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Βάσεις ∆εδοµένων Κειµένου
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Κείµενο – ∆οµή διάλεξης

Κείµενο
� Πρόβληµα

� Σάρωση πλήρους κειµένου

� Αναστροφή

� Αρχεία υπογραφής

� Οµαδοποίηση

� Φιλτράρισµα πληροφορίας και LSI



Πρόβληµα- Κίνητρο

� Π.χ., να βρεθούν έγγραφα τα οποία
περιέχουν τις λέξεις “data” και
“retrieval”

� Εφαρµογές:
� Ιστός

� ∆ικηγορικά γραφεία και γραφεία
ευρεσιτεχνειών

� Ψηφιακές βιβλιοθήκες

� Φιλτράρισµα πληροφορίας



Πρόβληµα- Κίνητρο

� Τύποι ερωτηµάτων:
� Λογικοί (‘data’ AND ‘retrieval’ AND NOT ...)



Πρόβληµα- Κίνητρο

� Τύποι ερωτηµάτων:
� Λογικοί

(‘data’ AND ‘retrieval’ AND NOT ...)

� Επιπλέον χαρακτηριστικά

(‘data’ ADJACENT ‘retrieval’)

� Ερωτήµατα λέξεων κλειδιών

(‘data’, ‘retrieval’)

� Πώς γίνεται η αναζήτηση σε µία µεγάλη
συλλογή κειµένων; 



Σάρωση πλήρους κειµένου

� Κατασκευή ενός FSA, Σάρρωση

c

a

t



Σάρωση πλήρους κειµένου

� Για έναν όρο:
� (απλά: O(N*M))

ABRACADABRA κείµενο

CAB πρότυπο



Σάρωση πλήρους κειµένου

� Για έναν όρο:
� (απλά: O(N*M))

� Knuth Morris & Pratt (‘77)
� Κατασκευή µικρού FSA, επίσκεψη κάθε
γράµµατος του κειµένου µόνο µία φορά, µε
προσεκτική ολίσθηση περισσοτέρων από ένα
βηµάτων

ABRACADABRA κείµενο

CAB πρότυπο



Σάρωση πλήρους κειµένου

ABRACADABRA κείµενο

CAB πρότυπο

CAB

CAB

CAB

...



Σάρωση πλήρους κειµένου

� Για έναν όρο :
� (απλός τρόπος: O(N*M))

� Knuth Morris & Pratt (‘77)

� Boyer & Moore (‘77)
� Προεπεξεργασία προτύπου, ξεκινά από δεξιά
προς τα αριστερά και προσπερνά!

ABRACADABRA κείµενο

CAB πρότυπο



Σάρωση πλήρους κειµένου

ABRACADABRA κείµενο

CAB πρότυπο

CAB

CAB

CAB



Σάρωση πλήρους κειµένου

ABRACADABRA κείµενο

OMINOUS πρότυπο

OMINOUS

Boyer+Moore: γρηγορότερος, στην πράξη

Sunday (‘90): κάποιες βελτιώσεις



Σάρωση πλήρους κειµένου

� Για πολλαπλούς όρους (w/o “don’t care”
characters): Aho+Corasic (‘75)
� πάλι, κατασκεύασε ένα απλό FSA σε O(M) 
χρόνο

� Πιθανοτικοί αλγόριθµοι: ‘fingerprints’
(Karp + Rabin ‘87)

� Προσεγγιστικό ταίριασµα: ‘agrep’
[Wu+Manber, Baeza-Yates+, ‘92]



Σάρωση πλήρους κειµένου

� Προσεγγιστικό ταίριασµα- Απόσταση
µετασχηµατισµού συµβολοσειράς (string 
editing distance):

d( ‘survey’, ‘surgery’) = 2

= ελάχιστος # ενθέσεων, διαγραφών, 
αντικαταστάσεων για τον µετασχηµατισµό της
πρώτης συµβολοσειράς στην δεύτερη

SURVEY

SURGERY



Σάρωση πλήρους κειµένου

� string editing distance – Πως
υπολογίζεται;

� A:



Σάρωση πλήρους κειµένου

� string editing distance – Πως
υπολογίζεται;

� A: ∆υναµικός προγραµµατισµός

cost( i, j ) = το κόστος ταιριάσµατος
του προθέµατος µήκους i της πρώτης
συµβολοσειράς s µε το πρόθεµα µήκους
j της δεύτερης συµβολοσειράς t



Σάρωση πλήρους κειµένου

if s[i] = t[j] then

cost( i, j ) = cost(i-1, j-1)

else

cost(i, j ) = min (

1 + cost(i, j-1) // deletion

1 + cost(i-1, j-1) // substitution

1 + cost(i-1, j) // insertion

)



Σάρωση πλήρους κειµένου

Πολυπλοκότητα: O(M*N) (όταν
χρησιµοποιείται πίνακας για την
αποµνηµόνευση των επιµέρους
αποτελεσµάτων)



Σάρωση πλήρους κειµένου

Συµπεράσµατα: 

� Η σάρωση πλήρους κειµένου δεν
χρειάζεται επιπλέον χώρο, αλλά είναι
αργή για µεγάλα σύνολα δεδοµένων



Κείµενο – ∆οµή διάλεξης

Κείµενο
� Πρόβληµα

� Σάρωση πλήρους κειµένου

� Αναστροφή

� Αρχεία υπογραφών

� Οµαδοποίηση

� Φιλτράρισµα πληροφορίας και LSI



Κείµενο- Αναστροφή



Κείµενο- Αναστροφή

Q: επιπλέον χρήση χώρου;



Κείµενο- Αναστροφή

A: κυρίως, λίστες εναπόθεσης



Κείµενο- Αναστροφή

� Πώς γίνεται η οργάνωση λεξικού;

� stemming – Ν/Ο;

� Είσοδοι;



Κείµενο- Αναστροφή

� Πώς γίνεται η οργάνωση λεξικού;

� B-tree, hashing, TRIEs, PATRICIA trees, ...

� stemming – Ν/Ο;

� Είσοδοι



Κείµενο- Αναστροφή

� Νέα θέµατα:

� Παραλληλισµός[Tomasic+,93]

� Είσοδοι [Tomasic+94], [Brown+]

� ‘zipf’ διανοµές

� Προσεγγιστική αναζήτηση (‘glimpse’
[Wu+])



� postings list – more Zipf distr.: eg., 
rank-frequency plot of ‘Bible’

log(rank)

log(freq)

Κείµενο- Αναστροφή

freq ~ 1 / (rank * ln(1.78V))



Κείµενο- Αναστροφή

� postings lists

� Cutting+Pedersen
� (κράτησε τα πρώτα 4 in B-tree leaves)

� Πως γίνεται η δέσµευση χώρου: 
[Faloutsos+92]

� Γεωµετρική πρόοδος

� Συµπίεση (Elias codes) [Zobel+] – µόλις
2% επιπλέον!



Συµπεράσµατα

� Συµπεράσµατα: χρειάζεται επιπλέον
χώρος (2%-300%), αλλά έχουµε
καλύτερη ταχύτητα



Κείµενο – ∆οµή διάλεξης

Κείµενο
� Πρόβληµα

� Σάρωση πλήρους κειµένου

� Αναστροφή

� Αρχεία υπογραφής

� Οµαδοποίηση

� Φιλτράρισµα πληροφορίας και LSI



Αρχεία υπογραφής

� Ιδέα: ‘quick & dirty’ filter



Αρχεία υπογραφής

� Ιδέα: «γρήγορο και βρώµικο» φιλτράρισµα

� Έπειτα,  σάρωσε ακολουθιακά το αρχείο
υπογραφής και εντόπισε τις «ενδείξεις
σφάλµατος»

� Πλεονέκτηµα: εύκολες ενθέσεις

� Μειονέκτηµα: αναζήτηση σε Ο(Ν) 

(µε µικρή σταθερά)

� Q: Πώς γίνεται η εξαγωγή υπογραφών;



Αρχεία υπογραφής

� A: κωδικοποίηση υπέρθεσης!! 
[Mooers49], ...

m (=4 bits/word) ~ (=4 bits παίρνουν την τιµή “1”

Και τα υπόλοιπα παραµένουν “0”)

F (=12 bits sign. size)

Τα πρότυπα των bits σχηµατίζουν την υπογραφή του κειµένου



Αρχεία υπογραφής

� A: κωδικοποίηση υπέρθεσης!! 
[Mooers49], ...

data              

Ταίριασµα



Αρχεία υπογραφής

� A: κωδικοποίηση υπέρθεσης!! 
[Mooers49], ...

retrieval             

Αποτυχία



Αρχεία υπογραφής

� A: κωδικοποίηση υπέρθεσης!! 
[Mooers49], ...

nucleotic             

Ένδειξη σφάλµατος (‘false drop’)



Αρχεία υπογραφής

� A: Κωδικοποίηση υπέρθεσης!! 
[Mooers49], ...

‘ΝΑΙ’ είναι ‘ΙΣΩΣ’

‘ΟΧΙ’ είναι‘ΟΧΙ’



Αρχεία υπογραφής

� Q1: Πώς επιλέγονται τα F και m;

� Q2: Για ποιο λόγο καλείται ‘false drop’;

� Q3: Άλλες εφαρµογές των αρχείων
υπογραφής;



Αρχεία υπογραφής

� Q1: Πώς επιλέγονται τα F και m;

m (=4 bits/word)

F (=12 bits sign. size)



Αρχεία υπογραφής

� Q1: Πώς επιλέγονται τα F και m;

� A: Έτσι ώστε η υπογραφή κειµένου να
είναι 50% πλήρης

m (=4 bits/word)

F (=12 bits sign. size)



Αρχεία υπογραφής

� Q1: Πώς επιλέγονται τα F και m;

� Q2: Για ποιο λόγο καλείται ‘false drop’;

� Q3: Άλλες εφαρµογές των αρχείων
υπογραφής;



Αρχεία υπογραφής

� Q2: Για ποιο λόγο καλείται ‘false drop’;

� Παλιά, αλλά ενδιαφέρουσα ιστορία
[1949]

� Πώς γίνεται η αναζήτηση βιβλίων (µε την
λέξη τίτλου, και/ή τον συγγραφέα, και/ή
την λέξη κλειδί)

� Σε χρόνο O(1);

� Χωρίς υπολογιστές



Αρχεία υπογραφής

� Λύση: “Edge-notched cards”

...
...

1 2 40

•Κάθε λέξη τίτλου

αντιστοιχίζεται σε m

αριθµούς (πώς;)

•Και οι αντίστοιχες τρύπες

αποκόπτονται:



Αρχεία υπογραφής

� Λύση: “Edge-notched cards”

...
...

1 2 40

data

‘data’ -> #1, #39



Αρχεία υπογραφής

� Ψάξε, π.χ., για ‘data’: ενεργοποίησε την βελόνα
#1, #39 και ανακάτεψε τον σωρό των καρτών!

...
...

1 2 40

data

‘data’ -> #1, #39



Αρχεία υπογραφής

� Γνωστή επίσης ως ‘zatocoding’, ‘Zator’



Αρχεία υπογραφής

� Q1: Πώς επιλέγονται τα F και m;

� Q2: Για ποιο λόγο καλείται ‘false drop’;

� Q3: Άλλες εφαρµογές των αρχείων
υπογραφής;



Αρχεία υπογραφής

� Q3: Άλλες εφαρµογές των αρχείων
υπογραφής;

� A: Ο,τιδήποτε έχει να κάνει µε
“membership testing”: Ανήκει η λέξη ‘data’
στο σύνολο λέξεων του κειµένου;



Αρχεία υπογραφής

� UNIX’s early ‘spell’ system [McIlroy]

� Bloom-joins in System R* [Mackert+] & 
‘active disks’ [Riedel99]

� ∆ιαφορετικά αρχεία
[Severance+Lohman]



Αρχεία υπογραφής- Συµπερασµατα

� Εύκολες ενθέσεις, πιο αργά από
αναστροφή

� Εξαιρετική η ιδέα του ‘quick and dirty’
φίλτρου: αποµακρύνεται γρήγορα η
πλειοψηφία των άσχετων στοιχείων και
γίνεται εστίαση στα υπόλοιπα
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Κείµενο – ∆οµή διάλεξης

Κείµενο
� Πρόβληµα

� Σάρωση πλήρους κειµένου

� Αναστροφή

� Αρχεία υπογραφής

� Οµαδοποίηση

� Φιλτράρισµα πληροφορίας και LSI



Μοντέλο διανυσµατικού
χώρου και οµαδοποίηση

� Ερωτήµατα λέξεων κλειδιών (vs Boolean)

� Κάθε κείµενο: -> διάνυσµα (ΠΩΣ;)

� Κάθε ερώτηµα: -> διάνυσµα

� Αναζήτηση ‘όµοιων’ διανυσµάτων



Μοντέλο διανυσµατικού
χώρου και οµαδοποίηση

� Κεντρική Ιδέα:

κείµενο

...δεδοµένα...

aaron zoodata

V (= µέγεθος λεξικού)

‘δεικτοδότηση’



Μοντέλο διανυσµατικού
χώρου και οµαδοποίηση

Έπειτα, οµαδοποίησε τα πλησιεστερα
διανύσµατα

� Q1: Αναζήτηση οµάδας;

� Q2: Παραγωγή οµάδας;

Σηµαντική συνεισφορά:

� Ταξινοµηµένη έξοδος

� Ανατροφοδότηση συνάφειας



Μοντέλο διανυσµατικού
χώρου και οµαδοποίηση

� Αναζήτηση οµάδας: επισκέψου τις (k) 
πλησιέστερες υπεροµάδες, συνέχισε
επαναληπτικά

CS TRs

TU TRs



Μοντέλο διανυσµατικού
χώρου και οµαδοποίηση

� Ταξινοµηµένη έξοδος: εύκολο!

CS TRs

TU TRs



Μοντέλο διανυσµατικού
χώρου και οµαδοποίηση

� Ανατροφοδότηση συνάφειας (εξαιρετική
ιδέα) [Roccio’73]

CS TRs

TU TRs



Μοντέλο διανυσµατικού
χώρου και οµαδοποίηση

� Ανατροφοδότηση συνάφειας (εξαιρετική
ιδέα) [Roccio’73]

� Πώς;

CS TRs

TU TRs



Μοντέλο διανυσµατικού
χώρου και οµαδοποίηση

� Πώς; A: Προσθέτοντας ‘καλά’
διανύσµατα και αφαιρώντας τα ‘κακά’

CS TRs

TU TRs



Σχεδιάγραµµα-Λεπτοµερές

� Βασική ιδέα

� Αναζήτηση οµάδας

� Παραγωγή οµάδας

� Αξιολόγηση



Παραγωγή οµάδας

� Πρόβληµα:
� ∆εδοµένων N σηµείων σε V διαστάσεις,

� οµαδοποίησέ τα



Παραγωγή οµάδας

� Πρόβληµα:
� ∆εδοµένων N σηµείων σε V διαστάσεις,

� οµαδοποίησέ τα



Παραγωγή οµάδας

Χρειαζόµαστε

� Q1: οµοιότητα κειµένου µε κείµενο

� Q2: οµοιότητα κειµένου µε οµάδα



Παραγωγή οµάδας

Q1: Οµοιότητα κειµένου µε κείµενο

(βλέπε: αναπαράσταση ‘σάκου µε λέξεις’)

� D1: {‘data’, ‘retrieval’, ‘system’}

� D2: {‘lung’, ‘pulmonary’, ‘system’}

� Συναρτήσεις απόστασης/οµοιότητας; 



Παραγωγή οµάδας

A1: # κοινών λέξεων

A2: ........ κανονικοποίηση µε βάση τα µεγέθη
του λεξικού

A3: .... κτλ



Παραγωγή οµάδας

Οµοιότητα συνηµιτόνου:

similarity(D1, D2) = cos(θ) = 
sum(v1,i * v2,i) / len(v1)/ len(v2)

θ

D1

D2



Παραγωγή οµάδας

Οµοιότητα συνηµιτόνου- Παρατηρήσεις:

� Σχετίζεται µε την Ευκλείδια απόσταση

� Ζυγίζει το vi,j : σύµφωνα µε την σχέση tf/idf

θ

D1

D2



Παραγωγή οµάδας

tf (‘συχνότητα όρου’)
Υψηλή, στην περίπτωση που ο όρος
παρουσιάζεται πολύ συχνά µέσα στο
κείµενο

idf (‘αντίστροφη συχνότητα κειµένου’)
∆ίνει λιγότερη σηµασία στις ‘κοινές’ λέξεις, 
που εµφανίζονται σχεδόν σε κάθε κείµενο



Παραγωγή οµάδας

Χρειαζόµαστε

Q1: οµοιότητα κειµένου µε κείµενο

Q2: οµοιότητα κειµένου µε οµάδα

?



Παραγωγή οµάδας

� A1: ελάχιστη απόσταση (‘single-link’)

� A2: µέγιστη απόσταση (‘all-link’)

� A3: µέση απόσταση

� A4: απόσταση από το κεντροϊδές

?



Παραγωγή οµάδας

� A1: ελάχιστη απόσταση (‘single-link’)
� Οδηγεί σε µεγαλύτερες οµάδες

� A2: µέγιστη απόσταση (‘all-link’)
� Πολλές, µικρές, αυστηρές οµάδες

� A3: µέση απόσταση
� Μεταξύ των δύο ανωτέρω περιπτώσεων

� A4: απόσταση από το κεντροϊδές
� Γρήγορο στον υπολογισµό



Παραγωγή οµάδας

Έχουµε

� Οµοιότητα κειµένου µε κείµενο

� Οµοιότητα κειµένου µε οµάδα

Q: Πώς γίνεται η οµαδοποίηση κειµένων
σε ‘φυσικές’ οµάδες



Παραγωγή οµάδας

A: *many-many* αλγόριθµοι– σε δύο
σύνολα [VanRijsbergen]:

� Τheoretically sound (O(N^2))
� Ανεξάρτητα από την σειρά εισαγωγής

� Επαναληπτικός (O(N), O(N log(N))



Παραγωγή οµάδων- ‘sound’
methods
� Προσέγγιση #1: δενδρογράµµατα-
δηµιούργησε µία ιεραρχία (από κάτω
προς τα πάνω ή το αντίστροφο) –
επέλεξε ένα όριο(πώς;) και περιόρισε

γάτα τίγρης άλογο αγελάδα
0.1

0.3

0.8



Παραγωγή οµάδας- ‘sound’
methods

� Προσέγγιση#2: ελαχιστοποίησε κάποιο
στατιστικό κριτήριο (πχ., το άθροισµα
τετραγώνων από τα κέντρα των
οµάδων)
� Όπως ‘k-means’

� Όµως πώς επιλέγεται το ‘k’;



Παραγωγή οµάδας- ‘sound’
methods

� Προσέγγιση#3: Θεωρητικός
γράφος[Zahn]:
� Κατασκεύασε MST,

� ∆ιέγραψε τις ακµές µε µήκος µεγαλύτερο
του 2.5* std του τοπικού µέσου όρου



Παραγωγή οµάδας- ‘sound’
methods

� Αποτέλεσµα:
• Παραλλαγές

•Πολυπλοκότητα;



Παραγωγή οµάδας-
‘επαναληπτικές’ µέθοδοι

Γενικό σχεδιάγραµµα:

� Επέλεξε ‘φύτρα’ (Πώς;)

� Αντιστοίχισε κάθε διάνυσµα στην
πλησιέστερη φύτρα (πιθανόν
προσαρµόζοντας το κεντροϊδές της οµάδας)

� Πιθανόν, να ανατεθούν ξανά κάποια
διανύσµατα για να βελτιωθούν οι οµάδες

Γρήγορο και πρακτικό, αλλά ‘απρόβλεπτο’



Παραγωγή οµάδας

Ένας τρόπος να εκτιµηθεί το πλήθος των
οµάδων k: ‘cover coefficient’ [Can+] ~ 
SVD



Σχεδιάγραµµα-Λεπτοµερές

� Βασική ιδέα

� Αναζήτηση οµάδας

� Παραγωγή οµάδας

� Αξιολόγηση



Αξιολόγηση

� Q: πώς µετριέται η ‘υπεροχή’ µίας
συνάρτησης απόστασης σε σχέση µε
κάποια άλλη;

� A: σε πρώτη φάση από τους ανθρώπους
και

� ‘ακρίβεια’ & ‘επανάκληση’



Αξιολόγηση

� Ακρίβεια= (ανακτηθείσα & σχετική) / ανακτηθείσα

� 100% ακρίβεια-> χωρίς ενδείξεις σφάλµατος

� Επανάκληση= (ανακτηθείσα & σχετική)/ανακτηθείσα

� 100% επανάκληση-> χωρίς απώλεια σφάλµατος
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Κείµενο – ∆οµή διάλεξης

Κείµενο
� Πρόβληµα

� Σάρωση πλήρους κειµένου

� Αναστροφή

� Αρχεία υπογραφής

� Οµαδοποίηση

� Φιλτράρισµα πληροφορίας και LSI



LSI – Λέπτοµερές σχεδιάγραµµα

� LSI
� Ορισµός προβλήµατος

� Βασική ιδέα

� Πειράµατα



Φιλτράρισµα πληροφορίας+ LSI

� [Foltz+,’92] Στόχος: 
� οι χρήστες προσδιορίζουν τα
ενδιαφέροντά τους (= λέξεις κλειδιά)

� Το σύστηµα τα εντοπίζει, σε κατάλληλα
νέα κείµενα

� Μέγιστη συνεισφορά: LSI = Latent 
Semantic Indexing
� Κρυµµένες (‘hidden’) ιδέες



Φιλτράρισµα πληροφορίας+ LSI

Βασική ιδέα

� Αντιστοίχισε κάθε κείµενο σε κάποιες ‘ιδέες’

� Αντιστοίχισε κάθε όρο σε κάποιες ‘ιδέες’

‘Ιδέα’ (‘concept’):~ ένα σύνολο όρων, µε βάρη, 
π.χ.
� “data” (0.8), “system” (0.5), “retrieval” (0.6) -> 
DBMS_concept



Φιλτράρισµα πληροφορίας+ LSI

Απεικόνιση: πίνακας όρων-κειµένου
(BEFORE)

'data' 'system' 'retrieval' 'lung' 'ear'

TR1 1 1 1

TR2 1 1 1

TR3 1 1

TR4 1 1



Information Filtering + LSI

Απεικόνιση: πίνακας ιδέας-κειµένου και...

'DBMS-

concept'

'medical-

concept'

TR1 1

TR2 1

TR3 1

TR4 1



Φιλτράρισµα πληροφορίας+ LSI

... και πίνακας όρου-κειµένου

'DBMS-

concept'

'medical-

concept'

data 1

system 1

retrieval 1

lung 1

ear 1



Φιλτράρισµα πληροφορίας+ LSI

Q: Πώς γίνεται η αναζήτηση, πχ., για το
‘system’;



Φιλτράρισµα πληροφορίας+ LSI

A: βρες την αντίστοιχη ιδέα(ες) και τα
αντίστοιχα κείµενα

'DBMS-

concept'

'medical-

concept'

data 1

system 1

retrieval 1

lung 1

ear 1

'DBMS-

concept'

'medical-

concept'

TR1 1

TR2 1

TR3 1

TR4 1



Φιλτράρισµα πληροφορίας+ LSI

A: βρες την αντίστοιχη ιδέα(ες) και τα
αντίστοιχα κείµενα

'DBMS-

concept'

'medical-

concept'

data 1

system 1

retrieval 1

lung 1

ear 1

'DBMS-

concept'

'medical-

concept'

TR1 1

TR2 1

TR3 1

TR4 1



Φιλτράρισµα πληροφορίας+ LSI

Με τον τρόπο αυτό λειτουργεί σαν
(αυτόµατη κατασκευή) θησαυρός:

Μπορεί να ανακτήσουµε κείµενα τα οποία
∆ΕΝ έχουν τον όρο ‘system’, αλλά
περιέχουν σχεδόν όλους τους άλλους
(‘data’, ‘retrieval’)



LSI – Λεπτοµερές σχεδιάγραµµα

� LSI
� Ορισµός προβλήµατος

� Βασική ιδέα

� Πειράµατα



LSI - Πειράµατα

� 150 Tech Memos (TM) / µήνα

� 34 ‘προφίλ’ χρηστών (6-66 λέξεις ανά
προφίλ)

� 100-300 ιδέες



LSI - Πειράµατα

� Τέσσερεις µέθοδοι, προϊόν των
ακολούθων:
� Vector-space / LSI, για την µέτρηση
οµοιότητας

� Λέξεις κλειδιά ή δείγµα κειµένου, για τον
προσδιορισµό του προφίλ

� Μετρηµένη : ακρίβεια/ανάκληση



LSI - Πειράµατα

� LSI, µε προφίλ βάσει κειµένων, καλύτερη

ακρίβεια

ανάκληση

(0.25,0.65)

(0.50,0.45)

(0.75,0.30)



LSI - Συζήτηση- Συµπεράσµατα

� Σηµαντική ιδέα, 
� Η παραγωγή ‘ιδεών’ από τα κείµενα

� Η αυτόµατη παραγωγή ‘στατιστικού θησαυρού’

� Η µείωση των διαστάσεων

� Συχνά οδηγεί σε καλύτερη σχέση
ακρίβειας/ανάκλησης

� Αλλά:
� Χρειάζεται ένα σύνολο κειµένων προετοιµασίας
(‘training’ set)

� Τα διανύσµατα ‘ιδεών’ είναι πλέον πλήρη



LSI – Συζήτηση- Συµπεράσµατα

Παρατηρήσεις

� Bellcore (-> Telcordia): έχει µία πατέντα

� Χρησιµοποιείται για πολύγλωσση
ανάκτηση

SVD: Πώς λειτουργεί ακριβώς;



∆εικτοδότηση-
Λεπτοµερές σχεδιάγραµµα

� ∆εικτοδότηση πρωτεύοντος κλειδιού

� ∆εικτοδότηση δευτερεύοντος κλειδιού/multi-
key

� Μέθοδοι χωρικής προσπέλασης

� fractals

� Κείµενο

� SVD: ένα εργαλείο µε µεγάλες δυνατότητες

� πολυµέσα

� ...
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