαγή ηεο όπνπ εηζάγεηαη ε ζπλεξγαζία κε ην ρξήζηε  νδεγώληαο ζε 

ζαθώο πην αζθαιή απνηειέζκαηα. Παξάιιεια ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηε κείσζε ηνπ 

απαηηνύκελνπ ρξόλνπ, εηζάγνληαο έλαλ επξεηηθό (heuristic) ηξόπν γξεγνξόηεξνπ  ηεξκαηηζκνύ  

ηεο κεζόδνπ.  

Η δεύηεξε κέζνδνο βαζηδόκελε ζε κία  παξαηήξεζε ησλ ζπλζεθώλ όπνπ  κπνξεί λα ηζρύζεη ε 

κεηαβαηηθή ηδηόηεηα (βαζηθή γηα ηε ρξήζε ησλ δέληξσλ), πξνηείλεη κία „δηαίξεη θαη βαζίιεπε‟ 

δηαδηθαζία, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο ηκεκαηηθήο, πιήξνπο αιιά θαη αηνκηθήο 

νκνηόηεηαο
1
 ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ κπνξνύλ λα δεηθηνδνηεζνύλ. Η απόδνζε ηεο κεζόδνπ 

κπνξεί λα ζπλαγσληζηεί εθείλε ηνπ R*-tree ελώ αθόκε θαη ε ρεηξόηεξή ηεο πεξίπησζε δελ 

εηζάγεη κεγάιεο επηβαξύλζεηο. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Δμόξπμε πνιπδηάζηαησλ δεδνκέλσλ, ηκεκαηηθή νκνηόηεηα (partial 

similarity), k-n-match, αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ-ππνινγηζηή (human-computer interaction), 

αηνκηθή νκνηόηεηα (individual similarity), πιήξεο νκνηόηεηα (full similarity), δηαίξεζε 

πξνβιήκαηνο (problem division), αιγόξηζκνο MultiTreeSimilarity. 

 

2.1. Βαζηθέο Έλλνηεο 

Οη πεξηζζόηεξεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε νκνηνηήησλ αλάκεζα ζε πνιπδηάζηαηα 

αληηθείκελα, έρνπλ κνληεινπνηήζεη (πξνηππνπνηήζεη) ην πξόβιεκα απηνύ ηνπ είδνπο ηεο 

νκνηόηεηαο σο ην πξόβιεκα ηνπ θνληηλόηεξνπ γείηνλα (nearest neighbor (NN) problem). Γηα 

ηε ιύζε ηνπ ΝΝ ρξεζηκνπνηείηαη ε απόζηαζε D
*
 κεηαμύ ηνπ  δνζέληνο αληηθεηκέλνπ(query 

object)  θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο εθαξκνγήο(data objects), κε βάζε ην ζύλνιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ(features) ησλ αληηθεηκέλσλ. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε έρεη έλα βαζηθό 

κεηνλέθηεκα: όηαλ ππάξρνπλ δηαζηάζεηο κε κεγάιεο δηαθνξέο, αθόκε θη αλ είλαη ιίγεο, 

απμάλνπλ αξθεηά ηελ ππνινγηδόκελε απόζηαζε έηζη ώζηε νη απνζηάζεηο αληηθεηκέλσλ πνπ 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη όκνηα, λα θαηαιήγνπλ λα έρνπλ κεγάιεο ηηκέο θαη ζπλεπώο λα 

κελ αληρλεύεηαη ε νκνηόηεηά ηνπο (π.ρ. όκνηα αληηθείκελα κε πνιύ δηαθνξεηηθό κέγεζνο). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, γηα αληηθείκελα ηα νπνία δηαθέξνπλ ιίγν ζε θάζε δηάζηαζε (π.ρ. ιίγν 

δηαθνξεηηθό ρξώκα, ζρήκα, πξνζαλαηνιηζκό θ.ι.π.)  θαη θαηαιήγνπλ λα είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ζπλνιηθά πνιύ δηαθνξεηηθά, ε ππνινγηδόκελε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε έρεη 

κηθξή ηηκή, νπόηε αληρλεύνληαη ζαλ όκνηα, ρσξίο λα είλαη. Σν ηειηθό απνηέιεζκα-κεηνλέθηεκα 

είλαη λα κελ εληνπίδνληαη  ηκεκαηηθέο(partial) νκνηόηεηεο θαη ζπλεπώο ηκεκαηηθά όκνηα 

αληηθείκελα θαη ηε ζέζε ηνπο ζην ζύλνιν ηωλ όκνηωλ αληηθεηκέλωλ λα παίξλνπλ αληηθείκελα 

ιηγόηεξν όκνηα. Οη ηκεκαηηθέο νκνηόηεηεο, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηδηαίηεξα δηεξεπλεκέλν ηύπν 

ηεο πιήξνπο νκνηόηεηαο (full similarity), αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθέο νκνηόηεηεο νη νπνίεο 

δελ είλαη πιήξεηο, αιιά  θαζηζηνύλ ηα αληηθείκελα όκνηα. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ έρνπκε έλα 

ζύλνιν αληηθεηκέλσλ κε ραξαθηεξηζηηθά όπσο δηαζηάζεηο, πξνζαλαηνιηζκό, ζέζε θαη  

ρξώκα θαη θάπνηα αληηθείκελα είλαη πξαγκαηηθά όκνηα ή αθόκε θαη ίδηα ζηα ηξία πξώηα 

                                                 
1
 Έλλνηα πνπ εηζάγεηαη κέζσ ηεο κεζόδνπ INTESIS. 

*
 Σπλήζσο ε Δπθιείδεηα απόζηαζε 
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ραξαθηεξηζηηθά αιιά έρνπλ πνιύ δηαθνξεηηθό ρξώκα (π.ρ. άζπξν-καύξν), απηά απνηεινύλ 

ηκεκαηηθά όκνηα αληηθείκελα (όπσο είλαη θαλεξό, ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ε απόζηαζε D 

κεηαμύ ηνπο ζα είλαη αξθεηά κεγάιε (ιόγσ ηνπ ρξώκαηνο) γηα λα παξαπέκςεη ζηελ ππαξθηή
2
 

νκνηόηεηα ).  

Οη πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο νη νπνίεο έρνπλ κειεηήζεη ηελ ηκεκαηηθή νκνηόηεηα, έρνπλ 

εζηηάζεη ζε δεδνκέλα εηθόλαο [Α33, Α34, Α35]. Η εξγαζία πνπ επεθηείλεηαη ζε 

πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα γεληθά, είλαη ε [Α12] θαη έρεη νδεγήζεη ζε αμηόινγα 

απνηειέζκαηα ζην ζέκα ηεο ηκεκαηηθήο νκνηόηεηαο, εηζάγνληαο ηηο κεζόδνπο k-n-match θαη 

frequent k-n-match. Παξόια απηά παξνπζηάδεη θάπνηεο αδπλακίεο νη νπνίεο ηειηθά νδεγνύλ 

είηε ζε αλεύξεζε πιήξνπο νκνηόηεηαο είηε ζε κία θαηά πεξίπησζε κόλν (θαη ζρεδόλ ηπραία) 

αλίρλεπζε ηκεκαηηθήο νκνηόηεηαο (κε ηα θαηάιιεια n‟s, ηα νπνία όκσο δελ κπνξνύλ λα 

πξνζδηνξηζηνύλ από θάπνην ηύπν ή κέζνδν). Όια απηά ζα παξνπζηαζηνύλ ζηελ  επόκελε 

ελόηεηα. 

 

2.1.1. Μέζνδνη k-n-match θαη frequent k-n-match,  Πξνβιήκαηα-Αλεπάξθεηεο 

Πξνηνύ ζπδεηεζνύλ νη δύν απηέο κέζνδνη, ζα αζρνιεζνύκε κε έλα αληηπξνζσπεπηηθό 

παξάδεηγκα όπνπ αθελόο νη ηκεκαηηθέο νκνηόηεηεο είλαη θαλεξέο „κε ην κάηη‟ αιιά δελ 

αληρλεύνληαη από ηε ρξήζε ηεο θιαζζηθήο Δπθιείδεηαο απόζηαζεο θαη αθεηέξνπ 

αλαδεηθλύεηαη ε αλσηεξόηεηα – ζε αξρηθό επίπεδν – ηεο κεζόδνπ k-n-match. Έζησ ινηπόλ 

ηέζζεξα ελδεηθηηθά αληηθείκελα κίαο βάζεο δεδνκέλσλ δέθα (10) δηαζηάζεσλ [Α12], όπσο 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.2. θαη έλα αληηθείκελν εξώηεζεο Q(query object) 

(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1). Η αλαδήηεζε ηνπ θνληηλόηεξνπ γείηνλα ηνπ Q  κε ηε ρξήζε ηεο 

Δπθιείδεηαο απόζηαζεο ζα επηζηξέςεη ζαλ απνηέιεζκα ην αληηθείκελν 4, ελώ είλαη εύθνιν 

λα δηαθξίλεη θαλείο πσο ηα ηξία πξνεγνύκελα αληηθείκελα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

πεξηζζόηεξν όκνηα κε ην Q αιιά έρεη ζεσξεζεί ην αληίζεην ιόγσ ηεο κεγάιεο ηνπο δηαθνξάο 

κε ην Q ζε κία δηάζηαζε (ε δηάζηαζε κε ηελ ηηκή 100). 

 

ID d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 

1 1,05 100 1,2 1,6 1,6 1,05 1,2 1,2 1 1 

2 1,4 1,4 1,4 15 100 1,4 1,2 1,2 1,05 1,1 

3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2 100 2 2 

4 1 1 20 20                                                                                                                         20 20 20 20 20 20 

5 1 1 1,05 1,05 50 50 50 50 50 100 

Πίλαθαο 2.2.: Παξάδεηγκα όπνπ δελ αληρλεύεηαη ε ηκεκαηηθή νκνηόηεηα 

Απηό ην θαηλόκελν γίλεηαη πεξηζζόηεξν έληνλν ζε δεδνκέλα πνιιώλ δηαζηάζεσλ όπνπ 

κεγαιώλεη ε πηζαλόηεηα ύπαξμεο θάπνησλ δηαζηάζεσλ κε πνιύ κεγάιεο δηαθνξέο. 

                                                 
2
 Γύν ηέηνηα αληηθείκελα ζηε γεληθή πεξίπησζε – θαη απηή ζα εμεηάζνπκε - ζεσξνύληαη όκνηα. Σε πνιύ εηδηθέο 

εθαξκνγέο είλαη δπλαηόλ δηαθνξέο ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά  λα απνηεινύλ πξάγκαηη ζπλνιηθή δηαθνξά ( π.ρ. 

ζε θάπνηεο ηαηξηθέο εθαξκνγέο  ε δηαθνξά ζην ρξώκα ελόο όγθνπ ). 
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Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ εθαξκνγώλ έρνπκε όηαλ ππάξρεη κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ όπνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζόξπβνο θαη ζπλεπώο αιινίσζε θάπνησλ δεδνκέλσλ. 

Γηα λα απνθεπρζνύλ ιαζεκέλα απνηειέζκαηα όπσο απηό ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ Πίλαθα 

2.2., ζηελ [Α12]  πξνηείλεηαη αξρηθά ε κέζνδνο  k-n-match, ε νπνία κε δπλακηθό ηξόπν 

εζηηάδεη ηνλ έιεγρν ζηηο δηαζηάζεηο όπνπ ηα αληηθείκελα είλαη πεξηζζόηεξν όκνηα. Μ‟ άιια 

ιόγηα, ε k-n-match βαζίδεηαη ζε ππνινγηζκό δηαθνξώλ - αλάκεζα ζηα αληηθείκελα – κηθξνύ 

αξηζκνύ δηαζηάζεσλ(ησλ πην όκνησλ) θαη όρη όισλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη νξηζκνί πνπ 

νδεγνύλ ζηνλ ηειηθό νξηζκό ηνπ k-n-match πξνβιήκαηνο είλαη: 

Οξηζκόο 1: N-match difference 

Γνζέληωλ δύν ζεκείωλ(αληηθεηκέλωλ)  P(p1, p2,..,pd) θαη Q(q1,q2,..,qd) κε d δηαζηάζεηο, έζηω 

δi=│ai-bi │, i=1,…d.  Ο πίλαθαο ηαμηλνκείηαη ζε αύμνπζα ζεηξά θαη έζηω {δ’i,…,δ’d} ν 

ηαμηλνκεκέλνο πίλαθαο. Σόηε ε δ’n  είλαη ε δηαθνξά n-match ηνπ Α από ην Β. 

Οξηζκόο 2:  Πξόβιεκα Ν-match   

Γνζείζεο κίαο βάζεο δεδνκέλωλ ΒΓ d δηαζηάζεωλ, ελόο ζεκείνπ (αληηθεηκέλνπ) εξώηεζεο Q 

θαη ελόο αθεξαίνπ n (1≤ n ≤ d), βξίζθεηαη ην ζεκείν (αληηθείκελν)  Ρ  ΒΓ ην νπνίν έρεη ηε 

κηθξόηεξε δηαθνξά n-match από ην Q. Σν Ρ θαιείηαη ην n-match ζεκείν ηνπ Q. 

Σην παξάδεηγκα ηνπ Πίλαθα 2.2., ην ζεκείν 3 είλαη ην 6-match (δ=0,1) ηνπ Q, ην ζεκείν 1 

είλαη ην 7-Match(δ=0,2) θαη ην ζεκείν 2 ην 8-match (δ=0,4). 

Μεηά από ηνπο παξαπάλσ νξηζκνύο κπνξεί λα νξηζηεί ην πξόβιεκα k-n-match. 

Οξηζκόο 3: Πξόβιεκα k-n-match 

Γνζείζεο κίαο βάζεο δεδνκέλωλ ΒΓ, d δηαζηάζεωλ θαη c ζεκείωλ(αληηθεηκέλωλ),  ελόο 

ζεκείνπ (αληηθεηκέλνπ) εξώηεζεο Q, ελόο αθεξαίνπ n (1≤ n ≤ d) θαη ελόο αθεξαίνπ k≤c, 

βξίζθεηαη έλα ζύλνιν S απνηεινύκελν από k ζεκεία(αληηθείκελα) ηεο ΒΓ ηέηνηα ώζηε γηα θάζε 

ζεκείν Ρ1  S θαη θάζε ζεκείν Ρ2 ΒΓ-S, ε δηαθνξά n-match κεηαμύ ηωλ Ρ1 θαη Q λα είλαη 

κηθξόηεξε ή ίζε κε ηε δηαθνξά n-match κεηαμύ ηωλ Ρ2 θαη Q. Σν S είλαη ην k-n-match ζύλνιν 

ηνπ Q. 

Όπσο είλαη θαλεξό, ην k-n-match εξώηεκα γηα ην παξάδεηγκα ηνπ Πίλαθα 2.2., ζα 

επηζηξέςεη σο όκνηα πξνο ην Q (αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ n) θάπνηα από ηα 

αληηθείκελα(ζεκεία) 1,2 θαη 3,  ελώ ζα απνθιείζεη ην ηέηαξην θαη ην πέκπην αληηθείκελν ηα 

νπνία είλαη θαλεξά αλόκνηα κε ην Q. Τν πνηά αθξηβώο αληηθείκελα ζα επηζηξέςεη ε κέζνδνο, 

εμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηνπ n (δειαδή από ην πόζεο δηαζηάζεηο ζα ιεθζνύλ ππ‟όςηλ ζηελ 

νκνηόηεηα) γεγνλόο πνπ παξακεηξνπνηεί ηε κέζνδν. Σε πεηξάκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

[Α12] θαίλεηαη  πνιύ θαζαξά πσο ε πνηόηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη 

από ηελ εθάζηνηε ηηκή ηνπ n, γηα ηελ νπνία όκσο δελ ππάξρεη θάπνηνο ηξόπνο λα εληνπηζηεί 

ε θαηαιιειόηεξε. Πεηξακαηηθά αιιά θαη ζεσξεηηθά έρεη απνδεηρηεί όηη νύηε νη κηθξέο αιιά 

νύηε θαη νη πνιύ κεγάιεο ηηκέο ηνπ n είλαη ηδαληθέο γηα θαιά/αμηόπηζηα απνηειέζκαηα, 

πεξηνξίδνληαο έηζη ην ζύλνιν ηηκώλ ηνπ n ρσξίο όκσο λα κπνξεί λα εληνπηζηεί ην αθξηβέο 

„θαιό‟ n. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηό ην πξόβιεκα, ζηελ [Α12] νξίδεηαη ε κέζνδνο Frequent 

K-N-Match, θαηά ηελ νπνία εληνπίδνληαη πξώηα ηα  k-n-match ζύλνια απαληήζεσλ γηα έλα 

εύξνο [n0,..,n1] ησλ ηηκώλ ηνπ n θαη θαηόπηλ επηιέγνληαη ωο απάληεζε ηα k 

αληηθείκελα/ζεκεία πνπ εκθαλίδνληαη πην ζπρλά ζηα ζύλνια απαληήζεσλ. 

Οξηζκόο 4:  Πξόβιεκα Frequent K-N-Match  

Γνζείζεο κίαο βάζεο δεδνκέλωλ ΒΓ, d δηαζηάζεωλ θαη c ζεκείωλ(αληηθεηκέλωλ),  ελόο 

ζεκείνπ (αληηθεηκέλνπ) εξώηεζεο Q, ελόο δηαζηήκαηνο αθεξαίωλ [n0,..,n1] εληόο ηνπ [1,..d] 



Κεθάιαην 2                                                                  Απνδνηηθή Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε  Πνιπδηάζηαησλ          

Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Αλαθάιπςε Γλώζεο  

 

 

Α. Ν. Κξνηνπνύινπ                                    Σειίδα  60      

    

θαη ελόο αθεξαίνπ k≤c , έζηω όηη ηα S0, …, Si είλαη ηα ζύλνια απαληήζεωλ ηωλ k-n0-match, .., 

k-n1-match αληίζηνηρα. Βξίζθεηαη έλα ζύλνιν T από  k ζεκεία (αληηθείκελα), ηέηνην ώζηε γηα 

θάζε ζεκείν(αληηθείκελν) P1  T θαη γηα θάζε ζεκείν(αληηθείκελν) P2  ΒΓ-T, ν αξηζκόο 

εκθαλίζεωλ ηνπ P1 ζηα S0, …, Si , λα  είλαη κεγαιύηεξνο ή ίζνο κε θείλνλ ηνπ P2. 

Η ινγηθή απηήο ηεο κεζόδνπ έρεη ζηεξηρηεί ζην όηη αθνύ δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί ην 

θαηαιιειόηεξν n γηα ην k-n-match, παξάγνπκε πεξηζζόηεξα k-n-matches (γηα πνιιά n) θαη 

δηαιέγνπκε ηα αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη πην ζπρλά ζηηο απαληήζεηο. Δδώ όκσο θξύβεηαη 

κηα παγίδα:  εθόζνλ ιακβάλνληαη ππ‟όςηλ πνιιά n – θαη κάιηζηα θαη κεγάια n – απηό 

ζεκαίλεη πσο ηα απνηειέζκαηα επεξεάδνληαη από πνιιέο δηαζηάζεηο – όιεο ή ζρεδόλ όιεο - 

νπόηε θαηαιήγνπκε ζε εληνπηζκό πιήξνπο νκνηόηεηαο. Απηό απνδεηθλύεηαη ζηελ  [Α12], 

όπνπ απνζαθελίδεηαη όηη ηειηθά ην frequent k-n-match είλαη κέζνδνο αλεύξεζεο πιήξνπο 

νκνηόηεηαο. Μεηά από απηό, εάλ επηζηέςνπκε ζην αξρηθό πξόβιεκα πνπ είλαη ν εληνπηζκόο 

ηκεκαηηθώλ νκνηνηήησλ, ζπκπεξαίλνπκε πσο ην πξόβιεκα νπζηαζηηθά δελ έρεη 

αληηκεησπηζηεί νύηε κε ην frequent k-n-match θαη ζπλεπώο  παξακέλεη αλνηθηό. Σηόρνο 

απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε δύν λέωλ κεζόδωλ  (Lui k-n-match θαη INTESIS) 

γηα ηνλ  εληνπηζκό  ηκεκαηηθώλ νκνηνηήηωλ αιιά  θαη ηελ επίηεπμε  κεγάιεο εγθπξόηεηαο  θαη 

αμηνπηζηίαο ηωλ  απνηειεζκάηωλ. 

 

2.2. 

2.2.1. Μέζνδνο Lui (Limited User-Interactive) k-n-match 

          [Σ18] 

Μεηά ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ κεζόδσλ πνπ πξνηάζεθαλ ζην [Α12] εληνπίζηεθαλ ηα 

βαζηθά ζεκεία αδπλακίαο ηνπο θαη ε έξεπλα ζηξάθεθε ζηνλ νξηζκό κίαο λέαο κεζόδνπ ε 

νπνία βαζηζκέλε ζε θείλεο ηνπ [Α12] ζα άξεη ηηο αδπλακίεο απηέο δίλνληαο κία απνδνηηθή 

ιύζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ηελ k-n-match ην πξόβιεκα ηεο βξίζθεηαη ζηελ αδπλακία 

εληνπηζκνύ ηνπ θαηάιιεινπ n. Από ηελ άιιε κεξηά, ε frequent k-n-match πξνθεηκέλνπ λα 

μεπεξάζεη απηή ηελ αδπλακία θαηαιήγεη λα ράλεη ηνλ αξρηθό ζηόρν θαη λα εληνπίδεη 

νκνηόηεηεο όρη πηα ηκεκαηηθέο, αιιά πιήξεηο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα νη πεξηζζόηεξεο 

ηκεκαηηθέο νκνηόηεηεο εληνπίδνληαη ζε θάπνηα k-n-matches αιιά ιόγσ ηνπ όηη δελ 

εκπιέθνπλ ην ζύλνιν ησλ δηαζηάζεσλ ζπλήζσο δελ εκθαλίδνληαη ζε ηόζα ζύλνια 

απαληήζεσλ ώζηε λα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ ηειηθνύ ζπλόινπ απάληεζεο. Απηή ε 

παξαηήξεζε καο δίλεη ηελ ηδέα εηζαγσγήο αιιειεπίδξαζεο αλζξώπνπ-ππνινγηζηή, έηζη 

ώζηε ην ηειηθό ζύλνιν απαληήζεσλ ζε θάζε k-n-match λα θαζνξίδεηαη από ην θηιηξάξηζκα 

πνπ ζα θάλεη ν ρξήζηεο. Μ‟ απηό ηνλ ηξόπν ηα ηκεκαηηθά όκνηα αληηθείκελα δε ζα „ραζνύλ‟ 

ζηελ πνξεία θηιηξαξίζκαηνο ησλ απνηειεζκάησλ αιιά ζα παξακείλνπλ ζην ηειηθό ζύλνιν 

απάληεζεο ιόγσ ηεο εκπινθήο ηνπ ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα κηα αξρηθή βειηίσζε ηνπ 

frequent k-n-match πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε ζην ρξήζηε ηνπ ζπλόινπ απνηειεζκάησλ 

γηα θάζε k-n-match θαη ηελ επηινγή από εθείλνλ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζεσξεί πσο όλησο 

είλαη όκνηα κε ην δνζέλ αληηθείκελν (Q). Απηά ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα ζα απνηεινύλ ην 

ηειηθό ζύλνιν απνηειεζκάησλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν k-n-match.  Αλ ε ηειηθή επηινγή ησλ k 

αληηθεηκέλσλ γίλεη κε ηε ινγηθή ηεο frequent k-n-match, ηόηε παξόιν πνπ ηα ηκεκαηηθά 

όκνηα αληηθείκελα δε ζα ραζνύλ ζηελ πνξεία ησλ k-n-matches, πηζαλώο λα ραζνύλ θαηά ηελ 

ηειηθή επηινγή ησλ πην ζπρλά εκθαληδόκελσλ ζηα ζύλνια απαληήζεσλ, αθνύ εηδηθά γηα ηα 
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κεγάια n δε ζα απνηεινύλ κέξνο ησλ απαληήζεσλ
3
. Έηζη πξνηείλνπκε θαη ζ‟ απηό ην ζηάδην 

λα ππάξρεη εκπινθή ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο ζα επηιέγεη ηα ηειηθά k όκνηα αληηθείκελα 

αλάκεζα ζηα αληηθείκελα ησλ επηκέξνπο ζπλόισλ απνηειεζκάησλ. Τν απνηέιεζκα είλαη 

κέρξη εδώ λα έρεη επηηεπρζεί πςειή εγθπξόηεηα απνηειεζκάησλ θαη επηινγή ησλ ηκεκαηηθά 

όκνησλ αληηθεηκέλσλ, εθόζνλ ππεηζέξρεηαη ην ππεύζπλν θηιηξάξηζκα ηνπ ρξήζηε. Τν 

πξόβιεκα πνπ εγείξεηαη εδώ αθνξά ηε ρξνληθή επηβάξπλζε πνπ δεκηνπξγείηαη όρη κόλν από 

ηε δηεπαθή κε ην ρξήζηε αιιά θαη από ηνλ ππνινγηζκό πνιιώλ k-n-matches ζεκαληηθό 

πνζνζηό ησλ νπνίσλ – όπσο εμεγήζεθε παξαπάλσ – είλαη πεξηηηά ιόγσ ηνπ όηη πξνηείλνπλ 

κε όκνηα αληηθείκελα. Η βαζηθή καο ινηπόλ ζθέςε ζρεηηθά κε ηε κείσζε απηήο ηεο 

επηβάξπλζεο ζηξάθεθε αθξηβώο ζε απηό ην δεύηεξν παξάγνληα θαζπζηέξεζεο. 

Λακβάλνληαο ππ‟όςηλ  ηε δηαπίζησζε ηεο πξνεγνύκελεο ελόηεηαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία 

νύηε νη κηθξέο αιιά νύηε θαη νη πνιύ κεγάιεο ηηκέο ηνπ n είλαη ηδαληθέο γηα θαιά/αμηόπηζηα 

απνηειέζκαηα, πξνζπαζήζακε λα βξνύκε  θάπνηα όξηα γηα ηα n ησλ k-n-matches. Δίλαη 

θαηαλνεηό πσο ηα πνιύ κηθξά n εθόζνλ εκπιέθνπλ πνιύ ιίγεο δηαζηάζεηο, ζηε γεληθή 

πεξίπησζε δελ κπνξνύλ λα  εληνπίζνπλ πνιιέο πξαγκαηηθέο νκνηόηεηεο. Παξόια απηά, όπσο 

είλαη ζεσξεηηθά αλακελόκελν αιιά θαίλεηαη θαη από ηα πεηξάκαηα ηεο [Α12], αξθεηά 

πξαγκαηηθά όκνηα αληηθείκελα εληνπίδνληαη ήδε από k-n-matches γηα κηθξά n.  Απηό 

ζπκβαίλεη γηαηί θάπνηα από ηα όκνηα αληηθείκελα  παξνπζηάδνπλ κεγάιε νκνηόηεηα ζε 

θάπνηεο δηαζηάζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν κηθξό n θαη απηέο νη δηαζηάζεηο είλαη 

πνπ δηακνξθώλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ρακειέο δηαθνξέο n-match, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ζε θάζε k-n-match ζύλνιν απνηειεζκάησλ. Από ηελ άιιε κεξηά, γηα ηα 

κεγάια n, ππάξρεη έλα n από ην νπνίν θαη κεηά, ηα ζύλνια απαληήζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ k-

n-matches δελ πεξηιακβάλνπλ θαλέλα αληηθείκελν κε πξαγκαηηθή ηκεκαηηθή νκνηόηεηα κε 

ην Q. Πην ζπγθεθξηκέλα, όπσο παξαηεξήζεθε από πεηξάκαηα ηνπ [Α12], όζν κεγαιύηεξνο 

είλαη ν αξηζκόο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ, ηόζν πεξηζζόηεξα είλαη ηα n ησλ 

νπνίσλ ηα k-n-matches δελ εληνπίδνπλ ηκεκαηηθέο νκνηόηεηεο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί όζν 

κεγαιώλεη ν αξηζκόο ησλ δηαζηάζεσλ, νη ππνινγηδόκελεο  δηαθνξέο δελ κπνξνύλ λα 

αληηπξνζσπεύζνπλ νκνηόηεηα επεηδή ε απόζηαζε ηνπ θνληηλόηεξνπ ζην Q αληηθεηκέλνπ 

πξνζεγγίδεη εθείλε ηνπ πην απνκαθξπζκέλνπ [Α13, Α14]. Παξόιν πνπ απηή ε παξαηήξεζε 

έρεη απνδεηρηεί γηα άιιεο κεηξηθέο απνζηάζεσλ (π.ρ. Δπθιείδεηα απόζηαζε) δελ πεξηνξίδεηαη 

ζ‟ απηέο, θη απηό γηαηί ε βάζε ηεο απόδεημεο είλαη όηη νη απνζηάζεηο αληηθεηκέλσλ πνιιώλ 

δηαζηάζεσλ επηζηξέθνπλ κία κέζε απόζηαζε ε  νπνία – θαζώο απμάλνληαη νη δηαζηάζεηο – 

δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεύζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηαθνξέο ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Μ‟ άιια ιόγηα  δελ κπνξνύκε λα μέξνπκε αλ ε ππνινγηζκέλε απόζηαζε έρεη 

επεξεαζηεί θπξίσο από πνιιέο κηθξέο ή κέηξηεο δηαθνξέο ή από ιίγεο αιιά κεγάιεο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δηαζηάζεηο. Σηελ πξώηε πεξίπησζε ηα αληίζηνηρα αληηθείκελα είλαη 

κάιινλ αλόκνηα ελώ ζηε δεύηεξε ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

Λακβάλνληαο ππ‟όςηλ απηέο ηηο παξαηεξήζεηο, βγάιακε ην ζπκπέξαζκα πσο ν πεξηνξηζκόο 

ησλ αλώθεισλ k-n-matches κπνξεί λα επηηεπρζεί εζηηάδνληαο θαη ειέγρνληαο ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ n. Φξεζηκνπνηώληαο ινηπόλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε – 

όπσο πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ – θαηαθέξακε λα ειαηηώζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ 

εθηεινύκελσλ  k-n-matches, ειέγρνληαο γηα κεγάια n, ζε πνηό n δελ επηιέγνληαη από ην 

ρξήζηε λέα όκνηα αληηθείκελα. Καη αθνύ δελ ππάξρεη θάπνηνο ηξόπνο νξηζκνύ ηνπ νξίσλ γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κεγάισλ θαη ησλ κηθξώλ n, νξίζακε απζαίξεηα σο όξην ην d/2 – ην 

ήκηζπ ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαζηάζεσλ – πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη 

αζθαιέο πιαίζην.  

                                                 
3
 Δθόζνλ γηα ηα κεγάια n  ζηελ νπζία ειέγρεηαη ε πιήξεο νκνηόηεηα, ιόγσ ησλ πνιιώλ δηαηάζεσλ πνπ 

εκπιέθνληαη. 
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Τν απνηέιεζκα απηήο ηεο αλάιπζεο θαη ζπιινγηζηηθήο είλαη ν νξηζκόο ηεο παξαθάησ 

κεζόδνπ, ε νπνία κε αζθάιεηα θαη εγθπξόηεηα εμαζθαιίδεη ηελ αλεύξεζε ησλ ηκεκαηηθώλ 

νκνηνηήησλ ζε έλα πνιπδηάζηαην ζύλνιν αληηθεηκέλσλ, κε παξάιιειε ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ρξνληθήο επηβάξπλζεο: 

 

Lui k-n-match: 

Γνζείζεο κίαο βάζεο δεδνκέλωλ ΒΓ, d δηαζηάζεωλ θαη c ζεκείωλ(αληηθεηκέλωλ),  ελόο 

ζεκείνπ (αληηθεηκέλνπ) εξώηεζεο Q, ελόο δηαζηήκαηνο αθεξαίωλ [n0,..,n1] εληόο ηνπ [1,..d] 

θαη ελόο αθεξαίνπ k≤c , ππνινγίδνληαη ηα k-n-matches γηα έλα ζύλνιν από n [nlui0,nlui1]. Γηα  

θάζε n ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζην ρξήζηε ν νπνίνο απνθαζίδεη πνηά είλαη ηα k ή 

ιηγόηεξα πξαγκαηηθά ηκεκαηηθά όκνηα πξνο ην Q αληηθείκελα, δεκηνπξγώληαο ην ζύλνιν k’ ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη εθείλα ηα επηιεγκέλα αληηθείκελα ηα νπνία δελ έρνπλ επηιεγεί ζε 

πξνεγνύκελα k-n-matches (δηαθνξεηηθά (distinct) αληηθείκελα). Η δηαδηθαζία ζηακαηά όηαλ 

γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν n κεγαιύηεξν ηνπ d/2, ην ζύλνιν k’ παξακέλεη άδεην˙ απηό ην n 

νλνκάδεηαη  stop n. Σειηθά, αλ ην ζπλνιηθό πιήζνο ηωλ αληηθεηκέλωλ πνπ θηινμελνύληαη ζηα 

ζύλνια k’ είλαη κηθξόηεξν ή ίζν κε ην k, ηόηε ην ζύλνιν απηώλ ηωλ αληηθεηκέλωλ απνηειεί ηελ 

απάληεζε-έμνδν ηεο κεζόδνπ. Γηαθνξεηηθά, όια ηα ζύλνια k’ παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε ν 

νπνίνο επηιέγεη ηα k  πεξηζζόηεξν όκνηα ζην Q αληηθείκελα θαη ηα νπνία απνηεινύλ ην ηειηθό 

ζύλνιν-απάληεζε. 

Γηα λα γίλεη πεξηζζόηεξν θαηαλνεηή ε κέζνδνο, ζα επεμεξγαζηνύκε ην παξάδεηγκα ηνπ 

Πίλαθα 2.2. Θα δνθηκάζνπκε ηε frequent k-n-match θαη  Lui k-n-match γηα απηό ηα 

παξάδεηγκα θαη ζα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ απόδνζή ηνπο. Πξνεγνπκέλσο 

αμίδεη λα επηζεκάλνπκε πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. Έηζη δηαθξίλνπκε όηη ηα 

αληηθείκελα πνπ όλησο κνηάδνπλ κε ην δνζέλ Q, είλαη ην 1 θαη ην 3, ελώ ηα αληηθείκελα 4 θαη 

5 είλαη πνιύ δηαθνξεηηθά από ην Q, θαη ην αληηθείκελν 2 αλ θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

όκνην κε ην Q δελ είλαη ηόζν αθξαία δηαθνξεηηθό όζν ην 4 θαη ην 5. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηνλ πίλαθα ησλ δηαηεηαγκέλσλ n-match δηαθνξώλ ηνπο ν νπνίνο 

είλαη απαξαίηεηνο θαη γηα ηηο δύν κεζόδνπο (νη ζηήιεο αληηζηνηρνύλ ζηα n ησλ αληίζηνηρσλ 

n-matches) : 
 

 n – match δηαθνξέο 

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 0 0,05 0,05 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 99 

2 0,05 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 14 99 

3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 99 

4 0 0 19 19 19 19 19 19 19 19 

5 0 0 0,05 0,05 49 49 49 49 49 99 

Πίλαθαο  2.3.: Πίλαθαο ησλ δηαηεηαγκέλσλ ζε αύμνπζα ζεηξά n-match δηαθνξώλ γηα 

θάζε αληηθείκελν 
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Δάλ „ηξέμνπκε‟ ηε frequent k-n-match γηα k=2 θαη n ίζν κε 2,4,6,8 θαη 10, ηόηε όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.4., ηα αληηθείκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλόηεξα σο όκνηα κε ην Q 

είλαη ηα 1,4,5,3,2, κ‟απηή ηε ζεηξά θαη ζπλεπώο ε κέζνδνο ζα επηζηξέςεη σο απάληεζε ηα 1 

θαη  4, αληί γηα ηα 1 θαη 3 όπσο ζα ήηαλ ην ζσζηό. Απηό ήηαλ θαη ζεσξεηηθά αλακελόκελν 

γηαηί ην αληηθείκελν 1 είλαη πνιύ όκνην κε ηα δνζέλ ελώ από ηα ππόινηπα ηέζζεξα ην 

ηέηαξην είλαη εθείλν πνπ αλ θαη πνιύ αλόκνην κε ην Q, ιόγσ ηνπ όηη ηειηθά ιακβάλνληαη 

ππ‟όςηλ όιεο νη δηαζηάζεηο – ζηηο νπνίεο έρεη κέηξηεο δηαθνξέο κε ην Q – θαηαιήγεη λα 

πξνθύπηεη σο όκνην. Μ‟ άιια ιόγηα πάιη αληρλεύεηαη έλα είδνο πιήξνπο νκνηόηεηαο πνπ 

παξνπζηάδεη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. 

 

Πίλαθαο 2.4.: Τα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα (k-n-matches) ηεο frequent k-n-match, γηα 

k=2 

Τξέρνληαο ηώξα ηε κέζνδν Lui k-n-match γηα ην ίδην παξάδεηγκα ζα ζπκβεί ην εμήο: 

 Γηα n=2 παξνπζηάδνληαη ηα αληηθείκελα 1,4 ζην ρξήζηε θαη εθείλνο ζα επηιέμεη κόλν 

ην αληηθείκελν 1 γηαηί όπσο ζεκεηώζεθε ην αληηθείκελν 4 δε κνηάδεη ηδηαίηεξα κε ην 

δνζέλ. Σπλεπώο ην k‟ ζα πεξηιακβάλεη κόλν ην 1 (k2‟→ 1). 

 Γηα  n=4 παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε ηα αληηθείκελα 1 θαη 5 θαη ν ρξήζηεο επηιέγεη σο 

όκνην πάιη ην 1 κόλν (αθνύ ην 5 δηαθέξεη πνιύ από ην Q). To k απηνύ ηνπ βήκαηνο δε 

ζα πεξηιακβάλεη ηίπνηα, αθνύ εμ‟νξηζκνύ απνηειείηαη κόλν από λενεπηιεγέληα όκνηα 

αληηθείκελα. 

 Γηα n=6 παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε ηα αληηθείκελα 1 θαη 3, ν ρξήζηεο επηιέγεη θαη ηα 

δύν σο όκνηα θαη ην αληίζηνηρν k‟ πεξηιακβάλεη κόλν ην 3 (k‟4→ 3). 

  Γηα n=8 παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε  ηα αληηθείκελα  1 θαη 2, ν ρξήζηεο επηιέγεη κόλν 

ην 1 γηαηί ην αληηθείκελν 2 είλαη αλόκνην ηνπ Q θαη ην αληίζηνηρν ζύλνιν k‟ παξακέλεη  

άδεην. Γεδνκέλνπ όκσο όηη  εδώ  ην  n  είλαη  κεγαιύηεξν από ην d/2  ( 8> (10/2)), 

ζύκθσλα κε ηε κέζνδν ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ησλ  k-n-matches ζηακαηά. 

 Διέγρνληαη όια ηα επηκέξνπο k‟ θαη ζπγθεληξώλεηαη ην πεξηερόκελό ηνπο ζε έλα ηειηθό 

k‟, ην νπνίν είλαη  k‟ → 1,3. Δθόζνλ ην αξρηθό k είλαη ίζν κε 2 θαη ηα αληηθείκελα ηνπ 

k‟ είλαη κόλν δύν, δε ρξεηάδεηαη άιιε δηεπαθή κε ην ρξήζηε θαη σο όκνηα  ηνπ Q 

παξνπζηάδνληαη ηειηθά ηα αληηθείκελα 1 θαη 3. 

Όπσο είλαη θαλεξό ε Lui k-n-match έρεη εληνπίζεη ηα πξαγκαηηθά ηκεκαηηθά όκνηα κε 

ην Q αληηθείκελα, έρνληαο επηπιένλ απνθύγεη ην ηειεπηαίν k-n-match (ην 10-match) ην 

νπνίν απνηειεί ην 20% ηνπ ζπλόινπ ησλ k-n-matches. 

Frequent k-n-match 

n= 2 4 6 8 10 Απνηέιεζκα γηα 

k=2 

αληηθείκελα-

απάληεζε ηεο 

κεζόδνπ 

1,4 1,5 1,3 1,2 1,4 1,4 
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Τν παξάδεηγκα ήηαλ ελδεηθηηθό θαη γηα απηό ην ιόγν θαη ν αξηζκόο ησλ δηαζηάζεσλ θαη  ησλ 

αληηθεηκέλσλ δελ ήηαλ κεγάινο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν αξηζκόο ησλ 

δηαζηάζεσλ ηόζν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ k-n-matches απνθεύγεηαη, όπσο  έρεη απνδεηρηεί 

ζηα πεηξάκαηά καο, αιιά κπνξεί θαλείο θαη δηαηζζεηηθά λα θαηαιάβεη. 

 

2.2.2. Αμηνιόγεζε – Σπκπεξάζκαηα 

Με ηε κέζνδν Lui k-n-match επηηπγράλεηαη αλίρλεπζε ηκεκαηηθήο νκνηόηεηαο κε πςειή 

αθξίβεηα ιόγσ ησλ δύν θίιηξσλ ζηα νπνία βαζίδεηαη:   

α) ηα  k-n-matches θαη 

β) ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε (human-computer interaction) κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο 

„μεθαζαξίδνληαη‟ - θηιηξάξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ (α). 

Τν θύξην πξνζόλ ηεο κεζόδνπ είλαη ε ηθαλόηεηά ηεο λα αμηνπνηεί - θαη λα 

αιιεινζπκπιεξώλεη - ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο κεραλήο ζηελ αλεύξεζε 

ηκεκαηηθώλ νκνηνηήησλ. Δίλαη θαλεξό όηη ε αθξίβεηα ηεο κεζόδνπ είλαη πςειόηεξε εθείλεο 

ηεο frequent k-n-match, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο μεπεξλά  ηελ αθξίβεηα άιισλ απνδνηηθώλ 

κεζόδσλ αλαδήηεζεο νκνηνηήησλ [Α12]. 

Η κέζνδνο έρεη ειεγρζεί ζε δύν ζύλνια δεδνκέλσλ. Τν πξώην(Α) πεξηιακβάλεη 40 

δηαζηάζεηο ελώ ην δεύηεξν(Β) 15. Φξεζηκνπνηήζεθαλ 5 αληηθείκελα γηα αλαδήηεζε 

νκνηόηεηαο θαη όπσο ήηαλ αλακελόκελν ε κέζε αθξίβεηα απνηειεζκάησλ πνπ επηηεύρζεθε 

ήηαλ κεγαιύηεξε γηα ην δεύηεξν ζύλνιν
4
 (Πίλαθαο 2.5.). Όπσο αλαθέξζεθε  παξαπάλσ, ε 

Lui k-n-match πξνηείλεηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν εληνπηζκόο ηκεκαηηθώλ δηαθνξώλ, 

θάηη πνπ δελ έρεη θαηαθέξεη νπζηαζηηθά θαη γηα νπνηνδήπνηε είδνο δεδνκέλσλ θάπνηα άιιε 

κέζνδνο. Σπλεπώο δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζόδνπ κε 

ηα απνηειέζκαηα θάπνηαο άιιεο αληίζηνηρεο. Παξόια απηά, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη  κία 

ζθαηξηθή ζπγθξηηηθή εηθόλα ηεο κεζόδνπ, ελδεηθηηθά ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηελ αμηνιόγεζή 

ηεο ηελ πην ζρεηηθή κέζνδν, ηε frequent k-n-match (Πίλαθαο 2.5.). 

 

Σύλνια 

Γεδνκέλσλ 

Αθξίβεηα ηεο 

Freq. k-n-

match 

Αθξίβεηα 

ηεο  Lui 

k-n-match 

A(40δηαζηάζεηο) 83% 92% 

B(15 δηαζηάζεηο) 87% 96% 

Πίλαθαο 2.5.: Αθξίβεηα απνηειεζκάησλ αλά Σύλνιν Γεδνκέλσλ 

Δδώ πξέπεη λα κελ παξαβιεθζεί ην ζέκα ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ ππεηζέξρνληαη  ζην ρξόλν 

απόθξηζεο ηεο κεζόδνπ καο,  ιόγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε. Απηό απνηειεί έλα 

αλαγθαίν θαθό, όπσο ζε άιιεο κεζόδνπο [A22] θαη είλαη ην ηίκεκα ηεο αθξίβεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Παξόια απηά, ε κέζνδνο επηηπγράλεη κία ζνβαξή ειάηησζε απηήο ηεο 

θαζπζηέξεζεο, ρξεζηκνπνηώληαο ην stop n. Μ‟ απηό ηνλ ηξόπν – όπσο απνδείρηεθε θαη 

πεηξακαηηθά – έλα πνζνζηό ζρεδόλ 30% ησλ k-n-matches ην νπνίν εθηειείηαη θαηά ηε 

frequent k-n-match, απνθεύγεηαη κε αζθάιεηα. 

                                                 
4
 Ο βαζηθόο ιόγνο γη‟ απηό είλαη πσο όζν κεγαιώλεη ν αξηζκόο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ, ηόζν ε 

νκνηόηεηα γίλεηαη ακθίβνιε θαη ζρεηηθή [A13, A14], γεγνλόο πνπ επεξεάδεη/δπζρεξαίλεη ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο από ηνλ ρξήζηε. 
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Σπκπεξαζκαηηθά, απηό πνπ επηηπγράλεηαη από ηε Lui k-n-match είλαη ν ηδηαίηεξα αζθαιήο 

εληνπηζκόο ηκεκαηηθώλ νκνηνηήησλ αλάκεζα ζε πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα, κε ζρεηηθά 

κηθξή ρξνληθή επηβάξπλζε. 

 

2.3. Μέζνδνο INTESIS (INTEgrated SImilarity Search  

                                          among multi-dimensional objects) 

       [Σ16] 

Η απινύζηεξε ιύζε είλαη ζπλήζσο θαη ε ζσζηή. 

Γοσλιέλμος τοσ Όκαμ,   1285-1345,   Άγγλος θεολόγος 

 

Η κέζνδνο INTESIS είλαη απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο καο γηα ηελ αλεύξεζε όρη κόλν θάπνηαο 

κεζόδνπ γηα ηνλ εληνπηζκό ηκεκαηηθώλ νκνηνηήησλ αιιά θαη γηα ηελ επέιηθηε νξγάλσζε-

δεηθηνδόηεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα,  κειεηώληαο  ηηο αδπλακίεο θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο ηεο πιήξνπο νκνηόηεηαο [Α1-A11, A13-A32] – ηελ νπνία αθνξά ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηεο ζπλνιηθήο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε νκνηνηήησλ – πξνέθπςαλ ηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα-πξνβιεκαηηζκνί: 

i. Δάλ κε θάπνην νπνηνδήπνηε ηξόπν εληνπηζηνύλ νη ηκεκαηηθέο νκνηόηεηεο, πώο ζα 

κπνξνύζαλ ηα ηκεκαηηθά όκνηα αληηθείκελα λα νξγαλσζνύλ/δεηθηνδνηεζνύλ 

(indexing)  πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη εύθνιε  θαη απνδνηηθή αλάθηεζε; 

ii. Δίλαη δπλαηόλ νη κέζνδνη αλεύξεζεο ηκεκαηηθήο νκνηόηεηαο λα ζπλεξγαζηνύλ κε 

θείλεο ηεο πιήξνπο νκνηόηεηαο, εμαζθαιίδνληαο επειημία, νινθιήξσζε θαη 

απνδνηηθόηεηα; 

 

Έρνληαο ήδε νξίζεη ηελ πξνεγνύκελε κέζνδν (Lui k-n-match), ε επηλόεζε θάπνηαο κεζόδνπ 

δεηθηνδόηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ νδήγεζε ζε αδηέμνδα. Έηζη αθνινπζήζεθε ε „αληίζεηε‟ 

νδόο. Δπηρεηξήζακε λα δεηθηνδνηήζνπκε ηκεκαηηθά όκνηα αληηθείκελα, ρσξίο λα 

ιακβάλνπκε  ππ‟όςηλ  ηε  κέζνδν αλεύξεζήο ηνπο.  Ξεθηλώληαο  ινηπόλ από  ηελ  παξαδνρή  

„ Έζησ πσο ππάξρεη θάπνηα κέζνδνο αλεύξεζεο ηκεκαηηθήο νκνηόηεηαο ε νπνία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε δεηθηνδόηεζε‟ ζπλερίζακε αλαδεηώληαο θάπνηα κέζνδν δεηθηνδόηεζεο. Απηή ε 

αλαδήηεζε καο επέζηξεςε θαη ζην αξρηθό πξόβιεκα αιιά θαη ζην δήηεκα ηεο νινθιήξσζεο 

ησλ κεζόδσλ (εξώηεκα ii), θαηαιήγνληαο ζηνλ νξηζκό κίαο ζπλνιηθήο κεζόδνπ (INTESIS). 

Η παξνπζίαζε ηεο κεζόδνπ ζα αθνινπζήζεη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία επηλνήζεθε, ζα μεθηλήζεη 

δειαδή από ηε δεηθηνδόηεζε. 

 

2.3.1. Τκεκαηηθή  Οκνηόηεηα 

Έζησ πσο ππάξρεη θάπνηα – ηπραία - κέζνδνο ηκεκαηηθήο αλαδήηεζεο ε νπνία ίζσο λα 

κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί από δεηθηνδόηεζε. Δδώ ήδε εγείξεηαη έλα ζεκειηώδεο πξόβιεκα: Η 

θιαζζηθή ρξήζε νπνηνπδήπνηε δέληξνπ είλαη αλέθηθηε θαη ιαλζαζκέλε ζηελ πεξίπηωζε ηεο 

ηκεκαηηθήο νκνηόηεηαο. Κη απηό γηαηί όηαλ έλα αληηθείκελν Α κνηάδεη ηκεκαηηθά κε ην Β, δε 

ζεκαίλεη όηη κνηάδεη θαη κε ηα ηκεκαηηθά όκνηα πξνο ην Β αληηθείκελα. Με άιια ιόγηα, ε 

κεηαβαηηθή ηδηόηεηα δελ ηζρύεη γηα ηελ ηκεκαηηθή νκνηόηεηα. Πηζαλώο ην αληηθείκελν Α λα 

είλαη ηκεκαηηθά όκνην κε ην Β, ιόγσ ελόο ζπλόινπ όκνησλ δηαηάζεσλ x (πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ π.ρ. ην κέγεζνο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ αληηθεηκέλνπ) θαη ηκεκαηηθά 

όκνην κε ην αληηθείκελν Γ ιόγσ ηνπ ζπλόινπ δηαζηάζεσλ y (πνπ π.ρ. αληηπξνζσπεύνπλ ην 

ρξώκα θαη ην ζρήκα). Σηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο,  ηα x θαη y είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά, 
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νύησο ώζηε ην B λα κελ είλαη ηκεκαηηθά όκνην κε ην Γ. Σπλεπώο, αλ ρξεζηκνπνηεζεί έλα 

δέληξν, ε γεηηλίαζε αλάκεζα ζηα αληηθείκελα δε ζα δίλεη πξαγκαηηθή πιεξνθνξία γηα ηελ 

νκνηόηεηα ηνπο, θαζηζηώληαο ηε ρξήζε ηνπ δέληξνπ άζθνπε. Δάλ ινηπόλ θαλείο ζθνπεύεη λα 

δεηθηνδνηήζεη πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα γηα ηελ απεηθόληζε θαη ππνζηήξημε ησλ 

ηκεκαηηθώλ ηνπο δηαθνξώλ, ζα πξέπεη πξώηα απ‟όια λα εμαιείςεη απηό ην πξόβιεκα. 

Αξρηθά απηό δε θαίλεηαη εύθνια εθηθηό, αιιά κεηά από αξθεηή κειέηε, εζηηάζακε ζηελ 

παξαθάησ παξαηήξεζε ε νπνία είλαη ηθαλή λα νδεγήζεη ζε θάπνηα δηέμνδν: Οη ηκεκαηηθέο 

νκνηόηεηεο δελ επεξεάδνληαη/θαζνξίδνληαη από όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηωλ αληηθεηκέλωλ, αιιά 

από ππνζύλνιά ηνπο. Απηά ηα ζύλνια όκωο δελ είλαη ηπραία. Αληηζηνηρνύλ ζε δηαζηάζεηο νη 

νπνίεο πεξηγξάθνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σπλεπώο, ε 

κεηαβαηηθή ηδηόηεηα δελ ηζρύεη γηα ηελ  ηκεκαηηθή νκνηόηεηα αιιά ηζρύεη γηα ηελ νκνηόηεηα 

ζπγθεθξηκέλωλ ζπλόιωλ δηαηάζεωλ.  

Γηα λα εθαξκνζηεί απηό ην ζπκπέξαζκα, πξέπεη αξρηθά λα νξηζηνύλ ηα ππνζύλνια 

δηαζηάζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθό ησλ αληηθεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, 

έζησ ην αληηθείκελν Α κε: 

 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 

3 6 7 8 12 3 4 55 34 

 

Πίλαθαο 2.6.: Αληηθείκελν Α 

 

θαη ηα πξνθαζνξηζκέλα ππνζύλνια δηαζηάζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθό, 

όπσο θαίλνληαη παξαθάησ: 

 

Πξνζαλαηνιηζκόο 

(Π) 

Μέγεζνο 

(Μ) 

Χξώκα 

(Χ) 

d1- d3 d4-d7 d8-d9 

 

Πίλαθαο 2.7.: Πξνθαζνξηζκέλα ππνζύλνια δηαζηάζεσλ 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην αληηθείκελν ππνδηαηξείηαη ζε ηξία ππνζύλνια (ΠΑ,ΜΑ,ΦΑ) ηα 

νπνία αληηζηνηρνύλ ζηα πξνθαζνξηζκέλα ππνζύλνια δηαζηάζεσλ, ζρεκαηίδνληαο ηα 

παξαθάησ: 

 

ΠA ΜA ΧA 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 

3 6 7 8 12 3 4 55 34 

 

Πίλαθαο  2.8.: Τα Υπν-Αληηθείκελα ηνπ Α 

 

Απηά ηα ΠA, ΜA θαη ΦA ζπληζηνύλ έλα ζύλνιν λέσλ αληηθεηκέλσλ (ηα ππν-αληηθείκελα), 

θαζέλα από ηα νπνία αληηπξνζσπεύεη έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Α. Δάλ έρνπκε έλα ζύλνιν 
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αληηθεηκέλσλ A,B,C,.. θαη N, ε αλαδήηεζε νκνηόηεηαο αλάκεζα ζηα πξώηα ππν-αληηθείκελά 

ηνπο (πξνζαλαηνιηζκνύ, ΠA,ΠB,ΠC,…ΠN) ζπληζηά έλα πξόβιεκα αλαδήηεζεο πιήξνπο 

νκνηόηεηαο, όπνπ ηζρύεη ε κεηαβαηηθή ηδηόηεηα. Σπλεπώο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα 

ηεξαξρηθό δέληξν γηα ηελ νξγάλσζε απηώλ ησλ ππν-αληηθεηκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, έλα 

ηέηνην δέληξν γηα θάζε  ππνζύλνιν δηαζηάζεσλ (Π, Μ θαη Φ). Λακβάλνληαο ππ‟όςηλ όηη 

αζρνινύκαζηε θπξίσο κε ζύλνια δεδνκέλσλ κε ιηγόηεξεο από 100 δηαζηάζεηο, γίλεηαη 

θαλεξό πσο αθνύ ηα ππν-αληηθείκελα αληηζηνηρνύλ ζε ηκήκαηα ησλ αξρηθώλ αληηθεηκέλσλ, 

ν αξηζκόο ησλ δηαζηάζεσλ γηα θάζε ππνζύλνιν δηαζηάζεσλ δελ κπνξεί λα είλαη κεγάινο. 

Από ηελ άιιε κεξηά, έρεη απνδεηρηεί [A15, A17] πσο ην  R*-tree (βι. Παξάξηεκα 

θεθαιαίνπ) είλαη έλα από ηα θαιύηεξα ηεξαξρηθά δέληξα γηα ρώξνπο ιίγσλ δηαζηάζεσλ (low-

dimensional), ρσξίο λα πξνϋπνηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο ζπλάξηεζεο 

νκνηόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. (π.ρ. κία ζπλάξηεζε γηα ηελ νπνία λα ηζρύεη ε ηξηγσληθή 

αληζόηεηα, όπσο είλαη ε Δπθιείδεηα). Με βάζε απηό ην ζπιινγηζκό, πξνηείλνπκε ην R*tree 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηωλ παξαγόκελωλ ππν-αληηθεηκέλωλ (ηα νπνία ζην παξάδεηγκά καο 

νλνκάδνληαη (Π)R*-tree, (Μ)R*-tree θαη  (Υ)R*-tree). Παξόια απηά, δεδνκέλνπ όηη 

ππάξρνπλ πνιιά ηεξαξρηθά δέληξα θαη κέζνδνη [Α15] πνπ απνδίδνπλ πνιύ θαιά ζε ρώξνπο 

ιίγσλ δηαζηάζεσλ, κπνξεί  λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνδήπνηε από απηά, αλάινγα κε ηελ 

πξνηίκεζε θαη εθηίκεζε πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο. Η 

πξόζεζή καο δελ είλαη ε επηινγή ή ε πξόηαζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ δέληξνπ αιιά ε αλεύξεζε 

θαη ε πξόηαζε ηνπ πιαηζίνπ ην νπνίν ζα θαηαζηήζεη εθηθηή ηε ρξήζε δέληξωλ ζην πξόβιεκα 

αλαδήηεζεο ηκεκαηηθήο νκνηόηεηαο. 

Η νξγάλσζε ησλ ππν-αληηθεηκέλσλ ζε θάζε δέληξν, πξνϋπνζέηεη ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή 

κίαο κεζόδνπ αλεύξεζεο  πιήξνπο νκνηόηεηαο, ε νπνία ζα είλαη θαηάιιειε γηα ην 

επηιεγκέλν είδνο δέληξνπ. 

Δδώ αθξηβώο βξίζθεηαη θαη ην ζεκείν ην νπνίν καο επέζηξεςε πίζσ ζην αξρηθό πξόβιεκα, 

ην πξόβιεκα αλεύξεζεο ηκεκαηηθώλ νκνηνηήησλ. Κη απηό γηαηί από ηελ παξαπάλσ αλάιπζε 

πξνθύπηεη ην εμήο ζπκπέξαζκα: 

Η αλεύξεζε ηκεκαηηθήο νκνηόηεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζω ελόο ζπλόινπ απιώλ 

αλαδεηήζεωλ πιήξνπο νκνηόηεηαο αλάκεζα  ζηα  ππν-αληηθείκελα ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε 

θάζε ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθνύ ηωλ αληηθεηκέλωλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κία θαιύηεξε ηδέα ζρεηηθά κε ην πώο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απηό ην ζπκπέξαζκα, έζησ ην παξαθάησ παξάδεηγκα: Έζησ ηα 

πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα A,B,C,D,E,F,G  θαη H ηα νπνία ρσξίδνληαη (απνηεινύληαη από) 

ζηα ππν-αληηθείκελα Πx,Μx θαη Φx ( x είλαη έλα από ηα A,B,C,..,N). Κάζε έλα από απηά ηα 

ππν-αληηθείκελα έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θσδηθό, νπόηε απαηηείηαη έλα βνεζεηηθό αξρείν όπνπ 

ζα θπιάζζεηαη ε πιεξνθνξία ζπζρεηηζκνύ ηνπ θσδηθνύ ηνπ αξρηθνύ αληηθεηκέλνπ κε 

θείλνπο ησλ ππν-αληηθεηκέλσλ ηνπ (Πίλαθαο 2.9.). Τα ππν-αληηθείκελα νξγαλώλνληαη ζηα 

αληίζηνηρα R*-trees ((Π)R*-tree [Σρήκα 2.1.], (Μ)R*-tree [Σρήκα 2.2.]  θαη (Φ)R*-

tree[Σρήκα 2.3.]) αληηπξνζσπεύνληαο θαη αληαλαθιώληαο ηηο κεηαμύ ηνπο νκνηόηεηεο. Απηά 

ηα δέληξα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αηνκηθά ή θαη ζε ζπλδπαζκό κεηαμύ ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Αηνκηθά: Δίλαη θαλεξό πσο πνιιέο θνξέο είλαη δπλαηόλ λα αλαδεηνύληαη αληηθείκελα 

πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηα ζε έλα ραξαθηεξηζηηθό (π.ρ. ην ρξώκα). Γεδνκέλνπ όηη 

έρεη απνκνλσζεί θάζε ραξαθηεξηζηηθό ζε έλα R*-tree, ε αλαδήηεζε απηνύ ηνπ είδνπο 

θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα εύθνιε, κε ηε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ αιγόξηζκνπ πιήξνπο 

νκνηόηεηαο (ChooseSubtree)[A17]. Καινύκε απηό ην είδνο νκνηόηεηαο αηνκηθή 

νκνηόηεηα (individual similarity). 
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 ε ζπλδπαζκό κεηαμύ ηνπο:  Με ηε ρξήζε ηνπ αιγόξηζκνπ MultiTreeSimilarity είλαη 

δπλαηό λα βξεζνύλ ηα αληηθείκελα πνπ είλαη όκνηα ζε έλα δεδνκέλν αληηθείκελν (q). 

Πξηλ από απηό, ν ππεύζπλνο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο πξέπεη λα νξίζεη ην πνζνζηό 

ραξαθηεξηζηηθώλ p, ην νπνίν πξέπεη λα παξνπζηάδεη νκνηόηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

ζεσξεζνύλ δύν αληηθείκελα όκνηα. 

 

 
Κσδηθόο 

Αληηθεηκέλν

π 

Κσδηθόο   

Π-αληηθεηκέλνπ  

Κσδηθόο   

Μ-αληηθεηκέλνπ  

Κσδηθόο   

Χ-αληηθεηκέλνπ  

A 1 10 20 30 

B 2 11 21 31 

C 3 12 22 32 

D 4 13 23 33 

E 5 14 24 34 

F 6 15 25 35 

G 7 16 26 36 

H 8 17 27 37 

 

Πίλαθαο 2.9.: Τν Βνεζεηηθό Αξρείν Σπζρέηηζεο Κσδηθώλ 

 

Τα βαζηθά βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ MultiTreeSimilarity είλαη: 

- Αλαδήηεζε ζηα δέληξα: Φξεζηκνπνηώληαο ηνλ αιγόξηζκν ChooseSubtree[A17] 

πξαγκαηνπνηείηαη αλαδήηεζε ζε θάζε δέληξν, πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζεί έλα 

ζύλνιν ππν-αληηθεηκέλσλ ( Π, Μ θαη Φ ζην παξάδεηγκά καο) ηα νπνία είλαη 

όκνηα κε ηα αληίζηνηρα ππν-αληηθείκελα ηνπ q.  

- Γεκηνπξγία ηωλ ζπλόιωλ ηωλ αξρηθώλ αληηθεηκέλωλ: Βαζηζκέλνη ζην βνεζεηηθό 

αξρείν ζπζρέηηζεο θσδηθώλ, θαζνξίδνληαη ηα αληίζηνηρα ζύλνια αξρηθώλ 

αληηθεηκέλσλ (Πν, Μν θαη Φν). 

- ρεκαηηζκόο ηεο απάληεζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ πνζνζηνύ p θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνεγνύκελνπ βήκαηνο. 

 

Σρήκα  2.1.: Πξνζαλαηνιηζκόο (Π)R*-tree 

 

R1 R2  

R3
 R4  

R4 R5 R6 

 ΠA ΠB ΠC ΠD  ΠE  ΠF  ΠG  ΠH 

 

 

  

  10      11      12        13         14       15       16         17 
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30         31        32     33       35          34      36       37 

 

Σρήκα 2.2.: Μέγεζνο (M)R*-tree 

 

 

 

Σρήκα 2.3.: Φξώκα (Φ)R*-tree 

 

Αο „ηξέμνπκε‟ ηώξα ηνλ αιγόξηζκν γηα ην παξάδεηγκά καο, κε ηπραία – αιιά ινγηθή  – p, ίζε 

κε 66%, πνπ αληηζηνηρεί ζε δύν από ηα ηξία πνιπδηάζηαηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αληηθεηκέλνπ.  Έρνληαο ηξία αληηθείκελα εξώηεζεο (query objects) – έζησ ηα q1, q2 θαη q3 – 

θαη ζεσξώληαο όηη ηα ζύλνια Πν, Μν θαη Φν πνπ επηζηξάθεθαλ σο απάληεζε από ην δεύηεξν 

βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη ηα επόκελα: 

 

 q1 q2 q3 

Π

o 
C,D G,H A,B 

Μ

o 
H A,C A,C 

Χ

o 
C,D F A,B 

 

Πίλαθαο 2.10.: Πίλαθαο απνηειεζκάησλ 

ηα ζπκπεξαζκαηηθά απνηειέζκαηα είλαη: 

 Τα αληηθείκελα C θαη D είλαη όκνηα κε ην q1, εθόζνλ 66%  ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ηνπο (πξνζαλαηνιηζκόο θαη ρξώκα) είλαη όκνηα. Τν H είλαη απιά όκνην κε ην q1 

(αηνκηθή νκνηόηεηα) ζην κέγεζνο θαη ζα κπνξνύζε λα απνηειεί απάληεζε εάλ ε 

εθαξκνγή αλαδεηνύζε αλάινγε νκνηόηεηα. 

Μειεηώληαο ην (Μ)R*-tree ζην Σρήκα 2.2., κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη όηη ηα 

αληηθείκελα D θαη C δηαθέξνπλ αξθεηά από ην Η, ην νπνίν είλαη όκνην ζην κέγεζνο 

κε ην q1, επνκέλσο ηα D θαη C δηαθέξνπλ αξθεηά από ην q1 ζην κέγεζνο. Σπλεπώο, 

R1 R2  

R3
 R4  

R4 R5 R6 

 ΜG ΜH ΜA ΜF  ΜB  ΜD  ΜE  ΜC 

 

 

  

  26        27      20        25         21       23     24        22 

R1 R2  

R3 R4 R5  

 CA CB CC CD   CF  CE  CG  CH 
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εάλ πξαγκαηνπνηνύληαλ κία θιαζζηθή αλαδήηεζε  νκνηόηεηαο (π.ρ. κε ππνινγηζκό 

απόζηαζεο) δε ζα ήηαλ δπλαηό λα εληνπηζηεί ε ηκεκαηηθή νκνηόηεηα αλάκεζα ζηα 

αληηθείκελα C, D θαη q1, ιόγσ ηεο κεγάιεο ηνπο δηαθνξάο ζην κέγεζνο. 

 Τν αληηθείκελν q2 είλαη όκνην κε ηα αληηθείκελα G θαη H ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό, κε 

ηα αληηθείκελα Α θαη Β ζην κέγεζνο θαη κε ην αληηθείκελν F ζην ρξώκα, νπόηε δελ 

ππάξρεη θακία „ζηέξεε‟ νκνηόηεηα. Κάζε έλα από απηά ηα αληηθείκελα κνηάδεη κε ην 

q2 ζε πνζνζηό 33%. Δδώ, όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, ε κέζνδνο 

INTESIS ζα επέζηξεθε απάληεζε αηνκηθήο νκνηόηεηαο, κόλν εάλ ε εθαξκνγή ην 

απαηηνύζε. 

 Σηελ πεξίπησζε ηνπ αληηθεηκέλνπ q3, παξαηεξείηαη όηη ηα αληηθείκελα A θαη B είλαη 

όκνηα κε ην q3 θαηά ηνπιάρηζηνλ  66%, νπόηε κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ όκνηά ηνπ. Τν 

αληηθείκελν C παξνπζηάδεη κόλν αηνκηθή νκνηόηεηα ζην κέγεζνο, νπόηε ην ζέκα ηεο 

απάληεζεο ηεο κεζόδνπ ζα είρε ην ρεηξηζκό πνπ αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. 

Σε απηή ηελ ηξίηε πεξίπησζε, παξαηεξείηαη έλα αθόκε πνιύ ελδηαθέξνλ ζεκείν: Τν 

αληηθείκελν Α είλαη όκνην κε q3 ζε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, πξάγκα πνπ 

παξαπέκπεη ζε „ηζρπξή‟ πιήξε νκνηόηεηα θαη ζπληζηά ηελ αθεηεξία γηα ηελ αλάιπζε 

ηεο επόκελεο ελόηεηαο. 

 

2.3.2. Οινθιήξσζε Τκεκαηηθήο θαη Πιήξνπο Οκνηόηεηαο 

Όηαλ ν αιγόξηζκνο MultiTreeSimilarity επηζηξέθεη έλα ή πεξηζζόηεξα αληηθείκελα σο όκνηα 

ζε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ην  δεδνκέλν αληηθείκελν(α), είλαη θαλεξό πσο ζηελ νπζία έρεη 

αληρλεπηεί πιήξεο νκνηόηεηα. Τν γεγνλόο απηό επηηξέπεη ηελ επέθηαζε ηεο κεζόδνπ 

INTESIS ζε κία νινθιεξσκέλε κέζνδν, όπνπ κπνξνύλ λα αληρλεπηνύλ αηνκηθή, ηκεκαηηθή 

θαζώο θαη πιήξεο νκνηόηεηα. Σε απηό ην ζεκείν εγείξεηαη έλα εύινγν εξώηεκα: Δθόζνλ ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο απνδνηηθέο κέζνδνη αλεύξεζεο θαη 

δεηθηνδόηεζεο πιήξνπο νκνηόηεηαο, πνηά κπνξεί λα είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο INTESIS ζ‟ 

απηό ην πεδίν; Γηαηί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε κέζνδνο γηα ηελ πιήξε νκνηόηεηα; 

Η απάληεζε είλαη πσο ε INTESIS δελ πξνηείλεηαη ζαλ ιύζε γηα ηελ αλεύξεζε πιήξνπο 

νκνηόηεηαο θαη δελ εζηηάδεη ζ‟απηό ην είδνο. Αληίζεηα αζρνιείηαη θαηά θύξην ιόγν κε ηηο 

ηκεκαηηθέο θαη αηνκηθέο νκνηόηεηεο. Δθόζνλ όκσο ε έμνδνο  ηνπ αληίζηνηρνπ αιγνξίζκνπ 

MultiTreeSimilarity, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη γηα ηνλ εληνπηζκό πιήξνπο νκνηόηεηαο 

ηαπηόρξνλα θαη ζρεδόλ ρσξίο θαζόινπ θόζηνο - απιά πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα, 

όηαλ ππάξρεη – απηό απνηειεί έλα ζπνπδαίν παξάπιεπξν όθεινο. Δπηπιένλ κ‟ απηό ηνλ 

ηξόπν, παξέρεηαη έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην αλαδήηεζεο θαη νξγάλσζεο νκνηνηήησλ 

αλάκεζα ζε πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα. 

 

2.3.3. Αμηνιόγεζε – Σπκπεξάζκαηα 

Σηελ θιαζζηθή αλαδήηεζε πιήξνπο νκνηόηεηαο αλάκεζα ζε πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλν έλα δέληξν γηα ηελ νξγάλσζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Σηνλ αληίπνδα, ε 

INTESIS απαηηεί ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε πεξηζζόηεξσλ δέληξσλ. Δθόζνλ θάηη 

ηέηνην κπνξεί λα κεηώζεη πνιύ ηελ απόδνζε, γελληέηαη ην εξώηεκα: πόζν απνδνηηθή κπνξεί 

λα είλαη ε κέζνδνο;  Γηα λα απαληεζεί απηή ε εξώηεζε πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟όςηλ ην πιαίζην 

ζην νπνίν αλαθεξόκαζηε, ην νπνίν είλαη ε ηκεκαηηθή νκνηόηεηα αλάκεζα ζε πνιπδηάζηαηα 

αληηθείκελα, ε νπνία όπσο πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ είλαη πνιύ πην απαηηεηηθή από ηελ 

αληίζηνηρε πιήξε νκνηόηεηα. Αθνύ νη ππάξρνπζεο δελδξηθέο δνκέο θαη κέζνδνη δελ κπνξνύλ 

λα απνηειέζνπλ ιύζε θαη επηινγή γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ηκεκαηηθά όκνησλ αληηθεηκέλσλ, 

είλαη εύινγν θαη αλακελόκελν όηη εάλ ππάξρεη θάπνηα δνκή γηα ηελ ππνζηήξημε απηνύ ηνπ 
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΄δύζθνινπ‟ είδνπο, ζα είλαη πην „αθξηβή‟ από ηα θιαζζηθά ηεξαξρηθά δέληξα. Λακβάλνληαο 

ππ‟όςηλ ηελ αλάιπζε ησλ πξνεγνύκελσλ ελνηήησλ, ππνζηεξίδνπκε πσο ε κέζνδνο INTESIS 

είλαη αξθεηά απνδνηηθή, δηόηη: 

 Ο πνιπδηάζηαηνο ρώξνο κεηαηξέπεηαη ζε έλα κηθξό ζύλνιν ρώξσλ ιίγσλ 

δηαζηάζεσλ, νδεγώληαο ζε ρακεινύο ρξόλνπο απόθξηζεο θαη ζηε δηαδηθαζία εύξεζεο 

πιήξσλ νκνηνηήησλ αιιά θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ R*-trees. Πην ζπγθεθξηκέλα, όπσο 

έρεη απνδεηρηεί από πξνεγνύκελεο κειέηεο [Α4, Α15, Α17], ε απόδνζε ηνπ R*-tree 

απμάλεηαη όζν κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ δηαζηάζεσλ, εμαζθαιίδνληαο πςειέο 

απνδόζεηο γηα θάζε ππν-δέληξν. Δθόζνλ ζην πιαίζηό καο ηα ππνζύλνια δηαζηάζεσλ 

πεξηιακβάλνπλ κηθξό αξηζκό δηαζηάζεσλ θαη ν αξηζκόο ηνπο – θαη ζπλεπώο θαη ν 

αξηζκόο ησλ αληίζηνηρσλ δέληξσλ - είλαη κηθξόο, ε ζπλνιηθή απόδνζε κπνξεί λα 

παξακείλεη πςειή. 

Όπσο έρεη απνδεηρηεί [Α4], ππάξρεη έλα κνληέιν γηα ηελ πξόβιεςε ηεο απόδνζεο 

ησλ R*-trees θαη ησλ παξαιιαγώλ/εθδνρώλ ηνπο, ην νπνίν εηζάγεη έλα είδνο 

„ζηαζεξώλ‟ ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο κεζόδνπ καο. Σπλεπώο, αθνύ θαηά ηελ 

INTESIS έρνπκε έλαλ (κηθξό) αξηζκό n από R*-trees θαη έλα κέζν ρξόλν t γηα ηελ 

αλαδήηεζε ζε θάζε δέληξν, ν ζπλνιηθόο απαηηνύκελνο  ρξόλνο αλαδήηεζεο  γηα ηνλ 

αιγόξηζκν MultiTreeSimilarity είλαη  ζρεδόλ
5
 n*t. 

Έρνληαο σο δεδνκέλν όηη ε αλαδήηεζε ζε έλα δέληξν είλαη αλεμάξηεηε από ηελ 

αλαδήηεζε ζε έλα άιιν δέληξν, απηέο νη αλαδεηήζεηο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

ηαπηόρξνλα/παξάιιεια. Καηά ζπλέπεηα, ζε πνιπεπεμεξγαζηηθά (multiprocessing)  

ζπζηήκαηα ν ρξόλνο απόθξηζεο ηνπ βαζηθνύ αιγόξηζκνπ  κπνξεί λα κεησζεί ζε  t. 

Αθνύ απηό ην t είλαη αξθεηά κηθξό – εθόζνλ ηα δέληξα αλαθέξνληαη ζε ρώξνπο 

ιίγσλ δηαζηάζεσλ – ε απόδνζε ηεο INTESIS είλαη πνιύ ηθαλνπνηεηηθή. Με άιια 

ιόγηα, απηό πνπ επηηπγράλεηαη ζε έλα πνιπεπεμεξγαζηηθό ζύζηεκα, είλαη ε πηώζε 

ηνπ ρξόλνπ απόθξηζεο ελόο απαηηεηηθνύ είδνπο αλαδήηεζεο νκνηόηεηαο, ζε ηηκέο πνπ 

αλαινγνύλ ζε απιέο αλαδεηήζεηο πιήξνπο νκνηόηεηαο ζε ρώξνπο ιίγωλ δηαζηάζεωλ. 

 Απηό ην πιαίζην ειεγρόκελεο „δηαίξεζεο πξνβιήκαηνο‟ (problem division) έρεη 

απνδεηρηεί ηδηαίηεξα απνδνηηθό όρη κόλν από ηε γλσζηή  ζεσξία  „δηαίξεη θαη 

βαζίιεπε‟ (divide and conquer) αιιά θαη από πξόζθαηα ζρεηηθά πεδία θαη κειέηεο 

[Α36]. 

 Η κέζνδνο INTESIS αλαθαιύπηεη νκνηόηεηεο δηαθνξεηηθνύ εύξνπο (αηνκηθέο, 

ηκεκαηηθέο θαη πιήξεηο), ρξεζηκνπνηώληαο κόλν έλαλ απιό αιγόξηζκν 

(MultiTreeSimilarity).  

 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ εθηηκήζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηα βαζηθά πεηξάκαηα, 

ρξεζηκνπνηώληαο δύν ζύλνια δεδνκέλσλ, ησλ 100 αληηθεηκέλσλ ην θαζέλα. Τν Α είρε 9 

δηαζηάζεηο ελώ ην Β 16. Τν Α δηαηξέζεθε ζε 3 ππνζύλνια ππν-αληηθεηκέλσλ ελώ ην Β ζε 5, 

νδεγώληαο ζε 3 θαη 5 R*-trees αληίζηνηρα. 

Τν  ζύζηεκα ήηαλ ελόο επεμεξγαζηή θαη ν ρξόλνο απόθξηζεο ήηαλ πξάγκαηη έλα απιό θαη 

κηθξό πνιιαπιάζην (πεξίπνπ ίζν κε ηνλ αξηζκό ησλ δέληξσλ θάζε θνξά) ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξόλνπ αλαδήηεζεο ζε έλα R*-tree. Από ηελ άιιε κεξηά ν απαηηνύκελνο ρώξνο δελ 

αθνινύζεζε ηνλ πνιιαπιαζηαζηηθό θαλόλα, γηαηί αλ θαη είρακε ηξία ή πέληε R*-trees 

αληίζηνηρα, ππήξρε κόλν κία 100% θαη 270% (πεξίπνπ) επηβάξπλζε, αληίζηνηρα. Η 

                                                 
5
 Σρεδόλ, γηαηί ε αλαδήηεζε ζην R*-tree (πξώην βήκα) απνηειεί ην θύξην κέξνο ηνπ αιγνξίζκνπ ελώ ηα άιια 

δύν βήκαηα απαηηνύλ ειάρηζην αλαινγηθά ρξόλν. 
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ζεσξεηηθή εμήγεζε απηνύ ηνπ γεγνλόηνο βξίζθεηαη ζην όηη ηα θύιια ησλ δέληξσλ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ην πνιππιεζέζηεξν επίπεδν δέληξνπ, απνηεινύληαη από ηα ππν-αληηθείκελα, 

όρη από ηα ίδηα ηα αληηθείκελα. Έηζη, εάλ ελώζνπκε θαηάιιεια ηα θύιια όισλ ησλ R*-trees, 

ζα δεκηνπξγεζεί ην ζύλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ. Με άιια ιόγηα, ε επηβάξπλζε  δεκηνπξγείηαη 

από ηα επίπεδα πξηλ από ηα θύιια. Παξόια απηά απηή ε επηβάξπλζε δελ είλαη ηθαλή λα 

ππνβηβάζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα ηεο κεζόδνπ καο γηαηί: 

α) θακία άιιε κέζνδνο δελ επηηπγράλεη εύξεζε θαη δεηθηνδόηεζε ηκεκαηηθώλ νκνηνηήησλ, 

έηζη ώζηε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο 

β) ζηελ επνρή καο ηέηνηεο επηβαξύλζεηο ρώξνπ δελ απνηεινύλ „πξαγκαηηθή‟ επηβάξπλζε, 

ιόγσ ηνπ όηη ππάξρνπλ ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο ρώξνπ κε πνιύ ρακειό θόζηνο. 
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2.7. Παξάξηεκα 2
νπ

 Κεθαιαίνπ  –  R*-trees 

Τα  R-trees απνηεινύλ κία νηθνγέλεηα δέληξσλ ηα νπνία  έρνπλ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ 

θιαζζηθώλ ηζνδπγηζκέλσλ δέληξσλ (δέληξα γηα ηα νπνία ηζρύεη όηη γηα θάζε θόκβν ην 

αξηζηεξό ηνπ ππνδέληξν δηαθέξεη από ην δεμί ηνπ ππνδέληξν θαηά ην πνιύ έλα θόκβν). Η 

δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην όηη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κεζόδνπο ρσξηθήο πξνζπέιαζεο, π.ρ. 

δεηθηνδόηεζε πνιπδηάζηαησλ δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, έζησ νη γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο  (Φ,Υ). Μηα θνηλή πξαγκαηηθή ρξήζε ελόο R-tree ζα κπνξνύζε λα είλαη: 

„Βξεο όια ηα ζέαηξα ζε αθηίλα 1 ρηιηνκέηξνπ από ην ζεκείν‟. 

Γηα λα θηαρηεί έλα R-tree (Σρήκα 2.4.)  ν ρώξνο ρσξίδεηαη ζε ηεξαξρηθά εκθσιεπκέλα θαη 

πηζαλά επηθαιππηόκελα MBRs ( Minimum Bounding Rectangles – ειάρηζηα νξζνγώληα 

νξηνζέηεζεο
6
 ) . Κάζε θόκβνο ελόο R-tree κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα κεηαβιεηό αξηζκό 

εγγξαθώλ (κέρξη έλα πξνθαζνξηζκέλν όξην), ελώ θάζε θόκβνο (εθηόο ησλ θύιισλ) 

πεξηθιείεη δύν ηκήκαηα: κία θσδηθνπνίεζε ησλ παηδηώλ ηνπ θόκβνπ θαη έλαλ πξνζδηνξηζκό 

ηνπ νξζνγσλίνπ νξηνζέηεζεο ζην νπνίν αληηζηνηρεί θάζε παηδί.  

Ο ζθνπόο ηνπ δέληξνπ είλαη ε απεηθόληζε  ηεο γεηηλίαζεο ησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη πσο γεηηνληθά αληηθείκελα-δεδνκέλα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ή 

γεηηνληθό θόκβν (MBR). Απηή ε αξρή θαζνξίδεη θαη ηηο ιεηηνπξγίεο εηζαγσγήο θαη 

δηαγξαθήο ζην δέληξν. Η ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο από ηελ άιιε ρξεζηκνπνηεί ηα 

νξζνγώληα νξηνζέηεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ ππάξρεη ή όρη ιόγνο λα γίλεη 

αλαδήηεζε ζε έλαλ θόκβν. Μ‟ απηό ηνλ ηξόπν, νη πεξηζζόηεξνη θόκβνη δελ „αγγίδνληαη‟ θαλ 

θαηά ηελ αλαδήηεζε, θεξδίδνληαο έηζη πνιύ ρξόλν. Απηό θάλεη ηα R-trees θαηάιιεια γηα 

Βάζεηο Γεδνκέλσλ, όπνπ νη θόκβνη κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ ηε ζειηδνπνίεζε ηεο κλήκεο. 

 

 

 
 

Σρήκα  2.4.: Παξάδεηγκα ελόο R-tree γηα 2D δεδνκέλα (νξζνγώληα) 

                                                 
6
 Σην γξάκκα R ηνπ MBR νθείιεηαη ην όλνκα ησλ R-trees. 
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Από ην 1984 πνπ ν Guttman παξνπζίαζε ην R-tree[A3], έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο παξαιιαγέο 

ηνπ κε ζθνπό ηε βειηίσζή ηνπ ζε θάπνην ραξαθηεξηζηηθό ην νπνίν επεξεάδεη ηελ απόδνζή 

ηνπ. Τν R*-tree [Α17] απνηειεί κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο παξαιιαγέο ηνπ, κε θύξην 

ραξαθηεξηζηηθό ηε κείσζε ησλ επηθαιύςεσλ ησλ MRBs. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηνπ δέληξνπ - θαη ηδηαίηεξα ζε „δύζθνιεο‟ θαηαλνκέο ησλ 

δεδνκέλσλ ζην ρώξν – κε κηθξή κόλν επηβάξπλζε ζην θόζηνο πινπνίεζήο ηνπ. 

Σύκθσλα κε ηελ [A17] ζηελ νπνία γίλεηαη κία ζπγθξηηηθή κειέηε αλάκεζα ζε κεζόδνπο 

αλαδήηεζεο νκνηόηεηαο αληηθεηκέλσλ ζε πνιπδηάζηαηνπο ρώξνπο, ην R*-tree έρεη 

αμηνινγεζεί σο έλα από ηα απνδνηηθόηεξα δέληξα(κεζόδνπο) αλαδήηεζεο γηα ρώξνπο κέρξη 

δέθα δηαζηάζεσλ.  

 

 



Κεθάιαην 3                                                                        Απνδνηηθή Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε  Πνιπδηάζηαησλ          

Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Αλαθάιπςε Γλώζεο 

 

 

Α. Ν. Κξνηνπνύινπ                                                                                                         Σειίδα  77 

 

Να θάλεηο ηα πξάγκαηα όζν πην απιά γίλνληαη,  

αιιά όρη απινύζηεξα. 

Άλμπερη  Αϊνζηάιν 

Κεθάιαην 3  

Υβξηδηθή   Μέζνδνο   Αλαδήηεζεο    Οκνηνηήησλ  Αλάκεζα  ζε 

Αληηθείκελα, Αλεμάξηεηε από ην Πιήζνο ησλ Δηαηάζεώλ ηνπο  

(Μέζνδνο DIGENIS) 

[Σ15]  

 

 

 

Πεξηερόκελα Κεθαιαίνπ 

 

3.1. Τν Πξόβιεκα (dimensionality curse)- Υπαξθηέο Μέζνδνη (State of the Art)  θαη  

Σύγθξηζή ηνπο  

3.2. Μέζνδνο DIGENIS 

3.2.1.  Γέληξν DIGENIS (DIGENIS-Tree) 

3.2.1.1. Aλαδήηεζε Πιεζηέζηεξσλ Γεηηόλσλ (k-NN Queries) ζην Γέληξν Digenis 

3.2.1.2.  Δλεκέξσζε Γέληξνπ Digenis 

3.2.2. Αξρείν DIGENIS  (DIGENIS-File) 

3.2.2.1 Τνπνζέηεζε ζην Αξρείν Digenis 

3.2.2.2 Δλεκέξσζε ηνπ Αξρείνπ Digenis 

3.2.3. Αμηνιόγεζε ηεο Μεζόδνπ 

 3.2.3.1. Θεσξεηηθή Αμηνιόγεζε 

 3.2.3.2. Πεηξακαηηθή Αμηνιόγεζε 

3.3. Αλαθεθαιαίσζε – Αλνηθηά ζέκαηα 

3.4. Γεκνζηεύζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 

3.5. Αλαθνξέο ηνπ Κεθαιαίνπ 

3.7. Παξάξηεκα 3
νπ

 Κεθαιαίνπ  –  VA-Files 
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Σύκβνιν ή 

Έλλνηα 
Έλλνηα - Σεκαζία 

fl (family limit) 
Πξνθαζνξηζκέλν επηηξεπηό όξην απόζηαζεο γηα αληηθείκελα ηεο ίδηαο 

νηθνγέλεηαο 

Object family Οηθνγέλεηα Αληηθεηκέλσλ 

Lt (limit 

tolerance) 

Πξνθαζνξηζκέλν επηηξεπηό όξην απόζηαζεο γηα ζπγγεληθά (kindred) 

αληηθείκελα   

ft (family 

tolerance) 

Η κέγηζηε απόζηαζε αλάκεζα ζε αληηθείκελν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνλ 

αληηπξόζσπό ηεο 

ch Πιήζνο παηδηώλ γηα θάζε γνλέα (εθηόο θύιισλ) 

d(i,j) Απόζηαζε (Δπθιείδεηα) αλάκεζα ζηνλ θόκβν i θαη  j 

Fi Οηθνγέλεηα i 

q Γνζέλ αληηθείκελν ηνπ εξσηήκαηνο 

dp Απόζηαζε ελόο παηδηνύ από ην γνλέα ηνπ 

pf 
Ο γνλέαο ή ν αληηπξόζσπνο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία ηειηθά αλήθεη ην 

q 

D 

Η δηαθνξά ηνπ d (d(ξίδα,q)) από  ην άζξνηζκα όισλ ησλ ελδηάκεζσλ 

απνζηάζεσλ αλάκεζα ζηνπο θόκβνπο πνπ ζπληζηνύλ ην κνλνπάηη 

αλάκεζα ζην pf θαη ζηε ξίδα. 

lp Τν πξώην επίπεδν γηα ην νπνίν ηζρύεη D Lt ζην δέληξν 

v 
Σηαζεξή ηηκή απόζηαζεο αλάκεζα ζε γνληό θαη παηδί (ππνζεηηθή θαη 

αδύλαηε) 

lev1 
d DIV Lt: ε αζθαιέζηεξε ηηκή νξίνπ επηπέδνπ δέληξνπ από ην νπνίν θαη 

κεηά είλαη δπλαηόλ λα βξίζθεηαη ε πηζαλή ζέζε ηνπ q 

c 

O θόκβνο γηα ηνλ νπνίν ην q έρεη ηε κηθξόηεξε απόζηαζε ζε ζρέζε κε 

ηνπο ππόινηπνπο ηνπ επηπέδνπ, απόζηαζε ε νπνία είλαη κεγαιύηεξε θαη 

από ηα ft ηνπ επηπέδνπ θαη από ην Lt. 

reci 
 Η  i-νζηή ζέζε εγγξαθήο ε νπνία ππνινγίδεηαη κέζσ ηνπ αιγόξηζκνπ 

ηνπνζέηεζεο ζην αξρείν Digenis  

tl Υπνζεηηθόο αξηζκόο επηπέδσλ δέληξνπ  

N Αξηζκόο αληηθεηκέλσλ εθαξκνγήο 

M Αξηζκόο νηθνγελεηώλ ζηηο νπνίεο νκαδνπνηνύληαη νη N νηθνγέλεηεο 

DistCalc 
Αξηζκόο ππνινγηζκέλσλ απνζηάζεσλ, γηα ην επίπεδν lev1 (ή tl/2  γηα ηε 

κέζε πεξίπησζε ή tl-1 γηα ηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε 

TotalDistCalc Σπλνιηθόο αξηζκόο ππνινγηζκώλ απνζηάζεσλ 

f Μέζνο αξηζκόο αληηθεηκέλσλ αλά νηθνγέλεηα 

P Πνζνζηό ππνινγηζκώλ απνζηάζεσλ  

 

Πίλαθαο 3.1.: Πίλαθαο Σπκβνιηζκώλ 
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Σύλνςε 

Σην εξεπλεηηθό πεδίν ηεο αλεύξεζεο νκνηνηήησλ ζε πνιπδηάζηαηνπο ρώξνπο έρνπλ πξνηαζεί  

πνιιέο λέεο κέζνδνη (θπξίσο δέληξα νκνηνηήησλ), νη πεξηζζόηεξεο από ηηο νπνίεο βαζίδνληαη 

ζηελ θαηαλνκή δεδνκέλσλ θαη ρώξνπ, κε ζνβαξόηεξν κεηνλέθηεκα ηελ θαζνξηζηηθή εμάξηεζε 

ηεο απόδνζήο ηνπο από ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ εθάζηνηε ρώξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ελώ γηα κηθξό πιήζνο δηαζηάζεσλ ε απόδνζή ηνπο είλαη πςειή, όζν απηό ην πιήζνο απμάλεηαη 

ηόζν ε απόδνζή ηνπο πέθηεη, ελώ από έλα όξην θαη πάλσ (10 δηαζηάζεηο) [Α8]  νη ελ ιόγσ 

κέζνδνη ππνιείπνληαη αθόκε θαη ηεο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο. Απηό ην θαηλόκελν νλνκάδεηαη 

‘θαηάξα ησλ πνιιώλ δηαζηάζεσλ’ („dimensional curse’) θαη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, έρεη 

αληηκεησπηζηεί θπξίσο από ην απιό δηαλπζκαηηθό πξνζεγγηζηηθό ζρήκα VA-File[A8], ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη από αληίζηξνθε απόδνζε ζε ζρέζε κε ηηο πξώηεο κεζόδνπο, αθνύ ε απόδνζή 

ηνπ απμάλεηαη αλαινγηθά κε ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ρώξνπ.   

Έρνληαο απηέο ηηο δύν θαηεγνξίεο κεζόδσλ σο πξαγκαηηθόηεηα ζην ρώξν ηεο αλαδήηεζεο 

νκνηνηήησλ ζε πνιπδηάζηαηνπο ρώξνπο, εγείξεηαη ην εμήο ζέκα: εθόζνλ θαη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο ε απόδνζε εμαξηάηαη (κε επζύ ή αληίζηξνθν ηξόπν) από ην πιήζνο ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ, νύηε ηα δέληξα αιιά νύηε θαη ηα VΑ-Files κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα νπνηνδήπνηε πιήζνο δηαζηάζεσλ, σο κέζνδνη  πνιιαπινύ ζθνπνύ (multi-

purpose). Απηή αθξηβώο ε παξαηήξεζε ζηάζεθε ε αξρή ηεο εξεπλεηηθήο πξόθιεζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία κίαο κεζόδνπ πνιιαπινύ ζθνπνύ, ε νπνία ζα απνηειεί έλαλ επέιηθην ζπλδπαζκό 

δέληξνπ θαη αξρείνπ ηύπνπ VA-File, ‘παληξεύνληαο’  ηελ εθθξαζηηθή θαη νξγαλσηηθή ηζρύ ησλ 

δέληξσλ νκνηνηήησλ κε ηα νθέιε ησλ απαιιαγκέλσλ από ηελ ‘θαηάξα ησλ πνιιώλ δηαζηάζεσλ’ 

VA-Files. Τν απνηέιεζκα απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε πξόηαζε Digenis
1
, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

έλα δέληξν Digenis γηα ηελ νξγάλσζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε ελλνηνινγηθό επίπεδν 

(conceptually) θαη έλα αξρείν Digenis – βαζηζκέλν ζην δέληξν Digenis – γηα ηελ ηκεκαηηθή 

αλαδήηεζε ζε θπζηθό επίπεδν (physical level). 

 

 
 

Λέμεηο Κιεηδηά: ‘Καηάξα ησλ πνιιώλ δηαζηάζεσλ’ („dimensional curse’), Γεηθηνδόηεζε 

αλεμάξηεηε από ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ (Dimension-Independent Indexing), Γέληξν 

Digenis (Digenis-tree), Αξρείν Digenis(Digenis-File), Οηθνγέλεηα Αληηθεηκέλσλ (object 

family), Αληηπξόζσπνο Οηθνγέλεηαο (family representative), Αξρείν Απνκαθξπζκέλσλ (remote 

file). 

 

 

3.1. Τν Πξόβιεκα (dimensionality curse)- Υπαξθηέο Μέζνδνη (State of the 

Art)  θαη  Σύγθξηζή ηνπο  

Μειεηώληαο θαλείο ην ζέκα ηεο αλεύξεζεο νκνηνηήησλ αλάκεζα ζε πνιπδηάζηαηα 

αληηθείκελα, δηαπηζηώλεη πσο θάπνηα – ιίγα - ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη κέζνδνη 

κνλνπσινύλ ην εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηά πνπ θπξίσο δηεξεπλώληαη 

είλαη ε πιήξεο νκνηόηεηα (full similarity), ην πξόβιεκα ηνπ θνληηλόηεξνπ γείηνλα (nearest 

neighbor – NN) θαη ηα εξσηήκαηα εύξνπο (range queries). Οη αληίζηνηρεο νκνηόηεηεο 

„κεηξώληαη‟ κε ζπγθεθξηκέλεο κεηξηθέο απνζηάζεσλ (θπξίσο ηελ Δπθιείδεηα απόζηαζε), 

ελώ ηελ νξγάλσζε ησλ όκνησλ αληηθεηκέλσλ αλαιακβάλεη θάπνην από ηα δέληξα 

νκνηνηήησλ ή ηηο κεζόδνπο δεηθηνδόηεζεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα απηό ην ζθνπό [A2, A5, 

Α9, A13, A17, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25]. Τα δέληξα απηά βαζίδνληαη είηε ζε 

θαηαλνκή δεδνκέλσλ (R-tree[A9,A20], R
+
-tree[A20], R*-tree[A20], X-tree[A21], SR-

                                                 
1
 Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νλόκαηνο, νθείιεηαη ζηνλ πβξηδηθό ραξαθηήξα ηεο κεζόδνπ. 
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tree[A22], M-tree[A2], TV-tree[A23], ND-tree[A19], SS-tree[A17], Priority-tree[A13], hB-

tree[A11])  είηε ζε θαηαλνκή ρώξνπ (grid-file[A5], K-D-B-tree[A24], quad-tree[A25]) 

(data-space partitioning). Όπσο όκσο έρεη απνδεηρηεί [Α8], θαη νη δύν θαηεγνξίεο δέληξσλ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιε απόδνζε γηα κηθξό πιήζνο δηαζηάζεσλ, ελώ όζν απηό ην πιήζνο 

απμάλεηαη ηόζν ε απόδνζή ηνπο πέθηεη (από έλα όξην θαη πάλσ (10 δηαζηάζεηο) [Α8] νη ελ 

ιόγσ κέζνδνη ππνιείπνληαη αθόκε θαη ηεο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο). Απηό ην θαηλόκελν 

νλνκάδεηαη ‘θαηάξα ησλ πνιιώλ δηαζηάζεσλ’ (dimensional curse) θαη κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα, έρεη αληηκεησπηζηεί θπξίσο από ην απιό δηαλπζκαηηθό πξνζεγγηζηηθό ζρήκα VA-

File[A8], ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη από αληίζηξνθε απόδνζε ζε ζρέζε κε ηηο πξώηεο 

κεζόδνπο, αθνύ ε απόδνζή ηνπ είλαη κηθξή γηα κηθξό πιήζνο δηαζηάζεσλ θαη  απμάλεηαη 

όζν απηό ην πιήζνο κεγαιώλεη (δει. αλαινγηθά κε ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ρώξνπ).   

Γεδνκέλνπ ινηπόλ όηη νύηε ηα δέληξα αιιά νύηε θαη ηα VA-Files κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ αλεμάξηεηα από ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ εκπιεθόκελσλ 

αληηθεηκέλσλ, επηρεηξήζακε λα νξίζνπκε κία λέα κέζνδν ε νπνία ζα απνδίδεη αλεμάξηεηα 

από ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ.  

 

3.2.  Μέζνδνο DIGENIS 

Με ζηόρν ηνλ νξηζκό κίαο κεζόδνπ αλαδήηεζεο νκνηνηήησλ αλεμάξηεηεο από ην πιήζνο 

ησλ δηαζηάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ, θάλακε ηελ αξρηθή ζθέςε λα ζπλδπάζνπκε ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ δέληξσλ θαη ησλ VA-Files γηα ην ζρεκαηηζκό κίαο λέαο δνκήο. Ο 

ζπιινγηζκόο καο ήηαλ ν εμήο: Τν βαζηθό πξνζόλ ηνπ δέληξνπ είλαη ε εθθξαζηηθή ηνπ 

δύλακε ε νπνία είλαη θνληά ζηελ αληίιεςε ηνπ αλζξώπνπ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην VA-

File είλαη κία πνιύ απιή δνκή ε νπνία νξγαλώλεη ηα δεδνκέλα κε πεξηζζόηεξν πξαθηηθό  

ηξόπν, κε βάζε κία ινγηθή „πξώηνπ επηπέδνπ‟ (low level).  Αλ θαη απηέο νη δύν κέζνδνη 

θαίλνληαη αξθεηά αζύκβαηεο, κπνξνύκε λα ηηο ‘παληξέςνπκε’, ρξεζηκνπνηώληαο: 

 αθελόο  ηελ εθθξαζηηθή δύλακε ησλ δέληξσλ γηα ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό θαη ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηεο εθάζηνηε θαηάζηαζεο ζε επίπεδν νκνηνηήησλ ησλ αληηθεηκέλσλ 

θαη 

  αθεηέξνπ έλα αξρείν ηύπνπ VA-File  βαζηζκέλν ζηελ νξγάλσζε ηνπ δέληξνπ.  

Μεηά από πνιύ κειέηε κε αθεηεξία απηό ην ζπιινγηζκό,  θαηαιήμακε  ζηελ πξόηαζε 

Digenis, ε νπνία απνηειείηαη από έλα δέληξν, ην δέληξν Digenis (Digenis-tree)  θαη έλα 

αληίζηνηρν αξρείν, ην αξρείν Digenis (Digenis-File). Αξρηθά, ην δέληξν Digenis 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πνιπδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ, ζύκθσλα κε ηηο 

Δπθιείδεηεο απνζηάζεηο ηνπο. Όπσο ζα θαλεί θαηά ηελ αλάιπζε παξαθάησ, είλαη πνιύ 

απνηειεζκαηηθό λα νκαδνπνηεζνύλ ηα αληηθείκελα ζε „νηθνγέλεηεο‟  πνιύ όκνησλ 

αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο νξγαλώλνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξόπν ζην δέληξν Digenis. Απηό 

ην δέληξν είλαη παξακεηξνπνηεκέλν θαη εθόζνλ ιεηηνπξγεί σο δέληξν νκνηνηήησλ, δελ 

απνθεύγεη ηελ „θαηάξα ησλ πνιιώλ δηαζηάζεσλ‟.  Γηα λα μεπεξάζνπκε απηό ην ειάηησκα, 

δε ρξεζηκνπνηνύκε ηηο θιαζζηθέο ζειηδνπνηεκέλεο θαη κε (paged, not-paged) πινπνηήζεηο  

ησλ δέληξσλ, αιιά πξνηείλνπκε κία  αληηκεηώπηζε ηύπνπ VA-File, ην αξρείν Digenis. 

Σπγθεθξηκέλα, πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία αξρείσλ, ησλ νπνίσλ νη πξνζεγγίζεηο θαη νη 

ζέζεηο ζα βαζίδνληαη ζηα δέληξα Digenis. Με άιια ιόγηα,  ην ζπλνιηθό ζελάξην ζηελ 

πξόηαζή καο είλαη ην εμήο: 

Αξρηθά νη νηθνγέλεηεο αληηθεηκέλσλ  νξγαλώλνληαη ζην δέληξν κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηξόπν. Σηε ζπλέρεηα απηή ε νξγάλσζε, κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία, απνηειεί έλα 

είδνο εηζόδνπ (input) γηα ην αξρείν, ην νπνίν δνκείηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν ώζηε λα 

εμππεξεηεί κία έμππλε πξνζέγγηζε νξγάλσζεο θαη „ζπκπίεζε‟ ησλ αληηθεηκέλσλ. 



Κεθάιαην 3                                                                        Απνδνηηθή Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε  Πνιπδηάζηαησλ          

Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Αλαθάιπςε Γλώζεο 

 

 

Α. Ν. Κξνηνπνύινπ                                                                                                         Σειίδα  81 

 

Παξάιιεια, έμππλεο ηερληθέο  αλαιακβάλνπλ ηελ επηηάρπλζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο θαη 

θπξίσο ηεο αλάθηεζεο όκνησλ δεδνκέλσλ. 

Ο ζθνπόο ηεο κειέηεο ζε απηό ην ζηάδην νξηζκνύ ηεο πξόηαζεο Digenis ήηαλ ε δηεξεύλεζε 

ηνύ πώο ζα κπνξνύζε λα δηελεξγεζεί ε αλαδήηεζε νκνηνηήησλ ζε έλα ζθεληθό ζαλ απηό πνπ 

πξνηείλεηαη κέζσ ηεο Digenis. Σπλεπώο, δε ζα εζηηάζνπκε ζηνπο αιγόξηζκνπο θαηαζθεπήο 

ηνπ δέληξνπ Digenis. 

 

3.2.1.  Δέληξν DIGENIS (DIGENIS-Tree) 

Ο βαζηθόο ζηόρνο θαηά ην ζρεδηαζκό ηνπ δέληξνπ καο ήηαλ ε επίηεπμε κηαο πξώηεο 

„ζπκπίεζεο‟ θαη νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ. Έηζη θαηαιήμακε ζηνλ νξηζκό δύν ζπλόισλ 

νκνηνηήησλ: 

o Σηα πνιύ όκνηα αληηθείκελα (very similar objects) - κε κεηαμύ ηνπο απνζηάζεηο 

κηθξόηεξεο από έλα ρακειό πξνθαζνξηζκέλν όξην (fl) – ηα νπνία κπνξνύλ λα ζρεκαηίζνπλ 

κία νηθνγέλεηα (object family) πνπ ζα αληηπξνζσπεύεηαη από έλαλ θόκβν ηνπ δέληξνπ. 

o Σηα ππόινηπα όκνηα αληηθείκελα, νη ζπγγεληθέο νηθνγέλεηεο (kindred families), ηα νπνία 

απέρνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά απνζηάζεηο κηθξόηεξεο από έλα πξνθαζνξηζκέλν όξην (Lt). Απηή 

ε νκνηόηεηα κπνξεί λα ππνδεισζεί απιά από ηελ θιαζζηθή ζρέζε παηδηνύ-γνλέα όπσο 

θαηαγξάθεηαη ζηα δέληξα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθαλ νηθνγέλεηεο αληηθεηκέλσλ (object families), νη νπνίεο 

είλαη νη ηππηθνί θάηνηθνη ησλ θόκβσλ ηνπ δέληξνπ. Δθόζνλ ν θόκβνο ηεο νηθνγέλεηαο δελ 

κπνξεί λα θηινμελεί όια ηα κέιε ηεο, ρξεζηκνπνηείηαη ην αληηθείκελν-αληηπξόζσπνο 

(representative object). Απηό ην αληηθείκελν ζα είλαη έλα κέζν αληηθείκελν ηεο νηθνγέλεηαο, 

δει. ην πην „θεληξαξηζκέλν‟ κέινο ηεο θαη εάλ δελ ππάξρεη ηέηνην, ζα δεκηνπξγείηαη έλα λέν 

ην νπνίν ζα επηιέγεηαη σο ζπκβαηηθόο αληηπξόζσπνο ηεο νηθνγέλεηαο. Η κέγηζηε απόζηαζε 

αλάκεζα ζηνλ αληηπξόζσπν θαη έλα αληηθείκελν-κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ζπληζηά ηελ 

απόθιηζε-αλνρή ηεο νηθνγέλεηαο (family tolerance) ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθή πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ην „εύξνο‟ ηεο νηθνγέλεηαο, αμηνπνηήζηκε ζε επόκελα ζηάδηα εθηίκεζεο 

νκνηόηεηαο. Γηα λα εηζαρζεί-ππαρζεί έλα αληηθείκελν ζε κία νηθνγέλεηα, πξέπεη ε απόζηαζή 

ηνπ από ηνλ αληηπξόζσπν ηεο νηθνγέλεηαο λα είλαη κηθξόηεξε από ην πξνθαζνξηζκέλν όξην 

απόζηαζεο fl, ην νπνίν ζα νξίδεηαη από ηνλ ππεύζπλν ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο. Κάζε 

νηθνγέλεηα έρεη έλα ζύλνιν ch παηδηώλ, ηηο ζπγγεληθέο νηθνγέλεηεο (kindred families) (Σρήκα 

3.2.). Οη ηειεπηαίεο είλαη νη ch νηθνγέλεηεο (ch-πιεζηέζηεξεο, ch-nearest) ησλ νπνίσλ νη 

αληηπξόζσπνη θείληαη πιεζηέζηεξα ζηνλ αληηπξόζσπν ηεο νηθνγέλεηαο-παηέξαο, ζε ζρέζε κε 

ηνπο άιινπο αληηπξνζώπνπο ησλ ππόινηπσλ νηθνγελεηώλ. Η έλλνηα ηνπ „πιεζίνλ‟ (close) ζα 

νξηνζεηείηαη πάληα από έλα πξνθαζνξηζκέλν όξην Lt (Lt>fl), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη 

έλαο ξεαιηζκόο ζηελ αληηπξνζώπεπζε ηεο γεηηλίαζεο (vicinity). Απηό ην όξην κπνξεί λα 

νξηζηεί ζηαηηθά από ηνλ ππεύζπλν ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο ή δπλακηθά, ρξεζηκνπνηώληαο 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία-απνηειέζκαηα από ηηο ίδηεο ηηο εθαξκνγέο. Σηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ν 

αξηζκόο ησλ νηθνγελεηώλ κε απόζηαζε κηθξόηεξε από Lt είλαη κηθξόηεξνο από ch, ηόηε 

ηνπνζεηνύληαη ζην δέληξν θελνί θόκβνη-νηθνγέλεηεο (βι. πεξηζζόηεξα παξαθάησ). Κάζε 

θόκβνο-παηδί ζπζρεηίδεηαη κε ην γνληό ηνπ κε κία αθκή πνπ πεξηιακβάλεη ηε κεηαμύ ηνπο 

απόζηαζε. Κάζε θόκβνο-νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεη : i) ην αληηθείκελν αληηπξόζσπν ηεο 

νηθνγέλεηα θαη  ii) ηε κέγηζηε απόζηαζε (αλνρή νηθνγέλεηαο, family tolerance, fl) αλάκεζα ζηνλ 

αληηπξόζσπν θαη έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο.  

Η βαζηθή ηδέα ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ν νξηζκόο ηνπ δέληξνπ Digenis, είλαη όηη ππάξρεη έλα 

ζύκπαλ  αληηθεηκέλσλ κε πνιιά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ σο 



Κεθάιαην 3                                                                        Απνδνηηθή Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε  Πνιπδηάζηαησλ          

Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Αλαθάιπςε Γλώζεο 

 

 

Α. Ν. Κξνηνπνύινπ                                                                                                         Σειίδα  82 

 

πνιπδηάζηαηα θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη 

βάζε θάπνησλ από ηηο γλσζηέο ζπλαξηήζεηο νκνηόηεηαο – ηελ Δπθιείδεηα απόζηαζε ζηελ 

πξόηαζή καο. Δάλ „απεηθνλίζνπκε‟ απηή ηελ θαηάζηαζε, ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα γξάθν 

θόκβσλ νη νπνίνη ζπλδένληαη  κε αθκέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο απνζηάζεηο 

(Σρήκα 3.1.). Πξνθεηκέλνπ λα „θηλεζνύκε‟ ζ‟ απηό ην γξάθν πξνζπαζώληαο θάζε θνξά λα 

εληνπίζνπκε αληηθείκελα όκνηα κε θάπνην δεδνκέλν θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηειηθά ην 

δέληξν καο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ „αθηηλσηή‟ ινγηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά ζα 

επηιεγεί κία ξίδα, ε νπνία ζα είλαη ην αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

πνιπδηάζηαηεο πεξηνρήο
2
. Οη ch θνληηλόηεξνη γείηνλεο(ζπγγεληθέο νηθνγέλεηεο) ηεο 

νηθνγέλεηαο-ξίδαο ζα γίλνπλ ηα ch παηδηά ηεο ζην δέληξν, απνηειώληαο ην δεύηεξν δελδξηθό 

επίπεδν. Η ξίδα „δείρλεη‟ ηνπο θόκβνπο-νηθνγέλεηεο-παηδηά ηεο κε αθκέο νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε (di). Οη νηθνγέλεηεο αδέξθηα νξγαλώλνληαη-

ηνπνζεηνύληαη ζην δέληξν ηεξαξρηθά (κε αύμνπζα ζεηξά), ζύκθσλα κε ηελ απόζηαζή ηνπο 

από ην γνλέα. Γηα θάζε κία από απηέο ηηο νηθνγέλεηεο, δεκηνπξγείηαη ην ζύλνιν ησλ ch 

θόκβσλ-παηδηώλ (από ηηο ζπγγεληθέο νηθνγέλεηεο ηνπ γξάθνπ), θ.ν.θ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο, πηζαλώο λα πξνθύπηεη ε απνξία ζρεηηθά κε ην ηη ζπκβαίλεη κε ηηο 

νηθνγέλεηεο πνπ κπνξνύλ λα είλαη παηδηά πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο θόκβνπ-νηθνγέλεηαο, ζην 

ίδην επίπεδν. Η απάληεζε είλαη όηη ε επίκαρε νηθνγέλεηα ηνπνζεηείηαη ζην δέληξν σο παηδί 

ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ νπνία έρεη ηε κηθξόηεξε απόζηαζε (από ηνλ αληηπξόζσπό ηεο). Απηή 

ε επηινγή νδεγεί ζην παξαθάησ ζπκπέξαζκα: 

Σπκπέξαζκα: Κάζε νηθνγέλεηα ε νπνία έρεη απόζηαζε dp από ην γνλέα ηεο, δελ κπνξεί λα 

απέρεη από ηα αδέξθηα ηνπ γνλέα ηεο, ιηγόηεξν από dp. 

Απηό ην ζπκπέξαζκα ζα απνβεί πνιύ ρξήζηκν ζηε δηαρείξηζε εξσηεκάησλ εύξνπο (range 

queries) παξέρνληαο έλα ηζρπξό εξγαιείν απ‟επζείαο απνθιεηζκώλ θαηά ηελ αλαδήηεζε 

νκνηνηήησλ. 

Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δελ κπνξεί λα ππάξρεη θακία  άιιε ακθηβνιία ζρεηηθά κε ην 

πνηόο ζα είλαη ν παηέξαο ελόο θόκβνπ, αθνύ  μεθηλώληαο από ηελ επηιεγκέλε ξίδα, ην δέληξν 

ρηίδεηαη επίπεδν-επίπεδν. Σπλεπώο εάλ έλαο θόκβνο ζπλδέεηαη κε πεξηζζόηεξνπο από έλαλ 

ζην γξάθν ( πνπ είλαη θαη ην πην ζπλεζηζκέλν) ζα ηνπνζεηεζεί ζην δέληξν, ζύκθσλα κε ην 

πέξαζκα πνπ γίλεηαη αλά επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, ζην Σρήκα 3.1. ε νηθνγέλεηα F7 

ζπλδέεηαη κε έμη θόκβνπο (ζπγγεληθνύο) ˙ σο ξίδα ηνπ δέληξνπ έρεη επηιεγεί ε F8. Η F7 

γίλεηαη παηδί ηεο ξίδαο από ην πξώην ήδε πέξαζκα, ιόγσ ηεο απόζηαζεο 1 πνπ έρεη από 

απηή. Σηε ζπλέρεηα, αθνύ ην ch είλαη ίζν κε 3, νη ηξεηο θνληηλόηεξνη από ηνπο ειεύζεξνπο 

ζπγγεληθνύο ηεο θόκβνπο γίλνληαη παηδηά ηεο. Αλ θαλείο απνξεί γηαηί ε F15(κε απόζηαζε 2) 

θαη όρη ε F9 (κε απόζηαζε 1,5) δελ εληάζζεηαη ζην ζύλνιν παηδηώλ ηεο F7 παξόιν πνπ 

απέρεη ιηγόηεξν  από ηελ ηειεπηαία, ε απάληεζε πξνθύπηεη από ηνπο θαλόλεο θαηαζθεπήο 

ηνπ δέληξνπ, αθνύ ε F9 ζύκθσλα κε απηνύο έρεη ήδε εληαρζεί ζηα παηδηά ηεο ξίδαο από ην 

πξνεγνύκελν πέξαζκα. Όζν γηα ηελ F2, δε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ F7 γηαηί νύηε γνληόο ηεο 

ζα κπνξνύζε λα είλαη – αθνύ πξνεγείηαη ζ‟απηό ε ξίδα – αιιά νύηε θαη παηδί ηεο γηαηί είλαη 

ε ηέηαξηε ζπγγεληθή ηεο – θαηά αύμνπζα ζεηξά - νηθνγέλεηα θαη ην ch είλαη κόλν 3 γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δέληξν.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Με θάπνην ηξόπν πνπ ζα ζπδεηεζεί ζηα πιαίζηα άιιεο εξγαζίαο. 
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Σρήκα 3.1: Παξάδεηγκα Γξάθνπ κε Lt=3. Οη αθκέο αληηπξνζσπεύνπλ ηηο απνζηάζεηο 

αλάκεζα ζηηο νηθνγέλεηεο. Γηα ιόγνπο απιόηεηαο θαη πξαθηηθόηεηαο, έρνπλ 

παξαιεηθζεί νη πνιύ κεγάιεο απνζηάζεηο (κεγαιύηεξεο από 3, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε) αθνύ δελ νδεγνύλ ζε ζπλδέζεηο ζην παξαθάησ 

δέληξν.  

 
 

 

                               

                        1                                                      1            1,5               

 
 

  1           1        2                        1            1     2             1           1      2             

 
                                                                    
                                                                                                1                                     

                                                                                                                     

 

Σρήκα 3.2. : Τν δέληξν  Digenis, κε βάζε ην γξάθν ηνπ ζρήκαηνο 1, κε ch=3. 

 
 

                             1,4                                                   0,5 

 

                          1,2                                       0,6     1         1  1                   
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                       0,7 

                0,6        2,5       3  3        1    
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Σρήκα 3.3. : Γξάθνο κε αξαηέο πεξηνρέο, κε Lt=3 ( θαη εδώ έρνπλ παξαιεθζεί νη απνζηάζεηο 

κεγαιύηεξεο ηνπ 3) 
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Σρήκα 3.4. Τα δέληξα  Digenis, βαζηζκέλα ζην γξάθν ηνπ ζρήκαηνο 3.3., κε ch=3 γηα ην 

πξώην δέληξν θαη ch=4 γηα ην δεύηεξν. 

 

Σπλεπώο, πξνζπαζώληαο λα ζπλνςίζνπκε ηα παξαπάλσ ζε έλα ζπκπαγέο ζπκπέξαζκα-

θαλόλα, θαηαιήγνπκε ζην όηη κία νηθνγέλεηα Β κε απόζηαζε d από ηελ νηθνγέλεηα Α, κε d≤Lt, 

κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζύλνιν νηθνγελεηώλ-παηδηώλ (ζπγγελώλ-kindred) ηεο 

νηθνγέλεηαο Α, κόλν  

o εάλ δελ έρεη θαηαζηεί παηδί νηθνγέλεηαο ζε πξνεγνύκελν επίπεδν θαη 

o εάλ θακία άιιε νηθνγέλεηα πνπ βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηελ Α δελ έρεη απόζηαζε 

από ηε Β κηθξόηεξε από d θαη  

o δελ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ch νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ απόζηαζε από ηελ Α κηθξόηεξε 

από d θαη κπνξνύλ λα γίλνπλ παηδηά ηεο. 

Καηά ηε κειέηε ηνπ νξηζκνύ ηνπ δέληξνπ Digenis, καο απαζρόιεζε ηδηαίηεξα ν ρεηξηζκόο 

ησλ „αξαηώλ πεξηνρώλ‟. Δηδηθόηεξα, όηαλ ππάξρνπλ κεγάια θελά – ζηελ εηθόλα ηνπ γξάθνπ 

–  αλάκεζα ζηα πνιπδηάζηαηα  αληηθείκελα όπσο θαίλεηαη ζην γξάθν ηνπ Σρήκαηνο 3.3., ηα 

αληηθείκελα δελ κπνξνύλ λα αληηπξνζσπεπηνύλ απνδνηηθά ζην δέληξν, γηαηί ζπγθεθξηκέλα 

ζύλνια αληηθεηκέλσλ-νηθνγελεηώλ δελ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε νπνηαδήπνηε άιιε 

νηθνγέλεηα ηνπ δέληξνπ (π.ρ. θακία από ηηο νηθνγέλεηεο F12 έσο F16 θαζώο θαη ε  F17, δε 

γίλεηαη λα ζπλδεζνύλ κε θάπνηα από ηηο F1 έσο F10). Δάλ πξνζπαζνύζακε λα ζπλδέζνπκε 

απηέο ηηο μεθάζαξα απνκαθξπζκέλεο νηθνγέλεηεο, ηόηε ην Lt ζα έπξεπε λα απμεζεί 

ππεξβνιηθά. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ην Lt δε ζα αληηπξνζώπεπε κία απόζηαζε πνπ 

ππνδειώλεη νκνηόηεηα, νπόηε ε όιε κέζνδνο δε ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθή. Γηα λα 

μεπεξαζηνύλ απηά ηα πξνβιήκαηα, πηνζεηήζακε ηελ εμήο ιύζε: 

Όηαλ ππάξρνπλ θελέο πεξηνρέο αλάκεζα ζε πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα (νηθνγέλεηεο), 

δεκηνπξγώληαο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο αληηθεηκέλσλ, ρηίδνπκε δηαθνξεηηθά δέληξα Digenis 

(κε ην δηθό ηνπ ch ην θαζέλα), έλα γηα θάζε απνκνλσκέλε πεξηνρή. Έηζη, ζην Σρήκα 3.4. 

έρνπκε δεκηνπξγήζεη δύν δέληξα Digenis, έλα γηα θάζε πεξηνρή, κε ch=3  θαη ch=4, 

αληίζηνηρα. Μειεηώληαο απηά ηα δέληξα, δηαπηζηώλνπκε πσο ην ζύλνιν παηδηώλ ηεο F4 είλαη 

αξθεηά θησρό, αθνύ δύν από ηηο ηξεηο νηθνγέλεηεο-παηδηά είλαη θελέο. Γεληθά, γηα λα 

απνθύγνπκε ηε ζπαηάιε, απνθαζίζακε λα „θόβνπκε‟ ην αληίζηνηρν ππν-δέληξν ηνπ δέληξνπ, 

δεκηνπξγώληαο έλα λέν κηθξόηεξν θαη ζηε ζπλέρεηα λα μαλανξγαλώλνπκε ην αξρηθό δέληξν. 
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Παξόια απηά - όπσο είλαη θαλεξό ζην παξάδεηγκα ηνπ Σρήκαηνο 3.4. - απηή ε αληηκεηώπηζε 

δελ αμίδεη ηνλ θόπν ζε θάζε πεξίπησζε θελώλ θόκβσλ-παηδηώλ. Αληίζεηα είλαη 

απνηειεζκαηηθή κόλν όηαλ ην αθαηξνύκελν ππν-δέληξν έρεη έλα αμηόινγν κέγεζνο
3
. 

Γηαθνξεηηθά, είλαη πξνηηκόηεξν λα δηαηεξνύληαη νη θελνί θόκβνη. Πξόθεηηαη γηα κηα κηθξή 

επηβάξπλζε ρώξνπ, ε νπνία όκσο – όπσο ζα θαλεί παξαθάησ - επηζηξέθεη σο αληάιιαγκα 

κειινληηθή επειημία θαη κεγάιε δηεπθόιπλζε ζηελ εθαξκνγή απιώλ θαη γξήγνξσλ 

αιγνξίζκσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απνδνηηθήο αλαδήηεζεο όκνησλ πνιπδηάζηαησλ 

αληηθεηκέλσλ.  

Δπηζηξέθνληαο ζην παξάδεηγκα ησλ θελώλ θόκβσλ ηνπ Σρήκαηνο 3.4. - νη νπνίνη βξίζθνληαη 

ζην ηειεπηαίν επίπεδν (θύιια) - είλαη θαλεξό πσο δελ αμίδεη λα αλεμαξηεηνπνηήζνπκε ην 

θησρό ππν-δέληξν ηεο F4. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ν θελόο „άδηθα‟ 

δεζκεπκέλνο ρώξνο ησλ θελώλ θόκβσλ ζα κεησζεί ζηαδηαθά ιόγσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ 

νηθνγελεηώλ ζην δέληξν, θάπνηνη από ηνπο νπνίνπο ζα είλαη ζπγγεληθνί ησλ γνλέσλ ησλ 

θελώλ θόκβσλ θαη ζπλεπώο ζα γίλνπλ παηδηά ηνπο, γεκίδνληαο ηνπο θελνύο θόκβνπο. Απηό 

απνηειεί έλα πξόζζεην πιενλέθηεκα ηνπ δέληξνπ Digenis, αθνύ θαζηζηά ηε ζπληήξεζή ηνπ 

επθνιόηεξε θαη θζελόηεξε. 

Δθηόο από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ 

θόκβσλ-νηθνγελεηώλ, όπσο είλαη ε F17 ζην Σρήκα 3.3. Γεληθά, νλνκάδνπκε απνκαθξπζκέλεο 

νηθνγέλεηεο, ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δελ κπνξνύλ λα είλαη παηδηά θακίαο άιιεο. Σε απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο θπζηθά θαη δε δεκηνπξγείηαη θάπνην δέληξν γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο 

νηθνγέλεηεο, αιιά νξίδνπκε ηα αξρεία απνκαθξπζκέλσλ (remote files), ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ ή ησλ δέληξσλ Digenis θαη πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο 

απνκαθξπζκέλεο νηθνγέλεηεο ηεο εθαξκνγήο. 

Σπλνςίδνληαο, κε βάζε ηα παξαπάλσ, ζηελ πξόηαζε Digenis, ζε ελλνηνινγηθό επίπεδν, έλαο 

αξηζκόο από δηάθνξα, κηθξόηεξα ή κεγαιύηεξα δέληξα Digenis ζα αληηπξνζσπεύεη ηηο ζρέζεηο 

νκνηόηεηαο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα, ελώ έλα Αξρείν 

Απνκαθξπζκέλσλ ζα θηινμελεί ηα απνκαθξπζκέλα αληηθείκελα. 

 

 3.2.1.1. Aλαδήηεζε Πιεζηέζηεξσλ Γεηηόλσλ (k-NN Queries) ζην Δέληξν Digenis 

Σε απηή ηελ ελόηεηα, ζα κειεηήζνπκε ηελ πξόηαζή καο ζε ζρέζε κε ηνλ πην θνηλό ηύπν 

αλαδήηεζεο νκνηνηήησλ, ηελ αλαδήηεζε ησλ k-πιεζηέζηεξσλ γεηηόλσλ (k-NN). Γεληθά, 

όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα δέληξν νκνηνηήησλ, ην πξόβιεκα ηεο αλαδήηεζεο ησλ k-

πιεζηέζηεξσλ γεηηόλσλ γηα έλα δνζέλ αληηθείκελν q, απνηειείηαη από δύν ππν-πξνβιήκαηα: 

α) ηελ Τνπνζέηεζε (Positioning), δει. ηελ αλεύξεζε ηεο ζέζεο ζην δέληξν όπνπ ην q ζα 

κπνξνύζε λα ηνπνζεηεζεί, εάλ έπξεπε λα εηζαρζεί ζ‟ απηό θαη β) ηελ k-NN Aλάθηεζε (k-NN 

retrieval), ηελ αλάθηεζε δειαδή ησλ k πιεζηέζηεξσλ γεηηόλσλ ηνπ q. Αξρηθά εζηηάδνπκε ηε 

κειέηε  καο ζην πξώην ππν-πξόβιεκα. Τν δεύηεξν έρεη κεηαηνπηζηεί ζηα πιαίζηα 

κεηαγελέζηεξεο κειέηεο, ρσξίο λα αθήλεη πξαγκαηηθά θελά ζηελ παξνύζα έξεπλα, 

δεδνκέλνπ όηη ε εάλ ιπζεί ην ππν-πξόβιεκα  ηεο ηνπνζέηεζεο, ε k-NN αλάθηεζε είλαη 

ζρεηηθά απιή. Σε κία πξώηε ρνλδξηθή πξνζέγγηζε, νη k γείηνλεο ηνπ q - όηαλ ην ηειεπηαίν 

„έρεη βξεη‟ ηε ζέζε ηνπ ζην δέληξν – είλαη ηα  k-θνληηλόηεξά ζ‟απηό, κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

                                                 
3
 Γεληθά δελ είλαη εύθνιν λα νξηζηεί έλαο γεληθόο θαλόλαο ζρεηηθά κε ην πόηε ηα ππν-δέληξα έρνπλ αμηόινγν 

κέγεζνο ώζηε λα  γίλνπλ αλεμάξηεηα. Απηό ζα είλαη κία επηινγή θαη απόθαζε ηνπ ππεύζπλνπ ηεο εθάζηνηε 

εθαξκνγήο. Παξόια απηά, βαζηζκέλνη ζηελ εκπεηξία θαη ηα ζρεηηθά καο πεηξάκαηα, πξνηείλνπκε ην 

παξαθάησ: Όηαλ ζε έλα  ππν-δέληξν νη θελνί θόκβνη μεπεξλνύλ ην 50% ησλ θόκβσλ ηνπ θαη ηα επίπεδά ηνπ 

(εμαηξνπκέλεο ηεο ξίδαο) είλαη πεξηζζόηεξα από ην 30% ησλ επηπέδσλ ηνπ αξρηθνύ δέληξνπ, ηόηε ην ππν-

δέληξν πξέπεη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί (βι. ελόηεηα 3.3.) – δεκηνπξγώληαο έλα λέν δέληξν Digenis – ελώ ην 

αξρηθό δέληξν λα αλαδηνξγαλσζεί. 
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ζηελ νπνία αλήθεη. Δάλ απηό ην k είλαη κεγαιύηεξν από ην πιήζνο ησλ κειώλ ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, έλαο απιόο αιγόξηζκνο ζα ςάμεη γηα ηνπο ππόινηπνπο γείηνλεο, ζην γνληό, 

ζηα παηδηά θαη πηζαλώο ζηα „αδέξθηα‟  θαη ζηα αδέξθηα ηνπ γνλέα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ q. 

Με άιια ιόγηα, ην ζέκα ζ‟απηή ηελ ελόηεηα είλαη ε δηαδηθαζία  ηνπνζέηεζεο  ηνπ q, ε νπνία 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλεύξεζε ηεο θαηάιιειεο ζέζεο γηα ην q ζην δέληξν θαη όρη ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζ‟απηή ηε ζέζε. Απηό ζεκαίλεη πσο ζ‟ απηό ην ζηάδην δελ ελδηαθεξόκαζηε γηα 

ηελ ελεκέξσζε(update) ηνπ δέληξνπ. 

Η ινγηθή ινηπόλ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο γηα ην δέληξν Digenis, είλαη ε αθόινπζε: 

Τν δνζέλ αληηθείκελν q, ζπγθξίλεηαη κε ηε ξίδα ηνπ δέληξνπ, δειαδή ππνινγίδεηαη ε 

απόζηαζε d αλάκεζα ζηνλ αληηπξόζσπν ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ξίδαο θαη ζην q.  Δάλ ηζρύεη όηη 

d<=fl, ηόηε ζεκαίλεη πσο ην αληηθείκελν αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο ξίδαο θαη ε δηαδηθαζία 

ζηακαηά εδώ. Αιιηώο, ζα δηεμαρζεί έλα απιό άικα, αλάινγα κε ηα επίπεδα πνπ ζα εθηηκεζεί 

όηη κπνξνύλ λα ππεξπεδεζνύλ κε κηα πξώηε αζθαιή εθηίκεζε. Δηδηθόηεξα, ζα ππνινγηζηεί 

έλα άλσ όξην αξηζκνύ επηπέδσλ, κε βάζε ην νπνίν κπνξνύλ λα εμαηξεζνύλ ηα επίπεδα θαη ηα 

αληηθείκελα ηνπ δέληξνπ πνπ αλακθίβνια είλαη αδύλαην λα απνηεινύλ πηζαλέο ζέζεηο ηνπ q.  

Θα ππνινγηζηεί ην lev1=(d DIV Lt) ην νπνίν – όπσο ζα απνδεηρηεί ζην Θεώξεκα – 

ππνδεηθλύεη ην πξώην επίπεδν ηνπ δέληξνπ Digenis γηα ην νπνίν ππάξρεη πηζαλόηεηα λα 

κπνξεί λα απνηειεί ηε ζσζηή ζέζε ηνπ q.  

 

 

Σρήκα 3.5. : Παξάδεηγκα δέληξνπ  DIGENIS-Tree κε ch =3 θαη δνζέλ αληηθείκελν  q. 

 

Θεώρημα Digenis: Γνζέληνο ελόο αληηθεηκέλνπ q κε απόζηαζε d από ηε ξίδα ηνπ δέληξνπ 

Digenis, θαλέλα επίπεδν πξηλ από ην επίπεδν lev1 (lev1=(d DIV Lt)) δελ είλαη δπλαηόλ λα 

κπνξεί λα απνηειεί ζσζηή ζέζε γηα ην q. 

Απόδειξη: Τν δέληξν Digenis έρεη θηηαρηεί  ρξεζηκνπνηώληαο ηηο Δπθιείδεηεο απνζηάζεηο 

όπνπ ηζρύεη ε ηξηγσληθή αληζόηεηα. Σπλεπώο ζην Σρήκα 3.5., όπνπ ην q (έζησ όηη) έρεη 

βξεζεί λα είλαη παηδί ηνπ F15 θαη δεδνκέλνπ όηη σο d(Fi, Fj) ζπκβνιίδνπκε ηελ απόζηαζε 

κεηαμύ ησλ θόκβσλ-νηθνγελεηώλ Fi θαη Fj, ηζρύεη ην παξαθάησ: 

d(F15,q) ≥ |d(F4,q) – d(F4,F15)|( ηξηγσληθή αληζόηεηα )   

d(F4, q) ≥ | d(F1,q) – d(F1,F4)| ( ηξηγσληθή αληζόηεηα )   

d(F15,q) ≥ |d(F1,q)- d(F1,F4)-d(F4,F15)| 

θαη εθόζνλ d(F1,q) ≥ |d(ξίδα, q)-d(ξίδα,F1)| ( ηξηγσληθή αληζόηεηα )   

d(F15,q)  ≥ |d(ξίδα,q)-d(ξίδα,F1)-d(F1,F4)-d(F4,F15)|=D 

Με άιια ιόγηα, ε απόζηαζε αλάκεζα ζην δνζέλ αληηθείκελν q θαη ζην γνληό ή ζηνλ 

αληηπξόζσπν ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ππάγεηαη (έζησ pf) είλαη κεγαιύηεξε 

από ηελ D πνπ ηζνύηαη κε : d (d(ξίδα,q)) πιελ ην άζξνηζκα όισλ ησλ ελδηάκεζσλ 

απνζηάζεσλ αλάκεζα ζηνπο θόκβνπο πνπ ζπληζηνύλ ην κνλνπάηη αλάκεζα ζην pf θαη ζηε 

ξίδα. Γηαζρίδνληαο ην δέληξν Digenis, ε D παίξλεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Γηα ηα επίπεδα όπνπ 

θάζε D είλαη κεγαιύηεξε από ην Lt (D>Lt), ηζρύεη ε αληζόηεηα d(Fi,q) ≥ D>Lt (  i ζην 

  F11 

F4 

    q 

    F15 
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επίπεδν), νπόηε δελ ππάξρεη θακία πηζαλόηεηα νκνηόηεηαο αλάκεζα ζην q θαη ζε θάπνην 

θόκβν απηώλ ησλ επηπέδσλ. Γηα ην πξώην επίπεδν (έζησ lp)  όπνπ ε απόζηαζε D αλάκεζα 

ζε θάπνην θόκβν ηνπ  θαη ζην q γίλεηαη κηθξόηεξε από Lt, κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη 

ην επίπεδν lp-1 είλαη ην ηειεπηαίν επίπεδν όπνπ θαλέλαο θόκβνο δε ζα κπνξνύζε λα είλαη ε 

ζσζηή ζέζε ηνπ q (αθνύ ην lp-1 είλαη ην ηειεπηαίν επίπεδν όπνπ ηζρύεη ε αληζόηεηα d(Fi,q) 

≥D>Lt (  i ζην επίπεδν). 

Όζν κεγαιύηεξεο είλαη νη ελδηάκεζεο απνζηάζεηο (π.ρ. d(F4,F15), d(F1,F4)), ηόζν 

γξεγνξόηεξα θηάλνπκε ζην επίπεδν κε ηελ ππνςήθηα ζέζε ηνπ q. Με άιια ιόγηα, όζν 

κεγαιύηεξεο νη απνζηάζεηο, ηόζν κηθξόηεξν ην lp. Δάλ όιεο νη ελδηάκεζεο απνζηάζεηο 

γνλέα-παηδηνύ ήηαλ ίζεο κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή (έζησ v) ηόηε ζα ίζρπε όηη lp = d DIV v. 

Φπζηθά, δελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξρεη έλα ζηαζεξό ζπγθεθξηκέλν v ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

αιιά εθόζνλ ε  Lt είλαη ε κέγηζηε απνδεθηή απόζηαζε αλάκεζα ζηα αληηθείκελα δηαδνρηθώλ 

επηπέδσλ ηνπ δέληξνπ Digenis, ην lev1 (d DIV Lt) κπνξεί λα πάξεη ηε ζέζε ηεο ρεηξόηεξεο 

πεξίπησζεο άλσ νξίνπ επηπέδνπ
4
, ην νπνίν ζέηεη ηα όξηα αζθαινύο απνθιεηζκνύ επηπέδσλ 

θαηά ηελ αλαδήηεζε. 

Μεηά ηνλ νξηζκό ηνπ επηπέδνπ lev1, εάλ απηό είλαη κεγαιύηεξν από ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό 

ησλ επηπέδνπ ηνπ δέληξνπ, ε δηαδηθαζία ζηακαηά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη 

θαηάιιειε ζέζε γηα ην q ζην δέληξν (απ‟επζείαο απνθιεηζκόο – direct exclusion). 

Γηαθνξεηηθά, ππνινγίδνληαη νη απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπ q θαη ηνπ αληηπξνζώπνπ θάζε 

θόκβνπ ζην επίπεδν lev1
5
. Δάλ ππάξρεη θάπνηα απόζηαζε κηθξόηεξε από ηελ αληίζηνηρε ft  

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θόκβνπ-νηθνγέλεηαο, ηόηε απηόο ν θόκβνο απνηειεί ηε ζσζηή ζέζε ηνπ q 

ζην δέληξν. Αιιηώο νινθιεξώλεηαη ν ππνινγηζκόο ησλ απνζηάζεσλ θαη εάλ θάπνηα από 

απηέο ηηο απνζηάζεηο είλαη κηθξόηεξε από ην fl ηόηε ε ζσζηή ζέζε ηνπ q είλαη ε αληίζηνηρε 

νηθνγέλεηα. Γηαθνξεηηθά, εάλ θάπνηα ή θάπνηεο απνζηάζεηο είλαη κηθξόηεξεο από ην Lt, ηόηε 

ε ζσζηή ζέζε γηα ην q είλαη ε ζέζε ηνπ παηδηνύ ηνπ θόκβνπ κε ηνλ αληηπξόζσπν ηνπ νπνίνπ 

έρεη ηε κηθξόηεξε απόζηαζε. Δάλ δε ζπκβαίλεη ηίπνηα από απηά, ηόηε θξαηάκε ηνλ θόκβν κε 

ηνλ νπνίν ην q είρε ηε κηθξόηεξε απόζηαζε, έζησ ηνλ c,  θαη ζεσξώληαο ηνλ ηε ξίδα ηνπ 

πξνο αλίρλεπζε ππν-δέληξνπ, γίλνληαη ηα εμήο: 

 Υπνινγίδνληαη νη Δπθιείδεηεο απνζηάζεηο αλάκεζα ζην q θαη ζε θαζέλα από ηνπο ch 

θόκβνπο-παηδηά ηνπ c. 

 Δάλ θάπνηα από απηέο είλαη κηθξόηεξε από θάπνην αληίζηνηρν fl θαη Lt, ηόηε 

πξνρσξνύκε όπσο παξαπάλσ. Δάλ όρη, ηόηε ν θόκβνο κε ηε κηθξόηεξε απόζηαζε από 

ην q απνηειεί ηε ξίδα ηνπ λένπ πξνο δηεξεύλεζε ππν-δέληξνπ θ.ν.θ. 

 Η δηαδηθαζία ζηακαηά όηαλ βξεζεί ε θαηάιιειε ζέζε γηα ην q ή ηειεηώζεη ην δέληξν. 

Σηε δεύηεξε πεξίπησζε, δελ ππάξρεη θαηάιιειε ζέζε γηα ην q ζην δέληξν (όπσο θαη 

όηαλ ην lev1 είλαη κεγαιύηεξν ηνπ πιήζνπο ησλ επηπέδσλ ηνπ δέληξνπ, όπσο 

ζεκεηώζεθε παξαπάλσ). 

 

3.2.1.2. Ελεκέξσζε Δέληξνπ Digenis 

Όπσο  ζα θαλεί θαη παξαθάησ, ην δέληξν Digenis νξίζηεθε λα έρεη έλα ζηαζεξό αξηζκό ch 

παηδηώλ γηα θάζε θόκβν (εθηόο από ηα θύιια), γηαηί απηό δηεπθόιπλε πνιύ ηε δηαρείξηζε ηνπ 

αξρείνπ Digenis. Δίλαη θαλεξό πσο όηαλ κία νηθνγέλεηα-θόκβνο έρεη ήδε ch παηδηά-θόκβνπο 

                                                 
4
 Δθόζνλ ε Lt παίξλεη γηα παληνύ  ηε κέγηζηε ηηκή ηεο, ην lev1=d DIV Lt  παίξλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ,  

ππνδεηθλύνληαο ηνλ ειάρηζην δπλαηό αξηζκό επηπέδσλ πνπ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ, γεγνλόο πνπ απνηειεί 

πξάγκαηη ηε ρεηξόηεξε αζθαιή ζρεηηθή πεξίπησζε. 
5
  Δδώ ζα κπνξνύζε λα πηνζεηεζεί ε αληίζηνηρε ηερληθή πνπ πξνηείλεηαη ζην επόκελν θεθάιαην γηα ην δέληξν 

Chiron, αιιά θξίζεθε θαιύηεξε ε παξνύζα, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ζα ζπδεηεζνύλ ζην πέκπην θεθάιαην. 
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θαη ρξεηαζηεί λα εηζαρζεί έλαο αθόκε θόκβνο-παηδί, ηόηε πξνθύπηεη πξόβιεκα ππεξρείιηζεο 

παηδηώλ (children overflow). Σε απηή ηελ πεξίπησζε,  ε  νηθνγέλεηα κε ηε κεγαιύηεξε 

απόζηαζε από ηνλ θόκβν-γνληό απνκαθξύλεηαη από ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ ηνπ γνληνύ θαη 

κία θαηάιιειε δηαδηθαζία αλαδεηά ηελ επόκελε θαιύηεξε γηα εθείλε ζέζε ζην δέληξν. 

Η άιιε δύζθνιε πεξίπησζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ηνπ δέληξνπ Digenis είλαη ε 

αληίζεηε ηεο ππεξρείιηζεο παηδηώλ θαη ζπκβαίλεη όηαλ κία πεξηνρή αληηθεηκέλσλ-

νηθνγελεηώλ είλαη ηόζν αξαηή, πνπ ν αξηζκόο ησλ πξαγκαηηθώλ παηδηώλ θάπνηαο νηθνγέλεηαο 

είλαη πάληα πνιύ κηθξόηεξνο από ch.  Η αληηκεηώπηζε απηήο ηεο πεξίπησζεο παξνπζηάζηεθε 

ζε πξνεγνύκελε ελόηεηα θαη ζπλνςίδεηαη ζηελ θαηά πεξίπησζε θαη ππό θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο δηάζπαζε ηνπ δέληξνπ ζηα ζεκεία όπνπ ππάξρνπλ ηα πνιιά θελά, 

δεκηνπξγώληαο λέα κηθξόηεξα δέληξα Digenis. 

  

3.2.2. Αξρείν DIGENIS  (DIGENIS-File) 

Τν δηαλπζκαηηθό πξνζεγγηζηηθό ζρήκα (VA-File)[Α8] (βι. Παξάξηεκα ηνπ Κεθαιαίνπ) είλαη 

έλαο απιόο πίλαθαο ζπκπαγώλ γεσκεηξηθώλ πξνζεγγίζεσλ πνιπδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ, κε 

ηε βνήζεηα θαη ρξήζε ηνπ νπνίνπ απνθιείεηαη  ζε πξώηε θάζε, πνιύ κεγάινο αξηζκόο 

αληηθεηκέλσλ από ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο νκνηνηήησλ. Τν ηδηαίηεξν πιενλέθηεκα ηνπ 

VA-File, είλαη ην γεγνλόο όηη ε απόδνζή ηνπ απμάλεηαη όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ εκπιεθόκελσλ αληηθεηκέλσλ, ζε αληίζεζε κε ηα δέληξα νκνηνηήησλ ησλ 

νπνίσλ ε απόδνζε θζίλεη δξακαηηθά κε ηελ αύμεζε ησλ δηαζηάζεσλ. Απηόο είλαη θαη ν 

ιόγνο πνπ – όπσο πξναλαθέξζεθε – ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ηδέα ησλ VA-Files ζηελ πξόηαζή 

καο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδνπκε έλα αξρείν Digenis γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε 

ζπκπαγώλ πξνζεγγίζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ, νη νπνίεο ζηελ πεξίπησζή καο, δελ είλαη 

γεσκεηξηθέο αιιά βαζίδνληαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ δέληξνπ νκνηνηήησλ Digenis. Έρνληαο κία 

νξγάλσζε ησλ όκνησλ αληηθεηκέλσλ ε νπνία αλαπαξηζηάηαη από ην δέληξν Digenis, ην 

αξρείν Digenis δεκηνπξγείηαη σο εμήο:  Κάζε εγγξαθή (record) απνηειείηαη από έλαλ 

αληηπξόζσπν νηθνγέλεηαο (ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ) θαη ηελ αλνρή ηεο νηθνγέλεηαο (ft). Η ξίδα 

ηνπ αληίζηνηρνπ δέληξνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξώηε εγγξαθή ηνπ αξρείνπ, πεξηιακβάλνληαο ηνλ 

αληηπξόζσπό ηεο θαη ηελ αληίζηνηρε ft.  Οη θόκβνη-παηδηά ηεο ξίδαο αληηπξνζσπεύνληαη έλα-

έλα από ηηο επόκελεο εγγξαθέο. Σηε ζπλέρεηα αθνινπζνύλ ηα ζηνηρεία ησλ θόκβσλ ηνπ 

επόκελνπ επηπέδνπ θ.ν.θ. 

 

3.2.2.1.  Τνπνζέηεζε  ζην  Αξρείν  Digenis 

Τν πξώην βήκα ζηελ αλαδήηεζε ηεο ζσζηήο ζέζεο ηνπ q ζηε δνκή (αξρείν), είλαη ε 

ζεηξηαθή αλαδήηεζε ηνπ Αξρείνπ Απνκαθξπζκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Απηό ην αξρείν ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη όια ηα απνκαθξπζκέλα αληηθείκελα-νηθνγέλεηεο, ειέγρεηαη μερσξηζηά θαη 

πιήξσο ζεηξηαθά, πξώηα από όια, γηαηί εάλ ην q βξίζθεηαη θνληά ζε θάπνηα απνκαθξπζκέλε 

νηθνγέλεηα, είλαη αλώθειν θαη δαπαλεξό λα ειέγμνπκε ην ή ηα δέληξα Digenis. Σε απηή ηελ 

πεξίπησζε, απνθεύγνληαο ηελ αλαδήηεζε ζην ή ζηα δέληξα – όπνπ δε ζα εληνπίδνληαλ 

θακία νκνηόηεηα, έηζη θη αιιηώο – βξίζθνπκε ηα όκνηα αληηθείκελα κε ιίγεο κόλν ζπγθξίζεηο 

ζην Αξρείν Απνκαθξπζκέλσλ. Από ηελ άιιε κεξηά, εάλ ε ηειηθή ζέζε ηνπ q βξίζθεηαη 

όλησο ζε έλα δέληξν, ε επηβάξπλζε ηεο αλώθειεο ηειηθά αλαδήηεζεο ζην Αξρείν 

Απνκαθξπζκέλσλ είλαη πνιύ κηθξή ιόγσ ηνπ κηθξνύ γεληθά κεγέζνπο απηνύ ηνπ αξρείνπ.  

O έιεγρνο απηνύ ηνπ Αξρείνπ Απνκαθξπζκέλσλ μεθηλά κε ην δηαδνρηθό ππνινγηζκό ηεο 

απόζηαζεο ηνπ q από θάζε αληηθείκελν-νηθνγέλεηα-εγγξαθή ηνπ αξρείνπ. Δάλ βξεζεί θάπνηα 

απόζηαζε κηθξόηεξε από ην ft ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο, ηόηε απηή ε εγγξαθή-

νηθνγέλεηα είλαη θαη ε ζσζηή ζέζε γηα ην q. Γηαθνξεηηθά, νινθιεξώλεηαη ν ππνινγηζκόο 
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ησλ απνζηάζεσλ θαη εάλ θάπνηα απόζηαζε βξεζεί κηθξόηεξε από ην fl ηόηε ε ζσζηή ζέζε 

ηνπ q είλαη ε αληίζηνηρε νηθνγέλεηα. Αιιηώο, εάλ θάπνηεο από ηηο απνζηάζεηο είλαη 

κηθξόηεξεο ηνπ Lt, ηόηε ην q είλαη όκνην κε ηα αληηθείκελα ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ νπνία έρεη 

ηε κηθξόηεξε απόζηαζε. Γηαθνξεηηθά ε αλαδήηεζε πξέπεη λα ζπλερηζηεί ζηα αξρεία 

Digenis. Λακβάλνληαο ππ‟όςηλ πσο ίζσο αξρηθά έρνπλ νξηζηεί πεξηζζόηεξα από έλα δέληξα 

Digenis, ζεσξνύκε πσο έρνπκε αληίζηνηρα θαη πεξηζζόηεξα (ίζν αξηζκό κε ηα δέληξα) 

αξρεία Digenis. Η δηαδηθαζία αλαδήηεζεο μεθηλά από ην κεγαιύηεξν αξρείν Digenis γηαηί 

αληηζηνηρεί ζηελ πην ππθλή πεξηνρή αληηθεηκέλσλ-νηθνγελεηώλ νπόηε ε πηζαλόηεηα εύξεζεο ηεο 

ζσζηήο ζέζεο γηα ην q είλαη κεγαιύηεξε. Δάλ δε βξεζεί ηέηνηα ζέζε, ε ίδηα δηαδηθαζία  ηξέρεη 

γηα ην επόκελν κεγαιύηεξν αξρείν Digenis, θ.ν.θ.  Η βαζηθή δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ζην 

αξρείν Digenis – ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ δέληξνπ Digenis – είλαη ε παξαθάησ: 

Πξώηα απ‟όια ππνινγίδεηαη ε απόζηαζε αλάκεζα ζηελ πξώηε εγγξαθή ηνπ αξρείνπ Digenis 

θαη ηνπ q. Δάλ είλαη κηθξόηεξε ή ίζε ηνπ fl  (d fl) ηόηε ην q  ζα κπνξνύζε λα είλαη κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ε δηαδηθαζία ζηακαηά εδώ. Γηαθνξεηηθά, αμηνπνηώληαο ηνλ ηξόπν 

θαηαζθεπήο ηνπ αξρείνπ, πξέπεη λα εθηηκήζνπκε ηελ πεξηνρή ηνπ αξρείνπ όπνπ βξίζθνληαη 

νη ππνςήθηεο εγγξαθέο-ζέζεηο ηνπ q. Υπνινγίδεηαη ην lev1= d DIV Lt  θαη έηζη αξθεηά απιά 

κπνξεί λα εθηηκεζεί ε ζέζε ηεο πξώηεο εγγξαθήο γηα ηελ νπνία ππάξρεη πηζαλόηεηα λα είλαη 

ε ζσζηή ζέζε ηνπ q. Απηή είλαη ε πξώηε εγγξαθή ηνπ επηπέδνπ lev1 θαη ππνινγίδεηαη από 

ηνλ παξαθάησ ηύπν: 

rec1=1+ch+ch
2
+…+ch

lev1-1
+1                  

Σηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη απνζηάζεηο ηνπ q από ηελ rec1 θαη γηα ηηο επόκελεο ch
lev1 

-1 

εγγξαθέο. Η ινγηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε ίδηα κε παξαπάλσ. Γειαδή, εάλ βξεζεί θάπνηα 

απόζηαζε κηθξόηεξε από ην ft θάπνηαο νηθνγέλεηαο-εγγξαθήο, ηόηε απηή ε εγγξαθή είλαη 

θαη ε ζσζηή ζέζε ηνπ q. Αιιηώο, εάλ θάπνηα απόζηαζε βξεζεί κηθξόηεξε από ην fl ηόηε ε 

ζσζηή ζέζε ηνπ q είλαη ε νηθνγέλεηα-εγγξαθή κε ηελ νπνία έρεη ηε κηθξόηεξε απόζηαζε. 

Αιιηώο, εάλ θάπνηα ή θάπνηεο από ηηο απνζηάζεηο είλαη κηθξόηεξε ηνπ Lt, ηόηε  ε ζέζε ηνπ q 

είλαη ζην ζύλνιν παηδηώλ ηεο  νηθνγέλεηαο-εγγξαθήο κε ηελ νπνία έρεη ηε κηθξόηεξε 

απόζηαζε. Γηαθνξεηηθά, επηιέγεηαη ε νηθνγέλεηα c κε ηε κηθξόηεξε απόζηαζε από ην q (βι. 

πξνεγνύκελε ελόηεηα) - ε νπνία βξίζθεηαη έζησ ζηε ζέζε i ηνπ επηπέδνπ – θαη ν έιεγρνο 

κεηαθέξεηαη ζηελ εγγξαθή rec2 ε νπνία αληηπξνζσπεύεη ην πξώην παηδί ηνπ θόκβνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ εγγξαθή c. Η ζέζε ηνπ  rec2 ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

rec2=rec1+ch
lev1

 -i+ ((i-1)*ch) 

Δθεί, γηα ch δηαδνρηθέο εγγξαθέο ππνινγίδεηαη ε απόζηαζή ηνπο από ην q θαη ε δηαδηθαζία 

πξνρσξά όπσο παξαπάλσ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ βξεζεί κία ζέζε γηα ην q – κε ηελ 

παξαπάλσ ινγηθή - ε δηαδηθαζία ζηακαηά.  Γηαθνξεηηθά, βαζηζκέλνη ζηελ νηθνγέλεηα-

εγγξαθή κε ηελ νπνία ππάξρεη ε κηθξόηεξε απόζηαζε (έζησ ζηε ζέζε i) ν έιεγρνο πξνρσξά 

ζηελ εγγξαθή:   

rec3=rec2+ ch
lev1+1

 -i+((i-1)*ch), θ.ν.θ.  

(Γεληθά  rec j=rec j - 1 +ch
l e v 1 + j - 2

- i+(( i -1)*ch))  

Τειηθά ε όιε δηαδηθαζία ζηακαηά όηαλ είηε βξεζεί ζέζε γηα ην q είηε ηειεηώζεη ην αξρείν. 

Η ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ αξρείνπ Digenis αλαδεηθλύεη ηα νθέιε ηεο πξνεηνηκαζίαο πνπ 

νπζηαζηηθά γίλεηαη κέζσ ηεο ύπαξμεο ηνπ δέληξνπ Digenis. Δηδηθόηεξα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

αξρείνπ Digenis, ε απνδεδεηγκέλε αλσηεξόηεηα ησλ VA-Files ζηνπο ρώξνπο κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ εληζρύεηαη από i)  ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε νκνηόηεηεο, θαη 

επηηπγράλνληαη κε ηνλ νξηζκό θαη ηε ρξήζε ζπλόινπ (νηθνγέλεηαο) αληηθεηκέλσλ θαη όρη 

μερσξηζηώλ  θαη ii) ηελ θαηαλνκή ησλ εγγξαθώλ βάζε ηνπ δέληξνπ Digenis, γεγνλόο πνπ 
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απνηειεί θσδηθνπνίεζε ησλ δηεξεπλεκέλσλ ζρέζεσλ νκνηόηεηαο ησλ εκπιεθόκελσλ 

αληηθεηκέλσλ.  

Από ηελ άιιε κεξηά, εμαιείθνληαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο νξγάλσζεο δέληξνπ νκνηνηήησλ 

γηα ηα πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα, αθνύ ε αλαπαξάζηαζή ηνπ ελδπλακώλεηαη από ηα νθέιε 

ηεο VA-File ινγηθήο. 

 

3.2.2.2. Ελεκέξσζε ηνπ Αξρείνπ Digenis 

Μία ινγηθή εξώηεζε ζ‟ απηό ην ζεκείν, ζα αθνξνύζε ην ζέκα ηεο ζπληήξεζεο ηνπ αξρείνπ 

Digenis, δεδνκέλνπ όηη ν νξηζκόο ηνπ είλαη αξθεηά ζηαηηθόο. Πξώηα απ‟όια, όζν αθνξά ηηο 

εηζαγσγέο θαη δηαγξαθέο κειώλ από κία νηθνγέλεηα, απηό είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα δηεμαρζεί 

παξάιιεια κε ην βαζηθό αιγόξηζκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, κία δηαδηθαζία αλαιακβάλεη λα 

ελεκεξώλεη ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ 

ηαπηόηεηα ησλ κειώλ κίαο νηθνγέλεηαο. Η άιιε πεξίπησζε  εηζαγσγώλ θαη δηαγξαθώλ 

αθνξά ηηο εγγξαθέο ηνπ αξρείνπ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα έρνπλ ηελ θιαζηθή δηαρείξηζε ησλ 

αξρείσλ δεηθηώλ, ρξεζηκνπνηώληαο καδηθή επεμεξγαζία(batch) ή επεμεξγαζία πξαγκαηηθνύ 

ρξόλνπ (real time). 

Πέξαλ όκσο ησλ παξαπάλσ θιαζηθώλ ελεκεξώζεσλ, πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηηο 

ελεκεξώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο „ζρέζεηο‟ ησλ αξρείσλ Digenis θαη ηνπ Απνκαθξπζκέλνπ 

Αξρείνπ. Δηδηθόηεξα, θαηά ηαθηά – αιιά όρη ηδηαίηεξα θνληηλά - ρξνληθά δηαζηήκαηα πξέπεη 

λα ειέγρεηαη εάλ νη  αλαθαηαηάμεηο ησλ αξρείσλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη γεηηληάζεηο αλάκεζα 

ζηηο εγγξαθέο-νηθνγέλεηεο ησλ αξρείσλ Digenis θαη ζηα Απνκαθξπζκέλα Αξρεία. Σε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη απηέο νη εγγξαθέο ησλ Απνκαθξπζκέλσλ Αξρείσλ λα 

κεηαθεξζνύλ ζην θαηάιιειν αξρείν Digenis. Γεδνκέλνπ όηη απηό δε ζα είλαη ζπρλό, ν 

απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα ηηο αληίζηνηρεο καδηθέο (batch)  επεμεξγαζίεο/δηαδηθαζίεο δε ζα 

κεηώλεη ζπλνιηθά ηελ απόδνζε ηεο κεζόδνπ.  

 

3.2.3. Αμηνιόγεζε ηεο Μεζόδνπ 

3.2.3.1. Θεσξεηηθή Αμηνιόγεζε 

Η ζεσξεηηθή αμηνιόγεζε ηεο κεζόδνπ καο εζηηάδεη ζε δύν αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηπηώζεηο: 

ηε κέζε(mean) θαη ηε ρεηξόηεξε(worst) πεξίπησζε (γηα ιόγνπο απιόηεηαο ζα ζεσξήζνπκε 

αξρηθά ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη κόλν έλα αξρείν Digenis). 

 Ωο κέζε πεξίπησζε ζεσξνύκε εθείλε όπνπ ην lev1 είλαη ην κεζαίν επίπεδν ηνπ δέληξνπ 

θαη ε νκνηόηεηα εληνπίδεηαη ζην κέζνλ ηεο ππόινηπεο αλαδήηεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έζησ 

όηη έρνπκε N αληηθείκελα ηα νπνία έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε M (Μ<Ν) νηθνγέλεηεο. Απηέο νη 

Μ νηθνγέλεηεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε έλα δέληξν Digenis ηνπ νπνίνπ ην πιήζνο επηπέδσλ 

εμαξηάηαη από ην ζπγθεθξηκέλν ch ηνπ δέληξνπ. Δάλ ν αξηζκόο ησλ επηπέδσλ ησλ δέληξσλ 

είλαη έζησ tl, ην κεζαίν επίπεδν είλαη  tl/2 , νπόηε νη ππνινγηζκέλεο απνζηάζεηο γηα ην 

κεζαίν επίπεδν είλαη: 

DistCalc=ch 
tl/2

 

Ο ππόινηπνο έιεγρνο ζα ρξεηαζηεί  ην πνιύ  (tl/2)/2 * ch ππνινγηζκνύο αθνύ ζε θάζε έλα 

από ηα ππόινηπα (tl/2)/2   επίπεδα, πξέπεη λα πινπνηεζνύλ ch ππνινγηζκνί. Σπλεπώο, ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ππνινγηζκώλ είλαη:  

TotalDistCalc= ch
tl/2  

+ tl/2 /2  * ch 
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Παξάδεηγκα: Δάλ έρνπκε N=16000 ην νπνίν έρεη νδεγήζεη ζε M=3800 νηθνγέλεηεο, κε ch=5, 

ηόηε ν αξηζκόο επηπέδσλ ηνπ δέληξνπ ζα είλαη 5 θαη ν κέζνο αξηζκόο ππνινγηζκώλ ζα είλαη 

ίζνο κε 5
3
+ (5/2) /2 *5 =125+2*5=130, αξηζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζε 0,0081%  ηνπ  N. 

 Η ρεηξόηεξε πεξίπησζε είλαη  εθείλε θαηά ηελ νπνία ζα απαηηεζεί ν κεγαιύηεξνο 

αξηζκόο ππνινγηζκώλ. Απηό ζα ζπκβεί όηαλ ην αληηθείκελν ηνπ εξσηήκαηνο (q ) ηπραίλεη λα 

είλαη όκνην κε θάπνην από ηα θύιια ηνπ δέληξνπ. Τόηε ην lev1 ζα είλαη ίζν κε tl-1, νπόηε ζα 

εθηειεζηνύλ ch 
tl-1

  ππνινγηζκνί γηα απηό ην επίπεδν θαη  ch επηπιένλ ππνινγηζκνί γηα ην 

επόκελν θαη ηειεπηαίν, έρνληαο: 

TotalDistCalc= ch 
tl-1 

+ch. 

Παξάδεηγκα: Γηα ηα δεδνκέλα ηνπ πξνεγνύκελνπ παξαδείγκαηνο, έρνπκε TotalDistCalc = 

5
4
+5=625+5=630, πνπ αληηζηνηρεί ζε 0,04%  ηνπ  N. 

Γεληθά, ζηελ πεξίπησζε ελόο πιήξνπο δέληξνπ θαη ζεσξώληαο σο f ην κέζν αξηζκό 

αληηθεηκέλσλ αλά νηθνγέλεηα, ηζρύεη ην παξαθάησ γηα ην πνζνζηό P ησλ εθηεινύκελσλ 

ππνινγηζκώλ: 

P= (ρεηξόηεξε πεξίπησζε ππνινγηζκώλ) / N = 

(ch
tl-1  

+ch ) / (f *( αξηζκό νηθνγελεηώλ))= (ch
tl-1  

+ch ) / (f *(ch
tl+1

-1))  ch
tl-1  

/ ( f *  ch
tl+1 

) 

= 1 / (f * ch
2 

)   

παξέρνληαο έλα γεληθό ηύπν κέηξεζεο/εθηίκεζεο γηα ηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε ηνπ πνζνζηνύ 

ππνινγηζκώλ. Γηα παξάδεηγκα,  γηα f=ch=2, ε νπνία είλαη κία αζπλήζηζηα αθξαία ρεηξόηεξε 

πεξίπησζε, ην απνηέιεζκα είλαη 12,5%, ελώ γηα κεγαιύηεξα  (θαη πην „θπζηνινγηθά‟) f θαη 

ch, ηα πνζνζηά κεηώλνληαη  εληππσζηαθά (π.ρ. γηα f=4 θαη ch=5, ην  P είλαη 1%) 

Πξνηνύ ζπγθξίλνπκε ηελ απόδνζε ηεο κεζόδνπ καο κε ηηο απνδόζεηο άιισλ αληίζηνηρσλ 

κεζόδσλ, πξέπεη λα ιάβνπκε ππ‟όςηλ ην εμήο: ζηνλ TotalDistCal πξέπεη λα πξνζηεζεί ν 

ρξόλνο θαζνξηζκνύ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θάζε θνξά k γεηηόλσλ, όπσο ην απαηηεί ην αξρηθό 

εξώηεκα. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνύκελα, απηόο ν θαζνξηζκόο είλαη αξθεηά εύθνιε 

δηαδηθαζία, ζπλεπώο ν αληίζηνηρνο ρξόλνο απόθξηζεο ζα είλαη αξθεηά ρακειόο. Σπλεπώο, ηα 

πνζνζηά πνπ εθηηκήζεθαλ παξαπάλσ (π.ρ. 0,04% θαη 0,0081%) ζα είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα - γηα ηε ζπλνιηθή αλαδήηεζε νκνηνηήησλ ρξεζηκνπνηώληαο ην αξρείν 

Digenis - ιίγν κεγαιύηεξα  (δει. ζρεδόλ 0,04% θαη 0,0081%). 

Σύκθσλα κε ηελ [Α8], ηα VA-Files είλαη πνιύ θαιύηεξα ζε απόδνζε ζε ζρέζε κε ηηο 

κεζόδνπο θαηαλνκήο δεδνκέλσλ θαη ρώξνπ γηα πνιπδηάζηαηνπο ρώξνπο, επηηπγράλνληαο  

έλα  θόζηνο  I/O  ρακειόηεξν  πάληα  από  20%.  Σηελ πξάμε απηό ην πνζνζηό είλαη 

ζπλήζσο γύξσ ζην 1%, επηβεβαηώλνληαο ηελ αλσηεξόηεηα ηεο κεζόδνπ. Σπγθξίλνληαο απηή 

ηελ απόδνζε κε ηε ρεηξόηεξε πεξίπησζε ηνπ παξαδείγκαηόο καο (ζρεδόλ 0,04%), κπνξνύκε 

λα έρνπκε κία πξώηε ηδέα ζρεηηθά κε ηηο βειηηώζεηο πνπ εηζάγεη ην αξρείν Digenis. 

Σηηο πεξηπηώζεηο ηώξα όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξα από έλα αξρεία Digenis, ηόηε i) 

γηα ηα πεξηζζόηεξα από απηά, ην lev1 ζα είλαη κεγαιύηεξν από ηνλ αξηζκό ησλ αληίζηνηρσλ 

επηπέδσλ, νδεγώληαο ζε απ’επζείαο απνθιεηζκνύο  θαη  ii) έλαο κηθξόο κόλν αξηζκόο αξρείσλ 

ζα ειεγρζεί άδηθα γηαηί παξόιν πνπ δελ „θξύβνπλ‟ ηε ζέζε ηνπ q, ην lev1 ηνπο είλαη 

κηθξόηεξν ηνπ αξηζκνύ ησλ επηπέδσλ ηνπο. Τν ηειεπηαίν ζπκβαίλεη όηαλ απηά ηα δέληξα 

θείληαη „θνληά‟ ζην δέληξν όπνπ βξίζθεηαη ε πξαγκαηηθή ζέζε ηνπ q.  Σ‟ απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο ζα ηξέμεη κία από ηηο ρεηξόηεξεο εθδνρέο (worst case) ηεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα κία επηβάξπλζε ζηελ εθηηκνύκελε απόδνζε, ε νπνία ζα είλαη έλα 

κηθξό πνιιαπιάζην ηεο απόδνζεο ρεηξόηεξεο πεξίπησζεο. Δπηπξόζζεηα, εάλ ππάξρεη έλα 

Αξρείν Απνκαθξπζκέλσλ θαη ην q βξεη ηειηθά ηε ζέζε ηνπ εθεί, ν ζπλνιηθόο ρξόλνο 
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αλαδήηεζεο ζα είλαη κόλν ν ρξόλνο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο ζ‟απηό, αθνύ δε  ζα αθνινπζήζεη 

θαλέλαο έιεγρνο ζηα αξρεία  Digenis. Όπσο πξναλαθέξζεθε, απηό ην αξρείν ζα είλαη γεληθά 

κηθξό, άξα θαη ν ρξόλνο γηα ηελ αλαδήηεζε ζα είλαη ηδηαίηεξα κηθξόο, νδεγώληαο ζε έλα 

ζπλνιηθό ρξόλν αλαδήηεζεο πνιύ ρακειό, πνιύ κηθξόηεξν από ην ρξόλν ησλ TotalDistCalc 

πνπ εθηηκήζεθε παξαπάλσ. 

 

3.2.3.2. Πεηξακαηηθή Αμηνιόγεζε 

Δθηόο από ηε ζεσξεηηθή αμηνιόγεζε ηεο πξόηαζεο Digenis, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

πεηξακαηηθή αμηνιόγεζε ηεο κεζόδνπ, βαζηζκέλε ζε ζπλζεηηθά νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα 

δεδνκέλα.  Φξεζηκνπνηήζεθαλ πέληε ζύλνια δεδνκέλσλ, ησλ 500  (Ν=500) αληηθεηκέλσλ ην 

θαζέλα, κε πιήζνο δηαζηάζεσλ 5, 8, 10, 14 θαη 28 αληίζηνηρα (Σρήκα 3.6.) Τα πεηξάκαηα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πξνζσπηθό ππνινγηζηή 1.1 GHz CPU θαη 512 RAM.  Οη πξνο 

ζύγθξηζε δνκέο θαη αιγόξηζκνη ήηαλ ε ζεηξηαθή, ην R*-tree, ην VA-File θαη ην αξρείν 

DIGENIS. Αμηνινγώληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ είδακε – όπσο ήηαλ 

αλακελόκελν –  όηη  ε απιή ζεηξηαθή κέζνδνο ρξεηάδεηαη έλα ηπραίν αξηζκό πξνζπειάζεσλ 

(κηθξόηεξν από Ν) ζε θάζε πεξίπησζε, ελώ θαζώο απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ  ε 

R*-tree αλαδήηεζε εθθπιίδεηαη ζε ζεηξηαθή αλαδήηεζε αλάκεζα ζηα θύιια ηνπ 

δέληξνπ[Α8]. Από ηελ άιιε κεξηά, ε απόδνζε ηνπ VA-File βειηηώλεηαη όζν απμάλεηαη ην 

πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ εκπιεθόκελσλ αληηθεηκέλσλ [Α8], ελώ ην αξρείν Digenis 

απνδίδεη θαιύηεξα από όιεο ηηο κεζόδνπο γηα όιεο ηηο δηαζηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

αξρείν Digenis έρεη ζρεδόλ ηελ ίδηα απόδνζε κε ην R*-tree γηα κηθξό πιήζνο δηαζηάζεσλ 

(Πίλαθαο 3.2.) αιιά ην μεπεξλά γηα δηαζηάζεηο πεξηζζόηεξεο ησλ 10, αθνύ είλαη κία 

βειηησκέλε εθδνρή αξρείνπ ηύπνπ VA-File. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην αξρείν Digenis 

απνδίδεη όκνηα κε ην VA-File ή θαιύηεξα (γηα κηθξό πιήζνο δηαηάζεσλ, δεδνκέλνπ όηη 

βαζίδεηαη ζε νξγάλσζε δέληξνπ νκνηνηήησλ (δέληξν Digenis) (Πίλαθαο 3.2.)). 

Κάηη άιιν γηα ην νπνίν ειέγμακε ηα δεδνκέλα καο κέζσ ησλ πεηξακάησλ, ήηαλ ην θαηά πόζν 

θαη πώο ε νκνηνγελήο ή όρη θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απόδνζε ηεο 

κεζόδνπ. Γηα απηόλ ην ζθνπό ρξεζηκνπνηήζακε δύν άιια κε νκνηνγελώο θαηαλεκεκέλα 

ζύλνια δεδνκέλσλ, κε Ν=500 θαη δηαζηάζεηο 14 θαη 28 αληίζηνηρα. Τα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ: 

 Οη απνδόζεηο ήηαλ ειαθξώο ρεηξόηεξεο από εθείλεο πνπ αθνξνύζαλ ηα αληίζηνηρα 

νκνηνγελή δεδνκέλα. Ο ιόγνο γηα απηή ηε κηθξή - θαη όρη κεγάιε  όπσο κπνξεί λα 

πεξίκελε θαλείο – επηβάξπλζε είλαη ην όηη ε αλνκνηνγέλεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ 

αληηθεηκέλσλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία πνιιαπιώλ δέληξσλ Digenis γεγνλόο πνπ 

επηβαξύλεη ρξνληθά εθείλε ηε θάζε – ηε θάζε θαηαζθεπήο ησλ δέληξσλ – θαη όρη ηε 

θάζε πνπ εμεηάδνπκε. 

 Μειεηώληαο ηα δέληξα Digenis πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα απηά ηα δεδνκέλα, 

παξαηεξήζεθε πσο ππήξραλ πνιινί θελνί θόκβνη, θαηάζηαζε πνπ ηξνθνδόηεζε ηελ 

έξεπλά καο ζρεηηθά κε ην πόηε αμίδεη ηνλ θόπν λα „θόβνληαη‟ ηα  αληίζηνηρα ππν-

δέληξα, γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ κηθξόηεξσλ. Τα πεηξάκαηα έδεημαλ πσο - όπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνύκελα ζηελ ελόηεηα 3.2.1.1.) – όηαλ νη θελνί θόκβνη 

μεπεξλνύλ ην 50% ησλ θόκβσλ ηνπ ππν-δέληξνπ θαη ηα επίπεδά ηνπ είλαη 

πεξηζζόηεξα από ην 30% ησλ επηπέδσλ ηνπ αξρηθνύ δέληξνπ, αμίδεη λα απνθνπεί ην 

ππν-δέληξν, λα απνηειέζεη λέν αλακνξθσκέλν δέληξν θαη λα αλαδηνξγαλσζεί ην 

αξρηθό. 



Κεθάιαην 3                                                                        Απνδνηηθή Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε  Πνιπδηάζηαησλ          

Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Αλαθάιπςε Γλώζεο 

 

 

Α. Ν. Κξνηνπνύινπ                                                                                                         Σειίδα  93 

 

 

 

0

50

100

150

5 8 10 14 28

Πλήθος διαζηάζεων

% I/O

Σειριακή

R*-tree

VA-File

Digenis-
File

 
Σρήκα 3.6. Αμηνιόγεζε ζύκθσλα κε ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ 

 

 

 Σεηξηαθή 

Αλαδήηεζε 
         R*-tree VA-File 

 LD HD     LD     HD            LD              HD 

DIGENIS-File        _    

Αηηίεο       1*    2*     3*             4*              5* 

LD: Μηθξό Πιήζνο Γηαζηάζεσλ (Low Dimensionality), 

HD: Μεγάιν Πιήζνο Γηαζηάζεσλ  (High Dimensionality), 
 

Τα βέιε (θαη ην κέγεζόο ηνπο) αληηπξνζσπεύνπλ ηελ ππεξνρή ηνπ αξρείνπ Digenis, ζε ζρέζε 

κε ηελ αληίζηνηρε κέζνδν ηεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα.  

Η παύια (-) ζεκαίλεη „θακία αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζηελ απόδνζε‟.  
 

*  Αηηίεο 

1* .  Η Σεηξηαθή Αλαδήηεζε έρεη ηπραία απόδνζε (κέζε απόδνζε= N/2). 

2* .  Τν αξρείν DIGENIS βαζίδεηαη ζε δέληξν θαηαλνκήο δεδνκέλσλ γη‟ απηό έρεη παξόκνηα 

απόδνζε κε ην R*-tree γηα κηθξό πιήζνο δηαζηάζεσλ. 

3* .  Τν αξρείν DIGENIS είλαη κία βειηησκέλε εθδνρή αξρείνπ ηύπνπ VA-File, ε νπνία  

απνδίδεη πνιύ θαιύηεξα από ηα δέληξα γηα κεγάιν πιήζνο δηαζηάζεσλ.  

4* .  Τν αξρείν DIGENIS-File, βαζίδεηαη ζε δέληξν θαηαλνκήο δεδνκέλσλ ην νπνίν είλαη 

πάληα πνιύ θαιύηεξν από ην VA-File γηα κηθξό πιήζνο δηαζηάζεσλ.  

5* .  Τν αξρείν DIGENIS είλαη κία βειηησκέλε εθδνρή αξρείνπ ηύπνπ VA-File, νπόηε  

απνδίδεη ιίγν θαιύηεξα από απηό γηα κεγάιν πιήζνο δηαζηάζεσλ, ιόγσ ηεο βειηίσζεο 

πνπ εηζάγεη. 

Πίλαθαο 3.2. Σύγθξηζε απόδνζεο ηνπ Αξρείνπ Digenis κε άιιεο κεζόδνπο 

 

3.3. Αλαθεθαιαίσζε – Αλνηθηά ζέκαηα 

Όπσο έρεη απνδεηρηεί [Α8], ηα γλσζηά δέληξα θαηαλνκήο δεδνκέλσλ θαη ρώξνπ είλαη πνιύ 

απνδνηηθά γηα δεδνκέλα κηθξνύ πιήζνπο δηαζηάζεσλ, ελώ νδεγνύλ ζε δηαδηθαζίεο 

αξγόηεξεο ηεο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο όηαλ ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ απμάλεηαη αξθεηά 

(π.ρ. πάλσ από 10). Από ηελ άιιε κεξηά ηα VA-Files ηα νπνία είλαη απινί πίλαθεο 

γεσκεηξηθώλ πξνζεγγίζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ,  έρνπλ ηελ αθξηβώο αληίζεηε απόδνζε,  αθνύ 

απνδίδνπλ πνιύ θαιύηεξα όζν απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ.   
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Σ‟ απηό ην θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ε πβξηδηθή πξόηαζε Digenis, ε νπνία αμηνπνηεί ηηο 

δπλαηόηεηεο ησλ δέληξσλ νκνηνηήησλ θαη ησλ VA-Files[Α8], πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη 

κία ηζνξξνπία ζηελ απόδνζε ηεο αλαδήηεζεο νκνηνηήησλ αλάκεζα ζε αληηθείκελα, ε νπνία 

ζα είλαη ζρεηηθά αλεμάξηεηε από ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ, παξέρνληαο 

επειημία θαη γεληθόηεηα. Η κέζνδνο Digenis πεξηιακβάλεη: 

 Δλλνηνινγηθά: Τα δέληξα Digenis γηα εύθνιε θαη επέιηθηε αλαπαξάζηαζε ησλ 

ππαξρόλησλ νκνηνηήησλ αλάκεζα ζηα αληηθείκελα. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό απηώλ 

ησλ δέληξσλ είλαη πσο ε νκνηόηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ νξίδεηαη ζε δπν επίπεδα. Τν 

πξώην αθνξά ηα πνιύ όκνηα αληηθείκελα ηα νπνία νκαδνπνηνύληαη  ζε νηθνγέλεηεο νη 

νπνίεο απνηεινύλ ηνπο θόκβνπο ηνπ δέληξνπ θαη ην δεύηεξν ηα απιώο όκνηα 

αληηθείκελα ηα νπνία νξγαλώλνληαη ζην δέληξν κε βάζε ηηο ζρέζεηο γνλέα-παηδηνύ. 

 Φπζηθά: Τα αξρεία Digenis ηα νπνία θηινμελνύλ ηα δεδνκέλα κε ηε ζεηξά θαη ηε 

ινγηθή πνπ πξνθύπηεη από ηα αληίζηνηρα δέληξα. Καηαρξεζηηθά κπνξνύκε λα πνύκε 

πσο ηα αξρεία Digenis είλαη έλα είδνο VA-File, ην νπνίν επηηπγράλεη αθόκα 

κεγαιύηεξε ζπκπίεζε, πξνζέγγηζε θαη νκαδνπνίεζε δεδνκέλσλ από ην VA-File, 

κέζσ ησλ: 

 Οηθνγελεηώλ αληηθεηκέλσλ 

 Τσλ δέληξσλ Digenis ηα νπνία πξν-δηαηάζζνπλ ηα αληηθείκελα κε βάζε ηηο 

νκνηόηεηέο ηνπο. 

Με βάζε απηέο ηηο δνκέο θαη κε ηε βνήζεηα κηαο δηαδηθαζίαο αζθαινύο απνθιεηζκνύ 

κεγάινπ κέξνπο  ησλ αληηθεηκέλσλ από ηελ αλαδήηεζε, γίλεηαη δπλαηόο  ν εληνπηζκόο ησλ 

όκνησλ αληηθεηκέλσλ ζε ρξόλνπο θαιύηεξνπο από ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ δέληξσλ 

νκνηνηήησλ θαη ησλ VA-Files,  αλεμάξηεηα από ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ 

εκπιεθόκελσλ αληηθεηκέλσλ. Τν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθό νδεγεί ζε νκνγελνπνίεζε ησλ 

ρώξσλ ιίγσλ  δηαζηάζεσλ κε θείλνπο ησλ πνιιώλ δηαζηάζεσλ, νη νπνίνη αληηκεησπίδνληαη 

ζηελ ίδηα βάζε. 

Κιείλνληαο, ππνγξακκίδνπκε πσο ε πξόηαζε Digenis ζέηεη λέα ζρεηηθά αλνηθηά 

πξνβιήκαηα: Υπάξρεη θάπνηα ηηκή ηνπ ch(αξηζκνύ παηδηώλ) ε νπνία κπνξεί απνδεδεηγκέλα λα 

ζεσξεζεί  ε πην θαηάιιειε  γηα έλα δέληξν Digenis; Υπάξρνπλ θαλόλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα απηήο ηεο ηηκήο; Καη πξνρσξώληαο έλα βήκα πην πέξα, είλαη πηζαλό 

(θαη πώο) λα απνθεπρζεί ε ύπαξμε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνύ παηδηώλ (ch) γηα θάζε θόκβν 

θάζε δέληξνπ Digenis, ρσξίο ζεκαληηθή απώιεηα ζε απόδνζε; 
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3.7. Παξάξηεκα 3
νπ

 Κεθαιαίνπ  –  VA-Files 

 
Τν δηαλπζκαηηθό πξνζεγγηζηηθό αξρείν (Vector Approximation File – VA- File) ρσξίδεη ην 

ρώξν ησλ δεδνκέλσλ ζε 2
b
 νξζνγώληα θειηά όπνπ ην b αληηζηνηρεί ζε έλαλ αξηζκό ςεθίσλ 

(bits) πξνθαζνξηζκέλν από ηνλ ρξήζηε (θάπνηνο αξηζκόο ςεθίσλ αλά δηάζηαζε). Αληί όκσο 

λα νξγαλσζνύλ απηά ηα θειηά ηεξαξρηθά όπσο ζηα grid-files ή ζηα R-trees, ην VA-File 

αληηζηνηρίδεη κία κνλαδηθή αθνινπζία ςεθίσλ (bit-string) κήθνπο b ζε θάζε θειί θαη 

πξνζεγγίδεη ηα δεδνκέλα ζεκεία  πνπ βξίζθνληαη ζ‟απηό ην θειί, κε απηή ηελ αθνινπζία 

ςεθίσλ. Όπσο είλαη θαλεξό, ην VA-File δελ είλαη ηίπνηε άιιν από έλαλ απιό πίλαθα απηώλ 

ησλ ζπκπαγώλ γεσκεηξηθώλ πξνζεγγίζεσλ. Τα εξσηήκαηα ηνπ θνληηλόηεξνπ γείηνλα 

(nearest neighbor, NN) πινπνηνύληαη κε έιεγρν νιόθιεξνπ ηνπ πξνζεγγηζηηθνύ αξρείνπ θαη 

κέζσ ηνπ απνθιεηζκνύ ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ δηαλπζκάησλ από ηελ αλαδήηεζε 

(filtering step), κε βάζε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο. 

Από πξαθηηθήο πιεπξάο, ηα VA-Files θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαιύηεξα  

αληηιεπηά κε ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο: 

                 Γεδνκέλα 

 

                      11 

           

  10                               

                                                                                                                               

                    01                                                                                                                        Πξνζεγγίζεηο 

 

00 

                                  

         00        01       10       11 

                             

 

Σρήκα 3.7. : Καηαζθεπή ηνπ VA-File 

Κάζε ζεκείν-αληηθείκελν πξνζεγγίδεηαη από κία αθνινπζία ςεθίσλ, πνπ ππνδεηθλύεη ην 

θειί ζην νπνίν βξίζθεηαη, κέζα ζην πιέγκα. Έηζη θαηά ηελ αλαδήηεζε ειέγρεηαη πξώηα ν 

πίλαθαο ησλ πξνζεγγίζεσλ, από όπνπ γίλεηαη έλα πξώην κεγάιν θηιηξάξηζκα. Όηαλ 

εληνπηζηεί ην θειί ζην νπνίν αλήθεη ην ζεκείν-αληηθείκελν, ηόηε πηα ειέγρεηαη εηδηθόηεξα ην 

θειί θαη ηα γεηηνληθά ηνπ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο αλεύξεζεο νκνηνηήησλ πνπ έρεη ζέζεη 

ην εθάζηνηε εξώηεκα. 

Αλάινγα κε ηελ αθξίβεηα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη  ηνλ αξηζκό ησλ ςεθίσλ πνπ έρεη επηιεγεί 

γηα ηελ εθάζηνηε πξνζέγγηζε, ην πξνζεγγηζηηθό αξρείν είλαη 4 κε 8 θνξέο κηθξόηεξν από ην 

αξρείν ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπλεπώο ε αληίζηνηρε  επηβάξπλζε ρώξνπ   (0,125-0,25 ηνπ 

αξρηθνύ) είλαη πνιύ κηθξή. Από ηελ άιιε πιεπξά, ην γεγνλόο όηη ην πξνζεγγηζηηθό αξρείν 

είλαη θαηά κεγάιν πνζνζηό κηθξόηεξν από ην αξρηθό αξρείν δεδνκέλσλ, ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ αύμεζε ηεο απόδνζεο ηεο κεζόδνπ κε ηελ αύμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ 

δηαζηάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ (αθνύ έηζη κεγαιώλεη ην αξρηθό αξρείν θαη ζπλεπώο θαη ε 

δηαθνξά κεηαμύ ησλ αξρείσλ). 

O1    0,1        0,9 

O2    0,6        0,8 

O3    0,1        0,4 

O4    0,9        0,1 

O1  O2  

    

O3    

   O4 
O1 0011 

O2 1011 

O3 0001 

O4 1100 
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Λίγε παξαηήξεζε θαη πνιιή αλάιπζε νδεγνύλ ζε ιάζε.  

Πνιιή παξαηήξεζε θαη ιίγε αλάιπζε νδεγεί ζηελ αιήζεηα. 

Alexis Carrel,  1873-1944,  Γάλλος  ερεσνητής ιατρικής 

 

 

Κεθάιαην 4  

 Μέζνδνο Αλαδήηεζεο Οκνηνηήησλ Αλάκεζα ζε 

Χαξαθηεξηζηηθά Αληηθεηκέλσλ (Δέληξν Chiron) 

[Σ17] 

 

 

Πεξηερόκελα Κεθαιαίνπ  

 

4.1. Δηζαγσγή – Πιαίζην Αλαθνξάο – Οξηζκόο ηνπ Πξνβιήκαηνο 

4.2. Τππνπνίεζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 

      4.2.1. Οξηζκνί 

4.3.  Γέληξν Chiron 

      4.3.1. Θεώξεκα Chiron 

      4.3.2. Χξήζε ηνπ Γέληξνπ Chiron 

    4.3.2.1. Δληνπηζκόο Θέζεο (Positioning) 

               4.3.2.2. Δληνπηζκόο ησλ Όκνηα Δμειηζζόκελσλ Χαξαθηεξηζηηθώλ ( Οκνηόηεηα 

Chiron) 

            4.4.  Πεηξακαηηθή Μειέηε - Αμηνιόγεζε 

 4.5.  Αλνηθηά Θέκαηα – Μειινληηθέο Καηεπζύλζεηο 

 4.6.  Αλαθεθαιαίσζε – Σπκπεξάζκαηα 

4.7.  Γεκνζηεύζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 

4.8.  Αλαθνξέο ηνπ Κεθαιαίνπ 
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Σύκβνιν Έλλνηα - Σεκαζία 

d Dimensionality – Αξηζκόο δηαζηάζεσλ 

At Absolute tolerance – απόιπηε αλνρή (όξην δηαθνξώλ) 

Rt Relevant tolerance – ζρεηηθή αλνρή (όξην δηαθνξώλ) 

Tolerance Αλνρή (απόιπηε ή ζρεηηθή) 

Iid Instance identifier – Ταπηόηεηα εκθάληζεο 

COI Course Object I – I-ζην Αληηθείκελν  Πνξείαο Χαξαθηεξηζηηθνύ 

cd 
Course Difference – Γηαθνξά ςεθίσλ  αλάκεζα ζε δύν αληηθείκελα πνξείαο (αξηζκόο 

δηαθνξεηηθώλ ςεθίσλ) 

θσδi 
Κσδηθόο ραξαθηεξηζηηθνύ κε αληηθείκελν πνξείαο ην αληηθείκελν ηεο νκάδαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θόκβνπ 

 

Μβνπ 
cdr Γηαθνξά πνξείαο αλάκεζα ζε έλα θόκβν (αληηθείκελν) θαη ηε ξίδα ελόο δέλδξνπ Chiron 

cdp 
Γηαθνξά πνξείαο αλάκεζα ζε κία νκάδα(θόκβν) αληηθεηκέλσλ πνξείαο θαη ζηνλ 

θόκβν(νκάδα) γνλέα ηνπ 

Gi Group I – Η i-ζηε νκάδα αληηθεηκέλσλ πνξείαο 

t Αλνρή Γέλδξνπ Chiron (επηηξεπηή δηαθνξά νκάδσλ (θόκβσλ) γνλέα-παηδηνύ) 

MaxDif cda+cdb – Μέγηζηε Γπλαηή Γηαθνξά δύν αληηθεηκέλσλ πνξείαο 

MinDif cda-cdb – Eιάρηζηε Γπλαηή Γηαθνξά δύν αληηθεηκέλσλ πνξείαο 

ro1 Αληηθείκελν εξσηήκαηνο  (query object) 

ommin Οκάδα αληηθεηκέλσλ πνξείαο κε ηε κηθξόηεξε δηαθνξά από κία άιιε δνζείζα νκάδα 

qt query tolerance – αλνρή πνπ ζέηεη έλα εξώηεκα βάζεο δεδνκέλσλ 

qg 
query group – νκάδα αληηθεηκέλσλ πνξείαο ζηελ νπνία „ππάγεηαη‟ ην αληηθείκελν ηνπ 

εξσηήκαηνο (query object) 

 

Πίλαθαο 4.1.: Πίλαθαο Σπκβνιηζκώλ  
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Σύλνςε 

Έλα από ηα ζύγρξνλα πεδία κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε νκνηνηήησλ αλάκεζα ζε 

αληηθείκελα είλαη εθείλν πνπ αθνξά ηα ρξνληθά δεδνκέλα (time-streams). Ο ζθνπόο απηνύ 

ηνπ είδνπο ηεο έξεπλαο είλαη ν εληνπηζκόο ησλ νκνηνηήησλ ζηελ εμέιημε δεδνκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ, ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ. Σην θεθάιαην απηό ζηξέθνπκε ηελ έξεπλά καο έλα 

βήκα πην πέξα από απηνύ ηνπ είδνπο ηελ αλαδήηεζε, ζηελ αλίρλεπζε νκνηνηήησλ ηεο 

πνξείαο όρη αληηθεηκέλσλ πηα αιιά ησλ  ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (νκνηόηεηα Chiron). Κάηη 

ηέηνην κπνξεί λα δώζεη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζε πνιιά είδε εθαξκνγώλ(π.ρ. 

ζε ηαηξηθέο εθαξκνγέο), όπνπ ε θνηλή ή παξόκνηα πνξεία ραξαθηεξηζηηθώλ(properties)  

θάπνησλ αληηθεηκέλσλ „πξνδίδεη‟ ρξήζηκε γλώζε ζρεηηθά κε αιιειεπηδξάζεηο, ηηο 

εμαξηήζεηο θαη ηηο „ζπγγέλεηεο‟ αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά. Από ηελ άιιε κεξηά, ε 

δηαρείξηζε απηνύ ηνπ ηόζν ρξήζηκνπ είδνπο αλαδήηεζεο ζπληζηά έλα πξόβιεκα 

επθνιόηεξν από εθείλν ηεο θιαζζηθήο αλαδήηεζεο νκνηνηήησλ, αθνύ ηειηθά δελ 

ελδηαθεξόκαζηε γηα ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο αιιά κόλν γηα ηηο κεηαβνιέο ηνπο. Με ηελ 

επηινγή θαη ηνλ νξηζκό απιώλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε απηώλ ησλ κεηαβνιώλ 

θαζώο θαη κε ηελ εηζαγσγή ελόο ζρεηηθά απινύ αιιά κειεηεκέλνπ δέλδξνπ νκνηνηήησλ 

(Chiron tree) γηα ηε δηαρείξηζε απηώλ ησλ κεηαβνιώλ, εηζάγνπκε κία πξώηε πξνζέγγηζε κηαο 

ζπλνιηθήο πξόηαζεο γηα ηελ αλαδήηεζε νκνηνηήησλ Chiron. 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Δμόξπμε Πνιπδηάζηαησλ θαη Υξνληθώλ Γεδνκέλσλ, Αληηθείκελν Πνξείαο 

Υαξαθηεξηζηηθνύ (Chiron Object), ρεδόλ Ίδηα Αληηθείκελα, Οκνηόηεηα Chiron, Γέλδξν 

Chiron. 

 

4.1. Εηζαγσγή – Πιαίζην Αλαθνξάο – Οξηζκόο ηνπ Πξνβιήκαηνο 

Γεληθά, δηαθξίλνληαη δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο αλαδήηεζεο νκνηνηήησλ (similarity search): ε 

ζηαηηθή θαη ε δπλακηθή. Σηα πιαίζηα ηεο πξώηεο επηρεηξείηαη ε εύξεζε νκνηνηήησλ ζε έλα 

ζύλνιν αληηθεηκέλσλ (πνιπδηάζηαησλ θαη κε) [A1, A5, A6, A7] ελώ ε δεύηεξε  αζρνιείηαη 

κε ην πόζν όκνηα αιιάδνπλ ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ [A3, A4, 

A21, A22, A23, A24, Α25]. Αλ θαη όπσο είλαη θαλεξό  θάζε θαηεγνξία έρεη ηε 

ζπνπδαηόηεηά ηεο αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, ε δπλακηθή αλαδήηεζε νκνηνηήησλ απνηειεί 

πεξηζζόηεξν ειθπζηηθό εξεπλεηηθό πξννξηζκό. Απηό ζπκβαίλεη θαη γηα πνζνηηθνύο αιιά θαη 

γηα πνηνηηθνύο ιόγνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Πνζνηηθά, γηαηί είλαη γεγνλόο πσο ζρεδόλ όιεο πηα νη εθαξκνγέο (ηαηξηθέο, 

εκπνξηθέο/νηθνλνκηθέο, επηζηεκνληθέο θιπ) ρεηξίδνληαη  δπλακηθά κεηαβαιιόκελα 

ζην ρξόλν δεδνκέλα, γηα ηα νπνία δηαηεξείηαη θαη αμηνπνηείηαη θαηάιιεια θάζε 

θνξά, όιε ε πνξεία ησλ ηηκώλ ηνπο. Αλ ζε απηή ηελ πξαγκαηηθόηεηα πξνζζέζεη 

θαλείο ην όηη ε δπλακηθή αλαδήηεζε νκνηνηήησλ είλαη πνιύ ιηγόηεξν δηεξεπλεκέλε 

από ηε ζηαηηθή, ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη κία ηεξάζηηα πεξηνρή έξεπλαο.  

 Πνηνηηθά, γηαηί αληρλεύνληαο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κεηαβάιινληαη ηα δεδνκέλα 

ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ, είλαη δπλαηόλ λα εμαρζνύλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα θαη πξνβιέςεηο, ηα νπνία απνηεινύλ ηελ αθεηεξία γηα λέα 

αλαθάιπςε γλώζεο (knowledge discovery). Έλα αληηπξνζσπεπηηθό παξάδεηγκα – 

από ην ρώξν ηεο ηαηξηθήο – είλαη εθείλν ηεο δηεξεύλεζεο νκνηνηήησλ θαηά ηελ 

αλάπηπμε όγθσλ, πξνθεηκέλνπ λα ην εμαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην εάλ 

ππάξρεη θάπνηα εμάξηεζε ή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλνπο όγθνπο [Α1].  
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Τν ηειεπηαίν παξάδεηγκα ησλ όγθσλ αλήθεη ζην θιαζηθό γεληθό είδνο ηεο δπλακηθήο 

αλαδήηεζεο νκνηνηήησλ αλάκεζα ζε πνιπδηάζηαηα (θαη κε) αληηθείκελα. Γειαδή, απηό πνπ 

αληρλεύεηαη θαη κειεηάηαη είλαη ε ‘πνξεία’ θαη εμέιημε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ πνξεία ηνπ 

ρξόλνπ θαη ν εληνπηζκόο νκνηνηήησλ ζ’απηέο. Παξόια απηά, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πνιπδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ,  ζα κπνξνύζε λα εμαρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη αμηνπνηήζηκε 

πιεξνθνξία θαη από ηε κειέηε ησλ νκνηνηήησλ ζηελ ‘πνξεία’ θαη εμέιημε όρη κόλν ησλ ίδησλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ/πεδίσλ ηνπο (properties/attributes), ζηελ 

πνξεία ηνπ ρξόλνπ (property course similarity search). Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαθνινπζώληαο  

εάλ δύν ή πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά εμειίζζνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζηελ πνξεία ηνπ 

ρξόλνπ – ζηα ίδηα ρξνληθά δηαζηήκαηα – κπνξεί θαλείο λα θηάζεη ζε πνιύ ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πώο ην έλα ραξαθηεξηζηηθό επεξεάδεη ην άιιν. Σθνπόο ηεο 

κειέηεο ζε απηό ην θεθάιαην είλαη ε αξρηθή πξόηαζε κηαο κεζόδνπ (Chiron
1
) γηα ηελ 

αλίρλεπζε ηέηνησλ νκνηνηήησλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο όπσο θάλεθε θαη από ηα 

παξαπάλσ, ηεξάζηηνο αξηζκόο εθαξκνγώλ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηέηνηνπ είδνπο 

ζπκπεξάζκαηα θαη απνηειέζκαηα – όπσο θπζηθά θαη ε βαζηθή καο αξρηθή εθαξκνγή ηεο 

ραξηνγξάθεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ, γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε 

ηελ πνξεία εμεηάζεσλ ηνπ εγθεθάινπ, ζπζρέηηζεο ζπκπησκάησλ, ζεκείσλ θαη κεηαβνιώλ 

ζε εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ. Σηελ παξνύζα κειέηε όκσο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο πιαίζην αλαθνξάο ην πξνζηηό παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο 

νξκνληθώλ εμεηάζεσλ γηα ηελ επθνιόηεξε θαηαλόεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο κειέηεο.  

Παξόιν πνπ ε πξνηεηλόκελε κέζνδνο Chiron απνηειεί κία δπλακηθή πξννπηηθή ζηνλ ηνκέα 

ηεο αλαδήηεζεο νκνηνηήησλ, ηα απαηηνύκελα εξγαιεία δελ είλαη ζύλζεηα ή δύζθνια ζηελ 

πινπνίεζε. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί αληηκεησπίδνπκε ην πξόβιεκα  ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

κεηαβνιώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κε αθαηξεηηθό ηξόπν. 

Η κέζνδνο Chiron ζπλίζηαηαη ζηελ εηζαγσγή λέσλ ελλνηώλ θαη ελόο λένπ δέλδξνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά δηεξεπλώληαη ζεσξεηηθά ζέκαηα νκνηνηήησλ, ηα νπνία εζηηάδνληαη ζε 

νκνηόηεηα αλάκεζα ζηηο πνξείεο (ζην ρξόλν) ραξαθηεξηζηηθώλ (properties) αληηθεηκέλσλ. Οη 

αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ νδεγνύλ ζην δεύηεξν βαζηθό άμνλα ηεο κειέηεο, ζηνλ νξηζκό κίαο 

απνδνηηθήο κεζόδνπ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Δηδηθόηεξα,  πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα ηα 

νπνία αληηπξνζσπεύνπλ ηελ πνξεία θάζε ραξαθηεξηζηηθνύ ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ, 

νξγαλώλνληαη ζε έλα δέλδξν, ην δέλδξν Chiron. Απηή ε νξγάλσζε βαζίδεηαη ζηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζ‟απηέο ηηο πνξείεο, ιακβάλνληαο ππ‟όςηλ έλα πξνθαζνξηζκέλν άλσ όξην αλνρήο 

(tolerance limit). Η βαζηθή ηδέα θαηαζθεπήο ηνπ δέλδξνπ είλαη ηδηαίηεξα απιή θαη πξαθηηθή, 

ρσξίο απηό λα ζπλεπάγεηαη παξάιιειε απώιεηα ζε επίπεδν αθξίβεηαο ηεο αλαπαξηζηώκελεο 

πιεξνθνξίαο. Σε απηά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δέλδξνπ νθείιεηαη θαη ε δπλαηόηεηα 

πνιύ απνδνηηθήο αλαδήηεζεο κέζα ζ‟ απηό, πξάγκα πνπ απνηειεί έλα από ηα βαζηθά 

δεηνύκελα θαηά ηνλ νξηζκό ελόο δέλδξνπ. Σε ηειηθό επίπεδν, ρξεζηκνπνηώληαο ην δέλδξν 

Chiron θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πξνηεηλόκελνπο αιγνξίζκνπο, επηηπγράλνληαη πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο νκνηόηεηαο αλάκεζα ζηηο πνξείεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Δπηπιένλ ην δέλδξν Chiron δελ „πιήηηεηαη‟ από ην 

κεγαιύηεξν κεηνλέθηεκα ησλ δέλδξσλ ππνζηήξημεο πνιπδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ, ηελ 

„θαηάξα‟ ησλ πνιιώλ δηαηάζεσλ (dimensional „curse‟, βι. πξνεγνύκελν θεθάιαην) [A26]. 

 

                                                 
1
 Η όιε πξόηαζε νλνκάζηεθε Chiron (Υείξσλ) από ην όλνκα ηνπ γλσζηνύ θεληαύξνπ. Η δηαθνξά ηνπ κηζνύ 

ηνπ ζώκαηνο από ην άιιν κηζό – ππνδεηθλύνληαο γεληθά ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξάο – απνηειεί έλα ζπκβνιηζκό 

ζε ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζε ηεο ζνθίαο. Γαλεηζηήθακε απηό ην όλνκα, αθξηβώο βαζηζκέλνη ζ‟απηό ην 

ζπκβνιηζκό,  γηα λα  ππνγξακκίζνπκε όηη εζηηάδνπκε ζηε δ ηαθνξά  (ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ) γηα ηελ 

εμαγσγή λέαο γλώζεο ζπζρεηίζεσλ θαη εμαξηήζεσλ δεδνκέλσλ (data dependency knowledge). 



Κεθάιαην 4                                                                        Απνδνηηθή Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε  Πνιπδηάζηαησλ    

Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Αλαθάιπςε Γλώζεο 

 

 

Α. Ν. Κξνηνπνύινπ                                                                                                        Σειίδα  102  

4.2. Τππνπνίεζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 

Σ‟ απηή ηελ ελόηεηα ζα νξηζηνύλ ηα αληηθείκελα πνξείαο ραξαθηεξηζηηθνύ (property course 

objects),  νη νκάδεο  αληηθεηκέλσλ πνξείαο(course object groups), ε δηαθνξά πνξείαο(course 

difference) αλάκεζα ζε ραξαθηεξηζηηθά αληηθεηκέλσλ, ε απόιπηε αλνρή (absolute tolerance) 

at θαη ε ζρεηηθή αλνρή (relative tolerance) rt.  Απηνί νη νξηζκνί έρνπλ λόεκα θαη εθαξκνγή 

ζε βάζεηο δεδνκέλσλ όπνπ ν ρξόλνο έρεη δηαηξεζεί ζε ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα ρξόλνπ 

(time intervals) ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζηαζεξά ή όρη, ζύκθσλα κε  ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ππεύζπλνπ θάζε εθαξκνγήο. Γηα θάζε αληηθείκελν,  ιακβάλεηαη κία εκθάληζε 

(instance)  γηα θάζε δηάζηεκα ρξόλνπ. Με βάζε απηέο ηηο εκθαλίζεηο, ε αηνκηθή πνξεία θάζε 

ραξαθηεξηζηηθνύ(property) ζην ρξόλν, κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε έλα λέν απιό 

αληηθείκελν, όπνπ αληαλαθιώληαη όρη πηα νη πξαγκαηηθέο ηηκέο αιιά νη δηαθπκάλζεηο ηνπο 

(απμνκεηώζεηο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηνπ εθάζηνηε ραξαθηεξηζηηθνύ ζε θάζε δηάζηαζε 

ζπγθξίλεηαη κε ηελ αληίζηνηρε  (ρξνληθά) επόκελε θαη εάλ απμάλεηαη, κεηώλεηαη ή παξακέλεη 

ζηαζεξή, ηα ςεθία 2,0 θαη 1 θαηαγξάθνληαη αληίζηνηρα ζηελ αλάινγε ζέζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνξείαο (course object), ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνξεία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνύ. Σπγθξίλνληαο όια ηα αληηθείκελα πνξείαο  κπνξνύλ λα 

εμαρζνύλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην „πώο έλα ραξαθηεξηζηηθό „ζπγγελεύεη‟ 

ή αιιειεπηδξά κε ην άιιν‟. Με άιια ιόγηα, απνκνλώλνληαο θαη ζπγθξίλνληαο ηα 

αληηθείκελα πνξείαο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ εληνπίδνληαη εμαξηήζεηο δεδνκέλσλ. Απηόο είλαη 

θαη ν ζθνπόο απηήο ηεο κειέηεο: ε αλαθάιπςε ‘όκνησλ’ ραξαθηεξηζηηθώλ, ε νπνία 

‘ππξνδνηεί’  λέα έξεπλα θαη απνηειέζκαηα ζε πνιιά επηζηεκνληθά πεδία. Σην παξάδεηγκά καο 

νη πεξηνδηθέο νξκνληθέο εμεηάζεηο ελόο ζπλόινπ αηόκσλ ζπληζηνύλ ηε βάζε δεδνκέλσλ, από 

ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα αλαθαιύςεη αιιειεπηδξάζεηο (εμαξηήζεηο) αλάκεζα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νξκόλεο, κε βάζε ηελ πνξεία ησλ ηηκώλ απηώλ ησλ νξκνλώλ ε νπνία 

παξαθνινπζείηαη θαη ειέγρεηαη κέζσ ηεο ζύγθξηζεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνξείαο ηνπο. 

Σηηο ηδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο-εθαξκνγέο όπνπ έρεη εθηηκεζεί όηη ε αιιειεπίδξαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ(π.ρ. ρεκηθέο νπζίεο) δελ είλαη αλαγθαζηηθά ε ίδηα (π.ρ. εμαηνκίθεπζε 

πεξηζηαηηθώλ), ηόηε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε αληηθείκελν ηεο 

ζρεηηθήο θιάζεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη κία „νινθιήξσζε‟ ησλ 

απνηειεζκάησλ-ζπκπεξαζκάησλ. Τν ηειηθό απνηέιεζκα ζα είλαη έλα είδνο ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ, θάηη πνπ βξίζθεηαη έμσ από 

ηνπο ζθνπνύο ηεο αξρηθήο παξνπζίαζεο ηεο πξόηαζεο Chiron θαη απνηειεί ζέκα 

κειινληηθήο έξεπλαο. 

 

4.2.1. Οξηζκνί 

Έζησ έλα  αληηθείκελν d  δηαζηάζεσλ κε n εκθαλίζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα κία 

βάζε δεδνκέλσλ  αληηθεηκέλσλ 6 δηαζηάζεσλ, κε 5 εκθαλίζεηο, όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 

4.1. Τα αληίζηνηρα αληηθείκελα πνξείαο (course objects) είλαη ηα ηεηξαδηάζηαηα αληηθείκελα 

(ή  4 ζεκείσλ-ςεθίσλ) ηνπ Σρήκαηνο  4.2., ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηελ ζύγθξηζε  

δηαδνρηθώλ ηηκώλ πεδίσλ, ζπκβνιίδνληαο ηελ αύμεζεο ηηκήο κε ην ςεθίν 2, ηε κείσζε κε ην 

ςεθίν 0 θαη ηελ ζηαζεξόηεηα κε ην ςεθίν 1. Όπσο ζα θαλεί θαιύηεξα θαη ζηηο επόκελεο 

ελόηεηεο, απηά ηα λέα αληηθείκελα είλαη ηδηαίηεξα απιά θαη εύθνια δηαρεηξίζηκα, γεγνλόο 

πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθό κεηαζρεκαηηζηηθό πξνζόλ ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ. 

 

 

 

Iid d1 d2 d3 d4 d5 d6 
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Σρήκα 4.1.: Πέληε εκθαλίζεηο 6-δηάζηαηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 4.2.: Αληηθείκελα Πνξείαο (Course Objects) γηα θάζε δηάζηαζε ησλ εκθαλίζεσλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ Σρήκαηνο  4.1. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έλα ζηαζεξό πιαίζην ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε αλάιπζε ηεο 

κεζόδνπ, δίλεηαη παξαθάησ ν ηππηθόο νξηζκόο απηώλ ησλ αληηθεηκέλσλ:  

Οξηζκόο 1. Αληηθείκελν Πνξείαο Υαξαθηεξηζηηθνύ (Property Course Object) – Chiron 

Object: 

Γνζέλησλ n  εκθαλίζεσλ ελόο αληηθεηκέλνπ, ην αληηθείκελν πνξείαο ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπ, 

είλαη έλα  λέν αληηθείκελν n-1 ςεθίσλ ηα νπνία παίξλνπλ ηηκέο από ην ζύλνιν {2, 1, 0}, κε 

δεδνκέλν όηη ην πξώην από απηά ηα ςεθία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπκβνιίζεη ηελ αύμεζε, ην 

δεύηεξν ηε ζηαζεξόηεηα θαη ην ηξίην ηε κείσζε ηηκήο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζην εθάζηνηε 

ρξνληθό δηάζηεκα. 

Χξεζηκνπνηώληαο ηα αληηθείκελα πνξείαο ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί όπσο πεξηγξάθηεθε 

παξαπάλσ, είλαη θαλεξό πσο είλαη  ζρεηηθά εύθνιν λα βξεζεί πνύ αθξηβώο δηαθέξεη ε 

εμέιημε  δύν ή πεξηζζόηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Δθόζνλ θσδηθνπνηήζεθε ε πνξεία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ (properties) κε ηε ρξήζε απιώλ εγγξαθώλ/πιεηάδσλ (tuples) όπνπ νη 

πξαγκαηηθέο ηηκέο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από κηθξέο ηηκέο, ην απνηέιεζκα είλαη λα 

κεηαηξαπεί ην αξρηθό ζύλζεην πξόβιεκα αλαδήηεζεο νκνηνηήησλ ζε έλα πνιύ απινύζηεξν. 

Σην επόκελν βήκα, πξέπεη λα βξεζεί εάλ δύν αληηθείκελα πνξείαο είλαη ίδηα. Λακβάλνληαο 

όκσο ππ‟όςηλ όηη δελ έρεη αμία λα γλσξίδνπκε εάλ δύν ηέηνηα αληηθείκελα „κηζνκνηάδνπλ‟ 

αιιά εάλ είλαη αθξηβώο ή πεξίπνπ ίδηα (όκνηα), ζπκπεξαίλνπκε πσο απηό πνπ πξαγκαηηθά 

έρεη λόεκα λα μέξνπκε θαη λα είκαζηε ζε ζέζε λα εθηηκνύκε, είλαη πόζν θνληά ζηελ ηαύηηζε 

(identification) είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά πνξείεο ραξαθηεξηζηηθώλ (κέζσ ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνξείαο). Απηό επηηπγράλεηαη  κε ηνλ παξαθάησ ηξόπν: Τα αληηθείκελα 

πνξείαο ζπγθξίλνληαη (π.ρ. κέζσ αξηζκεηηθώλ αθαηξέζεσλ) θαη  ππνινγίδεηαη ν αξηζκόο ησλ 

δηαθνξεηηθώλ κεηαμύ ηνπο ςεθίσλ.  Απηόο ν αξηζκόο θαιείηαη δηαθνξά πνξείαο (course 

1 5 3 9 10 7 5 

2 6 4 9 3 3 6 

3 9 12 9 20 9 9 

4 12 13 12 15 4 15 

5 21 8 16 16 4 14 

CO1 2222 

CO2 2220 
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difference-cd)  δύν ραξαθηεξηζηηθώλ ελώ παξάιιεια νξίδεηαη κία  απόιπηε (absolute) ή 

ζρεηηθή (relevant)  αλνρή (όξην ) πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδεηαη εάλ κία δηαθνξά πνξείαο 

είλαη αξθεηά κηθξή γηα λα ζεκειησζεί νκνηόηεηα πνξείαο ή όρη. Πην ηππηθά: 

Οξηζκόο 2. Γηαθνξά Πνξείαο ( Chiron (Course) Difference):  Γνζέλησλ δύν αληηθεηκέλσλ 

πνξείαο α θαη β, ν αξηζκόο ησλ ςεθίσλ (αληαλαθιώληαο ηνλ αξηζκό εκθαλίζεσλ) όπνπ ηα α 

θαη β δηαθέξνπλ, θαιείηαη cd (Chiron (Course) Difference). 

Οξηζκόο 3. At (Απόιπηε Αλνρή – Absolute tolerance): At είλαη ν αξηζκόο πνπ αληαλαθιά ηελ 

απόιπηε αλνρή ε νπνία είλαη απνδεθηή σο κέγηζην όξην (cd<=At) δηαθνξάο πνξείαο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε-εγγύεζε νκνηόηεηαο πνξείαο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σρήκαηνο 4.1., ε At κπνξεί λα νξηζηεί ίζε κε 2, 

ζεκαίλνληαο όηη εάλ δύν αληηθείκελα πνξείαο δηαθέξνπλ ην πνιύ ζε δύν ςεθία ηόηε είλαη 

αξθεηά όκνηα ώζηε πηζαλώο λα επεξεάδνπλ ην έλα ην άιιν ή λα επεξεάδνληαη από ηνπο 

ίδηνπο παξάγνληεο. 

Οξηζκόο 4. Rt (ρεηηθή Αλνρή - Relevant Tolerance): Δάλ ηα αληηθείκελα πνξείαο έρνπλ d 

δηαζηάζεηο, ε  Rt  είλαη κία πνζνζηηαία ηηκή ε νπνία αλαπαξηζηά ηελ αλνρή ε νπνία είλαη 

απνδεθηή σο κέγηζην όξην (((cd*100)/d)<=Rt) δηαθνξάο πνξείαο  γηα ηελ δηαζθάιηζε-εγγύεζε 

νκνηόηεηαο πνξείαο. 

Σην ίδην πάιη παξάδεηγκα, ιακβάλνληαο ππ‟ όςηλ όηη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο εκθαλίζεσλ είλαη 

κόλν 5, ίζσο έλα At ίζν κε 2 λα είλαη αξθεηά κεγάιν (40%) γηα λα εγγπάηαη νκνηόηεηα. Απηό 

θάλεη θαλεξό όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο κία αλαινγηθή αλνρή ζα ήηαλ πεξηζζόηεξν 

απνδεθηή θαη απνδνηηθή. Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε, απιά παξέρνπκε ην εξγαιείν θαη από 

εθεί θαη πέξα είλαη επζύλε ηνπ ππεύζπλνπ ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο λα επηιέμεη ηε βέιηηζηε 

ινγηθή γηα ηελ θάζε πεξίπησζε. 

Μεηά ηνπο παξαπάλσ νξηζκνύο, κπνξνύλ λα γίλνπλ νη βαζηθνί νξηζκνί: 

Οξηζκόο 5. ρεδόλ Ίδηα Αληηθείκελα (Almost Identical Objects): Αληηθείκελα πνξείαο 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ νπνίσλ ε δηαθνξά πνξείαο είλαη κε κεδεληθή θαη κηθξόηεξε ή ίζε κε ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε αλνρή (At ή Rt) ζεσξνύληαη ζρεδόλ ίδηα, αθνύ εμειίζζνληαη κε παξόκνην 

ηξόπν. 

Οξηζκόο 6. Οκάδεο Αληηθεηκέλσλ Πνξείαο  Υαξαθηεξηζηηθώλ (Course Object Groups – 

Chiron Groups):  

Όια ηα ίδηα (identical) αληηθείκελα πνξείαο ραξαθηεξηζηηθώλ, ζπληζηνύλ κία νκάδα 

αληηθεηκέλσλ πνξείαο (group). 

Οξηζκόο 7. Οκνηόηεηα Chiron (Chiron Similarity):  Γύν ή πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

αληηθεηκέλσλ ησλ νπνίσλ ηα αληηθείκελα πνξείαο είλαη ίδηα ή ζρεδόλ ίδηα (almost identical), 

νλνκάδνληαη όκνηα εμειηζζόκελα ραξαθηεξηζηηθά Chiron (Chiron similar properties) θαη ε 

νκνηόηεηά ηνπο θαιείηαη νκνηόηεηα Chiron (Chiron similarity). 

 

4.3. Δέλδξν Chiron (Chiron tree) 

Όπσο έρεη γίλεη θαλεξό, ν βαζηθόο ζθνπόο ηεο κειέηεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζ‟ απηό ην 

θεθάιαην είλαη ε απνδνηηθή εύξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αληηθεηκέλσλ, ηα 

νπνία(ραξαθηεξηζηηθά) αιιειεπηδξνύλ ή έρνπλ θάπνηα θνηλή βάζε.  Τν βαζηθό „θιεηδί‟ γηα 
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λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην είλαη ε παξαθνινύζεζε ηεο παξάιιειεο εμέιημήο ηνπο. Μεηά από 

ηνπο νξηζκνύο ηεο πξνεγνύκελεο ελόηεηαο - νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ έλαλ απνδνηηθό 

κεηαζρεκαηηζκό ηεο πνξείαο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αληηθεηκέλσλ ζε απιά, ιίγσλ 

ςεθίσλ αληηθείκελα - εθείλν πνπ απνηειεί ην θύξην απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηνλ εληνπηζκό 

ησλ νκνηνηήησλ Chiron, είλαη έλα εηδηθό δέλδξν νκνηνηήησλ γηα ηελ απνδνηηθή νξγάλσζε 

θαη δηαρείξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνξείαο ραξαθηεξηζηηθώλ (property course objects). 

Ξεθηλώληαο, ηνλ νξηζκό ελόο ηέηνηνπ δέλδξνπ (ηνπ δέλδξνπ Chiron) ζεσξνύκε όηη ζε θάζε 

πεξίπησζε ππάξρεη έλα πνιπδηάζηαην (άξα θαη πνιιώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (properties)) 

αληηθείκελν κε έλαλ επαξθή αξηζκό εκθαλίζεσλ (instances). Αξρηθά ππνινγίδνληαη θαη 

ζρεκαηίδνληαη νη απαξαίηεηεο νκάδεο αληηθεηκέλσλ πνξείαο ησλ επηιεγκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ (Chiron groups). Οη ππεύζπλνη ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο νξίδνπλ ην είδνο 

(At θαη Rt) θαη ηελ αθξηβή ηηκή ηεο απνδεθηήο αλνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη (κε 

αθαηξέζεηο) νη δηαθνξέο πνξείαο αλάκεζα ζηηο νκάδεο αληηθεηκέλσλ.  Με βάζε απηέο ηηο 

δηαθνξέο, κόλν ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθνξέο πνξείαο κηθξόηεξεο ή ίζεο από ηελ 

πξνθαζνξηζκέλε αλνρή (δει. κόλν ηα almost identical objects) ρξεζηκνπνηνύληαη ζην 

επόκελν βήκα. Από απηά ηα αληηθείκελα πνξείαο, σο ξίδα ηνπ πξνηεηλόκελνπ δέλδξνπ 

επηιέγεηαη ην αληηθείκελν κε ηα πεξηζζόηεξα ζρεδόλ ίδηα αληηθείκελα (almost identical 

objects) (ε νκάδα 8 (G8-group 8) ζην παξάδεηγκα ησλ Σρεκάησλ 3 θαη 4, γηαηί έρεη ηέζζεξα 

ζρεδόλ ίδηα αληηθείκελα, ελώ όιεο νη ππόινηπεο νκάδεο έρνπλ ην πνιύ δύν).  
 

                                                      

                                               1       1 

              1                     

                                                      3                      

                2                       3                       1 

                                                  3 

                                         1              

           2         2                                        2 

                                                            3 

                                   2        1       2 

                                                            

                                                      3 

  1                                                            3             

                                                                        2 

                          1             1    

                                                  3 

                                                             1 

                                

                         1                 1               

 
 

 

 

Σχήμα 4.3.:  Παπάδειγμα αναπαπάζηαζηρ γπάθος διαθοπών ανάμεζα ζε ομάδερ (groups). 
 

 

Σπλερίδνληαο ηελ θαηαζθεπή ηνπ δέλδξνπ Chiron, πξνρσξνύκε κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

επόκελνπ επηπέδνπ ην νπνίν απνηειείηαη από ηηο νκάδεο αληηθεηκέλσλ πνξείαο πνπ είλαη 

ζρεδόλ ίδηα κε ηελ νκάδα ηεο ξίδαο ηνπ δέλδξνπ. Η ξίδα ζπλδέεηαη κε απηέο ηηο νκάδεο κε 

αθκέο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αληίζηνηρε δηαθνξά πνξείαο (labels). Απηέο νη νκάδεο 

ηαμηλνκνύληαη ηεξαξρηθά  κεηαμύ ηνπο, κε βάζε ηε δηαθνξά ηνπο (ζε αύμνπζα ζεηξά) κε ηελ 

νκάδα-γνλέα. Γηα θαζεκία από απηέο ηηο νκάδεο, δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν ππν-δέλδξν κε 

ηνλ ίδην ηξόπν, γηα θάζε νκάδα ζε θάζε ππν-δέλδξν δεκηνπξγείηαη ην αληίζηνηρν ππν-δέλδξν, 

θνθ.  
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G1 G3 

G4 G12 
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Σχήμα  4.4. :  Ένα Δένδπο Chiron, βαζιζμένο ζηο Σσήμα  4.3. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο απηνύ ηνπ δέλδξνπ, όηαλ ππάξρεη θάπνηα ζύγθξνπζε – 

δει. δεκηνπξγώληαο έλα επίπεδν, πνιιέο νκάδεο αληηθεηκέλσλ πνξείαο κπνξεί λα είλαη 

ππνςήθηνη γνλείο θάπνηαο άιιεο νκάδαο – ε ειάρηζηε δηαθνξά πνξείαο θαζνξίδεη ηε ζύλδεζε. 

Γειαδή: 

Καλόλαο Καηαζθεπήο ηνπ Γέλδξνπ Chiron: Η νκάδα κε ηελ ακθηζβεηνύκελε ζέζε ζε έλα 

επίπεδν ηνπ δέλδξνπ, ζα ζπλδέεηαη κε ηελ ππνςήθηα πξνο ζύλδεζε νκάδα ηνπ αλώηεξνύ ηεο 

επηπέδνπ, κε ηελ νπνία έρεη ηελ ειάρηζηε δηαθνξά. 

Απηόο ν θαλόλαο ζα ζηαζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκνο ζην ρεηξηζκό ησλ εξσηεκάησλ εύξνπο (range 

queries), παξέρνληαο έλα ηζρπξό εξγαιείν απ‟επζείαο εμαηξέζεσλ κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ 

δέλδξνπ από ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο νκνηόηεηαο. 

 

4.3.1. Θεώξεκα Chiron 

Η ινγηθή κε ηελ νπνία δνκήζεθε ην δέληξν καο είρε σο βαζηθό ζηόρν ηελ „ηνπνζέηεζε‟  ησλ 

νκάδσλ αληηθεηκέλσλ πνξείαο έηζη ώζηε λα αληαλαθιώληαη νη γεηηληάζεηο αλάκεζά ηνπο κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη δπλαηή ε θαηά πξνζέγγηζε εθηίκεζε ηεο δηαθνξάο πνξείαο δύν 

νκάδσλ. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ ελδηάκεζσλ δηαθνξώλ νη νπνίεο 

„ζπλαληώληαη‟ ζην κνλνπάηη πνπ ελώλεη ην εθάζηνηε δεύγνο νκάδσλ, βάζε ηνπ παξαθάησ 

ζεσξήκαηνο
2
 :   

Θεώξεκα Chiron: ε έλα δέλδξν Chiron, εάλ ε δηαθνξά πνξείαο αλάκεζα ζηελ νκάδα 

αληηθεηκέλσλ πνξείαο Α θαη ζηελ νκάδα αληηθεηκέλσλ C είλαη cdA θαη ε δηαθνξά πνξείαο 

αλάκεζα ζηελ νκάδα αληηθεηκέλσλ πνξείαο Β θαη ηελ νκάδα αληηθεηκέλσλ πνξείαο C είλαη 

cdB, ε δηαθνξά πνξείαο (cd) αλάκεζα ζηελ Α θαη Β δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε από  

cdA+cdB (MaxDif) θαη κηθξόηεξε από cdA-cdB  (MinDif).            [Με άιια ιόγηα ηζρύεη, 

cdA - cdB  ≤ cd ≤  cdA+cdB  ]. 

                                                 

2
 Όπσο είλαη θαλεξό, ε αληζόηεηα ηνπ ζεσξήκαηνο ηαπηίδεηαη κε ηελ ηξηγσληθή αληζόηεηα. Λόγσ όκσο ηνπ όηη 

νη δηαθνξέο πνξείαο ησλ νκάδσλ αληηθεηκέλσλ δελ αληηζηνηρνύλ ζε Δπθιείδεηεο ή άιιεο απνζηάζεηο όπνπ 

απνδεδεηγκέλα ηζρύεη ε ηξηγσληθή αληζόηεηα, ε ηζρύο ηεο αληζόηεηαο κειεηήζεθε από ηελ αξρή θαη 

απνδείρηεθε  γηα ηηο δεδνκέλα ηεο πξόηαζεο Chiron. 

 

G10 G4 G12 G11 

G18 G20 G23 G26 G22 

G31 G32 G33 G38 G40 G36 

G14 G1 G3 G5 

G8 

G6 

G25 
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Σχήμα  4.5. :  Παπάδειγμα για ηην απόδειξη ηος Θευπήμαηορ 

Απόδεημε:  

Αο ππνζέζνπκε πσο  αλαδεηνύκε ηε δηαθνξά πνξείαο αλάκεζα ζηελ G10 θαη ζηελ G12, ηνπ 

δέλδξνπ Chiron ηνπ Σρήκαηνο 4.4. Δθόζνλ ε G10 δηαθέξεη από ηελ G8 κόλν ζε έλα(1) 

ςεθίν (έζησ ζην k-ζην ςεθίν) θαη ε G12 ζε δύν(2) ςεθία (έζησ ζην i-ζηό θαη ζην  j-ζην 

ςεθίν), κόλν δύν πεξηπηώζεηο  είλαη δπλαηόλ λα ηζρύνπλ (βι. ηελ πεξίπησζε „Δάλ-ηόηε‟ ηνπ 

Σρήκαηνο 4.5.). Δίηε έλα από απηά ηα δύν δηαθνξεηηθά ςεθία ηνπ G12 αληηζηνηρεί ζην έλα 

δηαθνξεηηθό ςεθίν ηνπ G10 (π.ρ. k=i) ή όρη. Σηελ πξώηε πεξίπησζε, ππάξρνπλ πάιη δύν 

ππνπεξηπηώζεηο: είηε  G10[k]
3
=G12[i] ή όρη.  Σηελ πξώηε πάιη πεξίπησζε, απηό ην ςεθίν  

εμαηξείηαη από ηελ πηζαλή ηνπο δηαθνξά ελώ ην άιιν (δει. ην j-ζην) παξακέλεη (σο δηαθνξά) 

ζε θάζε πεξίπησζε, αθνύ ζηελ νκάδα G10 είλαη ίδην κε ην αληίζηνηρν ηεο νκάδαο G8 ελώ 

ζηελ  G12  απηό ην ςεθίν απνηειεί κία από ηηο δηαθνξέο ηεο νκάδαο κε ηελ G8. Σπλεπώο, ε 

ηειηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ νκάδα G10 θαη ηελ νκάδα G12 ηζνύηαη  κε 1 ( cdA - cdB  θαη 

ζπγθεθξηκέλα cd12-cd10=2-1=1). Δάλ ηώξα, ηζρύεη όηη G10[k]  G12[i], ηόηε ε δηαθνξά 

κεηαμύ ηνπο απμάλεηαη ζε 2. 

Δπηζηξέθνληαο ηώξα αλαδξνκηθά (recursively) ζηελ πεξίπησζε όπνπ ην k είλαη δηαθνξεηηθό 

θαη από ην i θαη από ην j, ηα αληίζηνηρα k-ζηα,  i-ζηα θαη  j-ζηα ςεθία είλαη δηαθνξεηηθά 

κεηαμύ ηνπο θαη γηα ηηο δύν νκάδεο (βι. ηελ πεξίπησζε „αιιηώο‟ ηνπ Σρήκαηνο 4.5.). 

Σπλεπώο, εδώ νη δηαθνξέο πξνζηίζεληαη, δίλνληαο ηειηθά κία δηαθνξά ίζε κε ηξία(3) 

(cdA+cdB θαη ζπγθεθξηκέλα cd12+cd10=2=1=3). 

Με βάζε ην παξαπάλσ ζεώξεκα, είλαη εύθνιν θαλείο λα ζπκπεξάλεη πσο παξόιν πνπ ε 

                                                 
3
 Τν G10[k] αληηζηνηρεί ζην k-ζην ςεθίν ηεο νκάδαο G10. Γεληθά, ην Gx[i] αληηπξνζσπεύεη ην i-ζην 

ςεθίν ηεο νκάδαο Gx. 

Αν  ηο G10[k] ανηιζηοισεί ζηο k-ζηο τηθίο ηος G10 ηο οποίο είναι ηο 

ένα τηθίο ζηο οποίο διαθέπει από ηην G8 (ζηο τηθίο G8[k]) και  

G12[i] και G12[j] είναι ηα δύο τηθία ηηρ G12 ηα οποία διαθέποςν από 

ηα ανηίζηοισα ηηρ G8 (ζηα τηθία G8[i] και G8[j] ανηίζηοισα) ηόηε: 

   

Εάν  k = i  τότε           αν  G10[k]=G12[i] ηόηε ενώ                                                    

(ομοίυρ εάν k=j)              G10[j]=G8[j]  G8[j]≠G12[j]  

     G10[j] ≠G12[j]  διαφορές=1       

 

                                   αν  G10[k] ≠ G12[i]  (1
η
 διαφορά) 

     ηόηε ενώ 

                                  G10[j]=G8[j]  G8[j]≠G12[j]  

                                  G10[j] ≠G12[j]  (2
η
 διαφορά)  

                                                                   διαφορές=2 

 

αλλιώς  (k≠i,j)           G12[k]=G8[k]  G8[k]≠G10[k]                               

                                  G12[k] ≠ G10[k] (1
η
 διαφορά) 

                                  G10[i]=G8[i]  G8[i]≠G12[i]  

                                  G10[i] ]≠G12[i] (2
η
 διαφορά) 

                                 G10[j]=G8[j]  G8[j]≠G12[j]  

                                 G10[j] ]≠G12[j] (3
η
 διαφορά) 

                                               διαφορές=3 
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δηαθνξά πνξείαο cd αλάκεζα ζηηο νκάδεο G10 θαη G12 δελ αλαπαξηζηάηαη απεπζείαο,  είλαη 

πνιύ εύθνιν λα νξηνζεηεζεί θαη ζπλεπώο λα εθηηκεζεί πξνζεγγηζηηθά. 

Πξηλ θιείζεη απηή ηελ ελόηεηα, δίλεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ πξαγκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

θόκβνπ ηνπ δέλδξνπ Chiron: 
 

 

 

ππνδεηθλύνληαο  ηελ νκάδα πνξείαο αληηθεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θόκβν, ηνπο 

θσδηθνύο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ αληηπξνζσπεύνληαη από ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα, ηε 

δηαθνξά πνξείαο (cdp) αλάκεζα ζηνλ θόκβν θαη ζην γνλέα ηνπ θαη ηέινο ην άζξνηζκα (cdr ) 

ησλ δηαθνξώλ πνπ απαληώληαη ζην κνλνπάηη αλάκεζα ζηε ξίδα ηνπ δέλδξνπ  θαη ηε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Η ηειεπηαία απηή ηηκή ζα ζηαζεί πνιύ ρξήζηκε ζηε ζπλέρεηα, αθνύ 

είλαη απαξαίηεηε ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ππνινγηζκνύο. Όπσο είλαη θαλεξό ε ύπαξμή ηεο σο 

πξνϋπνινγηζκέλεο απνθέξεη κεγάιν ρξνληθό όθεινο απόδνζεο. 

 

4.3.2. Η ρξήζε ηνπ δέλδξνπ Chiron 

Τα  εξσηήκαηα(queries) νκνηόηεηαο δηαθξίλνληαη ζε εξσηήκαηα εύξνπο (range queries) θαη 

εξσηήκαηα k-θνληηλόηεξνπ-γείηνλα (k-nearest-neighbor). Σ‟ απηή ηελ ελόηεηα ζα 

αζρνιεζνύκε κε ην πξώην είδνο, ελώ ν ρεηξηζκόο ηνπ δεύηεξνπ είδνπο κπνξεί λα βαζηζηεί 

ζηα απνηειέζκαηα ηνπ πξώηνπ. 

Σηελ πεξίπησζε ηνπ δέλδξνπ Chiron, ηα εξσηήκαηα εύξνπο αθνξνύλ ηελ αλαδήηεζε 

αληηθεηκέλσλ πνξείαο ραξαθηεξηζηηθνύ ηα νπνία είλαη ζρεδόλ ίδηα (κε κία αλνρή ηνπ 

εξσηήκαηνο, qt (query tolerance)), κε έλα δεδνκέλν αληηθείκελν πνξείαο ραξαθηεξηζηηθνύ 

(ro1). Τα βήκαηα πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά (properties) ηα νπνία ζπληζηνύλ ην απνηέιεζκα (output) ελόο ηέηνηνπ 

εξσηήκαηνο, είλαη: 

α) Δληνπηζκόο Θέζεο (positioning). Δληνπηζκόο ηεο ζέζεο ζην δέλδξν Chiron, ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζην δεδνκέλν αληηθείκελν ro1, εάλ απηό έπξεπε λα εληαρζεί ζην 

δέλδξν. Η δηαδηθαζία εληνπηζκνύ ζέζεο αμηνπνηεί ην ζεώξεκα Chiron πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζεί κεγάιν κέξνο άζθνπσλ ειέγρσλ νκνηόηεηαο ζε πεξηνρέο ηνπ 

δέληξνπ. 

β) Δληνπηζκόο ησλ ρεδόλ Ίδησλ κε ην ro1 Αληηθεηκέλσλ Πνξείαο θαζώο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

 

4.3.2.1. Εληνπηζκόο Θέζεο (Positioning) 

Έζησ όηη αλαδεηείηαη ε ζέζε ηνπ δνζέληνο αληηθεηκέλνπ πνξείαο ro1, ζε έλα δέλδξν Chiron 

κε απόιπηε αλνρή δέλδξνπ ίζε κε t. Πξώηα απ‟όια ππνινγίδεηαη ε δηαθνξά πνξείαο 

αλάκεζα ζην ro1 θαη ζηελ νκάδα ηεο ξίδαο ηνπ δέλδξνπ (έζησ cdr1). Δάλ είλαη ίζε κε κεδέλ 

(cdr1=0), ηόηε ν θσδηθόο ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπ ro1 πξνζηίζεηαη ζηελ νκάδα ηεο ξίδαο θαη ε 

δηαδηθαζία ζηακαηά εθεί. Γηαθνξεηηθά, εάλ απηή ε δηαθνξά είλαη κηθξόηεξε από ηελ αλνρή t 

(cdr1 t), ηόηε απηό ζεκαίλεη πσο ην ro1 ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηα „παηδηά‟ ηεο ξίδαο. Γηα 

απηό ην ιόγν, αξρηθά ππνινγίδνληαη νη αληίζηνηρεο δηαθνξέο αλάκεζα ζην ro1 θαη ζε θάζε 

θόκβν παηδί ηεο ξίδαο. Δάλ ππάξρεη θάπνηα νκάδα(θόκβνο) από απηέο  κε δηαθνξά πνξείαο 

(cdi) ίζε κε κεδέλ (cdi=0), ηόηε ν θσδηθόο ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπ ro1 πξνζηίζεηαη ζηελ 

αληίζηνηρε νκάδα (θόκβν) θαη ε δηαδηθαζία ζηακαηά. Δάλ δελ ππάξρεη θακία ηέηνηα νκάδα 

ηόηε δεκηνπξγείηαη έλαο λένο θόκβνο-νκάδα παηδί ηεο ξίδαο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηνπ 

Οκάδα Αληηθεηκέλνπ Πνξείαο (Group), θσδ1, θσδ2, …, θσδn, cdp, cdr 
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δέλδξνπ Chiron.   

Δπηζηξέθνληαο ηώξα ζηελ πξώηε δηαθνξά πνξείαο πνπ αθνξνύζε ηε ξίδα ηνπ δέλδξνπ, εάλ ε 

cdr1 είλαη κεγαιύηεξε ηεο αλνρήο  t (δει.  cdr1>t) ηόηε ην ro1 απνθιείεηαη λα βξίζθεηαη ζηα 

„παηδηά‟ ηεο ξίδαο αιιά θάπνπ πην θάησ ζην δέλδξν. Δδώ αθξηβώο κπνξεί λα  αμηνπνηεζεί ην 

ζεώξεκα Chiron έηζη ώζηε λα γίλεη έλαο πξνζεγγηζηηθόο ππνινγηζκόο/εθηίκεζε ηεο πεξηνρήο 

ηνπ δέλδξνπ όπνπ είλαη δπλαηόλ αλ βξίζθεηαη ε ζσζηή ζέζε γηα ην ro1. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κπνξνύκε λα βαζηζηνύκε ζην ζεώξεκα Digenis
4
 θαη o έιεγρνο λα κεηαθεξζεί κε αζθάιεηα 

ζην επίπεδν lev1 = cdr1 DIV t. Δάλ απηό είλαη κεγαιύηεξν από ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ 

επηπέδνπ ηνπ δέληξνπ, ε δηαδηθαζία ζηακαηά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη 

θαηάιιειε ζέζε γηα ην q ζην δέληξν. Γηαθνξεηηθά, ππνινγίδνληαη ηα MinDif=│cdr1-cdr│ 

γηα θάζε θόκβν ηνπ επηπέδνπ.  

Γηα όζνπο θόκβνπο ηζρύεη MinDif t
5
 (πξώηνο  έιεγρνο)  ππνινγίδνληαη νη δηαθνξέο ηνπο κε ην 

ro1. 

Δάλ ππάξρεη θάπνηα νκάδα κε κεδεληθή δηαθνξά πνξείαο κε ην ro1,  ηόηε ν θσδηθόο 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ πνπ αληηζηνηρεί ζην ro1 πξνζηίζεηαη  ζηελ αληίζηνηρε νκάδα 

Αιιηώο Δάλ βξεζνύλ νκάδεο κε δηαθνξά πνξείαο κηθξόηεξε από ην t, ηόηε εληνπίδεηαη 

ε νκάδα κε ηε κηθξόηεξε δηαθνξά (έζησ ommin) θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη νη 

αληίζηνηρεο δηαθνξέο πνξείαο (cdi) αλάκεζα ζην ro1 θαη ζε θάζε κία από ηηο 

νκάδεο/θόκβνπο παηδηά απηήο ηεο νκάδαο. Δάλ ππάξρεη – όπσο παξαπάλσ – κία 

νκάδα κε κεδεληθή δηαθνξά πνξείαο (cdi=0) ηόηε ν θσδηθόο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ 

πνπ αληηζηνηρεί ζην ro1 πξνζηίζεηαη  ζηελ αληίζηνηρε νκάδα. Γηαθνξεηηθά 

δεκηνπξγείηαη κία λέα νκάδα/θόκβνο θαη ηνπνζεηείηαη σο παηδί ηεο νκάδαο ommin, 

ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο θαηαζθεπήο ηνπ δέλδξνπ Chiron. 

 Αιιηώο (δει. εάλ δε βξεζνύλ νκάδεο κε δηαθνξά πνξείαο κηθξόηεξε από ην 

t), ε δηαδηθαζία ζπλερίδεη κε ηνλ ίδην ηξόπν, κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ MinDif 

γηα θάζε θόκβν ηνπ επόκελνπ επηπέδνπ θαη ηνπο αλαγθαίνπο ππνινγηζκνύο 

θαη ειέγρνπο, κε ηε ινγηθή πνπ πεξηγξάθζεθε παξαπάλσ,  κέρξη λα βξεζεί ε 

θαηάιιειε ζην δέλδξν ζέζε γηα ην ro1 (εάλ ππάξρεη) ή λα ηειεηώζεη ην 

δέλδξν (πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη θαηάιιειε ζέζε γηα ην ro1 

ζ‟απηό). 

Αιιηώο (εάλ δελ ππάξρεη MinDif t γηα θαλέλα θόκβν ζηνλ πξώην έιεγρν) ε δηαδηθαζία ζα 

ζπλερίζεη όπσο πξνεγνπκέλσο, κε ηνλ ππνινγηζκό ησλ  MinDif  ηνπ επόκελνπ επηπέδνπ, 

κέρξη λα βξεζεί ε θαηάιιειε ζην δέλδξν ζέζε γηα ην ro1 (εάλ ππάξρεη) ή λα ηειεηώζεη ην 

δέλδξν (πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρεη θαηάιιειε ζέζε γηα ην ro1 ζ‟απηό). 

Δάλ ηειηθά βξεζεί ε θαηάιιειε ζέζε (δει. ε νκάδα αληηθεηκέλσλ πνξείαο) – έζησ qg – ηνπ 

ro1 ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν – έζησ ql – θαη ην απαηηεί ε εθαξκνγή, ηόηε ην Ro1 

ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ. Αιιηώο (ε πην ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε) ε ζέζε απηή γίλεηαη 

                                                 

4
 Θεώρημα Digenis(πξνζαξκνζκέλν ζην δέληξν Chiron): Γνζέληνο ελόο αληηθεηκέλνπ q κε απόζηαζε d από ηε 

ξίδα ηνπ δέληξνπ Digenis θαη κίαο αλνρήο δέληξνπ t, θαλέλα επίπεδν πξηλ από ην επίπεδν lev1 (lev1=(cdr1 DIV 

t)) δελ είλαη δπλαηόλ λα κπνξεί λα απνηειεί ζσζηή ζέζε γηα ην q. 

 
5
 Λόγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δέληξνπ, ε MinDif  είλαη ε κηθξόηεξε δπλαηή ηηκή δηαθνξάο πνξείαο ζην επίπεδν. 

Δάλ MinDif>t, ηόηε ζίγνπξα θάζε ηηκή δηαθνξάο(cdri>MinDif) κε ην ro1 ζην επίπεδν, ζα είλαη κεγαιύηεξε από 

ην t, ζπλεπώο ην ro1 απνθιείεηαη λα έρεη ζέζε ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ηνπ δέλδξνπ. Σηελ αληίζεηε ζπλζήθε 

(δει. MinDif t) ππάξρεη πηζαλόηεηα νη δηαθνξέο πνξείαο (νη νπνίεο ζα είλαη κεγαιύηεξεο ή ίζεο ηνπ MinDif) λα 

είλαη κηθξόηεξεο ηνπ t, πξάγκα πνπ από εδώ θαη πέξα κόλν κε αθξηβείο ππνινγηζκνύο κπνξεί λα εθηηκεζεί). 
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ζεσξεηηθά γλσζηή, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην επόκελν βήκα αλαδήηεζεο ηνπ 

αξρηθνύ εξσηήκαηνο εύξνπο. 

Πξηλ πεξάζνπκε ζηελ πεξηγξαθή απηνύ ηνπ επόκελνπ βήκαηνο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν 

εληνπηζκόο ζέζεο (positioning) ζπληζηά κία δηαδηθαζία ε νπνία εθηόο από ηελ εηζαγσγή 

(insertion) θαη ηελ αλαδήηεζε – όπσο παξαπάλσ – ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη γηα ηε 

δηαγξαθή (deletion) θαη ηελ ελεκέξσζε (update). 

 

4.3.2.2. Εληνπηζκόο ησλ Όκνηα Εμειηζζόκελσλ Χαξαθηεξηζηηθώλ (Οκνηόηεηα Chiron) 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ βήκαηνο, ε δηαδηθαζία εληνπηζκνύ ησλ ζρεδόλ 

ίδησλ κε ην ro1 αληηθείκελσλ πνξείαο (θαη ησλ αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθώλ) πεξηιακβάλεη 

ηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 

Α. Δάλ ε αλνρή t ηνπ δέλδξνπ είλαη ίζε κε ηελ αλνρή qt ηνπ εξσηήκαηνο (qt=t), ηόηε ζρεδόλ 

ίδηα  ηνπ qg
6
 αληηθείκελα  πνξείαο είλαη: 

  α) Ο „γνλέαο’ ηνπ pg. 

  β) Τα „παηδηά’ ηνπ pg. 

  γ) Έλα ππνζύλνιν νκάδσλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πξνεγνύκελν, ζην ηξέρνλ (ql) 

θαη ζην επόκελν επίπεδν θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηα „αδέιθηα‟, νη „ζείνη’ ηνπ πξνεγνύκελνπ 

επηπέδνπ, ηα ‘εμαδέιθηα’ ηνπ ηξέρνληνο επηπέδνπ θαη ηα „αλίςηα’ ηνπ επόκελνπ επηπέδνπ 

ηνπ ql, γηα ηα νπνία ε δηαθνξά πνξείαο από ην qg είλαη κηθξόηεξε ή ίζε ηνπ qt. 

  δ) Τίπνηα άιιν δελ κπνξεί λα είλαη ζρεδόλ ίδην κε ην qg. 

Απόδεημε:  

Βαζηδόκελνη ζηνλ νξηζκό ηνπ δέλδξνπ Chiron, νη πεξηπηώζεηο α) θαη β) είλαη απηαπόδεηθηεο. 

Γηα ηελ πεξίπησζε γ) θαη δ) ν ζπιινγηζκόο είλαη ν εμήο: Δθόζνλ ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο ε θαηάζηαζε είλαη αλάινγε απηήο πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σρήκα 4.3., ην δέλδξν 

ζα δεκηνπξγεζεί από ην γξάθν ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ νξίζηεθαλ. Αξρηθά επηιέγεηαη 

ε ξίδα θαη ην δεύηεξν επίπεδν εμαξηάηαη από απηή ηελ επηινγή, θαζώο απνηειείηαη από ηηο 

νκάδεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νκάδα ηεο ξίδαο ζην γξάθν. Σπλεπώο εάλ απηέο νη νκάδεο 

(ηνπ δεύηεξνπ επηπέδνπ) ζπλδένληαλ κεηαμύ ηνπο ζην γξάθν, απηό δε θαίλεηαη ζην δέλδξν 

γηαηί εάλ ππήξραλ κεηαμύ ηνπο ζπλδέζεηο –ζην ίδην επίπεδν – ζα έπαπε ε δνκή λα είλαη 

δέλδξν. Παξόια απηά εάλ ρξεζηκνπνηεζεί ην ζεώξεκα Chiron, είλαη δπλαηή ε αλίρλεπζε ζην 

δέλδξν απηώλ ησλ αξρηθώλ ζπλδέζεσλ πνπ ππήξραλ ζην γξάθν θαη ππνδειώλνπλ νκνηόηεηα 

Chiron. Γεληθά, αο ππνζέζνπκε πσο έρνπκε δύν νκάδεο αληηθεηκέλσλ πνξείαο x θαη y, νη 

νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο ζηνλ αξρηθό γξάθν, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο είλαη 

ζρεδόλ ίδεηο. Όηαλ ε νκάδα x έρεη κόιηο ηνπνζεηεζεί ζην επίπεδν x1 – άξα ην x1 είλαη ππό 

θαηαζθεπή – ελώ ε νκάδα y δελ έρεη ηνπνζεηεζεί  αθόκε ζην δέλδξν, ηόηε έλα από ηα 

παξαθάησ κπνξεί λα ζπκβεί: 

i) Η νκάδα y έρεη κία ή πεξηζζόηεξεο ζπλδέζεηο ζην γξάθν κε νκάδεο ηνπ επηπέδνπ x1-1 ζην 

δέλδξν, νπόηε ζπλδέεηαη κε ηελ νκάδα(θόκβν) – έζησ z – ηνπ επηπέδνπ x1-1, κε ηελ νπνία 

έρεη ηελ ειάρηζηε δηαθνξά πνξείαο. Δδώ ππάξρνπλ δύν ππνπεξηπηώζεηο: 

   α) Η νκάδα z είλαη ε νκάδα „γνλέαο‟ ηεο νκάδαο x, νπόηε νη νκάδεο x θαη y είλαη „αδέξθηα’ 

(π.ρ. νη νκάδεο G10 θαη  G4 ζηα Σρήκαηα 4.3. θαη  4.4.). 

   β) Η νκάδα z δελ είλαη ε νκάδα παηέξαο ηεο νκάδαο x, νπόηε νη νκάδεο x θαη y είλαη 

                                                 
6
 Καη ζπλεπώο θαη ηoπ  ro1. 
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„εμαδέιθηα‟ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ (π.ρ. νη νκάδεο G18 θαη G20 ζηα Σρήκαηα 3 θαη 4). 

ii) Η νκάδα y δελ έρεη θακία ζύλδεζε  - ζην γξάθν – κε νκάδα πνπ θείηαη ζην επίπεδν x1-1 

ηνπ δέλδξνπ. Τόηε: 

     α) εάλ ζην επίπεδν x1 ε ειάρηζηε δηαθνξά ηεο νκάδαο  y είλαη ε δηαθνξά ηεο 

κε ηελ νκάδα x, ηόηε ζπλδέεηαη σο „παηδί’ ηεο νκάδαο x  (θαη ε νκάδα x  είλαη 

ν „γνλέαο’ ηεο y ). 

δηαθνξεηηθά    β) ε νκάδα y ζπλδέεηαη κε κία άιιε νκάδα, έζησ ηε  z, ηνπ επηπέδνπ x1 – 

εθείλε κε ηελ νπνία έρεη ηε κηθξόηεξε δηαθνξά πνξείαο. Δθόζνλ ε νκάδα z 

βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηελ νκάδα x, ε νκάδα y είλαη κία ‘έλα επίπεδν 

θάησ αληςηά’ ηεο νκάδαο x ή – αληίζηξνθα – ε νκάδα x  είλαη ‘έλα επίπεδν 

πάλσ ζεία’ ηεο νκάδαο y. (π.ρ. νη νκάδεο G18 θαη  G1 ζηα  Σρήκαηα 4.3. θαη 

4.4.). 

Με άιια ιόγηα, θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ ζπκπέξαζκα: 

Λήκκα 1: ην δέλδξν Chiron, ηα αληηθείκελα πνπ είλαη ζρεδόλ ίδηα κε έλα δνζέλ αληηθείκελν, 

βξίζθνληαη ζην ίδην, ζην πξνεγνύκελν θαη ζην επόκελν επίπεδν θαη κόλν εθεί. 

Λήκκα 2: Σα όκνηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο αληηθεηκέλνπ ηνπ δέληξνπ Chiron, είλαη εθείλα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα νκάδα κε απηό θαη εθείλα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ζρεδόλ όκνηα 

αληηθείκελά ηνπ. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ζρεδόλ ίδησλ αληηθεηκέλσλ 

πνξείαο  πξέπεη λα βξεη:  

α) Τν „γνλέα‟ θαη ηα „παηδηά‟ ηνπ qg, έξγν ηδηαίηεξα εύθνιν, θαη 

β) Δθείλα ηα „αδέιθηα‟, ηα „εμαδέιθηα‟  ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ, ηνπο „ζείνπο‟ ηνπ πξνεγνύκελνπ 

επηπέδνπ θαη ηα „αλίςηα‟ ηνπ επόκελνπ επηπέδνπ, ησλ νπνίσλ ε δηαθνξά πνξείαο από ηελ qg 

είλαη κηθξόηεξε ή ίζε ηνπ qt.  Ο αιγόξηζκνο πνπ ζα αθνινπζεζεί  γηα απηό ην ζθνπό ζα 

πεξηγξαθεί εδώ πνιύ ζπλνπηηθά γηαηί είλαη ηδηαίηεξα εύθνινο. Καη εδώ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

ζεώξεκα Chiron  πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κεγάινο αξηζκόο ππνινγηζκώλ δηαθνξώλ 

αλάκεζα ζηελ qg θαη ζηηο αληίζηνηρεο νκάδεο ησλ εκπιεθόκελσλ επηπέδσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε νκάδα(gi) ζην πξνεγνύκελν, ηξέρνλ θαη επόκελν επίπεδν – εθηόο 

από ηηο νκάδεο „γνληόο‟ θαη „παηδηά‟ ηα νπνία έηζη θη αιιηώο είλαη ζρεδόλ ίδηα κε ηελ qg – 

ππνινγίδεηαη ε αληίζηνηρε MinDif ( δει. cdrgi - cdrqg  ), γηα ηελ απνθπγή  - όπσο θαη 

παξαπάλσ – άζθνπσλ ππνινγηζκώλ δηαθνξώλ πνξείαο. Γηα όπνηα νκάδα ε αληίζηνηρε 

MinDif είλαη κηθξόηεξε ή ίζε κε ηελ αλνρή qt, ηόηε ππνινγίδεηαη ε πξαγκαηηθή δηαθνξά 

πνξείαο (cdq) αλάκεζα ζηελ νκάδα qg θαη ηελ νκάδα. Γηα όζεο νκάδεο θαη ε  cdq  είλαη 

κηθξόηεξε ή ίζε κε ην qt (cdq qt), ζπκπεξαίλεηαη όηη είλαη ζρεδόλ ίδηα κε ηελ νκάδα qg θαη 

ζπλεπώο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην απνηέιεζκα (output) πνπ δίλεηαη σο απάληεζε ζην αξρηθό 

εξώηεκα εύξνπο. 

Β. Δάλ qt<t, ηόηε αθνινπζνύκε ηνλ ίδην αιγόξηζκν όπσο ζην Α., αιιά όπνπ γίλεηαη αλαθνξά 

ζε „παηδηά‟ θάπνηαο νκάδαο, δελ ζα ελλννύληαη πηα όια αιιά κόλν εθείλα ησλ νπνίσλ ε 

δηαθνξά από ην „γνλέα‟ ηνπο είλαη κηθξόηεξε ή ίζε κε qt. 

Γ.  Δάλ qt>t, ηόηε ην ζέκα πνπ πξνθύπηεη είλαη ηδηαίηεξα ζύλζεην, αθνύ ε αλαδήηεζε πξέπεη 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο λα κεηαθηλεζεί  ζε επίπεδα πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο, 

πάλσ θαη θάησ από ην ql, ππνβαζκίδνληαο αξθεηά ηελ απόδνζε. Από ηελ άιιε πιεπξά, 

εθηηκνύκε πσο αθόκε θαη αλ πξνηείλνληαλ θάπνηα άιιε απνδνηηθόηεξε γηα ηελ 

πεξίπησζε ηερληθή, είλαη ακθίβνιν ην θαηά πόζν ζα άμηδε ηνλ θόπν, αθνύ θαζώο 
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απνκαθξπλόκαζηε από ην t ην νπνίν έρεη πξνηαζεί σο ζρεηηθή εγγύεζε νκνηόηεηαο  από 

εηδηθνύο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο, ην πην πηζαλό είλαη λα απνθνκίζνπκε άρξεζηε 

πιεξνθνξία νκνηόηεηαο. Σ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, πηζαλόηαηα ηα „αθξηβά‟ ζηνλ εληνπηζκό 

ζρεδόλ ίδηα αληηθείκελα πνξείαο λα αληηπξνζσπεύνπλ αλόκνηα αληηθείκελα. Σπλεπώο 

απηό πνπ πξνηείλνπκε γηα ηέηνηα εξσηήκαηα ζε απηή ηε θάζε είλαη έλα απνηέιεζκα 

ζρεηηθό κε qt=t, πιεξνθνξώληαο ην ρξήζηε πσο νη πξνηεηλόκελεο νκάδεο αληηθεηκέλσλ 

πνξείαο (θαη ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά) είλαη ζρεδόλ ίδηεο κε ην αληηθείκελν ηνπ 

εξσηήκαηνο (ro1), ζύκθσλα κε ηελ ηππνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. 

 

4.4. Πεηξακαηηθή Μειέηε - Αμηνιόγεζε 

Γηα ηα πεηξάκαηα αμηνιόγεζεο ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ Chiron, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πιαζκαηηθά (synthetic) θαη πξαγκαηηθά δεδνκέλα πξνεξρόκελα από ηε βάζε δεδνκέλσλ 

νξκνληθώλ εμεηάζεσλ, πνπ αλαθέξζεθε ζηελ αξρή. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα θάζε έλαλ από 

ηνπο αζζελείο ηεο βάζεο ππήξρε έλα ζύλνιν νξκνληθώλ εμεηάζεσλ (ηηκώλ), γηα ηηο νπνίεο 

επηρεηξήζεθε ε απνδνηηθή αλεύξεζε αιιειεμαξηήζεώλ ηνπο, κέζσ ηεο κεζόδνπ Chiron. 

Η βάζε δεδνκέλσλ πεξηειάκβαλε 25 ζύλνια εμεηάζεσλ αλά αζζελή (ζε έλα ζύλνιν 80 

αζζελώλ) νπόηε γηα θάζε αζζελή δεκηνπξγήζεθε έλα δέλδξν Chiron κε 25 ην πνιύ θόκβνπο. 

Λόγσ όκσο ηνπ γεγνλόηνο όηη ηα αληηθείκελα πνξείαο πνιιώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ήηαλ ίδηα, 

δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηέο νκάδεο ηέηνησλ αληηθεηκέλσλ, θαηεβάδνληαο ηνλ αξηζκό ησλ 

θόκβσλ αλά δέλδξν ζε 4 έσο 18 ην πνιύ θαη ηα επίπεδα ησλ δέλδξσλ ζε 8 ην κέγηζην. 

Δπνκέλσο, παξόιν πνπ ηα απαηηνύκελα δέλδξα ήηαλ αξθεηά (80), ην ύςνο ηνπο ήηαλ ρακειό 

θαζηζηώληαο ηελ αλαδήηεζε ζ‟απηά εύθνιε θαη γξήγνξε. Αθόκε όκσο θη αλ - αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε - ν αξηζκόο ησλ εμεηάζεσλ (δεδνκέλσλ) απμεζεί πνιύ, ε απόδνζε κπνξεί λα 

παξακείλεη ηθαλνπνηεηηθή, αθνύ ζπλήζσο ηα εξσηήκαηα αθνξνύλ έλα κηθξό ππνζύλνιν ησλ 

αξρηθώλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. αζζελώλ ζην παξάδεηγκά καο). Δπηπιένλ, ε αλαδήηεζε 

νκνηνηήησλ Chiron ζην ζύλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. όισλ ησλ αζζελώλ) ζα είλαη κία 

πεξηνδηθά εθηεινύκελε δηεξγαζία, νπόηε κπνξεί λα „ηξέρεη‟ καδηθά (batch). 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ην παξάδεηγκά καο επηιέρηεθε κε θξηηήξην 

ηηο δπλαηόηεηεο επαιήζεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Με δεδνκέλν όηη ππάξρεη αξθεηή γλώζε 

γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ νξκνλώλ, ήκαζηαλ πξάγκαηη ζε ζέζε λα ζπγθξίλνπκε απηή ηε 

γλώζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ Chiron. Τν 

απνηέιεζκα ήηαλ πσο ππήξμε πιήξεο ζπκθσλία, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη ηελ εγθπξόηεηα 

θαη ηελ αθξίβεηα ηεο κεζόδνπ. Αλαθέξνπκε έλα απιό παξάδεηγκα πνπ αθνξά ηε 

ζπκπεξηθνξά  ησλ δηαζηάζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο κεηξήζεηο ηνπ ζπξενεηδνύο. Οη 

αιιειεπηδξώζεο νξκόλεο  TSH(Thyroid Stimulating Hormone) θαη TRH(Thyrotropin-

Releasing Hormone) (πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζηελ πξώηε θαη ηε δεύηεξε δηάζηαζε ηνπ βαζηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ καο) βξέζεθαλ λα είλαη όλησο όκνηα εμειηζζόκελα 

ραξαθηεξηζηηθά Chiron. Τν ίδην ζπλέβε θαη κε ηηο αιιειεπηδξώζεο νξκόλεο  T3 θαη T4, νη 

νπνίεο αληηζηνηρνύζαλ ζηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε δηάζηαζε. 

Ο δεύηεξνο δείθηεο πνηόηεηαο ηεο πξόηαζεο Chiron είλαη ε απνδνηηθόηεηά ηεο. Τα ηδηαίηεξα 

ζηνηρεία ηεο αλαδήηεζεο νκνηόηεηαο πνπ εηζάγεη ε κέζνδνο, νδεγνύλ ζηνλ νξηζκό κηαο 

απινπνηεκέλεο αλαπαξάζηαζεο θάζε πνξείαο ραξαθηεξηζηηθνύ ελόο αληηθεηκέλνπ (course 

object), ζηελ νπνία ππνδεηθλύεηαη κόλν ε αύμεζε, ε κείσζε θαη ε ζηαζεξόηεηα ηεο ηηκήο 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζε θάζε πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Απηό απνηειεί θαη ηελ 

πξώηε κείσζε πνιππινθόηεηαο πνπ επηηπγράλεη ε κέζνδνο. Η δεύηεξε κείσζε ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ νξηζκό ηνπ δέλδξνπ Chiron, αθνύ νη αξρέο θαηαζθεπήο ηνπ δέλδξνπ  εμππεξεηνύλ  ηε 

γξήγνξε εθηίκεζε δηαθνξώλ πνξείαο αλάκεζα ζε νκάδεο αληηθεηκέλσλ πνξείαο, 

επηηπγράλνληαο ηελ απνθπγή κεγάινπ αξηζκνύ άζθνπσλ ππνινγηζκώλ. Απηή ε εύθνιε 
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εθηίκεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ δέλδξνπ όπνπ είλαη πηζαλόηεξνο ν εληνπηζκόο ζρεδόλ ίδησλ 

νκάδσλ αληηθεηκέλσλ πνξείαο,  νδεγεί ζε κεγάιε κείσζε ηνπ ρξόλνπ απόθξηζεο (10%-60%) 

ζε ζρέζε κε ηε ζεηξηαθή αλαδήηεζε. Τα αληίζηνηρα πνζνζηά κείσζεο απμάλνληαη αλαινγηθά 

κε ηνλ αξηζκό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ  αληηθεηκέλσλ (εμεηάζεσλ γηα ην παξάδεηγκά καο) πνπ 

δηεξεπλώληαη, πξάγκα πνπ εμεγείηαη από ην παξαθάησ: 

 Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο απόθξηζεο ηεο κεζόδνπ Chiron  πεξηιακβάλεη: 

      α) Τνλ ζρεκαηηζκό ησλ αληηθεηκέλσλ πνξείαο, ρξεζηκνπνηώληαο ηα ςεθία 0,1 θαη 2. 

      β) Τε δεκηνπξγία ηνπ δέλδξνπ Chiron 

       γ) Τελ αλαδήηεζε ζην δέλδξν. 

Δάλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα νπνία γίλεηαη ε αλαδήηεζε είλαη ιίγα, ηόηε ε ζεηξηαθή 

αλαδήηεζε είλαη ζρεηηθά γξήγνξε ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν Chiron, ιόγσ ηεο ρξνληθήο 

επηβάξπλζεο από ην α) θαη ην β). Αληίζεηα, θαζώο ν αξηζκόο ησλ εκπιεθόκελσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ απμάλεηαη, ε ρξνληθή επηβάξπλζε ησλ α) θαη β) αμίδεη ηνλ θόπν γηαηί 

νδεγεί ζε κεγάιε  νηθνλνκία ρξόλνπ ιόγσ ηνπ γ). 
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Σρήκα 4.6. : Απόδνζε ζύκθσλα κε ηνλ αξηζκό ησλ εκπιεθόκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ. 
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Σρήκα 4.7. : Απόδνζε ζύκθσλα  κε ηνλ αξηζκό ησλ εκπιεθόκελσλ αληηθεηκέλσλ. 

Μία άιιε ζρεηηθή παξαηήξεζε είλαη όηη ε απόδνζε ηεο ζεηξηαθήο αλαδήηεζεο είλαη εληειώο 

ηπραία, θπκαηλόκελε κεηαμύ 1 θαη n (n: αξηζκόο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ), ελώ ε αληίζηνηρε 

απόδνζε ηεο κεζόδνπ Chiron δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην ρξόλν αλαδήηεζεο (scan time)  

ζην δέλδξν, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη θπξίσο από ηα επίπεδα ηα νπνία πξέπεη λα ειεγρζνύλ γηα 

ηνλ εληνπηζκό ηνπ θαηάιιεινπ θόκβνπ(νκάδαο). Απηά ηα επίπεδα θπκαίλνληαη από 1 έσο 

logn, ζρεκαηίδνληαο  έλα πξνθαλώο κηθξόηεξν πεδίν αλαδήηεζεο από εθείλν ηεο ζεηξηαθήο 

κεζόδνπ.  

Όια απηά αληαλαθιώληαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ καο (Σρήκαηα 4.6. θαη 4.7.), 

όπνπ σο 5-δηάζηαηα θαη 15-δηάζηαηα θαζώο θαη σο βάζεηο δεδνκέλσλ 40 θαη 80 

αληηθεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηκήκαηα ηεο αξρηθήο καο βάζεο δεδνκέλσλ. 
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Τέινο πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο έλα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ δέλδξνπ Chiron – 

όπσο θαίλεηαη θαη από ηα πεηξάκαηα – είλαη πσο δελ „πιήηηεηαη‟  από ηελ „θαηάξα‟ ησλ 

πνιιώλ δηαζηάζεσλ [A26], δειαδή ε απόδνζή ηνπ δελ ππνβαζκίδεηαη όζν απμάλεηαη ν 

αξηζκόο ησλ εκπιεθόκελσλ δηαζηάζεσλ (ραξαθηεξηζηηθώλ). Απηό ήηαλ αλακελόκελν, αθνύ 

ε „θαηάξα‟ ησλ πνιιώλ δηαηάζεσλ ζρεηίδεηαη κε δέλδξα νκνηόηεηαο ηα νπνία βαζίδνληαη ζε 

ζπλαξηήζεηο ππνινγηζκνύ απνζηάζεσλ(όπσο ε Δπθιείδεηα απόζηαζε), ελώ ην δέλδξν 

Chiron ρξεζηκνπνηεί απιέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε αληηθείκελα.  

 

4.5.  Αλνηθηά Θέκαηα – Μειινληηθέο Καηεπζύλζεηο 

Σε απηή ηελ ελόηεηα εηζάγεηαη αξρηθά ε έλλνηα ηεο νκνηόηεηαο ζηηο πνξείεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κία πξώηε πξνζέγγηζε(κέζνδνο 

Chiron) γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό εληνπηζκό θαη ηελ νξγάλσζε απηνύ ηνπ είδνπο ηεο 

νκνηόηεηαο. Η έξεπλα απηή βξίζθεηαη ζηελ αξρή θαη αθήλεη πνιιά δεηήκαηα αλνηθηά γηα 

δηεξεύλεζε θαη επέθηαζε. Έηζη ζηελ επόκελε θάζε ηεο έξεπλάο καο ζα εζηηάζνπκε ζηα 

παξαθάησ(κε ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο) ζέκαηα: 

 ηαηηζηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ δύν ραξαθηεξηζηηθά 

αιιάδνπλ κε παξόκνην ηξόπν ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ γηα ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιάζεο ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο (π.ρ. αζζελώλ 

ζηελ εθαξκνγή καο), απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη κία ζηαζεξή εμάξηεζε αλάκεζά 

ηνπο.  Σπλεπώο εθηηκνύκε πσο κε βάζε ηε κέζνδν Chiron, ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί 

κία ιεπηνκεξήο  κειέηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό απηνύ ηνπ πνζνζηνύ, κε ζθνπό ηελ 

νινθιήξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ εθαξκνγώλ. 

 Δπέθηαζε ηεο κεζόδνπ Chiron γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλίρλεπζεο ησλ αληηθεηκέλσλ 

πνξείαο ραξαθηεξηζηηθώλ ηα νπνία αλαπηύζζνληαη κε αληίζηξνθν ηξόπν
7
. Μία 

πξώηε κειέηε εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ κίαο ηέηνηαο επέθηαζεο έρεη ήδε 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη ην πξώην ζπκπέξαζκα είλαη πσο πξόθεηηαη γηα έλα όρη 

ηδηαίηεξα ζύλζεην πξόβιεκα, παξόιε ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπ. 

 Δπέθηαζε ηεο πξόηαζεο Chiron, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κεηαηνπίζεσλ ρξόλνπ (time 

shifts) αλάκεζα ζηα αληηθείκελα πνξείαο ραξαθηεξηζηηθώλ. Ο ζθνπόο απηήο ηεο 

επέθηαζεο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ θαηά πόζν ηα ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ ην έλα 

ην άιιν κε θάπνηα θαζπζηέξεζε. 

 Δπέθηαζε ηεο κεζόδνπ Chiron, γηα ραξαθηεξηζηηθά πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο(1) 

δηάζηαζεο. Με κία πξώηε εθηίκεζε θαίλεηαη πσο ζα ρξεηαζηεί λα αληιεζνύλ ηδέεο 

από ηα παξαδνζηαθά δέληξα νκνηνηήησλ  θαη λα ζπλδπαζηνύλ κε ηε ινγηθή ηνπ 

δέληξνπ Chiron. 

 Βειηηζηνπνίεζε ηνπ δέλδξνπ Chiron. Τν δέλδξν Chiron απνηειεί κία πξώηε 

πξνζέγγηζε ελόο δέλδξνπ ην νπνίν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ όιε πξόηαζε, 

ζπλεπώο ζέκαηα βειηηζηνπνίεζεο δέλδξνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί αθόκε. Βαζηθό 

δεηνύκελν ζ‟απηήλ ηελ θαηεύζπλζε είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ δέλδξνπ Chiron ζε 

ηζνδπγηζκέλν δέλδξν (balanced tree) γηα κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη 

απόδνζε [A8]. 

 Γηεξεύλεζε θαη εηζαγσγή  λέσλ  ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν ζύλζεησλ νξηζκώλ 

αληηθεηκέλσλ πνξείαο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηα νπνία δελ εμαξηώληαη κόλν από ηηο 

απμνκεηώζεηο ησλ ηηκώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Δηδηθόηεξα, κπνξνύλ λα νξηζηνύλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηηκώλ δεδνκέλσλ νη νπνίεο ζα 

αληηπξνζσπεύνληαη από ζπγθεθξηκέλα επηιεγκέλα ςεθία.  Έλα πνιύ απιό ηέηνην 

παξάδεηγκα είλαη εθείλν όπνπ δε ζα αληηπξνζσπεύνληαη απμήζεηο θαη κεηώζεηο 

                                                 
7
 Όπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ νξκνλώλ TSH  θαη T3, T4, γηα ηηο νπνίεο – όπσο είλαη γλσζηό – ηζρύεη πσο όηαλ 

απμάλεη ε TSH κεηώλνληαη νη T3 θαη T4. 



Κεθάιαην 4                                                                        Απνδνηηθή Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε  Πνιπδηάζηαησλ    

Αληηθεηκέλσλ γηα ηελ Αλαθάιπςε Γλώζεο 

 

 

Α. Ν. Κξνηνπνύινπ                                                                                                        Σειίδα  115  

ζηηο ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, αιιά κόλν ε κεηαβνιή ησλ  ηηκώλ. Σε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ηα ςεθία 0 θαη 1 (γηα ζηαζεξόηεηα θαη 

κεηαβνιή αληίζηνηρα) πξάγκα πνπ θάλεη ην όιν πξόβιεκα αλαπαξάζηαζεο 

ηδηαίηεξα επθνιόηεξν θαη απινύζηεξν. Απηή ε απιόηεηα θιεξνλνκείηαη θαη ζην 

επίπεδν ηεο δηαρείξηζεο,  αθνύ νδεγεί ζηε ρξήζε  είηε κηαο  πνιύ απιήο 

παξαιιαγήο/έθδνζεο ηνπ δέλδξνπ Chiron ή ζε κία απιή αληηκεηώπηζε  

θαηαθεξκαηηζκνύ (hash), κε κεγάια νθέιε απόδνζεο. 

 

4.6.  Αλαθεθαιαίσζε – Σπκπεξάζκαηα 

Η κέζνδνο Chiron ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζε απηό ην θεθάιαην, απνηειεί κία πξώηε 

πξνζέγγηζε σο πιαίζην νξηζκνύ, δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ θαη κεηα-δεδνκέλσλ (metadata) 

ζρεηηθά κε ηελ αλαδήηεζε νκνηνηήησλ αλάκεζα ζηηο πνξείεο ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα μεθίλεζε κε ηε κειέηε θιαζζηθώλ θαη 

εηδηθόηεξσλ νκνηνηήησλ αλάκεζα ζε πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα θαηαιήγνληαο ζην 

παξαθάησ ζπκπέξαζκα: Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε ρξήζηκε πιεξνθνξία νκνηόηεηαο αλάκεζα 

ζε πνιπδηάζηαηα αληηθείκελα, δελ αθνξά ηα ίδηα ηα αληηθείκελα αιιά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο (εθθξάδνληαο ηηκέο, ελέξγεηεο, θαηλόκελα, θιπ) θαη θπξίσο ηελ εμέιημε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο ζηελ πνξεία ζπγθεθξηκέλνπ  ρξόλνπ. Η ηειεπηαία κάιηζηα 

πιεξνθνξία κπνξεί λα „πεη‟ ζε έλαλ εξεπλεηή όηη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

αληηθεηκέλσλ αιιειεπηδξνύλ ή έρνπλ θνηλή βάζε. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ινηπόλ ηέηνηνπ είδνπο νκνηνηήησλ, νξίζακε ηηο απαξαίηεηεο έλλνηεο θαη 

εξγαιεία, όπσο ην ‘αληηθείκελν πνξείαο ραξαθηεξηζηηθνύ’ (Chiron object), ηε ‘δηαθνξά 

πνξείαο’ (Chiron difference), ηα  ‘ζρεδόλ ίδηα αληηθείκελα’, ηελ νκνηόηεηα Chiron θαη άιιεο 

επηπιένλ βνεζεηηθέο έλλνηεο. Γηα ηε δεηθηνδόηεζε θαη άξα ηελ επέιηθηε θαη απνδνηηθή 

δηαρείξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνξείαο ραξαθηεξηζηηθώλ, νξίζακε ην αληίζηνηρν δέλδξν 

νκνηόηεηαο (Chiron tree), ην νπνίν – όπσο απνδείρηεθε – είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθό. 

Απηό ην δέλδξν ρξεζηκνπνηεί σο βάζε ηεο νξγάλσζήο ηνπ, πξν-ππνινγηζκέλεο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα αληηθείκελα πνξείαο ραξαθηεξηζηηθώλ, γεγνλόο πνπ παξέρεη κεγάιε κείσζε ζην 

ρξόλν ππνινγηζκνύ (run-time computation)  θαη  γξήγνξε πινήγεζε(piloting) ζην δέλδξν. Ο 

ππνινγηζκόο ηώξα απηώλ ησλ δηαθνξώλ είλαη ηδηαίηεξα εύθνινο ιόγσ ηεο επέιηθηεο 

θσδηθνπνίεζεο ησλ αιιαγώλ ησλ ηηκώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ αιιά θαη ηνπ ηξόπνπ νξηζκνύ 

ηνπ δέλδξνπ Chiron ν νπνίνο εμππεξεηεί ηε γξήγνξε εθηίκεζε ησλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζηα 

αληηθείκελα πνξείαο.  

Όπσο γίλεηαη θαλεξό από ηα παξαπάλσ, ε πξόηαζή καο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε πνιιά είδε 

εθαξκνγώλ (ηαηξηθέο, εκπνξηθέο, επηζηεκνληθέο θιπ) πξνάγνληαο: 

 Τε Γηάγλσζε / Καηεγνξηνπνίεζε. Σηελ εθαξκνγή-παξάδεηγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε, νη εηδηθνί κπνξνύλ λα ζπκπεξάλνπλ όηη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

(π.ρ. νξκόλεο) αιιειεπηδξνύλ γηα θάπνηνλ αζζελή - βαζηζκέλνη ζηελ νκνηόηεηα 

αλάκεζα ζηηο πνξείεο ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ. Δάλ ε ίδηα νκνηόηεηα 

αληρλεπηεί ζε πνιινύο ή ζε όινπο ηνπο αζζελείο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηόηε ε 

αληίζηνηρε αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα απνηειέζεη πηζαλά θαλόλα αμηνπνηήζηκν από 

ηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία/γλώζε. 

 Πξόβιεςε. Έρνληαο κία ζηέξεε ηδέα ζρεηηθά κε ην πώο αιιειεπηδξνύλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά, είλαη δπλαηή κία αμηόπηζηε πξόγλσζε κειινληηθώλ εμειίμεσλ θαη 

θηλδύλσλ θαζώο θαη ε δηεξεύλεζε πηζαλώλ αληηκεησπίζεώλ (π.ρ. ζεξαπεηώλ) ηνπο. 

Μ‟ απηό ηνλ ηξόπν κπνξεί λα θεξδεζεί πνιύηηκνο ρξόλνο θαη θόπνο – πνιιέο 

θνξέο – απμάλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο όπνηαο εθαξκνγήο ζε θάζε 
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επίπεδν. 

Κιείλνληαο, αμίδεη λα ππνγξακκίζνπκε πσο ίζσο ην ζεκαληηθόηεξν πιενλέθηεκα ηεο 

κεζόδνπ-πξόηαζεο Chiron είλαη ην γεγνλόο όηη ζέηεη ηηο βάζεηο κίαο πνιιά 

ππνζρόκελεο πξννπηηθήο επέθηαζήο ηεο. 
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Σύλουε 

Μεηά από ηελ παξνπζίαζε ηεο έξεπλάο καο αλά εξεπλεηηθό ζέκα-απνηέιεζκα, 

νινθιεξώλνπκε κε κία ‘έλα επίπεδν πην πάλσ’ κειέηε θαη πξνβιεκαηηζκό πάλσ ζηηο 

πξνηάζεηο καο. Απηή ε επνπηηθή ζεώξεζε ζθνπό έρεη ηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο έξεπλαο, 

αίξνληαο θάπνηα πηζαλά ζηεγαλά αλάκεζα ζηα επηκέξνπο ζέκαηα, επηηξέπνληαο έηζη ηελ 

θαιύηεξε ελνπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Οη ππόγεηεο αιιειεπηδξάζεηο θσηίδνληαη, ελώ 

δηεξεπλώληαη, αμηνινγνύληαη θαη εξκελεύνληαη νη ζρέζεηο θαη νη απνθιίζεηο ησλ ζπγγεληθώλ 

καο πξνηάζεσλ. Μέζα από απηή ηε δηεξεύλεζε έξρνληαη επίζεο ζηελ επηθάλεηα δπλαηόηεηεο  

αιιεινζπκπιήξσζεο θαη πξαθηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ απνηειεζκάησλ καο, γηα ηε  

βειηίσζε  θαη  ηελ επέθηαζή ηνπο.  

 

 

 

5.1. Χαρηογράθεζε Εγθεθάιοσ. Ποηα είλαη ε ζσλοιηθή προζθορά 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε έξεπλά καο ζρεηηθά κε ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ 

εγθεθάινπ ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, επνρή πνπ απηό ην 

ζέκα δελ είρε ηε ζεκεξηλή αλάπηπμε. Τν απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ν νξηζκόο  

ζρεηηθώλ κνληέισλ δηαβαζκηζκέλνπ ηύπνπ (ζσεζιακό, ζημανηικό και ανηικειμενοζηπαθέρ 

μονηέλο), θαζέλα από ηα νπνία απνηεινύζε εμέιημε ηνπ πξνεγνύκελνπ.  

Οη παξαηεξήζεηο-ππιώλεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηά καο (αιιά θαη 

γεληθόηεξα) ήηαλ νη εμήο: 

 Τα εγκεθαλικά δεδομένα όληαο ηξηζδηάζηαηα, πνιύπινθα αληηθείκελα, απαηηνύλ 

ηδηαίηεξνπο νξηζκνύο γηα λα αληηπξνζσπεπηνύλ απνδνηηθά. 

 Οη εγκεθαλικέρ λειηοςπγίερ και οι αλληλεπιδπάζειρ ηοςρ απνηεινύλ εμίζνπ ζύλζεην 

πεδίν, γη’απηό ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε  κειέηε  γηα ηε δεκηνπξγία δνκώλ ππνζηήξημεο 

θαη δηεξεύλεζήο ηνπο. 

Τν απνηέιεζκα απηώλ ησλ παξαηεξήζεσλ ήηαλ: 

 α)     Ο οπιζμόρ νέων εςέλικηων ηύπων δεδομένων 

            β) Ο οπιζμόρ εννοιών/δομών για ηην ςποζηήπιξη και ηην αξιοποίηζη  

ζσέζεων/διαηάξεων:  

           i) ζε επίπεδο δομήρ μονηέλος δεδομένων (ηεξαξρηθή ηαμηλόκεζε, ordering, 

δηάηαμε/έθδνζε κε βάζε θάπνην θξηηήξην (π.ρ. πηζαλόηεηα εκθάληζεο 

επηιεπηηθήο εζηίαο))  

    ii)  ζε επίπεδο δομήρ μονηέλος βάζηρ γνώζηρ (εηζαγσγή ηεο έλλνηαο θιεηδηνύ γηα 

ηηο Βάζεηο Γλώζεο) 

    iii) ζε επίπεδο οπιζμού απσών μονηέλος (νξηζκόο ηεο ‘ζρέζεο κε ην πεξηβάιινλ’ 

σο βαζηθνύ ραξαθηεξηζηηθνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην αληηθεηκελνζηξαθέο 

κνληέιν) 

 

Απηή ε αξρηθή δηαπίζησζε ηεο θνκβηθήο αμίαο πνπ έρεη ε απνδνηηθή δηαρείξηζε ζρέζεσλ, 

αιιειεμαξηήζεσλ θαη εζσηεξηθώλ δηαηάμεσλ ησλ δεδνκέλσλ, θαηεύζπλε θαλεξά αιιά θαη 

δηαηζζεηηθά ην ζύλνιν ηεο έξεπλά καο. Αθόκε θαη ηα επόκελα ζέκαηα – απνδνηηθή 

αλαδήηεζε δηάθνξσλ ηύπσλ νκνηνηήησλ – επεξεάζηεθαλ θαζνξηζηηθά από απηή ηε βαζηθή 
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παξαηήξεζε, αθνύ ην ελδηαθέξνλ επεθηάζεθε πιένλ θαη ζηελ αλαθάιπςε λέσλ ζρέζεσλ θαη  

εμαξηήζεσλ πνπ κπνξνύλ λα ‘πξνδνζνύλ’ από ηηο αξρηθέο  ζρέζεηο/δηαηάμεηο ή ηα δεδνκέλα. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο κεηαγελέζηεξεο εθαξκνγέο ραξηνγξάθεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ 

εγθεθάινπ [Α1, Α2, Α3, Α4] αιιά θαη άιισλ παξεκθεξώλ πεδίσλ (π.ρ. γεσγξαθηθώλ 

ζπζηεκάησλ [Α5]), θηλήζεθαλ ζε παξόκνηνπο άμνλεο - θπξίσο ζην ζέκα ησλ ηύπσλ 

δεδνκέλσλ – γεγνλόο πνπ πξνζδίδεη κία ‘αληηθεηκεληθόηεηα’ ζηηο αληίζηνηρεο επηινγέο θαη 

πξνηάζεηο καο. 

 

5.2. Tκεκαηηθή  Οκοηόηεηα: Lui k-n-match ή  INTESIS; 

Σην δεύηεξν θεθάιαην πξνηάζεθαλ δύν κέζνδνη γηα ηελ απνδνηηθή  αλεύξεζε  ηκεκαηηθώλ 

νκνηνηήησλ. Πηζαλώο ν αλαγλώζηεο λα αλαξσηήζεθε πνηα κέζνδνο είλαη ε θαιύηεξε θαη εάλ 

όλησο θάπνηα ππεξέρεη, πνηνο είλαη ν ιόγνο πνπ πξνηάζεθαλ θαη νη δύν.  

Γηα λα δνζεί απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα, πξέπεη λα ιεθζνύλ ππ’όςηλ  ηα εμήο: 

i. Η κέζνδνο INTESIS έρεη νξηζηεί γηα κεγάιν κελ αιιά νξηζκέλν πιήζνο δηαζηάζεσλ 

(κέρξη 100), άξα αλ θαη κπνξεί λα θαιύςεη ηεξάζηην αξηζκό αλάινγσλ εθαξκνγώλ, 

ηππηθά δελ είλαη απόιπηα γεληθή κέζνδνο. 

ii. Η INTESIS απαηηεί ππεύζπλε πξνεηνηκαζία θαη απνθάζεηο από ηνλ ππεύζπλν ηεο 

εθαξκνγήο (νξηζκό δηαζηάζεσλ αλά ραξαθηεξηζηηθό, επηινγή θαηάιιεινπ δέληξνπ 

νκνηνηήησλ, νξηζκό πνζνζηνύ p, ην νπνίν νξίδεη ην πνζνζηό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηα 

νπνία εάλ εληνπηζηεί νκνηόηεηα, δερόκαζηε πσο ππάξρεη ηκεκαηηθή νκνηόηεηα ησλ 

αληηθεηκέλσλ), γεγνλόο πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο  κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηξεπηηθό 

γηα ηελ επηινγή ηεο κεζόδνπ. Δηδηθόηεξα,  ππεηζέξρνληαη ζέκαηα ζσζηήο θξίζεο ηνπ 

ππεύζπλνπ γηα ηελ επηινγή ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ, πξάγκα πνπ επεξεάδεη θαη 

θαζνξίδεη πνιιέο θνξέο ηελ  αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 

iii. Η κέζνδνο INTESIS πεξηιακβάλεη αιιά θαη βαζίδεηαη ζε δεηθηνδόηεζε ησλ 

αληηθείκελσλ (ζπγθεθξηκέλα ησλ ππν-αληηθεηκέλσλ από ηα νπνία απνηεινύληαη ηα 

αξρηθά αληηθείκελα). Απηό απνηειεί έλα πξνζόλ πνπ νδεγεί ζε δηεπθόιπλζε ηεο 

αλάθηεζεο ηκεκαηηθά όκνησλ αληηθεηκέλσλ. 

iv. Η κέζνδνο Lui k-n-match παξέρεη κεγάιε αθξίβεηα απνηειεζκάησλ ιόγσ ηεο εκπινθήο 

ηνπ ρξήζηε ζηελ επηινγή ησλ όκνησλ αληηθεηκέλσλ, γεγνλόο πνπ απνηειεί 

παξαδνζηαθά κεγάιε εγγύεζε[A6] αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ (κε δεδνκέλε βέβαηα 

ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ρξήζηε). Η εκπινθή ηνπ ρξήζηε δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί ζε 

ζέκαηα ζσζηήο θξίζεο κε θείλε ηνπ ππεύζπλνπ ηεο εθαξκνγήο γηα ηε κέζνδν 

INTESIS, γηαηί ν κελ πξώηνο απιά επηιέγεη ηα όκνηα αληηθείκελα αλάκεζα ζε απηά πνπ 

βιέπεη, ν δε δεύηεξνο πξέπεη λα αμηνινγήζεη θαη λα επηιέμεη ηηο ηηκέο ησλ  παξακέηξσλ 

πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο κεζόδνπ. 

Παξόια απηά, ε ρξνληθή επηβάξπλζε πνπ εηζάγεη ε εκπινθή ηνπ ρξήζηε ζηε κέζνδν 

Lui k-n-match, δελ είλαη αμηνθαηαθξόλεηε εάλ ζπγθξηζεί κε ηνπο ρξόλνπο απόδνζεο 

ηεο κεζόδνπ INTESIS ζε πνιπεπεμεξγαζηηθό πεξηβάιινλ. 

 

Δάλ ινηπόλ ζε θάπνηα εθαξκνγή καο ελδηαθέξεη ε αλαθάιπςε ηκεκαηηθήο νκνηόηεηαο 

αλάκεζα ζε αληηθείκελα 150 δηαζηάζεσλ, ζα πξνηηκεζεί ε Lui k-n-match ελώ γηα βάζε 

δεδνκέλσλ 50-δηαζηάζηαησλ  αληηθείκελσλ, ε νπνία κάιηζηα ‘ηξέρεη’ ζε πνιπεπεμεξγαζηηθό 

ζύζηεκα, ε κέζνδνο INTESIS είλαη ε θαηαιιειόηεξε. 

Σπλνςίδνληαο ινηπόλ, κπνξεί θαλείο λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα πσο νη δύν κέζνδνη 

αιιεινζπκπιεξώλνληαη θαηά θάπνην ηξόπν, αθνύ ε κελ κέζνδνο Lui k-n-match παξέρεη 
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γεληθόηεηα ζην εύξνο αλάινγσλ εθαξκνγώλ θαζώο θαη κεγάιε αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ελώ 

ε INTESIS κπνξεί λα θηάζεη ζε πνιύ θαιέο ρξνληθέο απνδόζεηο (εηδηθά ζε 

πνιπεπεμεξγαζηηθά ζπζηήκαηα) ιόγσ ηεο δεηθηνδόηεζεο πνπ ππνζηεξίδεη. 

 

5.3. Επέθηαζε  INTESIS  βάζεη άιιφλ προηάζεφλ  

Καηά ηελ πεξηγξαθή ηεο κεζόδνπ INTESIS, ηέζεθε έλα άλσ όξην γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ 

δεδνκέλσλ (100). Απηό ην όξην απαηηήζεθε ιόγσ ηεο ρξήζεο θάπνηνπ αξηζκνύ δέληξσλ 

νκνηνηήησλ ιίγσλ δηαζηάζεσλ(R*-trees) γηα ηελ ππνζηήξημε  ηεο κεζόδνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, όζν ην πιήζνο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ απμάλεηαη, ην όιν ζύλνιν 

δεδνκέλσλ γίλεηαη πεξηζζόηεξν ζύλζεην θαη ζπκβαίλνπλ δύν πξάγκαηα. Πξώηνλ απμάλεηαη  

ν αξηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ δέληξσλ θαη δεύηεξνλ απμάλεηαη θαη ε πηζαλόηεηα 

θάπνην/θάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ λα αληηπξνζσπεύνληαη από όρη 

κηθξό πιήζνο δηαζηάζεσλ. Έηζη ζηελ πξώηε πεξίπησζε εάλ ν αξηζκόο ησλ δέληξσλ 

κεγαιώζεη πνιύ, ε απόδνζε ηεο κεζόδνπ ζα πέζεη εμίζνπ πνιύ θαζηζηώληαο ηε κε 

ηθαλνπνηεηηθή. Σηε δεύηεξε πεξίπησζε πάιη ζα πέζεη ε ζπλνιηθή απόδνζε, γηαηί γηα ηα 

δέληξα πνπ ζα αληηζηνηρνύλ ζε ραξαθηεξηζηηθά πνιιώλ δηαζηάζεσλ (>10) ε απόδνζή ηνπο  

ζα έρεη κεησζεί πνιύ [A7]. Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ινηπόλ, έρεη νξηζηεί απηό ην άλσ όξην 

δηαζηάζεσλ έηζη ώζηε λα κε θηάζεη πνηέ ε κέζνδνο ζε ρακειέο απνδόζεηο. 

Δδώ ηίζεηαη ην εμήο ινγηθό εξώηεκα: Μήπσο ε κέζνδνο INTESIS ζα κπνξνύζε λα 

αλαβαζκηζηεί κε ηελ επηινγή άιινπ δέληξνπ ππνζηήξημεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνιιώλ 

δηαζηάζεσλ; Η απάληεζε είλαη πσο όλησο κπνξεί λα γίλεη θάηη ηέηνην θαη κάιηζηα κε δύν 

ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο: ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά. Δηδηθόηεξα: 

α) Τμημαηική Ανηιμεηώπιζη: Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύληαη δύν ελαιιαθηηθέο κέζνδνη γηα ηε 

αλαδήηεζε νκνηνηήησλ θάζε ραξαθηεξηζηηθνύ. Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ιίγσλ δηαζηάζεσλ ε 

θαηάζηαζε λα παξακέλεη σο έρεη (ρξήζε R*-tree), ελώ γηα ηα πνιπδηάζηαηα ραξαθηεξηζηηθά 

λα ρξεζηκνπνηείηαη ην VA-File. 

β) Σςνολική ανηιμεηώπιζη: Να ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο Digenis γηα ηελ αλαδήηεζε 

νκνηόηεηαο γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό (πνιπδηάζηαην ή όρη), έηζη ώζηε λα κελ εκπιέθνληαη 

πεξηζζόηεξεο κέζνδνη. 

Η αμηνιόγεζε ησλ δύν απηώλ αληηκεησπίζεσλ κε ζθνπό ηελ επηινγή ηεο απνδνηηθόηεξεο 

γεληθά ή θαηά πεξίπησζε, κπνξεί λα απνηειέζεη ζέκα κειινληηθήο έξεπλαο. 

Απηή ε δπλαηόηεηα ‘αλνίγκαηνο’ θαη ζε αληηθείκελα κε θάπνηα πνιπδηάζηαηα 

ραξαθηεξηζηηθά, δίλεη ηε δπλαηόηεηα επαλαπξνζδηνξηζκνύ ηνπ αξρηθνύ άλσ νξίνπ 

δηαζηάζεσλ ηεο κεζόδνπ INTESIS. Απηόο ν επαλαπξνζδηνξηζκόο όκσο δελ κπνξεί λα είλαη 

γεληθόο αιιά θαηά πεξίπησζε κόλν θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο πνιιέο δηαηάζεηο (πάλσ από 

100) όηαλ απηέο νκαδνπνηνύληαη ζε πνιπδηάζηαηα ραξαθηεξηζηηθά, γηαηί απηή κόλν ηελ 

πεξίπησζε αληηκεησπίζακε κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ρώξν 150 

δηαζηάζεσλ νη νπνίεο νκαδνπνηνύληαη ζε 10 ραξαθηεξηζηηθά από ηα νπνία ηα 6 

απνηεινύληαη από 15-20 δηαζηάζεηο, κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο INTESIS βάζε ησλ 

παξαπάλσ λέσλ ηξνπνπνηήζεσλ. Δάλ όκσο απηέο νη 150 δηαζηάζεηο αθνξνύζαλ 20 

νιηγνδηάζηαηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηόηε θακία από ηηο εθδνρέο ηνπ INTESIS δε ζα 

κπνξνύζε λα πξνηαζεί γηα ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε απηνύ ηνπ ρώξνπ. 
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5.4. Γηαηί παρόιο ποσ ηα δέληρα  Digenis  θαη Chiron κοηάδοσλ, οη αιγόρηζκοη 

εληοπηζκού ζέζες ζ’ασηά δηαθέροσλ ηόζο; 

Τα δέληξα Digenis θαη Chiron θαηλνκεληθά κνηάδνπλ αξθεηά - όπσο ελ κέξεη θαίλεηαη ζηα 

ζρήκαηα 5.1. θαη 5.2. - γη’ απηό θαη νη αληίζηνηρνη αιγόξηζκνη αλαδήηεζεο ζε απηά έρνπλ 

θνηλά ζεκεία, αιιά δηαθέξνπλ θαζνξηζηηθά ζην ζεκαληηθόηεξν. Γηαθέξνπλ ζην ζεκείν όπνπ 

θαλέλαο θόκβνο ηνπ επηπέδνπ δελ έρεη απόζηαζε-δηαθνξά από ην q  κηθξόηεξε από ηελ 

απαηηνύκελε από ην δέληξν γηα λα γίλεη ην q κέινο ή παηδί ηνπ θόκβνπ.  Σε απηό ην ζεκείν, 

γηα ην κελ δέληξν Digenis εληνπίδεηαη έλα ππν-δέληξν ζην νπνίν ‘θαηεβαίλεη’ ν αιγόξηζκνο 

ςάρλνληαο ηελ ζσζηή ζέζε ηνπ q, γηα ην δε Chiron ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ζε νιόθιεξν ην 

επόκελν επίπεδν κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν πνπ ιεηηνύξγεζε ζην ηξέρνλ. Η αηηία απηήο ηεο 

ζεκαληηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ αιγνξίζκσλ γίλεηαη θαλεξή από ηνλ παξαθάησ 

ζπιινγηζκό: 
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                            Στήκα 5.1. : Γέληξν  Digenis,  κε ch=3. 
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Σχήμα  5.2. :   Δένδρο Chiron. 

Τα δέληξα Digenis θαη Chiron παξνπζηάδνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο, αιιά ε 

πιεξνθνξία ηελ νπνία νξγαλώλνπλ θαη θσδηθνπνηνύλ είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη απνζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην δέληξν Digenis είλαη νη Δπθιείδεηεο θαη 

αληηπξνζσπεύνπλ γεηηλίαζε ησλ αληίζηνηρσλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ πνιπδηάζηαην ρώξν ηνπο 

(πνπ κεηαθξάδεηαη ζε νκνηόηεηα κεηαμύ ηνπο). Απηό δειαδή πνπ νξίδεηαη κε θάζε 

νηθνγέλεηα, είλαη έλα είδνο αθηίλαο ρώξνπ ζηνλ νπνίν εθείλε εθηείλεηαη (βξίζθνληαη ηα κέιε 

ηεο). Έηζη, όηαλ έλα αληηθείκελν θείηαη θνληά ζε θάπνηα νηθνγέλεηα αληηθεηκέλσλ ηνπ 

δέληξνπ Digenis, δελ είλαη πηζαλό λα είλαη ηειηθά όκνην ή ίδην κε κέινο θάπνηαο άιιεο 
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γεηηνληθήο νηθνγέλεηαο. Σπλεπώο όηαλ κεηά από ηνλ  ππνινγηζκό ησλ απνζηάζεσλ αλάκεζα 

ζε έλα δνζέλ αληηθείκελν q θαη θάζε θόκβν-αληηπξόζσπν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ηνπ 

δέληξνπ, απνκνλσζεί ε κηθξόηεξε από απηέο ηηο απνζηάζεηο, κπνξνύκε λα μέξνπκε πσο ν 

θόκβνο ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί, νξίδεη ην ππν-δέληξν όπνπ ζα βξίζθεηαη ε θαηάιιειε γηα ην 

δνζέλ αληηθείκελν ζέζε. Αληίζεηα, εθόζνλ ζην δέληξν Chiron νη απνζηάζεηο-δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηνπο θόκβνπο νξίδνπλ πιήζνο δηαθνξεηηθώλ ςεθίσλ αλάκεζα ζηηο αληηθείκελα-

θόκβνπο, δελ κπνξεί λα ελλνεζεί θάηη ηέηνην γηα ην ζρεηηθό ππν-δέληξν. Με άιια ιόγηα, εάλ 

ε δηαθνξά πνξείαο αλάκεζα ζην δνζέλ αληηθείκελν q θαη θάπνην θόκβν-αληηθείκελν είλαη ε 

ειάρηζηε ηνπ επηπέδνπ, απηό δε ζεκαίλεη πσο θάπνπ ζην ππν-δέληξν απηνύ ηνπ θόκβνπ 

βξίζθεηαη ε ζσζηή ζέζε ηνπ q. Αο δνύκε ην παξαθάησ παξάδεηγκα: Έζησ όηη ζην ζρήκα 

5.2. ε δηαθνξά πνξείαο ηνπ q από ην αληηθείκελν G4 είλαη 7 θαη από ην G12 είλαη 8. Δάλ νη 2 

δηαθνξέο ηνπ G4 από ην G1,  αληηζηνηρνύλ ζηα ςεθία όπνπ ην G4 ήηαλ ίδην κε ην q, ηόηε ην 

G1 ζα δηαθέξεη από ην q θαη ζε απηά ηα ςεθία (βιέπε απόδεημε ζεσξήκαηνο Chiron, ζην 

θεθάιαην 4). Άξα ε δηαθνξά ηνπ G1 κε ην q ζα αλέιζεη ζε 9(7+2). Αληίζεηα, κπνξεί ηα 2 

ςεθία ηνπ G12 πνπ δηαθέξνπλ από ην G3, λα είλαη από εθείλα πνπ δηέθεξαλ κε ην q θαη ηα 

αληίζηνηρα ηνπ q λα είλαη ίδηα κε θείλα ηνπ G3, νπόηε ε δηαθνξά ηνπ q από ην G3 λα είλαη 6 

(8-2). Σ’ απηή ηελ πεξίπησζε, εάλ ε αλνρή ηνπ δέληξνπ είλαη 6, ην q ζα εζηηαζηεί ζηελ 

πεξηνρή παηδηώλ ηνπ G3, νπόηε θακία ζρέζε δε ζα έρεη κε ην ππν-δέληξν ηνπ G4 κε ην νπνίν 

είρε κηθξόηεξε δηαθνξά απ’όηη κε ην G12. Σπλεπώο, δελ είλαη δπλαηόλ λα αθνινπζεζεί ε ίδηα 

ινγηθή ζηνλ αιγόξηζκν ηνπ Chiron ζ’απηό ην ζεκείν, γη’απηό ν αιγόξηζκνο ζπλερίδεη ζε 

νιόθιεξν ην επόκελν επίπεδν θαη δελ εζηηάδεη ζε θάπνην ππν-δέληξν ηνπ. 
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