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1.1 Ορισµός του συστήµατος ανάκτησης πληροφορίας 
 

Σύστηµα ανάκτησης πληροφορίας (information retrieval system) ονοµάζεται το σύ-
στηµα που είναι ικανό να αποθηκεύει, ενηµερώνει, ανακτά και διαχειρίζεται την πληρο-
φορία στη γενικότερη δυνατή µορφοποίησή της (π.χ. ελεύθερο ή/και ηµιδοµηµένο κεί-
µενο, εικόνες, διαγράµµατα, κτλ.). Παρόλη την ποικίλη δοµή της πληροφορίας, ο πλέον 
γενικός τύπος µορφοποίησης είναι το κείµενο. Οι άλλοι τύποι χρησιµοποιούνται κυρίως 
αφού έχουν συσχετιστεί µε κείµενα και προκύπτουν αφού γίνει αναζήτηση µε βάση το 
κείµενα αυτά. Ωστόσο, στο προσεχές µέλλον, θα γίνει δυνατή η ταύτιση σχεδίων (pattern 
matching) και σε άλλους τύπους πληροφορίας. 

Ο όρος µονάδα πληροφορίας (item) χρησιµοποιείται για να αντιπροσωπεύσει την 
µικρότερη πλήρη µονάδα κειµένου που επεξεργάζεται και χειρίζεται το σύστηµα. Ο ορι-
σµός της µονάδας πληροφορίας µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε το πώς το σύστηµα διαχει-
ρίζεται την πληροφορία. Για παράδειγµα, η µονάδα θα µπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις 
να είναι ένα βιβλίο, ενώ σε άλλες, η µονάδα θα ήταν ένα κεφάλαιο ή µια παράγραφος. 
Ανάλογα σε κάθε περίπτωση υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης. 

Ένα σύστηµα ανάκτησης πληροφορίας (ΣΑΠ χάριν συντοµίας) αποτελείται από 
λογισµικό που βοηθά το χρήστη στην εύρεση της πληροφορίας που αναζητεί. Το ΣΑΠ 
µπορεί να χρησιµοποιεί κοινό ή εξειδικευµένο υλικό (hardware) για την διαδικασία ανα-
ζήτησης. 

Τα ΣΑΠ υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες : στα συστήµατα πλήρους ταύτισης 
(exact match) και στα συστήµατα µερικής ταύτισης (partial match). Στα πρώτα, που ονο-
µάζονται επίσης και συστήµατα µοντέλου Boole, εξετάζεται αν τα περιεχόµενα της ερώ-
τησης περιέχονται ή όχι σε κείµενα της συλλογής. Ο χρήστης διατυπώνει την ερώτηση 
χρησιµοποιώντας τους λογικούς τελεστές AND, OR, NOT και XOR. Τα συστήµατα πλή-
ρους ταύτισης ήταν και τα πρώτα που χρησιµοποιήθηκαν και συνεχίζουν να είναι ευρείας 
χρήσεως ακόµη και σήµερα. Τα συστήµατα µερικής ταύτισης διαφέρουν από τα πλήρους 
ταύτισης στην ασάφεια της αναπαράστασης, η οποία πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υποδη-
λώνει απώλεια πληροφορίας. Η σηµασιολογία των κειµένων µοντελοποιείται σε ενδιάµε-
σες παραστάσεις, των οποίων το είδος διακρίνει τα επιµέρους µοντέλα ΣΑΠ. Η ασάφεια 
στην αναπαράσταση ωστόσο αντανακλάται και στο αποτέλεσµα µιας ερώτησης, δηλαδή 
δεν είναι σίγουρο ότι τα κείµενα του αποτελέσµατος αποτελούν αποδεκτές απαντήσεις, 
καθώς επίσης ότι ούτε το σύνολο των κατάλληλων κειµένων που επιλέγεται είναι σωστό. 

Τα ΣΑΠ χρησιµοποιούνταν αρχικά για την ανάκτηση βιβλιογραφικού τύπου ανα-
φορών. Η επεξεργασία γινόταν µε µαζικό (batch) τρόπο εκτός των ωρών παραγωγής. Με 
την εξέλιξη του υλικού, τα σύγχρονα ΣΑΠ έχουν πλέον δυνατότητα διαχείρισης ολόκλη-
ρων κειµένων και όχι µόνο επιλεκτικών κοµµατιών, ενώ η απόκριση γίνεται σε πραγµα-
τικό χρόνο. 

 
1.2 Αξιολόγηση ενός ΣΑΠ 

 
Ο χρήστης υποβάλλει µια ερώτηση στο ΣΑΠ. Αφού εκείνο την επεξεργαστεί, πα-

ρουσιάζει στο χρήστη το αποτέλεσµα. Το αποτέλεσµα περιέχει µη σχετιζόµενη (non-rele-
vant) και σχετιζόµενη (relevant) πληροφορία που εξυπηρετεί την πληροφοριακή ανάγκη 
του χρήστη. Η µη σχετιζόµενη πληροφορία οφείλεται στην αδυναµία διάκρισης του ΣΑΠ 
των κειµένων που ικανοποιούν το χρήστη, έτσι το αποτέλεσµα εκτός της χρήσιµης πλη-
ροφορίας περιέχει και «θόρυβο». 

Οι βασικοί στόχοι ενός ΣΑΠ είναι η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητά του. 
Αποτελεσµατικό είναι το ΣΑΠ που µπορεί να διακρίνει µε επιτυχία κείµενα που ικανο-
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ανακτώνται  πουεγγράφων αριθµός Συνολικός
ανακτώνται  πουεγγράφων ωνσχετιζόµεν Αριθµός

συλλογή στη εγγράφων ωνσχετιζόµεν αριθµός Συνολικός
ανακτώνται  πουεγγράφων ωνσχετιζόµεν Αριθµός

ποιούν την πληροφοριακή ανάγκη του χρήστη. Αποδοτικό είναι το ΣΑΠ που για την ικα-
νοποίηση της ερώτησης του χρήστη δεσµεύει πόρους (resources) του συστήµατος µε τέ-
τοιο τρόπο ώστε να παραµένει ανταγωνιστικό σε σχέση µε άλλες υλοποιήσεις. Η αξιολό-
γηση του ΣΑΠ γίνεται κυρίως πειραµατικά. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν µετρικές, οι ο-
ποίες αναπτύσσονται αναλυτικά παρακάτω (§1.3). 

Από την πλευρά του χρήστη, οι έννοιες σχετιζόµενο και αναγκαίο είναι ταυτόση-
µες. Ωστόσο, από την πλευρά του ΣΑΠ οι έννοιες αυτές δεν ταυτίζονται πάντα. Η σχετι-
ζόµενη πληροφορία, αυτή που ικανοποιεί την πληροφοριακή ανάγκη του χρήστη, δεν εί-
ναι πάντα και αναγκαία, ο χρήστης µπορεί να ήταν ήδη γνώστης της. Το ΣΑΠ δεν µπορεί 
να κάνει διάκριση µεταξύ των δύο. 

 
1.3 Ακρίβεια και ανάκτηση 

 
Υπάρχουν δυο µετρικές, άρρηκτα συσχετισµένες µε τα ΣΑΠ, η ακρίβεια (preci-

sion) και η ανάκτηση (recall). Ορίζονται ως εξής : 
  

Ακρίβεια = (1) 
 
 

Ανάκτηση = (2) 
 
 
Και οι δύο µετρικές παίρνουν τιµή στο διάστηµα [0,1]. 
Όταν ο χρήστης διατυπώνει µια ερώτηση στο ΣΑΠ, µετά την επεξεργασία της, η 

συλλογή που περιέχει τα έγγραφα έχει µια εικόνα ως εξής (Σχήµα 1.1): 

Το σύνολο των εγγράφων αποτελεί τα σχετιζόµενα και µη σχετιζόµενα έγγραφα. 
Από αυτά, ένα υποσύνολο από σχετιζόµενα και µη έγγραφα θα ανακτηθούν µετά την ε-
κτέλεση της ερώτησης του χρήστη. Έτσι, τα έγγραφα που περιέχει η βάση χωρίζονται στα 
σχετιζόµενα ανακτηθέντα, µη σχετιζόµενα ανακτηθέντα, σχετιζόµενα µη ανακτηθέντα και 
µη σχετιζόµενα µη ανακτηθέντα. 

Η ακρίβεια είναι µετρική που υποδηλώνει την ποιότητα της απάντησης του χρήστη 
σε σχέση µε το σύνολο των εγγράφων. Για παράδειγµα, µια ερώτηση που θα έφερνε 7 
σχετιζόµενα έγγραφα σε σύνολο 10 ανακτηθέντων, θα είχε ακρίβεια 70%, ωστόσο παίζει 
ρόλο και ο συνολικός αριθµός των σχετιζόµενων εγγράφων. Αν στο συγκεκριµένο παρά-
δειγµα ο αριθµός αυτός ήταν 7, τότε το σύστηµα θα είχε πλήρη επιτυχία (η ανάκτηση θα 

Σχήµα 1.1: Κατηγοριοποίηση εγγράφων της συλλογής σε 
σχέση µε την ερώτηση 

σχετιζόµενα 
µη ανακτηθέντα 

σχετιζόµενα 
ανακτηθέντα 

µη σχετιζόµενα 
ανακτηθέντα 

µη σχετιζόµενα 
µη ανακτηθέντα 



Εισαγωγή στα συστήµατα ανάκτησης πληροφορίας 

− 12 − 

ήταν 100%), αν όµως ο αριθµός αυτός ήταν για παράδειγµα 200, τότε η ανάκτηση θα είχε 
τιµή 3,5%, θα περίµενε δηλαδή κανείς να έχει µεγαλύτερο αριθµό σχετιζόµενων ανακτη-
θέντων εγγράφων. 

Η ανάκτηση εκφράζει την πιθανότητα µε την οποία ένα κείµενο που εξυπηρετεί 
την πληροφοριακή ανάγκη του χρήστη ανήκει στα ανακτηθέντα κείµενα. Η µετρική της 
ανάκτησης εξαρτάται από το συνολικό αριθµό των σχετιζόµενων εγγράφων, κάτι που 
στην πραγµατικότητα δεν µπορεί να υπολογιστεί µε (ικανοποιητική) ακρίβεια. Αν στο 
προηγούµενο παράδειγµα το σύνολο των σχετιζόµενων εγγράφων ήταν 20, τότε για τα 
πρώτα 10 αποτελέσµατα, η ανάκτηση θα είχε τιµή 7/20 = 0.35 = 35% για ακρίβεια 70%. 

Η ακρίβεια εκφράζει την πιθανότητα µε την οποία ένα κείµενο εξυπηρετεί την πληροφο-
ριακή ανάγκη του χρήστη. 

Η ανάκτηση προσεγγίζει τη µονάδα όσο ανακτώνται σχετιζόµενα έγγραφα και γί-
νεται ίση µε αυτήν, από τη στιγµή που ανακτηθούν όλα. Αντίθετα, η ακρίβεια µπορεί να 
µεταβάλλεται συνέχεια από 0 έως και 1. Η ιδανική καµπύλη ακρίβειας και ανάκτησης σε 
σχέση µε τα ανακτηθέντα έγγραφα φαίνεται στο σχήµα 1.2. Το σχήµα δείχνει την ιδανική 

καµπύλη για την ακρίβεια και ανάκτηση 
όταν κάθε έγγραφο που ανακτάται είναι 
σχετιζόµενο. Όσο µεγαλώνει ο αριθµός 
των ανακτηθέντων εγγράφων, η ακρίβεια 
παραµένει στο 100% (εφόσον, κάθε ανα-
κτηθέν έγγραφο είναι και σχετιζόµενο), 
ενώ η ανάκτηση πλησιάζει και γίνεται ίση 
µε τη µονάδα, όταν έχουν ανακτηθεί όλα 
τα σχετιζόµενα έγγραφα (αριθµός Ν). Από 
το σηµείο εκείνο, αν συνεχίσει η ανάκτηση 
εγγράφων, η ακρίβεια αρχίζει να ελαττώ-
νεται λόγω του γεγονότος ότι τα επιπλέον 
ανακτηθέντα έγγραφα δεν είναι σχετιζόµε-
να, όπου και θα προσεγγίσει κάποια στιγ-
µή το µηδέν. Το σχήµα 1.3 δείχνει την κα-

µπύλη της ακρίβειας σε σχέση µε την ανάκτηση για ΣΑΠ πλήρους ταύτισης, ενώ το σχή-
µα 1.4 δείχνει την αντίστοιχη καµπύλη για ΣΑΠ µερικής ταύτισης. 

 

0.2 0.6 0.8 0.4 1.0 

0.2 

0.6 

0.8 

0.4 

1.0 

Σχήµα 1.4: Ακρίβεια και ανάκτηση σε 
ΣΑΠ µερικής ταύτισης 

0 

Ακρίβεια 

Ανάκληση 

Σχήµα 1.2: Ιδανική καµπύλη ακρίβειας-
ανάκτησης σε σχέση µε τα ανακτηθέντα έγγραφα 

Αριθµός εγγράφων που ανακτήθηκαν 
Ν 0 

1 

Ακρίβεια 
Ανάκτηση 

1 

1 0 

Ακρίβεια 

Ανάκτηση 

Σχήµα 1.3: Ακρίβεια και ανάκτηση σε 
ΣΑΠ πλήρους ταύτισης 
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1.4 Ανασκόπηση λειτουργίας ενός ΣΑΠ 
 

Ένα σύστηµα ανάκτησης πληροφορίας έχει τέσσερις κύριες λειτουργίες, την κανο-
νικοποίηση όρων (item normalization), την επιλεκτική διανοµή της πληροφορίας (selective 
dissemination of information), την αναζήτηση εγγράφων στη βάση δεδοµένων (document 
database search) και την ευρετηριοποίηση (indexing). 

 
1.4.1 Κανονικοποίηση όρων 
 

Η διαδικασία της κανονικοποίησης φαίνεται στο σχήµα 1.5. Το πρώτο βήµα είναι η 
κανονικοποίηση των όρων σε µια πρότυπη µορφή. 

Η προτυποποίηση εισόδου περιλαµβάνει τη µετατροπή της µορφοποίησης (format) 
του εγγράφου σε µια µορφή που είναι αναγνωρίσιµη για το σύστηµα. Ένα σύστηµα µπο-
ρεί να έχει ένα ή πολλά είδη µορφοποίησης για τα έγγραφα εισόδου. Ένα παράδειγµα της 
διαδικασίας της προτυποποίησης θα µπορούσε να είναι η µετατροπή της γλώσσας των εγ-
γράφων εισόδου σε Unicode1. Κάθε γλώσσα έχει διαφορετική εσωτερική κωδικοποίηση 

                                                 
1 Το Unicode είναι σύστηµα παράστασης χαρακτήρων βασισµένο σε δύο bytes ανά χαρακτήρα, που έχει τη 
δυνατότητα αναπαράστασης 65.536 χαρακτήρων, µπορεί δηλαδή να αποθηκεύσει τους χαρακτήρες όλων 
σχεδόν των γλωσσών. 

Προτυποποίηση εισόδου 

Συντακτική ανάλυση (δη-
µιουργία «ζωνών») 

Ενηµέρωση αρχείου εγγρά-
φων 

Αναγνώριση επεξεργαζόµε-
νων τεκµηρίων 

Επεξεργασία στοπ λέξεων 

Χαρακτηρισµός τεκµηρίων 

Αποκοπή κοινότυπων λέξεων 

∆ηµιουργία δοµών δεδοµένων 
προς αναζήτηση 

Σχήµα 1.5: Κανονικοποίηση όρων 

Έγγραφο 
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για τους χαρακτήρες της. Ένα άλλο πρότυπο που καλύπτει τα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπα-
νικά, κά είναι το ISO2. Έχοντας λοιπόν µετατρέψει τα έγγραφα εισόδου σε παράσταση 
Unicode, η απεικόνιση µπορεί να γίνει από ένα πρόγραµµα πλοήγησης (browser) και η α-
ναζήτηση να γίνει µία φορά από το σύστηµα. 

Η επόµενη διαδικασία είναι η συντακτική ανάλυση (parsing) των όρων εισόδου. Οι 
όροι υποδιαιρούνται σε λογικές υποδιαιρέσεις που έχουν νόηµα για το χρήστη. Αυτή η 
διαδικασία είναι ορατή για το χρήστη και χρησιµοποιείται για να αυξήσει την ακρίβεια 
µιας αναζήτησης. Ο όρος υποδιαιρείται σε ζώνες (zones) που µπορούν να επικαλύπτονται 
και να είναι ιεραρχικές, όπως τίτλος, συγγραφέας, περίληψη, κυρίως κείµενο, συµπέρασµα 
και παραποµπές. Ο όρος «ζώνη» χρησιµοποιείται λόγω του µεταβλητού µεγέθους των δε-
δοµένων που χαρακτηρίζει. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες ζώνης χρησιµοποιούνται από 
τη διαδικασία αναγνώρισης των τεκµηρίων περιορίζοντας έτσι τις αναζητήσεις να γίνο-
νται µόνο σε µια συγκεκριµένη ζώνη. Για παράδειγµα, αν ο χρήστης ενδιαφέρεται για άρ-
θρα γραµµένα από τον Αϊνστάιν, η αναζήτηση δεν θα έπρεπε να περιλαµβάνει τη ζώνη 
βιβλιογραφία η οποία θα µπορούσε να έχει παραποµπές σε άρθρα του Αϊνστάιν. 

Από τη στιγµή που γίνει η αναζήτηση, ο χρήστης θα θέλει να δει το αποτέλεσµά 
του, για παράδειγµα, σε µια οθόνη. Για να µεγιστοποιηθεί ο αριθµός των εγγράφων του 
αποτελέσµατος στην οθόνη, θα πρέπει να εµφανίζεται ένας ελάχιστος αριθµός απαραίτη-
των δεδοµένων για κάθε έγγραφο ώστε να µπορεί ο χρήστης να αποφασίσει κατά πόσο 
αυτό είναι σχετιζόµενο µε την ερώτησή του. Πολύ συχνά, ο χρήστης θα βλέπει ζώνες ό-
πως τίτλος και συγγραφέας ή και περίληψη επιτρέποντας έτσι την ανάγνωση πολλών εγ-
γράφων. Ο χρήστης θα µπορεί επιλέγοντας ένα έγγραφο να το επεκτείνει και να δει το 
πλήρες κείµενο. 

Μετά τις διαδικασίες της προτυποποίησης και συντακτικής ανάλυσης, πρέπει να 
αναγνωρισθεί σε κάθε όρο πληροφορία που χρησιµοποιείται κατά τη διαδικασία αναζή-
τησης. Ο όρος τεκµήριο (token) χρησιµοποιείται έναντι του όρου λέξη (word) διότι η λέξη 
δεν είναι η πιο αποτελεσµατική µονάδα για να βασιστούν δοµές αναζήτησης. Το πρώτο 
βήµα για την αναγνώριση των επεξεργαζόµενων τεκµηρίων είναι η αναγνώριση των λέ-
ξεων. Το σύστηµα αναγνωρίζει τις λέξεις χωρίζοντας την είσοδο σε τρεις κατηγορίες : στα 
έγκυρα σύµβολα λέξεων (valid word symbols), στα σύµβολα µεταξύ λέξεων (inter-word 
symbols) και στα ειδικά σύµβολα (special symbols). Μια λέξη ορίζεται ως ένα συνεχές σετ 
συµβόλων λέξεων που χωρίζονται από τα µεταξύ λέξεων σύµβολα. Σε πολλά συστήµατα, 
τα µεταξύ λέξεων σύµβολα είναι σύµβολα που δεν συµµετέχουν σε αναζητήσεις. Σύµ-
βολα λέξεων είναι οι αλφαβητικοί και αριθµητικοί χαρακτήρες. Παραδείγµατα πιθανών 
µεταξύ λέξεων συµβόλων είναι το κενό, η τελεία και η άνω τελεία. Ο ακριβής ορισµός 
των µεταξύ λέξεων συµβόλων εξαρτάται από τη γλώσσα των όρων εισόδου. Για παρά-
δειγµα, η απόστροφος µπορεί να είναι µικρής σηµασίας αν χρησιµοποιείται για την περί-
πτωση κτητικού στα Αγγλικά, ωστόσο είναι σηµαντική για την αναπαράσταση ονοµάτων. 
Βάσει της απαιτούµενης ακρίβειας των αναζητήσεων και των χαρακτηριστικών της 
γλώσσας γίνεται ένας συγκερασµός στην επιλογή των µεταξύ λέξεων συµβόλων. Η τρίτη 
κατηγορία περιλαµβάνει ειδικά σύµβολα. Για παράδειγµα, η παύλα µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί ανάλογα µε τη διάθεση του συγγραφέα. Στο τέλος της γραµµής χρησιµοποιείται 
για να δείξει ότι µια λέξη συνεχίζει στην επόµενη γραµµή (συλλαβισµός), ενώ σε άλλη 
περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποφευχθεί η σύγχυση στις λέξεις, όπως 
στην περίπτωση ‘small business men’, αντί του σωστού ‘small-business men’. Όταν συ-

                                                 
2 ISO (International Standards Organization) : Το ISO πρότυπο για τις κωδικοσελίδες χρησιµοποιεί ένα byte 
ανά χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα να µπορούν να αναπαρασταθούν το πολύ 256 χαρακτήρες ανά κωδικοσε-
λίδα. ISO 8859-7 είναι η επίσηµη κωδικοσελίδα για τα ελληνικά, ενώ το ISO 8859-1 είναι η κωδικοσελίδα 
για την υποστήριξη των δυτικο-ευρωπαϊκών γλωσσών. 
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ναντάται ένα ειδικό σύµβολο, εκτελούνται κάποιοι αλγόριθµοι που αποφασίζουν ποιο θα 
είναι το επεξεργαζόµενο τεκµήριο. 

Αφού αναγνωρισθούν τα τεκµήρια επεξεργασίας, εφαρµόζεται σε αυτά ο αλγόριθ-
µος για τις στοπ λέξεις (stop words). Οι στοπ λέξεις είναι κοινότυπες λέξεις που εµφανίζο-
νται πολύ συχνά σε ένα κείµενο, όπως το the, my, play, a, κτλ., και εξαιτίας ακριβώς αυ-
τού του γεγονότος δεν πρέπει να ευρετηριοποιούνται. Εξαίρεση αποτελούν ορισµένες 
γλώσσες, όπως η εβραϊκή και η γαλλική, στις οποίες οι στοπ λέξεις παίζουν ρόλο και χω-
ρίς αυτές αλλάζει το νόηµα. Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να εξοικονοµηθούν 
πόροι του συστήµατος ώστε το σετ των τεκµηρίων προς αναζήτηση να µην περιλαµβάνει 
αυτά που έχουν µικρή αξία. Οι λίστες µε τις στοπ λέξεις υπάρχουν στα ΣΑΠ συνήθως µε 
τη µορφή αρχείων. Οποιαδήποτε λέξη που υπάρχει σε όλα σχεδόν τα έγγραφα δεν έχει 
καµιά διακριτική αξία σε µια αναζήτηση. Μέρη του λόγου όπως τα άρθρα δεν έχουν κα-
µιά αξία στην αναζήτηση και δεν αποτελούν χρήσιµα µέρη της ερώτησης του χρήστη. 
Παραλείποντας αυτές τις συχνά εµφανιζόµενες λέξεις το σύστηµα εξοικονοµεί τόσο σε 
επεξεργαστική όσο και σε αποθηκευτική ισχύ. 

Ο Ziph διατύπωσε τον εξής κανόνα. Εξετάζοντας τη συχνότητα εµφάνισης των λέ-
ξεων σε µια συλλογή εγγράφων, η πλειοψηφία τους βρίσκεται να εµφανίζεται λίγες φο-
ρές. Ο νόµος της διαβάθµισης-συχνότητας του Ziph έχει ως εξής : 

Συχνότητα * ∆ιαβάθµιση = σταθερά, 
 
όπου συχνότητα είναι ο αριθµός εµφάνισης µιας λέξης στο κείµενο και διαβάθµιση 

είναι η σειρά διαβάθµισής της, π.χ. η πλέον υψηλόσυχνη έχει διαβάθµιση 1, η επόµενη 2, 
κτλ. 

Ένας αριθµός λέξεων που έχουν εξαιρετικά µικρή συχνότητα εµφάνισης, για πα-
ράδειγµα µία ή δύο φορές, στη συλλογή είναι πολύ πιθανό να µην ανήκουν στο λεξιλόγιο 
του χρήστη, µε αποτέλεσµα οι όροι αυτοί σπάνια να συµπεριλαµβάνονται στις αναζητή-
σεις. Η απαλοιφή τέτοιου είδους λέξεων εξοικονοµεί αποθηκευτικό χώρο και δυσκολία 
στη δοµή προσπέλασης. Η καλύτερη τεχνική για να απαλειφθεί η πλειοψηφία αυτών των 
λέξεων είναι η εφαρµογή ενός αλγορίθµου στοπ λέξεων. Παραδείγµατα τέτοιου αλγορίθ-
µου θα µπορούσαν να είναι τα εξής : 

 Απαλοιφή όλων των αριθµών που είναι µεγαλύτεροι του «999999» επιτρέπο-
ντας έτσι την αναζήτηση ηµεροµηνιών 

 Απαλοιφή τεκµηρίων που περιέχουν αναµεµιγµένους αλφαβητικούς και αριθ-
µητικούς χαρακτήρες 

 
Η επόµενη ενέργεια είναι ο χαρακτηρισµός των τεκµηρίων. Ο χαρακτηρισµός των 

τεκµηρίων βοηθά στην αποσαφήνιση µιας λέξης. Για παράδειγµα, white (λευκός) και Mr. 
White (ένα πρόσωπο). Ένα άλλο παράδειγµα είναι η διατήρηση των κεφαλαίων-πεζών. Σε 
πολλά συστήµατα δεν υπάρχει διάκριση µεταξύ κεφαλαίων-πεζών για να αποφεύγεται έ-
τσι η επαύξηση του όρου. Ωστόσο, για κύρια ονόµατα, ακρωνύµια, οργανισµούς, κτλ. 
πρέπει να διατηρούνται τα κεφαλαία-πεζά, γιατί οι λέξεις αυτές µπορεί να έχουν τελείως 
διαφορετικό νόηµα ανάλογα µε το αν γράφονται µε κεφαλαία ή πεζά. Άλλο είδος χαρα-
κτηρισµού είναι οι αριθµοί και ηµεροµηνίες, τεκµήρια που επεξεργάζονται ξεχωριστά από 
το κείµενο. 

Από τη στιγµή που εφαρµοστούν οι κύριοι κανόνες επεξεργασίας, αναγνωριστούν 
και χαρακτηριστούν τα τεκµήρια, το σύστηµα εφαρµόζει τη διαδικασία της αποκοπής κοι-
νότυπων καταλήξεων (stemming). Η διαδικασία αυτή κανονικοποιεί τα τεκµήρια σε µια 
στάνταρ µορφή. Η απόφαση για την εφαρµογή της τεχνικής αυτής αποτελεί ένα συγκε-
ρασµό µεταξύ της ακρίβειας της αναζήτησης έναντι της στάνταρ µορφής του τεκµηρίου 
που έχει ως αποτέλεσµα την ελάττωση του κόστους επεξεργασίας κατά την διαδικασία 
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επαύξησης του όρου σε παρόµοιες αναπαραστάσεις τεκµηρίων που αυξάνει το βαθµό α-
νάκτησης. Για παράδειγµα, το σύστηµα θα πρέπει να διατηρεί ενικό, πληθυντικό, αόριστο 
χρόνο, κτλ. ως ξεχωριστά τεκµήρια µε τα οποία µπορεί να γίνει αναζήτηση, η οποία γίνε-
ται επαυξάνοντας τον όρο αναζήτησης µε όλες τις δυνατές αναπαραστάσεις τεκµηρίων, ή 
πολύ απλά το σύστηµα µπορεί να διατηρεί τον «κορµό» της λέξης, απαλείφοντας τις κα-
ταλήξεις. Ποσοτικά, η διαδικασία αυτή µπορεί να εφαρµοστεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να 
γίνεται ανάκτηση µεγάλου σχετικά βαθµού µη σχετιζόµενων εγγράφων. Μερικά συ-
στήµατα αντί να εφαρµόζουν ένα εξελιγµένο αλγόριθµο χρησιµοποιούν λεξικά ή θησαυ-
ρούς για να εξακριβώσουν τον «κορµό» του τεκµηρίου. Παράδειγµα εφαρµογής της δια-
δικασίας αυτής θα αποτελούσε η εξαγωγή του electric- από τις λέξεις electrical, electric-
ity, κτλ. 

Τελευταία διαδικασία κατά την κανονικοποίηση είναι η χρησιµοποίηση των τεκ-
µηρίων που έχουν προκύψει από την προηγούµενη διαδικασία της αποκοπής των κοινό-
τυπων καταλήξεων για την ενηµέρωση της δοµής αναζήτησης. Η δοµή αυτή είναι η εσω-
τερική αναπαράσταση των όρων στους οποίους γίνεται αναζήτηση, περιέχει τη σηµασιο-
λογία των όρων της συλλογής και περιορίζει το χρήστη στο τι βρίσκει ως αποτέλεσµα 
µιας ερώτησης. 

 
1.4.2 Επιλεκτική διανοµή της πληροφορίας 
 

Η επιλεκτική διανοµή της πληροφορίας έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει το περιε-
χόµενο εισερχόµενου κειµένου σε σχέση µε ένα πεδίο ενδιαφερόντων των χρηστών στο 
σύστηµα και να το «µοιράζει» στους χρήστες των οποίων το πεδίο ενδιαφερόντων συµπί-
πτει µε αυτό του εισερχοµένου κειµένου. Αυτή η διαδικασία είναι και γνωστή ως ταχυ-
δροµείο. Η διαδικασία του ταχυδροµείου αποτελείται από τη διαδικασία αναζήτησης, τις 
δηλώσεις ενδιαφερόντων των χρηστών (προφίλ) και τα αρχεία ταχυδροµείου των χρη-
στών. Για κάθε νέο κείµενο που εισέρχεται στο σύστηµα γίνεται σύγκριση µε το προφίλ 
κάθε χρήστη. Το προφίλ του χρήστη περιλαµβάνει µια ευρεία ερώτηση µαζί µε ένα κατά-
λογο µε τα αρχεία ταχυδροµείου του χρήστη. Αν το νέο κείµενο ικανοποιεί την ερώτηση 
στο προφίλ του χρήστη, τότε το κείµενο παραδίδεται στο ταχυδροµείο του χρήστη. Οι ε-
ρωτήσεις αναζήτησης στα προφίλ των χρηστών διαφέρουν από τις ad-hoc ερωτήσεις3 στο 
ότι περιέχουν ένα πολύ µεγαλύτερο αριθµό όρων (δέκα ή και εκατό φορές περισσότερους) 
προς αναζήτηση και ότι καλύπτουν ένα πιο ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων. Τα προφίλ ορίζουν 
το πεδίο ενδιαφερόντων του χρήστη, ενώ οι ad-hoc ερωτήσεις αναφέρονται στην απάντη-
ση µιας συγκεκριµένης ερώτησης µόνο. 

Όταν η ερώτηση ικανοποιείται, το εισερχόµενο κείµενο µοιράζεται στα αρχεία του 
ταχυδροµείου του χρήστη που είναι συσχετισµένα µε το προφίλ του. Τα νέα µηνύµατα 
του χρήστη τοποθετούνται συνήθως σε σειρά χρόνου άφιξης και σβήνονται µετά το πέρας 
καθορισµένου χρονικού διαστήµατος ή κατά εντολή του χρήστη. 

 
1.4.3 Αναζήτηση εγγράφων στη βάση δεδοµένων 
 

Η διαδικασία αυτή προσφέρει την αναζήτηση έναντι µιας ερώτησης στη συλλογή 
όλων των καταχωρηµένων κειµένων του συστήµατος. Ο χρήστης εισάγει µια ερώτηση 
(ad-hoc ερώτηση) και του παραδίδεται το αποτέλεσµα όταν περατωθεί η αναζήτηση από 
το σύστηµα. Αναζήτηση πληροφορίας που έχει ήδη επεξεργαστεί από το σύστηµα θεωρεί-
ται αναζήτηση µε αναδροµική ισχύ. Αυτό σηµαίνει ότι η αναζήτηση µπορεί να γίνει σε 
περιορισµένο αριθµό κειµένων που εισήχθησαν στο σύστηµα τις τελευταίες ώρες. Συνή-
                                                 
3 Ad-hoc λέγονται οι ερωτήσεις που δίνει ο χρήστης µε διαδραστικό (interactive) τρόπο. 
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θως όµως οι αναζητήσεις επεκτείνονται σε µεγαλύτερο χρονικό εύρος. Οι ad-hoc ερωτή-
σεις διαφέρουν από τα προφίλ στο ότι τυπικά είναι πολύ πιο µικρές και περιορίζονται σε 
συγκεκριµένο εύρος θεµάτων. Η συλλογή των εγγράφων µπορεί να είναι τεράστια, µε ε-
κατοµµύρια έγγραφα. Από τη στιγµή που θα εισαχθούν στη βάση, τα έγγραφα είναι συ-
νήθως στατικά. Έτσι η αξία της πληροφορίας µειώνεται µε το χρόνο. Βάσει αυτού του 
γεγονότος, συχνά η βάση διαµερίζεται (partitioned) και ευρετηριοποιείται µε βάση το 
χρόνο. Σε µερικά συστήµατα, ο χρήστης αναγκάζεται να κάνει αναζήτηση µε χρονικά πε-
ριθώρια, κάνοντας έτσι χρήση των διαµερισµάτων χρόνου της βάσης. 

 
1.4.4 Ευρετηριοποίηση 

 
Όταν ένα κείµενο αποφασίζεται ότι ενδιαφέρει ένα χρήστη είναι στην κρίση του να 

αποφασίσει να το αποθηκεύσει για µελλοντική αναφορά. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται 
αρχειοθέτηση. Σε ένα σύστηµα ανάκτησης πληροφορίας, αυτό γίνεται µε τη διαδικασία 
της ευρετηριοποίησης. Με αυτή τη διαδικασία, ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει λογικά 
το έγγραφο στο αρχείο µε πρόσθετους όρους και περιγραφικό κείµενο που θέλει να συ-
σχετίσει µε το έγγραφο. Είναι επίσης δυνατό να υπάρχουν εγγραφές στο ευρετήριο (index) 
που δεν αναφέρονται σε κάποιο έγγραφο, αλλά στο ίδιο το ευρετήριο αποθηκεύονται ση-
µαντικές πληροφορίες του εγγράφου. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης διαβάζει άρθρα 
και εξάγει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξει στο αρχέ-
τυπο έγγραφο. Από µια άλλη οπτική γωνία, το ευρετήριο µπορεί να θεωρηθεί ως δοµη-
µένη βάση, της οποίας οι εγγραφές µπορούν προαιρετικά να αναφέρονται σε εγγραφές της 
συλλογής των εγγράφων. Η διαδικασία της ευρετηριοποίησης έχει τη δυνατότητα δη-
µιουργίας ευρετηρίων και αναζήτησης µε τη βοήθειά τους. Ο χρήστης µπορεί να ψάχνει 
στο ευρετήριο και/ή τα έγγραφα στα οποία αναφέρεται. 

Υπάρχουν δυο κατηγορίες ευρετηρίων : τα δηµόσια και τα ιδιωτικά ευρετήρια. 
Κάθε χρήστης µπορεί να έχει ένα ή περισσότερα ιδιωτικά ευρετήρια που παραπέµπουν σε 
ένα µεγάλο αριθµό εγγράφων. Κάθε ιδιωτικό ευρετήριο αναφέρεται σε ένα µικρό υποσύ-
νολο εγγράφων από το σύνολο στη βάση. Τα δηµόσια ευρετήρια συντηρούνται από ειδι-
κευµένο προσωπικό και τυπικά ευρετηριοποιούν όλα τα έγγραφα της συλλογής. Υπάρχει 
ένας µικρός αριθµός δηµόσιων ευρετηρίων. Στα δηµόσια ευρετήρια υπάρχει επίσης και 
λίστα ελέγχου πρόσβασης (access control list), η οποία καθορίζει τους χρήστες και τα δι-
καιώµατά τους στα ευρετήρια. Τα ιδιωτικά ευρετήρια συνήθως έχουν µικρές λίστες ελέγ-
χου πρόσβασης. 

Για να βοηθηθούν οι χρήστες στη δηµιουργία των ευρετηρίων, το σύστηµα προ-
σφέρει τη διαδικασία της αυτόµατης δηµιουργίας αρχείων (automatic file building). Η δια-
δικασία αυτή επεξεργάζεται τα εισερχόµενα έγγραφα και καθορίζει την ευρετηριοποίηση. 
Οι κανόνες που καθορίζουν ποια αρχεία θα επεξεργαστούν και πως θα γίνει η ευρετηριο-
ποίηση καθορίζονται από αρχεία-προφίλ που χρησιµοποιούνται από την παραπάνω διαδι-
κασία. Κατά τη διαδικασία αυτή, δηµιουργούνται υποψήφιες εγγραφές δεικτών, οι οποίες 
ωστόσο δεν καταχωρούνται στο κανονικό ευρετήριο. Αυτό γίνεται κατόπιν εντολής του 
χρήστη και αφού αναθεωρήσει τις εγγραφές αυτές. Παράλληλα, υπάρχουν δεδοµένα που 
βοηθούν στη δηµιουργία των δηµοσίων ευρετηρίων, όπως είναι ο συγγραφέας του άρ-
θρου, η ηµεροµηνία έκδοσης, ο εκδοτικός οίκος, κτλ. 

 
1.5 Συσχέτιση µε τα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 

 
Υπάρχουν δυο µεγάλες κατηγορίες συστηµάτων διαθέσιµα για την επεξεργασία 

άρθρων. Τα συστήµατα ανάκτησης πληροφορίας και τα συστήµατα διαχείρισης βάσεων 
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δεδοµένων (database management systems). Η διαφορά µεταξύ των δυο έγκειται στον τύ-
πο της πληροφορίας που το καθένα επεξεργάζεται. Το ΣΑΠ είναι το σύστηµα εκείνο που 
έχει τις δυνατότητες διαχείρισης ηµι-δοµηµένου τύπου πληροφορία, ενώ το σύστηµα δια-
χείρισης βάσης δεδοµένων (Σ.∆.Β.∆. χάριν συντοµίας) διαχειρίζεται δοµηµένου τύπου 
πληροφορία. 

∆οµηµένο κείµενο είναι καλώς ορισµένο κείµενο που αναπαρίσταται σε σχεσια-
κούς πίνακες. Υπάρχει µια περιγραφή που συσχετίζεται και ορίζει κάθε γνώρισµα (attrib-
ute) του πίνακα. Για παράδειγµα, δε δηµιουργείται σύγχυση µεταξύ των χαρακτηριστικών 
«όνοµα υπαλλήλου» και «µισθός υπαλλήλου» εφόσον κάθε εγγραφή στη βάση είναι κα-
λώς ορισµένη σχετικά µε το είδος των τιµών που µπορεί να δεχθεί. Το όνοµα του υπαλλή-
λου είναι πεδίο αλφαριθµητικό, ενώ ο µισθός είναι πεδίο αριθµητικό. 

Όταν ο χρήστης έχει να κάνει µε δοµηµένη πληροφορία, εισάγει µια συγκεκριµένη 
ερώτηση και το σύστηµα του επιστρέφει το αποτέλεσµα. Ο τρόπος εµφάνισης του αποτε-
λέσµατος ίσως να µην έχει και πολύ σηµασία, αλλά συνήθως το βλέπει σε µορφή πίνακα 
για λόγους ευκολίας. Σε αντίθεση, αναζήτηση σε πληροφορία ενός ΣΑΠ µπορεί να µην 
επιστρέψει όλα τα έγγραφα που ικανοποιούν την ερώτηση του χρήστη. Είναι πολύ πιθανό, 
ο χρήστης να πρέπει να τροποποιήσει (refine) την ερώτησή του προκειµένου να εντοπίσει 
και άλλα έγγραφα. Ένα ΣΑΠ βοηθά το χρήστη να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει µε διάφο-
ρες µεθόδους, µία εκ των οποίων είναι η επανατροφοδότηση αξίας καταλληλότητας (rele-
vance feedback). Τα έγγραφα παρουσιάζονται στο χρήστη ταξινοµηµένα µε σειρά διαβάθ-
µισης (relevance rank). Παρόλο που η υλοποίηση αποθήκευσης τέτοιου είδους πληροφο-
ρίας είναι εύκολη για ένα Σ.∆.Β.∆., ωστόσο ακριβώς επειδή το Σ.∆.Β.∆. είναι σχεδια-
σµένο για τη διαχείριση δοµηµένης πληροφορίας, δεν έχει τις εξελιγµένες δυνατότητες 
παρουσίασης του αποτελέσµατος µε σειρά διαβάθµισης, που είναι σηµαντικές για ένα 
ΣΑΠ. 

 
1.6 Ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθήκες δεδοµένων 
 

∆ύο άλλες κατηγορίες συστηµάτων που έχουν να κάνουν µε την αποθήκευση και 
ανάκτηση της πληροφορίας είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries) και οι αποθή-
κες δεδοµένων (data warehouses). Τα ΣΑΠ, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες και οι αποθήκες δε-
δοµένων αποτελούν «αποθήκες» πληροφορίας και κύριος σκοπός τους είναι η ικανοποί-
ηση πληροφοριακών αναγκών. Βιβλιοθήκες υπήρχαν από τότε που άρχισε ο άνθρωπος να 
γράφει και εξυπηρετούν ως αποθήκες του πνευµατικού έργου της κοινωνίας. Ακριβώς για 
αυτό το λόγο, οι βιβλιοθήκες πάντοτε ενδιαφέρονταν για την αποθήκευση και την ανά-
κτηση δεδοµένων. Όσο η ποσότητα της πληροφορίας αύξανε µε εκθετικό τρόπο, οι βι-
βλιοθήκες αναγκάζονταν να µεγιστοποιούν τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων για να εξυπη-
ρετήσουν τις ανάγκες αποθήκευσης και ανάκτησης που είχαν. Παράλληλα, η ανάπτυξη 
των δικτύων και η διαδικτύωση των βιβλιοθηκών είχαν ως αποτέλεσµα να δοθεί περισσό-
τερη προσοχή στην έννοια των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, οι οποίες από ένα σηµείο και 
µετά µετονοµάστηκαν σε ψηφιακές βιβλιοθήκες. 

Τι είναι όµως η ψηφιακή βιβλιοθήκη; Είναι σωστό να αρχίσει κανείς µε την συσχέ-
τιση µε την κλασική βιβλιοθήκη. Το επόµενο βήµα είναι να δει πως εφαρµόζονται οι λει-
τουργίες µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης σε µια ψηφιακή πλέον συλλογή κειµένων. Από τη 
στιγµή που τα κείµενα είναι σε ηλεκτρονική µορφή και είναι διαθέσιµα από όλες τις βι-
βλιοθήκες λόγω της δικτύωσής τους, η βιβλιοθήκη δε µπορεί πλέον να έχει την κυριότητα 
ενός κειµένου εφόσον το διαθέτει και σε άλλες βιβλιοθήκες. Η παρούσα τεράστια ποσό-
τητα κειµένων σε χαρτί εγγυάται το γεγονός ότι δε θα υπάρχουν εξ’ ολοκλήρου ψηφιακές 
βιβλιοθήκες για αρκετό καιρό ακόµη. Αλλά δεν υπάρχει ωστόσο αµφισβήτηση ότι οι βι-
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βλιοθήκες έχουν αρχίσει προ πολλού να στρέφουν την προσοχή τους και σε τρόπους ηλε-
κτρονικής αποθήκευσης. 

Η ευρετηριοποίηση είναι ένα από τα φλέγοντα ζητήµατα που απασχολούν µια βι-
βλιοθήκη και γίνονται πολλές προσπάθειες για την καθιέρωση προτύπων ευρετηριοποίη-
σης και δηµιουργίας καταλόγων. Η µεταφορά πολλών υπηρεσιών βιβλιοθηκών σε ψη-
φιακή µορφή δηµιουργεί προκλήσεις. Από τη στιγµή που το πλήρες κείµενο θα είναι σε 
ηλεκτρονική µορφή, η ευρετηριοποίηση αποκτά τεράστια σηµασία. Μια από τις υπηρε-
σίες που προσφέρει µια βιβλιοθήκη είναι η ύπαρξη ανθρώπων που βοηθούν τους ενδιαφε-
ρόµενους να βρουν αυτό που ψάχνουν πιο εύκολα. Από τη στιγµή που τα κείµενα θα υ-
πάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή, ο ρόλος αυτός από ειδικός στην αναζήτηση θα µετα-
τραπεί σε ειδικό στην ανάλυση του κειµένου. Η αναζήτηση πλέον θα επιστρέφει τόσα 
πολλά αποτελέσµατα, που θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που να αναγνωρίζει την αξία των 
πληροφοριών αυτών για το χρήστη. Αυτός θα είναι πλέον και ο ρόλος των µελλοντικών 
βιβλιοθηκών. 

Ο τοµέας της αποθήκευσης και ανάκτησης της πληροφορίας αντιµετωπίζει µέρος 
µόνο των θεµάτων που απασχολούν µια ψηφιακή βιβλιοθήκη. Το επίκεντρο της προσοχής 
είναι στην αναζήτηση και ανάκτηση δεδοµένων κειµένου χωρίς να δοθεί προσοχή στην 
καθιέρωση προτύπων στα περιεχόµενα του συστήµατος. Έχει επίσης αγνοηθεί το θέµα 
των πνευµατικών δικαιωµάτων και το θέµα της µετατροπής της υπάρχουσας βιβλιογρα-
φίας σε ηλεκτρονική µορφή, ενώ ούτε γίνεται λόγος για τη δηµιουργία ενός προτύπου της 
µορφής αυτής έχοντας υπόψη και το γεγονός ότι τα πρότυπα εξελίσσονται. 

Ο όρος αποθήκη δεδοµένων προέρχεται κυρίως από τον εµπορικό τοµέα και λιγό-
τερο από τον ακαδηµαϊκό. Μια αποθήκη δεδοµένων χρησιµοποιεί τεχνολογία OLAP (On 
Line Analytical Processing), ενώ ένα Σ.∆.Β.∆. αποτελεί ένα OLTP (On Line Transaction 
Processing) σύστηµα. Σκοπός των αποθηκών δεδοµένων είναι να προσφέρουν κρίσιµες 
πληροφορίες στα άτοµα που λαµβάνουν αποφάσεις για το µέλλον των επιχειρήσεων. Οι 
αποθήκες δεδοµένων στηρίζονται σε µια αρχιτεκτονική τριών σειρών (3-tier architecture), 
που αποτελείται από ένα Σ.∆.Β.∆., µια πολυ-διάστατη µηχανή OLAP καθώς και εργαλεία 
ανάλυσης στον πελάτη (client). ∆ιαπιστώνει κανείς ότι µια αποθήκη δεδοµένων έχει στενή 
συσχέτιση µε ένα Σ.∆.Β.∆. 

Οι αποθήκες δεδοµένων και τα ΣΑΠ έχουν κοινά σηµεία στο ότι και τα δυο έχουν 
ανάγκη για αναζήτηση και ανάκτηση πληροφορίας. Ωστόσο, µια αποθήκη δεδοµένων ε-
πικεντρώνεται πιο πολύ σε δοµηµένη πληροφορία και σε τεχνολογίες που βοηθούν στη 
λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, υπάρχει και ο όρος εξόρυξη δεδοµένων (data mining) που 
ονοµάζεται η διαδικασία η οποία επεξεργάζεται τα δεδοµένα, εξάγει συσχετίσεις και ε-
ξαρτήσεις που δεν ήταν αρχικά µέρος του σχεδιασµού. Το µεγαλύτερο µέρος της ερευ-
νητικής προσπάθειας επικεντρώνεται στην στατιστική, στην αναγνώριση σχεδίων και σε 
αλγορίθµους τεχνητής νοηµοσύνης για την ανακάλυψη κρυµµένων σχέσεων µεταξύ των 
δεδοµένων. 
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2.1 Εισαγωγή 
 

Το διαδίκτυο ξεκίνησε ως µια ακαδηµαϊκή προσπάθεια επικοινωνίας των πανεπι-
στηµίων όλου του κόσµου, ωστόσο κανείς ίσως δεν είχε φανταστεί τη τεράστια εξάπλωση 
που θα είχε. Στις µέρες µας, το διαδίκτυο χρησιµοποιείται από όλους, για όλων των ειδών 
τις ανάγκες, για ενηµέρωση, για ψυχαγωγία, για δουλειά, κά. Παραµένει φυσικά η δυνα-
τότητα της επικοινωνίας, του πρωτεύοντα ρόλου δηµιουργίας του διαδικτύου, ενώ έχει 
αρχίσει πλέον και η εισαγωγή του παράγοντα εµπορίου, µέσω των ηλεκτρονικών αγορών. 
Στην εξάπλωση του διαδικτύου, στην εισαγωγή του στα νοικοκυριά και στη χρησιµοποί-
ησή του από χρήστες που λίγη σχέση έχουν µε τους υπολογιστές και την πληροφορική, 
συνέβαλε και η εισαγωγή του παγκόσµιου ιστού (world wide web), που απλοποίησε αρ-
κετά τη χρήση του διαδικτύου µέσω των γραφικών προγραµµάτων πλοήγησης (browsers). 

Η δοµή του διαδικτύου παραµένει µη ιεραρχική µε αποτέλεσµα να είναι αρκετά 
δύσκολο για το χρήστη να εντοπίσει εύκολα την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Η δη-
µιουργία νέων τόπων (web sites) και σελίδων µε εκθετικό ρυθµό έκανε επιτακτική την 
ανάγκη ύπαρξης κάποιων τρόπων αναζήτησης µέσα στον κυκεώνα των πληροφοριών του 
διαδικτύου. Οι µηχανές αναζήτησης εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. ∆ιευκολύνουν το χρή-
στη να εντοπίσει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Ίσως οι προσπάθειες να µην είναι 
πάντοτε επιτυχείς, µερικές φορές είναι πιθανό ο χρήστης να µην εντοπίσει την πληροφο-
ρία που θέλει, ωστόσο είναι σίγουρο ότι οι µηχανές αναζήτησης του διαδικτύου είναι πο-
λύτιµες και χωρίς αυτές, η πλοήγηση (browsing) σε αυτό θα ήταν από αρκετά δύσκολη 
έως αδύνατη. 

 
2.2 Ορισµός της µηχανής αναζήτησης 
 

Η µηχανή αναζήτησης είναι ένας από τους κύριους τρόπους για την εύρεση τόπων 
στο διαδίκτυο. Είναι ίσως δύσκολο να δώσει κανείς ένα ακριβή ορισµό του τι είναι µια 
µηχανή αναζήτησης, µιας και οι σύγχρονες µηχανές αναζήτησης προσφέρουν πολλές πλέ-
ον υπηρεσίες, που ξεφεύγουν από τη στενή έννοια του τρόπου αναζήτησης πληροφοριών, 
Από µια πιο τεχνική σκοπιά, η µηχανή αναζήτησης είναι ένας τόπος που προσφέρει ένα 
πεδίο εισαγωγής κειµένου όπου ο χρήστης εισάγει την ερώτησή του, µια λέξη ή φράση, 
και αφού την αποστείλει, η µηχανή αναζήτησης την επεξεργάζεται και παρουσιάζει το 
αποτέλεσµα στο χρήστη. Στην ουσία η µηχανή αναζήτησης κοιτάει σε ένα ευρετήριο (in-
dex) στο οποίο υπάρχουν ευρετηριοποιηµένοι τόποι και παρουσιάζει τους τόπους εκείνους 
που θεωρεί ότι ενδιαφέρουν το χρήστη. 

 
2.3 Τρόπος λειτουργίας 
 

Η µηχανή αναζήτησης δηµιουργεί τις λίστες της αυτόµατα. Αυτό το κάνει έρπο-
ντας (crawl) στο web και οι χρήστες ψάχνουν αυτά που έχει βρει η µηχανή. Εάν αλλα-
χθούν µία ή περισσότερες σελίδες, η µηχανή εντοπίζει την αλλαγή και επαναευρετηριο-
ποιεί τις νέες σελίδες. 

Μια µηχανή αναζήτησης αποτελείται από τρία µέρη. Το πρώτο είναι η αράχνη 
(spider), που ονοµάζεται το µέρος εκείνο της µηχανής που «έρπει» στο web. Η «αράχνη» 
επισκέπτεται µια ιστοσελίδα (web page) και µετά ακολουθεί τους συνδέσµους  που περιέ-
χει η σελίδα. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται crawling. Η «αράχνη» επιστρέφει στη σελίδα 
αυτή σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για παράδειγµα κάθε ένα ή δύο µήνες, για να εντοπί-
σει τυχόν αλλαγές. 
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Ό,τι βρει η «αράχνη» επιστρέφεται στο δεύτερο µέρος της µηχανής, το ευρετήριο. 
Το ευρετήριο, που πολλές φορές ονοµάζεται και κατάλογος, µοιάζει µε ένα τεράστιο βι-
βλίο που περιέχει κάθε σελίδα που έψαξε η «αράχνη». Εάν µια σελίδα αλλάξει, τότε το 
βιβλίο αυτό ενηµερώνεται µε τις νέες πληροφορίες. Αυτή η διαδικασία, η ενηµέρωση του 
βιβλίου που στην ουσία είναι η ευρετηριοποίηση, µπορεί να αργήσει λίγο από τη λήψη 
των πληροφοριών της «αράχνης». Έτσι, ενώ µία σελίδα έχει επισκεφθεί από αυτήν, µπο-
ρεί να µην έχει συµπεριληφθεί ακόµη στο ευρετήριο και δεν είναι έτσι άµεσα διαθέσιµη 
από τους χρήστες που κάνουν αναζήτηση. 

Το τρίτο µέρος είναι το λογισµικό που στηρίζει τη µηχανή. Είναι το πρόγραµµα 
που ψάχνει µεταξύ των εκατοµµυρίων σελίδων που είναι ευρετηριοποιηµένες για να βρει 
αυτές που ικανοποιούν µια συνθήκη και να τις διαβαθµίσει σε σχέση µε αυτό που θεωρεί 
ότι είναι το πιο σχετιζόµενο. 

 
2.4 Χαρακτηριστικά των µηχανών αναζήτησης 
 

Παρόλο που όλες οι µηχανές αναζήτησης αποτελούνται από τα τρία µέρη που πε-
ριγράφονται παραπάνω, υπάρχουν διαφορές, που εξηγούν και το γεγονός ότι η ίδια ανα-
ζήτηση σε διαφορετικές µηχανές παράγει και διαφορετικά αποτελέσµατα. Οι διαφορές 
αυτές έχουν σχέση µε το ποια χαρακτηριστικά υποστηρίζει η κάθε µηχανή και µε ποιο 
τρόπο αντιµετωπίζει τέσσερα κυρίως ζητήµατα, που έχουν σχέση µε το crawling, την ευ-
ρετηριοποίηση, τη διαβάθµιση και το spamming, που θα εξηγηθεί παρακάτω (§2.4.4). Πα-
ράλληλα, αναπτύσσεται και ο τρόπος µε τον οποίο οι µηχανές κάνουν διάκριση µεταξύ 
κεφαλαίων-πεζών. 

 
2.4.1 Crawling 
 

Τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν οι σύγχρονες µηχανές αναζήτησης1 σε σχέ-
ση µε το crawling έχουν να κάνουν µε το πόσο καλά µια µηχανή ψάχνει τους τόπους. 

Ένα χαρακτηριστικό που έχουν µηχανές όπως οι AltaVista, Google, Inktomi και 
Northern Light είναι το deep crawl, που έχει σχέση µε το ότι οι µηχανές αυτές θα εµφανί-
σουν πολλές σελίδες από ένα τόπο, ακόµη κι αν οι σελίδες αυτές δεν αποσταλούν στις µη-
χανές για ευρετηριοποίηση. Μηχανές που δεν έχουν το χαρακτηριστικό αυτό, όπως οι Ex-
cite, Go και Lycos θα εµφανίσουν σαφώς λιγότερες σελίδες από τον τόπο. Σε γενικές 
γραµµές, όσο πιο µεγάλο είναι το µέγεθος του ευρετηρίου µιας µηχανής, τόσο περισσότε-
ρες σελίδες µπορεί να συµπεριλάβει. 

Η στιγµιαία ευρετηριοποίηση έχει σχέση µε το αν µία σελίδα που θα αποσταλεί στη 
µηχανή για ευρετηριοποίηση, θα ευρετηριοποιηθεί και θα είναι διαθέσιµη για αναζήτηση 
σε σύντοµο σχετικά χρονικό διάστηµα, για παράδειγµα µετά από µία ή δύο µέρες. 

Η συµπεριφορά των µηχανών σε σχέση µε τα πλαίσια2 φαίνεται από το αν τα υπο-
στηρίζουν. Σελίδες που περιέχουν πλαίσια είναι πιθανό να µην ευρετηριοποιηθούν από 
µία µηχανή. 

Η υποστήριξη των χαρτογραφηµένων εικόνων (image maps)3 έχει σχέση µε το αν 
οι µηχανές µπορούν να ακολουθήσουν τους συνδέσµους µέσω αυτών. 

                                                 
1 Τα χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν για τις µηχανές αναζήτησης ισχύουν όπως έχουν µέχρι τις 14 Ια-
νουαρίου 2000. 
2 Τα πλαίσια (frames) είναι χαρακτηριστικό που εµφανίστηκε µε το πρότυπο HTML έκδοση 3.2. Επιτρέπει 
τον χωρισµό της σελίδας σε περισσότερες, µε τη βοήθεια πλαισίων. Αυτό δηλαδή που βλέπει ο χρήστης 
στην οθόνη είναι πολλές σελίδες ταυτόχρονα. 
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Η ύπαρξη ενός αρχείου µε όνοµα robots.txt έχει σχέση µε το αν το άτοµο που 
συντηρεί ένα τόπο (webmaster) θέλει να µην επιτρέψει µια µηχανή αναζήτησης να ψάξει 
τον τόπο του. Παράλληλα, αν µια σελίδα περιέχει την meta παραποµπή (tag) robot στον 
πηγαίο κώδικα της HTML, τότε δεν θα ευρετηριοποιηθεί. 

Ένας ακόµη τρόπος για να διαπιστώσει µια µηχανή ποιες σελίδες πρέπει να ευρε-
τηριοποιήσει είναι µε το να εξετάσει πόσο «δηµοφιλής» είναι µια σελίδα από το να µετρή-
σει πόσοι σύνδεσµοι από άλλες σελίδες οδηγούν στη σελίδα αυτή. 

Χαρακτηριστικό που έχει σχέση µε τη συχνότητα ανανέωσης των σελίδων είναι το 
αν µια µηχανή «µαθαίνει» πόσο συχνά αλλάζουν οι σελίδες και ανάλογα µε τη συχνότητα 
αυτή, η µηχανή αλλάζει και τη δική της συχνότητα µε την οποία επισκέπτεται τις σελίδες 
αυτές. 

Ένα οµολογουµένως χρήσιµο χαρακτηριστικό για τον σχεδιαστή ενός τόπου είναι 
να του επιτρέπει η µηχανή να µάθει αν ο τόπος του χρήστη υπάρχει ήδη στους καταλό-
γους της µηχανής. Για παράδειγµα, η µηχανή Go µπορεί να εµφανίσει την πληροφορία 
αυτή, αν ο χρήστης εισάγει στο πεδίο εισαγωγής κειµένου τη λέξη κλειδί ‘url:’, ακολου-
θούµενη από τη διεύθυνση του τόπου που ενδιαφέρει το χρήστη. 

 
2.4.2 Ευρετηριοποίηση 
 

Τα χαρακτηριστικά των µηχανών αναζήτησης σε σχέση µε την ευρετηριοποίηση 
έχουν να κάνουν µε το πώς ακριβώς γίνεται αυτή. 

Η πρώτη δυνατότητα έχει να κάνει µε την ευρετηριοποίηση όλου του ορατού κει-
µένου της σελίδας, αν και µερικές σελίδες µπορεί να µην ευρετηριοποιούν στοπ λέξεις ή 
λέξεις που θεωρούνται spam. 

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο αποκλεισµός των στοπ λέξεων, είτε εκτός ευ-
ρετηρίου, είτε αποκλεισµός τους κατά τη διάρκεια επεξεργασίας µιας ερώτησης. Λόγοι 
για τους οποίους αποκλείονται αυτές οι λέξεις έχουν να κάνουν µε την ελάττωση σε απο-
θηκευτικό χώρο του ευρετηρίου και µε την αύξηση της ταχύτητας των αναζητήσεων. 

Εκτός από την meta παραποµπή robot που αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχει και η 
δυνατότητα υποστήριξης επιπλέον παραποµπών που βοηθούν στην εξαγωγή περίληψης 
της σελίδας από κάποιες µηχανές (παραποµπή description) και στη συµπερίληψη λέξεων 
κλειδιών που έχουν σχέση µε τη σελίδα (παραποµπή keywords). Αυτές οι δύο παραπο-
µπές, που είναι και οι κυριότερες, στην περίπτωση που υποστηρίζονται από τη µηχανή, 
µπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο στη σειρά διαβάθµισης της σελίδας. 

Υποστήριξη της παραποµπής ALT του HTML προτύπου και του κειµένου εντός 
σχολίων της σελίδας, που έχουν να κάνουν µε την ευρετηριοποίηση ή όχι του εναλλακτι-
κού κειµένου στη θέση µιας εικόνας, που εµφανίζεται αντί των εικόνων για προγράµµατα 
πλοήγησης σε περιβάλλον χαρακτήρων όπως το δηµοφιλές lynx του Unix, καθώς και την 
ευρετηριοποίηση του κειµένου εντός των σχολίων της σελίδας, τα οποία δεν εµφανίζονται 
στο χρήστη κατά τη διάρκεια εµφάνισής της. 

Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό σε σχέση µε την ευρετηριοποίηση, είναι η υποστή-
ριξη της αποκοπής κοινότυπων καταλήξεων (stemming), αν η µηχανή δηλαδή θα υποστη-
ρίζει αναζήτηση σε σχέση µε τη «ρίζα» της λέξης, για παράδειγµα αναζήτηση για ‘swim’ 
θα επιστρέψει και τα ‘swims’ ή ‘swimming’. 

 
2.4.3 ∆ιαβάθµιση 
 
                                                                                                                                                   
3 Image maps είναι εικόνες που περιέχουν πολλούς συνδέσµους. Ανάλογα µε το που θα κάνει κλικ ο χρή-
στης, θα ακολουθήσει και διαφορετικό σύνδεσµο. 
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Οι περισσότερες µηχανές χρησιµοποιούν τη θέση και τη συχνότητα εµφάνισης 
µιας λέξης κλειδί σε µια σελίδα για να την κατατάξουν στη σειρά διαβάθµισης. Ωστόσο, ο 
ακριβής µηχανισµός είναι λίγο διαφορετικός για κάθε µηχανή. Υπάρχει µια σειρά χαρα-
κτηριστικών µε τα οποία η µηχανή τροποποιεί λίγο τη θέση κατάταξης της σελίδας στη 
σειρά διαβάθµισης. 

Μερικές µηχανές χρησιµοποιούν τις meta παραποµπές για να δώσουν µια µικρή 
ώθηση στη σειρά διαβάθµισης της σελίδας. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι όλες οι µηχανές 
που υποστηρίζουν τις meta παραποµπές θα δώσουν αυτή την ώθηση. Αυτό εξαρτάται και 
πάλι από τον τρόπο λειτουργίας της µηχανής. 

Εάν ένας τόπος υπάρχει ήδη σε ένα κατάλογο, το γεγονός αυτό µπορεί να ωθήσει 
τον τόπο ψηλότερα στη σειρά διαβάθµισης. 

Όπως περιγράφηκε πιο πάνω, το πόσο «δηµοφιλής» είναι µια σελίδα µπορεί να τη 
βοηθήσει σε κάποιο βαθµό στη σειρά διαβάθµισης. 

Επίσης, οι µηχανές είναι αρκετά έξυπνες στο να αλλάζουν τη σειρά διαβάθµισης 
των σελίδων ανάλογα µε το σύνδεσµο που θα κάνει κλικ ο χρήστης στη λίστα αποτελέ-
σµατος. 

 
2.4.4 Spamming 
 

Οι περισσότερες µηχανές αναζήτησης υποβαθµίζουν ένα τόπο αν θεωρηθεί ότι δη-
µιουργούν spam για να βελτιώσει τη θέση του στη σειρά διαβάθµισης. Το spam θεωρείται 
«θόρυβος», ένας «φτηνός» τρόπος µε τον οποίο ο σχεδιαστής ενός τόπου µπορεί να αυξή-
σει τη δηµοτικότητα των σελίδων του. Μια συνηθισµένη τακτική είναι η διαρκής επανά-
ληψη των ίδιων λέξεων στη σελίδα. Αν η µηχανή εντοπίσει κάτι τέτοιο, τότε µπορεί να 
τοποθετήσει τον τόπο χαµηλότερα στη σειρά διαβάθµισης. Υπάρχουν χαρακτηριστικά 
που βοηθούν στον εντοπισµό του spam. 

Μερικοί σχεδιαστές τόπων δηµιουργούν σελίδες που οδηγούν αυτόµατα τους χρή-
στες σε διαφορετικές σελίδες µέσα στον τόπο. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι η meta 
παραποµπή refresh. Μερικές µηχανές δε θα ευρετηριοποιήσουν τέτοιες σελίδες. 

Μια άλλη τεχνική είναι να υπάρχει κείµενο του οποίου το χρώµα είναι ίδιο µε το 
χρώµα του υπόβαθρου ώστε να µην είναι ορατό στο χρήστη. Το κείµενο αυτό ονοµάζεται 
αόρατο κείµενο. Πολλές µηχανές είτε δεν ευρετηριοποιούν κείµενο τέτοιου είδους, είτε 
όλη τη σελίδα που περιέχει το κείµενο. 

Άλλη τεχνική παρόµοια µε εκείνη του αόρατου κειµένου είναι κείµενο µε πολύ µι-
κρό µέγεθος γραµµατοσειράς ώστε να µην είναι εύκολα ορατό στο χρήστη. Τέτοιες σελί-
δες µπορεί να θεωρηθεί ότι προκαλούν spam και είτε δεν ευρετηριοποιείται το συγκεκρι-
µένο τµήµα κειµένου, είτε δεν ευρετηριοποιείται ολόκληρη η σελίδα. 

 
2.4.5 Πώς αντιµετωπίζονται τα κεφαλαία και πεζά 
 

Οι άνθρωποι ξοδεύουν αρκετό χρόνο σχετικά µε τα κεφαλαία και πεζά, ειδικά σε 
ότι αφορά στις meta παραποµπές. Αυτό συµβαίνει επειδή µερικές µηχανές αναζήτησης 
κάνουν διάκριση µεταξύ κεφαλαίων-πεζών, ενώ άλλες όχι. Επειδή όµως ένας σχεδιαστής  
τόπου δεν θέλει να χάσει κίνηση, στις meta παραποµπές εισάγει παραλλαγές λέξεων, ό-
πως : 
entertainment, Entertainment, ENTERTAINMENT 
 

Το πρόβληµα µε τα παραπάνω είναι ότι αυτές οι επαναλήψεις της ίδιας λέξης µπο-
ρεί να προκαλέσουν το µηχανισµό για την αποφυγή spamming της µηχανής, ειδικά όταν 
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υπάρχουν φράσεις. Για παράδειγµα, µπορεί να φανταστεί κανείς τις παραλλαγές της φρά-
σης ‘golf courses’ : 
golf courses, Golf courses, Golf Courses, golf Courses, GOLF COURSES, 
GOLF courses, golf COURSES 
 
που είναι λίγοι µόνο από τους συνδυασµούς που προκύπτουν, αν ο σχεδιαστής του τόπου 
αποφασίσει να συµπεριλάβει ενικό και πληθυντικό µαζί. 

Αυτό που πρέπει λοιπόν να γίνει στην περίπτωση αυτή είναι να χρησιµοποιούνται 
τα πεζά, εφόσον το µεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών χρησιµοποιεί πεζά και προς το πα-
ρόν τουλάχιστον είναι ελάχιστες οι µηχανές που κάνουν διάκριση µεταξύ κεφαλαίων-πε-
ζών, µεταξύ των οποίων είναι το AltaVista και Go. Παραδείγµατα µηχανών που δεν κά-
νουν διάκριση είναι το AOL Search, το Excite, το Google, το Lycos, κά. Στο AltaVista για 
παράδειγµα, το ‘buenavista’ θα επιστρέψει αποτελέσµατα για το ‘buenavista’ ασχέτως 
όµως των κεφαλαίων-πεζών, αλλά αναζήτηση για το ‘BUENAVISTA’, θα επιστρέψει α-
ποτελέσµατα για το ‘BUENAVISTA’ και µόνο, ενώ το Excite θα επέστρεφε αποτελέ-
σµατα ασχέτως των κεφαλαίων. Βλέπει κανείς ότι αυτή η διάκριση γίνεται υπέρ των ερω-
τήσεων που περιέχουν κεφαλαίους χαρακτήρες. 

 
2.5 Μηχανές αναζήτησης και θεµατικοί κατάλογοι 
 

Ο όρος «µηχανή αναζήτησης» χρησιµοποιείται συχνά για να περιγράψει τόσο µια 
πραγµατική µηχανή αναζήτησης, όσο και ένα θεµατικό κατάλογο. Ωστόσο, δεν είναι το 
ίδιο. Η διαφορά έγκειται στο πως δηµιουργούνται οι κατάλογοι σε κάθε περίπτωση. 

 
2.5.1 Μηχανές αναζήτησης 
 

Οι µηχανές αναζήτησης όπως το AltaVista και το HotBot, δηµιουργούν τις λίστες 
τους αυτόµατα. Ψάχνουν το δίκτυο και οι χρήστες στη συνέχεια κάνουν αναζήτηση σε 
αυτά που έχουν βρει οι «αράχνες» των µηχανών. Αν αλλαχθεί µία σελίδα, η µηχανή αυ-
τόµατα εντοπίζει την αλλαγή. Οι τίτλοι της σελίδας, το «σώµα» της και άλλα στοιχεία, 
όλα παίζουν ρόλο στο πως θα κατατάσσεται. 

Μια ειδική κατηγορία των µηχανών αναζήτησης είναι οι metacrawlers. Οι metac-
rawlers δεν ψάχνουν στο διαδίκτυο όπως οι κλασικές µηχανές, δεν διαθέτουν δηλαδή δική 
τους «αράχνη», αλλά την ερώτηση που υποβάλλει ο χρήστης, την στέλνουν σε πολλές 
διαφορετικές µηχανές από τις οποίες λαµβάνουν τα αποτελέσµατα και τα παρουσιάζουν 
συγκεντρωµένα στο χρήστη. 

 
2.5.2 Θεµατικοί κατάλογοι 
 

Ο θεµατικός κατάλογος βασίζεται πάντα στην ανθρώπινη παρέµβαση για τη δη-
µιουργία των λιστών του. Ένας σχεδιαστής τόπου αποστέλλει µια µικρή περιγραφή στο 
θεµατικό κατάλογο για ολόκληρο τον τόπο του ή οι σχεδιαστές του θεµατικού καταλόγου 
γράφουν µια δική τους περίληψη για τους τόπους που επιθεωρούν. Μια αναζήτηση ψάχνει 
µόνο σε αυτές τις περιλήψεις. Αυτό ίσως φαίνεται αδυναµία του θεµατικού καταλόγου, 
αλλά πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι οι θεµατικοί κατάλογοι περιέχουν οργάνωση των τό-
πων σε κατηγορίες και είναι έτσι πιο εύκολο για το χρήστη να εντοπίσει την πληροφορία 
που θέλει, ξεκινώντας από µια ευρεία κατηγορία και περιορίζοντας όσο προχωρά, το πε-
δίο κίνησής του µέχρι να βρει σελίδες σχετιζόµενες µε το θέµα του. 
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Αλλαγή σε µια σελίδα του τόπου δεν έχει κανένα αποτέλεσµα στην κατηγοριοποί-
ησή του. Στοιχεία που είναι χρήσιµα για την βελτίωση της θέσης ενός τόπου σε µια µη-
χανή αναζήτησης δεν έχουν κανένα αποτέλεσµα στο θεµατικό κατάλογο. Η µόνη εξαί-
ρεση είναι ότι ένας τόπος πλούσιος σε περιεχόµενο έχει µεγαλύτερες πιθανότητες να επι-
θεωρηθεί σε σχέση µε ένα τόπο µε φτωχότερο περιεχόµενο. 

Ο γνωστότερος και µεγαλύτερος θεµατικός κατάλογος του διαδικτύου είναι το δη-
µοφιλές Yahoo! (http://www.yahoo.com). 

 
2.6 Κατηγορίες µηχανών αναζήτησης 
 

Λόγω του τεράστιου όγκου πληροφοριών που υπάρχει στο διαδίκτυο, πολλές µη-
χανές αναζήτησης απευθύνονται σε συγκεκριµένες θεµατικές κατηγορίες. ∆ε λείπουν βέ-
βαια και οι µηχανές αναζήτησης γενικού περιεχοµένου. 

 
2.6.1 Γενικού περιεχοµένου 
 

Οι µηχανές αναζήτησης γενικού περιεχοµένου είναι και οι πιο δηµοφιλείς. Καθέ-
νας που διατηρεί ένα τόπο στο διαδίκτυο θέλει ο τόπος του να συµπεριλαµβάνεται στις 
λίστες των µηχανών αυτών, λόγω της µεγάλης τους κίνησης. Στην κατηγορία αυτή περι-
λαµβάνονται επίσης και µηχανές οι οποίες πουλάνε την τοποθέτηση ενός τόπου στις λί-
στες τους. Το γεγονός αυτό δεν θα έπρεπε να κάνει ένα χρήστη να αποφεύγει τη χρησιµο-
ποίηση των µηχανών αυτών, διότι όταν ψάχνει για υπηρεσίες και προϊόντα, θα µπορούσε 
να βρει εταιρίες που µπορούν να πληρώσουν για τη διαφήµισή τους και οι οποίες τυχαίνει 
να τον ενδιαφέρουν. Παραδείγµατα τέτοιων µηχανών είναι το GoTo 
(http://www.goto.com), του οποίου τα αποτελέσµατα από τη δωρεάν λίστα προέρχονται από 
το Inktomi (http://www.inktomi.com), που ανήκει στις µηχανές αναζήτησης γενικού µη-
πληρωµένου περιεχοµένου, το FindWhat (http://www.findwhat.com), κά. Οι πιο γνωστές 
από τις µηχανές γενικού περιεχοµένου είναι το AltaVista (http://www.altavista.com), το Ex-
cite (http://www.excite.com), το Lycos (http://www.lycos.com), το Northern Light 
(http://www.northernlight.com), κά. 

 
2.6.2 Εξυπηρέτησης παιδικών αναγκών 
 

Οι µηχανές αυτές επικεντρώνουν σε τόπους που είναι κατάλληλοι για παιδιά και 
αποκλείουν εκείνους που περιέχουν υλικό ακατάλληλο. Έτσι, υπάρχουν µηχανές αναζή-
τησης άρθρων, γενικού περιεχοµένου, όπως το AOL NetFind Kids Only 
(http://www.aol.com/netfind/kids/), το Yahooligans (http://www.yahooligans.com), κά., ενώ 
µερικές µηχανές αναζήτησης γενικού περιεχοµένου περιέχουν φίλτρα που προσπαθούν να 
αποκλείσουν υλικό ακατάλληλο για τα παιδιά, όπως το Family Filter του AltaVista, το 
Excite’s Magellan (http://magellan.excite.com) που προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης 
σε τόπους που έχουν «πράσινο φως» από µια επιλογή στην κεντρική σελίδα αναζήτησης. 
Μάλιστα υπάρχουν µηχανές ειδικά για γονείς, µε άρθρα σχετικά µε την εγκυµοσύνη, τη 
µόρφωση των παιδιών, κτλ. όπως το ABC’s of Parenting (http://www.abcparenting.com) και 
το The Labor Of Love (http://www.thelaboroflove.com/websearch/links/). 

 
2.6.3 Metacrawlers 
 

Οι metacrawlers, από τους οποίους υπάρχει µια κατηγορία στην οποία ο χρήστης 
επιλέγει από µια πληθώρα τις µηχανές στις οποίες θα σταλεί η ερώτησή του. Παραδείγ-
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µατα τέτοιων είναι το Search-It-All (http://www.search-it-all.com), το Skworm 
(http://www.skworm.com), το OneSeek (http://www.oneseek.com), κά. Παραδείγµατα γενι-
κών metacrawlers είναι το Go2Net/Metacrawler (http://www.go2net.com), το Dogpile 
(http://www.dogpile.com), το Inference Find (http://www.infind.com), κά. 

 
2.6.4 Εύρεσης αρχείων πολυµέσων 
 

Οι µηχανές αυτές αναζητούν αρχεία πολυµέσων, δηλαδή εικόνες, αρχεία ήχων, 
κτλ. Παραδείγµατα είναι το AltaVista Photo Finder (http://image.altavista.com/cgi-
bin/avncgi), το Ditto (http://www.ditto.com), το Lycos Pictures and Sounds 
(http://www.lycos.com/picturethis/), το Scour.net (http://scour.net), ενώ υπάρχουν πολλές µη-
χανές αναζήτησης αρχείων MP34. 

 
2.6.5 Αναζήτησης ειδήσεων και νέων 
 

Μηχανές αναζήτησης ειδήσεων, όπως το Excite NewsTracker (http://nt.excite.com), 
το News Index (http://www.newsindex.com), τα νέα από το Northern Light 
(http://www.northernlight.com/news.html), που προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως το 
Associated Press και το Business Wire, κά. 

 
2.6.6 Αναζήτησης συγκεκριµένου γεωγραφικού χώρου 
 

Μηχανές αναζήτησης που έχουν συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο δράσης. Οι µη-
χανές αυτές συνήθως είναι γενικού περιεχοµένου. Έτσι, υπάρχουν µηχανές που αναζη-
τούν σε τόπους της Αφρικής, όπως το Mosaique (http://www.mosaique.net), ο θεµατικός 
κατάλογος Orientation Africa (http://af.orientation.com), το Zebra (http://www.zebra.co.za), 
κά., της Αµερικής, για την οποία υπάρχουν ειδικά για τον Καναδά και τη λατινική Αµε-
ρική, της Ασίας όπως το AltaVista Asia (http://altavista.skali.com.my), της Αυστραλίας και 
Νέας Ζηλανδίας, όπως το AltaVista Australia (http://www.altavista.yellowpages.com.au), το 
Anzwers (http://www.anzwers.com.au), κά., της Ευρώπης, η οποία έχει αρκετά µεγάλο πλή-
θος µηχανών, πχ. για την Ελλάδα υπάρχει το iBoom (http://www.iboom.gr), ενώ για όλη 
την Ευρώπη υπάρχει το EuroSeek (http://www.euroseek.net), της Κεντρικής Ανατολής, ό-
πως το Arabist (http://www.arabist.com), και µηχανές που κάνουν αναζήτηση βάσει της 
γλώσσας, όπως το WorldBlaze Search (http://www.worldblaze.com/search.html), το οποίο 
δέχεται ερώτηση σε Αγγλικά, το µεταφράζει σε µια από τις γλώσσες που επιλέγει ο χρή-
στης, το στέλνει στο Inktomi και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µεταφρασµένα στα Αγ-
γλικά, κτλ. 

 
2.6.7 Εξειδικευµένων θεµάτων 
 

Η κατηγορία αυτή των µηχανών έχουν συγκεκριµένο θεµατικό χώρο δράσης. Έτσι, 
υπάρχουν µηχανές που ειδικεύονται στην απάντηση ερωτήσεων, όπως το Ask Jeeves 
(http://www.askjeeves.com), η οποία δουλεύει µε τη βοήθεια ανθρώπων και προσπαθεί να 
οδηγήσει στη σελίδα που εξηγεί ακριβώς τι είναι αυτό που ρώτησε ο χρήστης. Αν αποτύ-
χει να βρει τέτοια σελίδα, τότε αποστέλλει την ερώτηση σε διάφορες µηχανές αναζήτησης 

                                                 
4 Το αρχείο MP3 είναι µουσικό αρχείο µε µορφοποίηση MPEG-1 Layer III, το οποίο χρησιµοποιείται εκτε-
νώς στο διαδίκτυο για τη διάδοση τραγουδιών, µιας και το µέγεθος αυτών των αρχείων είναι σχετικά µικρό, 
ενώ η ποιότητά τους είναι παραπλήσια εκείνης του µουσικού CD. 
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γενικού περιεχοµένου και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα στο χρήστη. Το KnowPost 
(http://www.knowpost.com) απαντά στην ερώτηση του χρήστη, ο οποίος δεσµεύεται να α-
παντήσει και σε άλλες ερωτήσεις ο ίδιος. Άλλη υποκατηγορία των µηχανών αυτών είναι 
µηχανές που εξειδικεύονται σε θέµατα υπολογιστών και πληροφορικής, όπως το Filez 
(http://www.filez.com), µηχανές αναζήτησης domains5 καθώς και των κατόχων τους, όπως 
το Domain Notes (http://wdvl.internet.com/Internet/Domains/), µηχανές για την αναζήτηση 
οικονοµικών στοιχείων, όπως το Daily Stocks (http://www.dailystocks.com) για την παρα-
κολούθηση των µετοχών, µηχανές αναζήτησης πληροφοριών σχετικά µε τα νοµικά, όπως 
το FindLaw (http://www.findlaw.com), σχετικά µε ιατρικά θέµατα, όπως το MedHunt 
(http://www.hon.ch/MedHunt/) που χρησιµοποιεί εκτός από την «αράχνη» και τον ανθρώ-
πινο παράγοντα για τη δηµιουργία των ευρετηρίων του, µηχανές αναζήτησης ηλεκτρονι-
κών λιστών (mailing lists) και οµάδων συζητήσεων (newsgroups) όπως το Liszt 
(http://www.liszt.com) και το ForumOne (http://www.forumone.com) αντίστοιχα και µηχανές 
που έχουν να κάνουν µε την αγορά προϊόντων µέσω του διαδικτύου, όπως το Buyer’s In-
dex (http://www.buyersindex.com). Παράλληλα, υπάρχουν µηχανές εξειδικευµένες στην 
αναζήτηση επιστηµονικών θεµάτων, όπως το BioCrawler (http://www.biocrawler.com) για 
την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά µε τη βιολογία, το Chemie.de (http://www.chemie.de) 
που ειδικεύεται στη χηµεία, κά. Τέλος υπάρχουν µηχανές αναζήτησης που ειδικεύονται 
στην αναζήτηση στο «αόρατο» web, σε τόπους δηλαδή που δεν ευρετηριοποιούνται από 
τις άλλες µηχανές αναζήτησης. Παράδειγµα τέτοιας µηχανής είναι το Invisible Web 
(http://www.invisibleweb.com) και το Web Data (http://www.webdata.com). 
 
2.7 Βασική σύνταξη ερωτήσεων 
 

Όπως ειπώθηκε προηγουµένως, οι µηχανές αναζήτησης δεν είναι ίδιες. Για το λόγο 
αυτό η σύνταξη των ερωτήσεων που µπορεί να δεχθεί η καθεµία είναι διαφορετική, ω-
στόσο υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες που πρακτικά ισχύουν για όλες τις µηχανές. 

Ένας βασικός κανόνας είναι ότι ο χρήστης πρέπει να είναι συγκεκριµένος αναφο-
ρικά µε αυτό που ψάχνει. Όσο πιο συγκεκριµένος είναι, τόσο πιο πιθανό είναι να βρει αυ-
τό για το οποίο ψάχνει. Όταν για παράδειγµα θέλει να βρει οτιδήποτε σχετικό µε τα λάθη 
(bugs) των Windows 98 πρέπει να δώσει ‘Windows 98 bugs’ κι όχι ένα απλό ‘Windows’. 

Αρκετές φορές, ο χρήστης θέλει τα έγγραφα που του επιστρέφονται από µια ανα-
ζήτηση να περιέχουν όλες τις λέξεις της ερώτησής του. Το σύµβολο ‘+’ το επιτρέπει αυτό. 
Για παράδειγµα, αναζήτηση για το ‘formula+1+Ferrari’ θα επιστρέψει έγγραφα που πε-
ριέχουν και τις τρεις λέξεις. 

Άλλες φορές, είναι επιθυµητό να αποκλεισθούν κάποιες λέξεις, ενώ είναι θεµιτό να 
περιέχονται άλλες. Το σύµβολο ‘-’ εξυπηρετεί το σκοπό αυτό. Για παράδειγµα, αναζή-
τηση για το ‘Windows+98-NT’ θα επιστρέψει έγγραφα που αναφέρονται στα Windows 98 
και όχι στα Windows NT. 

Το σύµβολο ‘+’ χρησιµοποιείται για να εξασφαλίσει την ύπαρξη όλων των λέξεων 
της ερώτησης, ωστόσο δεν εξασφαλίζει την εγγύτητα των λέξεων αυτών, δηλαδή το αν θα 
είναι κοντά ή πιο µακριά η καθεµιά λέξη από τις άλλες στο κείµενο. Είναι έτσι πιθανό ένα 
έγγραφο τελικά να µη σχετίζεται µε αυτό που θέλει ο χρήστης, παρόλο που περιέχει όλες 
τις λέξεις που έθεσε. Κάνοντας µια αναζήτηση φράσης λύνει αυτό το πρόβληµα. Στην πε-
ρίπτωση αυτή η µηχανή αναζήτησης αναζητά έγγραφα που περιέχουν τη φράση που έδω-
σε ο χρήστης ακριβώς όπως είναι. Αυτό γίνεται περικλείοντας τη φράση µέσα σε διπλά 

                                                 
5 Domain ονοµάζεται το µνηµονικό όνοµα που χρησιµοποιείται αντί µιας περιοχής IP διευθύνσεων, για πα-
ράδειγµα το domain του διακοµιστή aetos.it.teithe.gr είναι το it.teithe.gr. 
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εισαγωγικά. Για παράδειγµα, αναζήτηση για το “information retrieval systems” θα επι-
στρέψει έγγραφα που περιέχουν τη φράση όπως δίνεται. 

Φυσικά, όλα αυτά τα σύµβολα µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους για ακόµη 
πιο πολύπλοκα σχήµατα ερωτήσεων. 
 
2.7.1 Λογικοί τελεστές 
 

Οι λογικοί τελεστές AND και NOT προσφέρουν την ίδια λειτουργικότητα µε τα 
σύµβολα ‘+’ και ‘-’. Ο τελεστής OR που χρησιµοποιείται για την ύπαρξη ενός τουλάχι-
στον από τους όρους που συνδέει, δεν έχει κάποιο σύµβολο. Χρησιµοποιείται όπως κατά 
τα γνωστά : 
book OR chapter 

 
Εξ’ ορισµού, οι περισσότερες µηχανές χρησιµοποιούν το OR, παρόλο που τείνουν 

πρώτα να διαβαθµίζουν σελίδες που περιέχουν όλους τους όρους. 
Οι τελεστές AND και NOT χρησιµοποιούνται όπως και τα σύµβολα ‘+’ και ‘-’ ό-

σον αφορά στη σύνταξη. 
Καλό είναι οι λογικοί τελεστές να γράφονται µε κεφαλαίους χαρακτήρες, γιατί σε 

µερικές µηχανές είναι απαραίτητο, όπως το Excite. 
 

2.7.2 Τελεστής NEAR 
 

Ο τελεστής αυτός χρησιµοποιείται για να καθορίσει πόσο κοντά πρέπει να βρίσκο-
νται οι όροι που συνδέει. Χρησιµοποιείται ως εξής : 
message NEAR bottle 
 

Οι µηχανές που υποστηρίζουν τον τελεστή αυτό είναι το AOL Search (πρέπει να 
δοθεί αριθµός απόστασης), το AltaVista (εξ’ ορισµού 10 λέξεις), το Lycos (εξ’ ορισµού 
25 λέξεις) και το WebCrawler (σε απόσταση 2 λέξεων). Σε αυτές τις µηχανές, εκτός του 
AltaVista, µπορεί να γίνει υπέρβαση της εξ’ ορισµού τιµής απόστασης. Αυτό γίνεται κα-
θορίζοντας ένα αριθµό στο τέλος του τελεστή, αµέσως µετά από το χαρακτήρα ‘/’. Για 
παράδειγµα : 
message NEAR/15 bottle 
 
καθορίζει την απόσταση στις 15 λέξεις. 
 
2.8 Μεγέθη των µηχανών αναζήτησης και των θεµατικών καταλόγων 
 
2.8.1 Μεγέθη των µηχανών αναζήτησης 

 
Η εικόνα 2.1 δείχνει τον αριθµό των ιστοσελίδων που έχουν ευρετηριοποιηθεί από 

τις πιο γνωστές µηχανές αναζήτησης (τα στοιχεία έχουν ηµεροµηνία 3 Φεβρουαρίου 
2000). Ένας χρήστης που ψάχνει για ασυνήθιστη ή δύσκολη στην εύρεση πληροφορία θα 
δοκιµάσει να ψάξει σε µηχανή µε µεγάλο µέγεθος ευρετηρίου, επειδή αυτό σηµαίνει ότι 
καλύπτει µεγάλο µέρος του web. Συνεπώς, υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα να βρει αυτό 
που ψάχνει. Ωστόσο, για πιο γενικές αναζητήσεις ή όταν γίνεται αναζήτηση για συγκε-
κριµένα θέµατα, µεγάλο µέγεθος ευρετηρίου δε σηµαίνει αυτόµατα και καλύτερα αποτε-
λέσµατα. Η εκτεταµένη µπάρα για το Google οφείλεται στον τρόπο που χειρίζεται τους 
συνδέσµους, παρόλο που έχει γύρω στα 138 εκατοµµύρια ευρετηριοποιηµένες σελίδες, 
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µπορεί να επιστρέψει ακόµα και σελίδες που δεν έχει επισκεφθεί και έτσι ο αριθµός υπο-
λογίζεται στα 254 εκατοµµύρια. 

Η εικόνα 2.2 δείχνει το µέγεθος των µηχανών σε σχέση µε το χρόνο. Όπως φαίνε-
ται και από το σχήµα, το AltaVista εµφανίστηκε το ∆εκέµβριο του 1995 και το µέγεθός 

του ήταν κατά πολύ µεγαλύτερο από τις άλλες µηχανές. Έτσι, ο συναγωνισµός ανάγκασε 
τους ανταγωνιστές στις αρχές του 1996 να αυξήσουν κι εκείνοι το µέγεθός τους όπως 
φαίνεται και από την εικόνα. Από το Σεπτέµβριο του 1996 µέχρι και το Σεπτέµβριο του 
1997, δεν υπήρξε καµία δραστική αλλαγή στο µέγεθος των µηχανών, παρόλο που το µέ-
γεθος του web συνέχισε να αυξάνει. Από το Σεπτέµβριο του 1997 µέχρι και το τέλος του 
1998, το AltaVista και το Inktomi συναγωνίζονταν µεταξύ τους για το µέγεθος. Αλλά µέ-

Εικόνα 2.2: Μέγεθος µηχανών σε σχέση µε το χρόνο 

Κλειδί: FAST=FAST, AV=AltaVista, EX=Excite, 
NL=Northern Light, GG=Google, INK=Inktomi, Go=Go 

(Infoseek), LY=Lycos 

Εικόνα 2.1: Αριθµός ευρετηριοποιηµένων σελίδων σε 
εκατοµµύρια 
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σα στο 1999, η µάχη αυτή µεταφέρθηκε µεταξύ AltaVista, Northern Light και FAST 
Search. Τον Ιανουάριο του 2000, το FAST Search ανακοίνωσε ότι έσπασε το φράγµα των 
300 εκατοµµυρίων σελίδων, δίνοντάς του το στέµµα του µεγαλύτερου ευρετηρίου στο 
web. Αυτό δεν φαίνεται στην εικόνα, επειδή αυτό ανανεώνεται κάθε τετράµηνο. 

Η εικόνα 2.3 δείχνει την κάλυψη του web από τις µηχανές αναζήτησης. Το Φε-
βρουάριο του 2000, µια πρό-
βλεψη από το Inktomi και το 
NEC Research Institute υπολο-
γίζει ότι υπάρχει περίπου 1 δι-
σεκατοµµύριο σελίδες του web 
που µπορούν να ευρετηριοποιη-
θούν. Το σχήµα δείχνει για κάθε 
µηχανή αναζήτησης ποιο ποσο-
στό του web καλύπτει. Όπως 
φαίνεται από το σχήµα, τα πρω-
τεία έχει το FAST Search µε 
38% και δεύτερο ακολουθεί το 
AltaVista µε 31%. Το Google 
έχει ένα εικονικό ποσοστό 32% 
που το φέρνει δεύτερο µπροστά 
από το AltaVista, αλλά το πραγ-
µατικό του ποσοστό είναι 17%. 

Είναι παράξενο το γεγο-
νός ότι το πολύ ένα 40% του web καλύπτεται από τις µηχανές αναζήτησης, αλλά πρέπει 
να σκεφτεί την ύπαρξη του «αόρατου» web και ότι ίσως πρέπει να είναι ικανοποιηµένος 
µε ένα τέτοιο ποσοστό, εφόσον το διαδίκτυο αναπτύσσεται µε εκθετικούς ρυθµούς. Φυσι-
κά, λόγω και του ανταγωνισµού και της γρήγορης ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου, 
τα ποσοστά αυτά θα αλλάζουν συνεχώς, ώστε κάθε µηχανή αναζήτησης να προσπαθεί να 
παραµένει ανταγωνιστική σε σχέση µε τις άλλες. 

 
2.8.2 Μεγέθη των θεµατικών καταλόγων 
 

Ο πίνακας 2.1 δείχνει κάποια µεγέθη µερικών θεµατικών καταλόγων. 
 

Κατάλογος Άτοµα Κατηγορίες Σύνδεσµοι ∆εδοµένα στις 
Yahoo! 100+ δ/δ 1,2 εκατ.+ 11/99 

Open Directory 15.400 153.000 950.000 9/99 
LookSmart 200 60.000 1 εκατ. 9/99 

Snap 30 – 50 64.000 600.000 11/99 
Ask Jeeves 30 δ/δ 7 εκατ. 11/98 

Πίνακας 2.1: Μεγέθη θεµατικών καταλόγων (δ/δ σηµαίνει 
ότι δεν υπάρχουν δεδοµένα για το συγκεκριµένο στοιχείο) 

 
Το Ask Jeeves δεν είναι ακριβώς κατάλογος, είναι υπηρεσία που παρέχει απαντή-

σεις σε ερωτήσεις, ωστόσο η δοµή του µοιάζει µε εκείνη ενός καταλόγου. 
Ο πίνακας δείχνει τον αριθµό των ατόµων που είναι απασχοληµένα σε κάθε κατά-

λογο για τη δηµιουργία των λιστών, τον αριθµό των κατηγοριών και τον αριθµό των συν-
δέσµων κάθε καταλόγου. Περισσότερα άτοµα δεν σηµαίνουν απαραίτητα και καλύτερη 
υπηρεσία, ωστόσο ικανός αριθµός δείχνει ότι γίνεται ποιοτική κατηγοριοποίηση. 

 

Εικόνα 2.3: Κάλυψη του web ανά µηχανή 
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2.9 Το µέλλον των µηχανών αναζήτησης 
 

Ο ρόλος των µηχανών αναζήτησης έχει αρχίσει εδώ και καιρό να αλλάζει από α-
πλές µηχανές αναζήτησης. Οι σύγχρονες µηχανές προσφέρουν ήδη κι άλλες υπηρεσίες 
εκτός των κλασικών υπηρεσιών εύρεσης πληροφοριών. Μια επίσκεψη σε µια από τις σε-
λίδες των µηχανών αναζήτησης θα δείξει ότι οι σελίδες αυτές προσφέρουν πια διάφορες 
υπηρεσίες, όπως ενηµέρωση είτε µε τη µορφή διαφηµίσεων, είτε µε τη µορφή τίτλων ει-
δήσεων, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων, 
προσφορές για την αγορά προϊόντων µέσω του διαδικτύου (το λεγόµενο ηλεκτρονικό ε-
µπόριο e-commerce), υπηρεσίες εύρεσης ατόµων (οι λεγόµενες yellow pages), υπηρεσίες 
επικοινωνίας µέσω των δωµατίων συνοµιλίας (chat rooms) και πολλές άλλες (όπως µετά-
φραση που προσφέρει το AltaVista). Και όλα αυτά προσφέρονται µέσα από ένα προσω-
ποποιηµένο περιβάλλον το οποίο µπορεί να αλλάξει και να έρθει στα µέτρα του κάθε 
χρήστη. Ο χρήστης είναι αυτός που αποφασίζει πλέον τι θα βλέπει και πώς θα το βλέπει. 
Εκτός αυτού, οι µηχανές αναζήτησης θέλουν να ολοκληρωθούν µε το περιβάλλον εργα-
σίας του χρήστη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσω των βοηθηµάτων (utilities), τα οποία 
ενσωµατώνονται συνήθως µε τα προγράµµατα πλοήγησης του χρήστη και προσφέρουν 
πιο γρήγορη προσπέλαση στις υπηρεσίες τους. 

Αυτό που θα συνεχίσει ο κόσµος να βλέπει στο µέλλον είναι τη γέννηση των πυ-
λών (web portals), που προσφέρουν ό,τι προσφέρει µια σύγχρονη µηχανή αναζήτησης, 
υπηρεσίες ευρετηρίου, κτλ. και θέλουν να αποτελέσουν το σηµείο εκκίνησης του χρήστη 
όταν συνδέεται µε το διαδίκτυο. Γνωστή πύλη του ελληνικού διαδικτύου που δηµιουργή-
θηκε και σχετικά πρόσφατα είναι το In.gr (http://www.in.gr). 
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3.1 Εισαγωγή στον IBM DB2 Text Extender 
 

O Text Extender αποτελεί προσθήκη (add-on) για τη σχεσιακή βάση DB2 της IBM. 
Προσθέτει τη δυνατότητα ανάκλησης κειµένου µέσω SQL ερωτήσεων σε κείµενο που έ-
χει ευρετηριοποιηθεί (indexed) στη βάση. Με τον Text Extender, η DB2 µπορεί να απο-
θηκεύσει µη δοµηµένο κείµενο µεγέθους µέχρι και 2GB στη βάση. Το κείµενο µπορεί να 
υπάρχει και εκτός της βάσης σε αρχεία του λειτουργικού συστήµατος, µιας και ο Text Ex-
tender επιτρέπει την ευρετηριοποίηση εξωτερικών αρχείων. Με λίγα λόγια, οι δυνατό-
τητες που προσφέρει ο Text Extender είναι οι εξής : 

 Αναζήτηση σε κείµενα για συγκεκριµένες λέξεις, συνώνυµα µιας λέξης ή φράσης. 
 Αναζήτηση µε χαρακτήρες µάσκες (wildcard characters). 
 Αναζήτηση σε κείµενα διαφόρων γλωσσών, σε  διάφορες µορφοποιήσεις. 
 Αναζήτηση τύπου «fuzzy» για λέξεις που έχουν ορθογραφία παρόµοια µε αυτή του 
όρου αναζήτησης, διαδικασία που είναι χρήσιµη για την εύρεση λέξεων µε λάθος 
ορθογραφία. 

 Αναζήτηση µε βάση ερώτηση που είναι εκφρασµένη σε φυσική γλώσσα. 
 Αναζήτηση ονοµάτων ανθρώπων, τοποθεσιών και οργανισµών. 
 Αναζήτηση λέξεων που «ακούγονται» παρόµοια µε τον όρο αναζήτησης. 

 
Με την εγκατάσταση, ο Text Extender δηµιουργεί στη βάση διαδικασίες και συ-

ναρτήσεις (procedures and functions), που χρησιµοποιούνται για την αναζήτηση κειµένου 
µε SQL ερωτήσεις. Ακολουθεί παράδειγµα : 
SELECT * FROM MyTextTable 
  WHERE version = '2' 
  AND DB2TX.CONTAINS ( 
              DB2BOOKS, 
              '"authorization" 
                IN SAME PARAGRAPH AS "table" 
                AND SYNONYM FORM OF "delete"') = 1 

 
Αυτή η SQL ερώτηση ανακτά όλες τις εγγραφές του πίνακα MyTextTable, όπου η 

στήλη DB2BOOKS περιέχει τη λέξη ‘authorization’, στην ίδια παράγραφο µε τη λέξη ‘table’, 
‘delete’ ή συνώνυµο της ‘delete’. 

 
3.2 O Text Extender σε περιβάλλον πελάτη - διακοµιστή 
 

Το σχήµα 3.1 δείχνει πως ο Text Extender υπάρχει σε ένα περιβάλλον πελάτη - δια-
κοµιστή (client - server). Το κύριο µέρος του Text Extender εγκαθίσταται στον ίδιο δια-
κοµιστή µε εκείνον που είναι εγκατεστηµένη και η βάση DB2. Ένα στιγµιότυπο (instance) 
του Text Extender εγκαθίσταται µε ένα στιγµιότυπο βάσης. 

Μια τυπική εγκατάσταση του Text Extender σε τοπικό δίκτυο (LAN) µπορεί να α-
ποτελείται : 

 Από έναν η περισσότερους Text Extender διακοµιστές (σε περιβάλλοντα AIX, Win-
dows NT, Solaris κά.). 

 Πελάτες σε περιβάλλοντα Windows NT/9x/3.xx, OS/2, AIX, Solaris, HP-UX κά. µε 
πρόσβαση σε έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω Text Extender διακοµιστές. 

 
Το σχήµα 3.2 δείχνει µια τυπική παραµετροποίηση (configuration) του Text Ex-

tender. Προκειµένου ένας πελάτης να τον χρησιµοποιήσει, πρέπει να εγκαταστήσει ένα 
πελάτη DB2 και µερικά εργαλεία του Text Extender. Τα εργαλεία αυτά αποτελούν τον 
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πελάτη του Text Extender, ο οποίος επικοινωνεί µε τον διακοµιστή Text Extender µέσω 
του πελάτη DB2. 

 

 
Σχήµα 3.1: Ο Text Extender σε περιβάλλον πελάτη – διακοµιστή 

 

 
Σχήµα 3.2: Τυπική παραµετροποίηση του Text Extender 
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Ο Text Extender αποτελείται από τα εξής : 
 Ένα µεταφραστή γραµµής εντολών (command line interpreter), παρόµοιο µε αυτόν 
που χρησιµοποιεί η DB2, για διαχειριστικές εργασίες. 

 Συναρτήσεις ορισµένες από το χρήστη (user defined functions), για την χρησιµοποί-
ησή τους σε SQL ερωτήσεις. Στην παραπάνω εικόνα, φαίνεται ότι οι συναρτήσεις 
αυτές είναι µέρος του πελάτη, γιατί είναι διαθέσιµες σε αυτόν. Παρόλα αυτά, είναι 
µέρος του διακοµιστή και εκτελούνται εκεί, ωστόσο µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
από οποιοδήποτε πελάτη DB2, χωρίς να έχει εγκατασταθεί ο πελάτης του Text Ex-
tender. 

 Ένα API1, αποτελούµενο από συναρτήσεις που µπορούν να κληθούν από C προ-
γράµµατα για αναζήτηση κειµένου και εµφάνιση του αποτελέσµατος. 

 
3.3 Είδη ευρετηρίων του Text Extender 
 

O Text Extender υποστηρίζει τέσσερα είδη ευρετηρίων (indexes) : το γλωσσολογικό 
(linguistic), ακριβές (precise), διπλό (dual) και το ngram. 

 
3.3.1 Γλωσσολογικό ευρετήριο (linguistic index) 
 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται αυτό το είδος ευρετηρίου, η γλωσσολογική 
επεξεργασία του κειµένου εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια ανάλυσης του προς ευρετηριο-
ποίηση κειµένου. Αυτό σηµαίνει ότι οι λέξεις ανάγονται στη βασική τους µορφή όταν ευ-
ρετηριοποιούνται. Για παράδειγµα η λέξη ‘industries’ ευρετηριοποιείται ως ‘industry’. 

H διαδικασία της αναγωγής εφαρµόζεται και κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της 
ερώτησης. Οι όροι αναζήτησης ανάγονται στη βασική τους µορφή πριν γίνει η αναζήτηση 
στο ευρετηριοποιηµένο κείµενο. 

Κύριο πλεονέκτηµα αυτού του τρόπου ευρετηριοποίησης είναι ότι οποιαδήποτε 
παραλλαγή του όρου αναζήτησης µπορεί να ταιριάζει µε οποιαδήποτε παραλλαγή ενός 
όρου στο ευρετηριοποιηµένο κείµενο. Αυτό έχει και ως αποτέλεσµα ότι η αναζήτηση δεν 
είναι βασισµένη σε κεφαλαία-πεζά (case insensitive). 

Αυτό το είδος ευρετηριοποίησης απαιτεί το λιγότερο αποθηκευτικό χώρο, ωστόσο 
η διαδικασία της ευρετηριοποίησης και της αναζήτησης διαρκεί περισσότερο χρόνο σε 
σχέση µε άλλους τρόπους ευρετηριοποίησης, λόγω του κόστους της επεξεργασίας των 
όρων αναζήτησης. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι γλωσσολογικής επεξεργασίας οι οποίοι εξαρτώνται 
από τη γλώσσα του κειµένου. Οι τρόποι αυτοί αναφορικά είναι οι εξής : 

 ∆ιαχωρισµός λέξης και πρότασης. 
 Επεξεργασία αρχής πρότασης. 
 Η αντίστροφη διαδικασία του συλλαβισµού. 
 Κανονικοποίηση των όρων σε µια στάνταρτ µορφή κατά την οποία δεν υπάρχουν 
κεφαλαίοι χαρακτήρες, καθώς και χαρακτήρες µε τόνους, όπως το ‘ü’. 

 Αναγωγή των όρων στη βασική τους µορφή, για παράδειγµα η λέξη ‘bought’ ανάγε-
ται στην ‘buy’. 

 Απλοποίηση σύνθετων λέξεων, όπου σύνθετες λέξεις, όπως για παράδειγµα η γερ-
µανική λέξη ‘wetterbericht’, απλοποιείται και ευρετηριοποιείται όχι µόνο ως 
‘wetterbericht’, αλλά και ως ‘wetter’ και ‘bericht’. 

 Φιλτράρισµα των στοπ λέξεων, όπως είναι τα άρθρα, οι αντωνυµίες, κά. 
                                                 
1 API (Application Programming Interface) : Σύνολο εντολών που χρησιµοποιεί ένα πρόγραµµα προκειµέ-
νου να εκτελέσει χαµηλού επιπέδου εργασίες, οι οποίες εκτελούνται από το λειτουργικό σύστηµα. 
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 Φιλτράρισµα µέρους του λόγου (part-of-speech filtering), τεχνική παρόµοια µε το 
φιλτράρισµα των στοπ λέξεων. Ευρετηριοποιούνται µόνο ουσιαστικά, ρήµατα και 
επίθετα. 

 Εξαγωγή χαρακτηριστικών (feature extraction), κατά την οποία εξάγονται από το 
κείµενο ειδικοί όροι, όπως ονόµατα, τοποθεσίες, πρόσωπα, συντοµογραφίες, κά. 

 
3.3.2 Ακριβές ευρετήριο (precise index) 
 

Όταν επιλεγεί αυτό το είδος ευρετηρίου, οι όροι των κειµένων ευρετηριοποιούνται 
ακριβώς όπως εµφανίζονται σε αυτά. Για παράδειγµα, οι λέξεις ‘cars’ και ‘car’ ευρετη-
ριοποιούνται ξεχωριστά. Εδώ πλέον, η αναζήτηση βασίζεται σε κεφαλαία-πεζά (case sen-
sitive). 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στους όρους αναζήτησης, συγκρίνονται δη-
λαδή όπως είναι µε τους ευρετηριοποιηµένους όρους. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν και 
χαρακτήρες µάσκες, για να επαυξηθεί η αναζήτηση. Για παράδειγµα, µε όρο αναζήτησης 
το ‘car*’ θα επιστρέψει ‘cars’ και ‘car’. 

Κύριο πλεονέκτηµα αυτού του τρόπου ευρετηριοποίησης είναι ότι η αναζήτηση εί-
ναι περισσότερο ακριβής και παράλληλα οι διαδικασίες ευρετηριοποίησης και ανάκτησης 
είναι γρήγορες, ωστόσο το κυριότερο µειονέκτηµά του είναι η απαίτηση περισσότερου 
αποθηκευτικού χώρου για το ευρετηριοποιηµένο κείµενο. 

Οι τρόποι γλωσσολογικής επεξεργασίας που χρησιµοποιούνται για ένα ακριβές ευ-
ρετήριο είναι ο χωρισµός λέξεων και προτάσεων και το φιλτράρισµα στοπ λέξεων. 
 
3.3.3 ∆ιπλό ευρετήριο (dual index) 
 

Το διπλό ευρετήριο είναι συνδυασµός των γλωσσολογικού και ακριβούς. Ευρετη-
ριοποιεί τόσο την κανονική µορφή (στάνταρ µορφή του όρου σε πεζά και χωρίς τόνους), 
τη βασική µορφή, όπως τα απαρέµφατα, όσο και την µορφή κάθε όρου έτσι όπως εµφανί-
ζεται στο κείµενο. Για παράδειγµα, τα ‘horses’, ‘Horses’ και ‘horse’ θα ευρετηριοποιη-
θούν ξεχωριστά. 

Αυτό το είδος ευρετηρίου επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει το αν η αναζήτηση θα 
γίνει µε γλωσσολογικό ή ακριβές τρόπο. Στην περίπτωση SQL ερώτησης, αυτό γίνεται µε 
δυο παραµέτρους. Για γλωσσολογική αναζήτηση χρησιµοποιείται η παράµετρος STEMMED 
FORM OF, ενώ για αναζήτηση ακρίβειας η PRECISE FORM OF. 

Το διπλό ευρετήριο χρησιµοποιεί και τον περισσότερο αποθηκευτικό χώρο για την 
ευρετηριοποίηση. Παράλληλα, οι διαδικασίες της ευρετηριοποίησης και αναζήτησης 
διαρκούν περισσότερο σε σχέση µε το γλωσσολογικό ευρετήριο. 

 
3.3.4 Ngram ευρετήριο 

 
Το ngram ευρετήριο βασίζεται στην ανάλυση κειµένου µε τµηµατοποίηση σετ χα-

ρακτήρων. Η ανάλυση δεν βασίζεται σε λεξικό. Όταν το κείµενο χρησιµοποιεί DBCS2 
χαρακτήρες, πρέπει να χρησιµοποιηθεί αυτό το είδος ευρετηρίου. Κανένα άλλο δεν υπο-
στηρίζει σύνολο DBCS χαρακτήρων. 

Η ευρετηριοποίηση µε ngram υποστηρίζει «fuzzy» αναζήτηση, µπορεί δηλαδή να 
βρεθούν συµβολοσειρές που «ακούγονται» παρόµοια µε τους όρους αναζήτησης. Για πα-
                                                 
2 DBCS (Double Byte Character Set) : σετ χαρακτήρων που χρησιµοποιεί ένα η δύο bytes για την παρά-
σταση ενός χαρακτήρα. Μπορούν έτσι να παρασταθούν παραπάνω από 256 χαρακτήρες, επιτρέποντας την 
παράσταση χαρακτήρων που χρησιµοποιούνται από ιδεογραφικά συστήµατα, όπως κινέζικα, κά. 
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ράδειγµα, αναζήτηση για ‘Extender’ µπορεί να επιστρέψει και την ορθογραφικά λάθος 
λέξη ‘Extendrrs’. Επίσης ορίζεται συντελεστής οµοιότητας, κατά πόσο θέλει ο χρήστης να 
είναι αυστηρός ο Extender στη σύγκριση. 

Για να γίνει αναζήτηση µε διάκριση κεφαλαίων-πεζών σε ευρετηριοποιηµένο κεί-
µενο κατά ngram, δεν είναι αρκετό να δοθεί µόνο η παράµετρος PRECISE FORM OF (όπως 
και στην περίπτωση του διπλού ευρετηρίου). Αυτό συµβαίνει διότι συνήθως ένα τέτοιο 
ευρετήριο δεν µπορεί να ξεχωρίσει µεταξύ κεφαλαίων-πεζών στο ευρετηριοποιηµένο κεί-
µενο. Αυτό µπορεί να γίνει αν δοθεί και η παράµετρος CASE_ENABLED κατά τη διάρκεια 
δηµιουργίας του ευρετηρίου. Στη συνέχεια, η παράµετρος PRECISE FORM OF µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί κατά τα γνωστά. 

Όπως θα περίµενε κανείς, χρησιµοποιώντας την παράµετρο CASE_ENABLED κατά 
τη δηµιουργία του ευρετηρίου, απαιτείται περισσότερος αποθηκευτικός χώρος και παράλ-
ληλα η αναζήτηση διαρκεί περισσότερο. 

 
3.4 Γλωσσολογική επεξεργασία για την ευρετηριοποίηση 
 

Κατά τη διάρκεια ευρετηριοποίησης, ο Text Extender κάνει µια γλωσσολογική α-
νάλυση του κειµένου. Η ανάλυση αποτελείται από : 

 Βασική ανάλυση κειµένου 
 Αναγνώριση τεκµηρίων (tokenization) 
 Κανονικοποίηση όρων σε στάνταρ µορφή 
 Αναγνώριση προτάσεων 

 Αναγωγή όρων στη βασική τους µορφή 
 Φιλτράρισµα των στοπ λέξεων 
 Απλοποίηση των σύνθετων όρων 

 
Οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 
Ο πίνακας 3.1 δείχνει τους τρόπους ανάλυσης του κειµένου όταν το είδος του ευ-

ρετηρίου που χρησιµοποιείται είναι το γλωσσολογικό. 
 

Κείµενο Ευρετηριοποιηµένος 
όρος Γλωσσολογική επεξεργασία 

mouse, 
käfer 

mouse, 
kaefer 

Βασική ανάλυση (κανονικο-
ποίηση) 

bought, cars buy, car Αναγωγή στη βασική µορφή 

system-based 
system-based, 
system, 
base 

Αποσύνθεση και αναγωγή 

a report on animals report, 
animal 

Φιλτράρισµα στοπ λέξεων και 
αναγωγή. Οι στοπ λέξεις είναι : 
a, on 

Πίνακας 3.1: Ανάλυση κειµένου µε το γλωσσολογικό ευρετήριο 
 
Ο πίνακας 3.2 δείχνει τους τρόπους ανάλυσης για το ακριβές ευρετήριο. 
 

Κείµενο Ευρετηριοποιηµένος 
όρος Γλωσσολογική επεξεργασία 

mouse, käfer mouse, käfer ∆εν γίνεται κανονικοποίηση 
bought, cars bought, cars ∆εν γίνεται αναγωγή 



IBM DB2 Text Extender 

− 39 − 

system-based system-based ∆εν γίνεται αποσύνθεση 

a report on animals report, 
animals 

Φιλτράρισµα στοπ λέξεων. Οι 
στοπ λέξεις είναι : a, on 

Πίνακας 3.2: Ανάλυση κειµένου µε το ακριβές ευρετήριο 
 
Περαιτέρω επεξεργασία γίνεται όταν το ευρετήριο έχει δηµιουργηθεί χρησιµο-

ποιώντας την επιλογή της εξαγωγής χαρακτηριστικών (feature extraction) και όταν το κεί-
µενο είναι µόνο στην αγγλική γλώσσα. Η εξαγωγή χαρακτηριστικών περιγράφεται αναλυ-
τικά παρακάτω (§3.4.5). 
 
3.4.1 Ανάλυση κειµένου 
 

Ο Text Extender κάνει τη βασική ανάλυση του κειµένου χωρίς να χρησιµοποιεί λε-
ξικό. 

 
3.4.1.1 Αναγνώριση τεκµηρίων 

Όταν ευρετηριοποιείται ένα κείµενο, οι όροι αναγνωρίζονται ακόµα κι όταν περιέ-
χουν µη αλφαβητικούς χαρακτήρες, όπως ‘14.000δρχ.’ ή ‘20/10/1998’. Τα παρακάτω θε-
ωρούνται µέρη ενός όρου : 

 Τόνοι 
 Συντοµογραφίες που συµβολίζουν νοµίσµατα (όπως ‘δρχ.’) 
 Χαρακτήρες που διαχωρίζουν αριθµούς (όπως ‘/’ ή ‘.’) 
 Ο χαρακτήρας ‘@’ που χρησιµοποιείται στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου 

 Ο χαρακτήρας ‘+’. 
 
Παράλληλα, υπάρχουν κανόνες ανά γλώσσα που χρησιµοποιούνται στην αναγνώ-

ριση όρων που περιέχουν : 
 Προθέµατα µε τόνους στις γλώσσες ρωµαϊκού τύπου, όπως l’aventure στα 
γαλλικά 

 Μορφοποιήσεις ηµεροµηνιών, ώρας και αριθµών ανά χώρα 
 Εναλλακτικούς όρους, όπως mission/responsibility, χρησιµοποιώντας στα 
αγγλικά τον χαρακτήρα ‘/’ 

 Ακολουθούµενες αποστρόφους, όπως σε ιταλικές λέξεις, για παράδειγµα στη 
λέξη securita’. Στα ιταλικά, είναι συνηθισµένο όταν δεν υπάρχει σετ χαρα-
κτήρων που έχει τονούµενους χαρακτήρες, ο τόνος να τοποθετείται µετά τον 
χαρακτήρα, όπως στο «a’» στην προηγούµενη λέξη, που στην ουσία είναι το 
«à» 

 
3.4.1.2 Κανονικοποίηση όρων σε στάνταρ µορφή 

Η κανονικοποίηση µειώνει όρους που έχουν µικτούς κεφαλαίους-πεζούς χαρακτή-
ρες, καθώς και όρους µε τονισµένους ή ειδικούς χαρακτήρες σε µια στάνταρ µορφή. Αυτό 
γίνεται εξ’ ορισµού όταν το είδος του ευρετηρίου είναι το γλωσσολογικό, ή το διπλό, στο 
οποίο όταν γίνεται η αναζήτηση χρησιµοποιείται και η παράµετρος STEMMED FORM OF 
(στο ακριβές ευρετήριο, κεφαλαίοι-πεζοί χαρακτήρες µένουν όπως είναι και οι αναζητή-
σεις βασίζονται σε κεφαλαία-πεζά). 

Για παράδειγµα, ο όρος ‘Computers’ ευρετηριοποιείται ως ‘computer’, το πρώτο 
κεφαλαίο γράµµα γίνεται πεζό και ο πληθυντικός µετατρέπεται σε ενικό. Αναζήτηση για 
τον όρο ‘computer’ βρίσκει όχι µόνο το ‘computer’, αλλά και το ‘Computer’. Το αποτέ-
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λεσµα της κανονικοποίησης κατά την ευρετηριοποίηση είναι ότι οι όροι ευρετηριοποιού-
νται µε τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τα κεφαλαία-πεζά των όρων. 

Η κανονικοποίηση δεν εφαρµόζεται µόνο κατά την ευρετηριοποίηση, αλλά και κα-
τά την ανάκτηση. Κεφαλαίοι χαρακτήρες σε όρο αναζήτησης αλλάζουν σε πεζούς πριν 
την αναζήτηση. Όταν για παράδειγµα, ο όρος αναζήτησης είναι το ‘Computer’, ο όρος 
που χρησιµοποιείται για την αναζήτηση είναι το ‘computer’. 

Τονούµενοι και ειδικοί χαρακτήρες κανονικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο. Οποια-
δήποτε παραλλαγή του école, όπως École, βρίσκει to école, Ecole, κ.ο.κ. 

Αν ο όρος αναζήτησης περιλαµβάνει και χαρακτήρες µάσκες, τότε η κανονικοποί-
ηση εφαρµόζεται πριν γίνει η επεξεργασία αυτών των χαρακτήρων. 

 
3.4.1.3 Αναγνώριση προτάσεων 

Η αναζήτηση όρων µέσα στην ίδια πρόταση είναι δυνατή. Για να υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα, το κείµενο αναλύεται πριν την ευρετηριοποίηση για να βρεθεί το πού αρχίζει 
και τελειώνει κάθε πρόταση. Το τέλος µιας πρότασης συµβολίζεται µε τελεία, θαυµαστικό 
ή ερωτηµατικό, ακολουθούµενο από ένα κενό χαρακτήρα. Συντοµογραφίες που τελειώ-
νουν σε τελεία αγνοούνται. 

 
3.4.2 Αναγωγή των όρων στη βασική τους µορφή 
 

Σε ένα γλωσσολογικό ή διπλό ευρετήριο, µπορεί να γίνει αναζήτηση για το ‘win-
dow’ και να βρεθεί το ‘windows’. Οι όροι ανάγονται στη βασική τους µορφή πριν ευρε-
τηριοποιηθούν. Ο όρος ‘windows’ ευρετηριοποιείται ως ‘window’. Αργότερα, όταν γίνει 
αναζήτηση για το ‘window’, θα βρεθεί το έγγραφο που περιέχει τον ευρετηριοποιηµένο 
όρο. Το ίδιο έγγραφο θα βρεθεί αν γίνει αναζήτηση για το ‘windows’. 

Με παρόµοιο τρόπο, τα ρήµατα ανάγονται στα αντίστοιχα απαρέµφατά τους, για 
παράδειγµα, το ‘fell’ γίνεται ‘fall’. 

 
3.4.3 Φιλτράρισµα των στοπ λέξεων 
 

Οι στοπ λέξεις είναι λέξεις όπως προθέσεις και αντωνυµίες που εµφανίζονται πολύ 
συχνά στα κείµενα και έχουν λίγη αξία ώστε να αναζητηθούν. Τέτοιου είδους λέξεις βρί-
σκονται σε µια λίστα µε στοπ λέξεις η οποία χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της ευρε-
τηριοποίησης, ώστε οι λέξεις αυτές να µη συµπεριληφθούν στο ευρετήριο. 

Το φιλτράρισµα των στοπ λέξεων δεν βασίζεται σε κεφαλαία-πεζά. Η λίστα των 
στοπ λέξεων ανά γλώσσα µπορεί να αλλαχθεί. 

 
3.4.4 Απλοποίηση των σύνθετων όρων 
 

Γλώσσες όπως τα γερµανικά ή τα ολλανδικά είναι πλούσιες σε σύνθετους όρους, 
όπως η λέξη ‘Versandetiketten’, που σηµαίνει ταχυδροµική (Versand) ετικέτα (Etiketten). 
Τέτοιοι όροι αποσυντίθενται στα συνθετικά τους. 

Για ένα ακριβές ευρετήριο, οι σύνθετοι όροι ευρετηριοποιούνται ακριβώς ως µια 
λέξη. Για ένα γλωσσολογικό ή διπλό ευρετήριο, απλοποιούνται στα συνθετικά τους. Στην 
αναζήτηση, οι σύνθετοι όροι αναζήτησης απλοποιούνται αν χρησιµοποιείται γλωσσολο-
γικό ευρετήριο ή αν χρησιµοποιείται διπλό ευρετήριο µε την παράµετρο STEMMED FORM 
OF. 

Τα συνθετικά βρίσκονται αν υπάρχουν σε οποιαδήποτε σειρά στο κείµενο αρκεί να 
βρίσκονται στην ίδια πρόταση. Για παράδειγµα, όταν γίνεται αναζήτηση για τη γερµανική 
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λέξη ‘Wetterbericht’, θα βρεθεί και το έγγραφο που περιέχει τη φράση ‘Bericht über das 
Wetter’. 

Προσπάθεια να απλοποιηθεί στα συνθετικά του ένας σύνθετος όρος γίνεται εάν : 
 Η γλώσσα στην οποία είναι ανήκει χρησιµοποιεί σύνθετες λέξεις 
 Ο όρος έχει ένα ελάχιστο µήκος σε χαρακτήρες 
 Ο όρος από µόνος του δεν υπάρχει σε λεξικό. Υπάρχουν κοινές σύνθετες λέξεις 
που υπάρχουν σε λεξικά. 

 
Αν η απλοποίηση είναι δυνατή, τα συνθετικά µέρη του όρου ανάγονται στη βασική 

τους µορφή. 
 

3.4.5 Εξαγωγή χαρακτηριστικών 
 

Η εξαγωγή χαρακτηριστικών περιλαµβάνει διαδικασίες σχεδιασµένες για την εξα-
γωγή σετ όρων από το κείµενο που µπορούν να αποθηκευτούν και να επεκτείνουν τον όρο 
αναζήτησης. Για παράδειγµα, µια αναζήτηση για το ‘Clinton’, θα µπορούσε να επαυξηθεί 
ώστε να περιλαµβάνει και το ‘president’. Η σχέση µεταξύ αυτών των όρων δεν είναι δυ-
νατόν να είναι γνωστή από πριν, όπως συµβαίνει στα συνώνυµα για παράδειγµα. Μόνο 
µετά από ανάλυση των κειµένων, µπορούν να βρεθούν τέτοιες σχέσεις και να αποθηκευ-
τούν για επαύξηση αναζητήσεων. 

Οι διαδικασίες εξαγωγής χαρακτηριστικών είναι : 
 Εξαγωγή ονοµάτων 
 Εξαγωγή domain όρων 
 Εξαγωγή συντοµογραφιών 

 
3.4.5.1 Εξαγωγή ονοµάτων 

Η εξαγωγή ονοµάτων ισχύει µόνο για τα κείµενα στην αγγλική γλώσσα. Είναι µια 
διαδικασία δυο σταδίων : 
1. Εφαρµόζονται συγκεκριµένα σχέδια (patterns) στην εσωτερική παράσταση του κειµέ-

νου όπως υπάρχει µετά την αναγνώριση τεκµηρίων. Υπάρχουν διάφορα είδη ονοµά-
των, όπου κάθε είδος αντιστοιχεί και σε ένα σετ προτύπων που αναγνωρίζει το είδος. 
Τα παρακάτω είδη υποστηρίζονται : 
 Ονόµατα προσώπων, όπως ‘President George Washington’, ‘Prof. John Henry’, κά. 
 Ονόµατα οργανισµών, όπως ‘International Business Machines Corporation’, κά. 
 Ονόµατα τοποθεσιών, όπως ‘New York (NY)’, κά. 

2. Κατά τη διάρκεια της ευρετηριοποίησης, αναγνωρίζονται τα σετ ονοµάτων που ανα-
φέρονται στο ίδιο πρόσωπο ή αντικείµενο. Για παράδειγµα, το ‘President Bill Cates’ 
και ‘Mr. William Cates’, αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο και οµαδοποιούνται. Αναζή-
τηση για έναν από αυτούς τους όρους µπορεί να επεκταθεί και µε τους συνώνυµους 
όρους. 

 
3.4.5.2 Εξαγωγή όρων domain 

Οι όροι domain είναι πολυ-λεξικοί όροι (τουλάχιστον δύο λέξεις) που εµφανίζο-
νται στο κείµενο µε µια ελάχιστη συχνότητα εµφάνισης. Ένα σετ από παρόµοιους όρους 
που εµφανίζεται στο κείµενο αποθηκεύεται και χρησιµοποιείται για επαύξηση όρων σε 
µια αναζήτηση. Συντοµογραφίες ως µέρη ενός όρου λαµβάνονται επίσης υπόψη. 

Παρακάτω ακολουθούν µερικά παραδείγµατα domain όρων : 
system board 
enhanced mode 
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free reader 
release candidate 
UNIX platform 
operating system 
document editor 
error message 
 
Η επαύξηση µπορεί να συσχετίσει αυτούς τους αποθηκευµένους όρους µε κάθε µέ-

ρος της ερώτησης που συµφωνεί µε µέρος του εξαγόµενου domain όρου. Για παράδειγµα, 
ερώτηση µε τον όρο ‘systems’ επαυξάνεται στο ‘system system board operating 
system’, που µπορεί να ανακτήσει κείµενα που δεν είναι προσπελάσιµα από τη µη επαυ-
ξηµένη ερώτηση. 

 
3.4.5.3 Εξαγωγή συντοµογραφιών 

Σε αυτή τη διαδικασία, γίνεται αναζήτηση στο κείµενο για όλες τις συντοµογρα-
φίες µε κεφαλαίους χαρακτήρες και γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν µε βάση το περιε-
χόµενο του κειµένου. Ο Text Extender υποστηρίζει µια πληθώρα από πρότυπα συντοµο-
γραφιών κατά την εξαγωγή. Για παράδειγµα, όλες οι παρακάτω φράσεις αναφέρονται στο 
‘International Business Machines’, άσχετα µε τη συχνότητα των εµφανίσεών τους στο 
κείµενο : 

I.B.M. 
IBM 
IBM Corp. 
IBM Corporation 
I.B.M. Corporation 

 
3.5 Γλωσσολογική επεξεργασία για την ανάκτηση 
 

Η επεξεργασία της ερώτησης έχει σκοπό να κάνει τους όρους αναζήτησης ασθενέ-
στερους ώστε ο βαθµός ανάκτησης να αυξηθεί, να βρεθούν δηλαδή περισσότερα σχετι-
ζόµενα κείµενα. Υπάρχουν δύο βασικές λειτουργίες πάνω στους όρους αναζήτησης που 
επιτυγχάνουν αυτό το σκοπό. Αυτές είναι η επαύξηση και η µείωση. Επιπρόσθετα, µερικές 
λειτουργίες στους όρους αναζήτησης περιλαµβάνουν και επαύξηση και µείωση. 

Κατά τη διαδικασία της επαύξησης, λαµβάνεται ένας απλός ή πολυ-λεξικός όρος 
από ένα όρο αναζήτησης και συσχετίζεται µε ένα σετ εναλλακτικών όρων, καθένας από 
τους οποίους µπορεί να είναι ένας πολυ-λεξικός όρος από µόνος του. Αυτοί οι όροι εφαρ-
µόζουν ένα λογικό OR στη γλώσσα ερωτήσεων του Text Extender. Από τη στιγµή που οι 
επαυξήσεις δεν αλλάζουν τους όρους αναζήτησης, είναι σε κάποιο βαθµό ανεξάρτητες 
από το είδος του ευρετηρίου. Παραδείγµατα επαυξήσεων είναι : 

 Επαύξηση συνωνύµων 
 Επαύξηση θησαυρού 
 Επαύξηση domain όρων και συντοµογραφιών 

 
Οι µειώσεις αλλάζουν τον όρο αναζήτησης σε µια µορφή που είναι γενικότερη από 

αυτή που καθόρισε ο χρήστης. Λόγω του γεγονότος ότι αλλάζει τον αρχικό όρο αναζήτη-
σης, οι µειώσεις εξαρτώνται από το είδος του ευρετηρίου ώστε να εξασφαλίσουν ότι ο 
αλλαγµένος όρος ταιριάζει. Έτσι, ο Text Extender λαµβάνει τα δεδοµένα για τις µειώσεις 
από το είδος του ευρετηρίου στο οποίο απευθύνεται η ερώτηση. Παραδείγµατα µειώσεων  
αποτελούν τα : 

 Lemmatization 
 Κανονικοποίηση 
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 Στοπ λέξεις 
 

Μερικές λειτουργίες αλλάζουν και επαυξάνουν τον όρο αναζήτησης µε ένα σετ ε-
ναλλακτικών όρων. Εξαιτίας της µείωσης, αυτές οι λειτουργίες εξαρτώνται και πάλι από 
πληροφορίες που περιέχονται στο ευρετήριο. Λειτουργίες που ανήκουν σε αυτή την κατη-
γορία είναι : 

 Χαρακτήρες και λέξεις µάσκες 
 Επαύξηση ονοµάτων 
 Ηχητική επαύξηση 

 
3.5.1 Επαύξηση συνωνύµων 
 

Τα συνώνυµα είναι νοηµατικά σχετιζόµενες λέξεις. Συνήθως, αυτές οι λέξεις ανή-
κουν στην ίδια κατηγορία (όπως ουσιαστικά, ρήµατα, κτλ.) µε αυτή του αρχικού όρου. Τα 
συνώνυµα λαµβάνονται από ένα ξεχωριστό αρχείο για κάθε γλώσσα. Χρησιµοποιείται 
πάντα η βασική τους µορφή και, εκτός µερικών εξαιρέσεων, δεν είναι πολυ-λεξικοί όροι. 
Οι όροι αναζήτησης πάντα ανάγονται στη βασική τους µορφή όταν γίνεται αναζήτηση 
συνωνύµων τους. 

 
3.5.2 Επαύξηση θησαυρού 
 

Ένας όρος αναζήτησης µπορεί να επαυξηθεί χρησιµοποιώντας όρους από θησαυρό 
(thesaurus) που µπορούν να προσπελαστούν µέσω µιας σχέσης. Αυτές οι σχέσεις µπορεί 
να είναι ιεραρχικές, συσχετιστικές ή σχέσεις συνωνύµων (βλέπε §3.8.2). Ένας όρος θη-
σαυρού µπορεί να είναι, και συχνά είναι, ένας πολυ-λεξικός όρος. 

 
3.5.3 Επαύξηση domain όρων και συντοµογραφιών 
 

Ένας domain όρος ή µια συντοµογραφία ως µέρος των όρων αναζήτησης επαυξά-
νονται µε όλους τους domain όρους ή συντοµογραφίες που είναι αποθηκευµένες σε ένα 
ευρετήριο χαρακτηριστικών (feature index) που έχουν την ίδια κανονική µορφή. Και οι 
αρχικοί και οι επαυξηµένοι όροι µπορεί να είναι πολυ-λεξικοί όροι. 

 
3.5.4 Χαρακτήρες και λέξεις µάσκες 
 

Η διαδικασία εφαρµογής των χαρακτήρων και λέξεων µασκών είναι διαδικασία µη 
γλωσσολογική, κατά την οποία µια κανονική έκφραση (regular expression) αντικαθίστα-
ται µε τη διάζευξη όλων των ευρετηριοποιηµένων λέξεων που την ικανοποιούν. Καµία 
από τις εκφράσεις µάσκες ή από τις επαυξηµένες µορφές τους υπόκεινται σε lemmatiza-
tion, εξαγωγή στοπ λέξεων ή σε οποιαδήποτε από τις άλλες τεχνικές επαύξησης. Αυτό 
µπορεί να έχει το αποτέλεσµα ότι, για παράδειγµα, ένα ανώµαλο ρήµα στα αγγλικά όπως 
το swum, όταν γίνεται αναζήτηση µε χαρακτήρα µάσκα swu*, εφαρµόζεται σε ένα ακριβές 
ευρετήριο, αλλά όχι σε γλωσσολογικό, στο οποίο η µορφή αυτή έχει ευρετηριοποιηθεί ως 
swim. 
 
3.5.5 Επαύξηση ονοµάτων 
 

Μια παραλλαγή ενός ονόµατος από τους όρους αναζήτησης µπορεί να επαυξηθεί 
χρησιµοποιώντας όλα τα κανονικοποιηµένα ονόµατα που έχουν συµπεριληφθεί στο ευρε-
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τήριο. Ο αρχικός όρος, µια παραλλαγή ενός ονόµατος, µπορεί να είναι πολυ-λεξικός όρος 
και µπορεί να υπάρχει οποιοσδήποτε αριθµός παραλλαγών στον όρο αναζήτησης. 

Για λόγους βελτιστοποίησης χώρου, ένα κανονικοποιηµένο όνοµα που εµφανίζεται 
πολύ σπάνια στο κείµενο, µπορεί να διαγραφεί από το ευρετήριο µελλοντικά. Αυτό έχει 
το αποτέλεσµα ότι αυτή η επαύξηση δεν συµβαίνει, αλλά δεν επηρεάζει την αναζήτηση. 

Η εξαγωγή των στοπ λέξεων, το lemmatization και η κανονικοποίηση δεν εφαρµό-
ζονται σε παραλλαγές ή κανονικοποιηµένα ονόµατα. 

 
3.5.6 Ηχητική επαύξηση 
 

Αυτή η διαδικασία επαυξάνει λέξεις από ένα σύνολο ηχητικά παρόµοιων λέξεων. 
Χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις που η ακριβής ορθογραφία του όρου αναζήτησης δεν 
είναι γνωστή. 

 
3.6 Γλωσσολογική επεξεργασία για την πλοήγηση 
 

Γλωσσολογική επεξεργασία γίνεται και όταν γίνεται πλοήγηση (browsing) των α-
ποτελεσµάτων. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε δυο στάδια : 

 Βασική ανάλυση κειµένου : κανονικοποίηση και επαύξηση όρων 
 Εκτεταµένη ταύτιση (extended matching) 

 
3.6.1 Πρώτο στάδιο 
 

Το πρώτο στάδιο γίνεται χωρίς τη βοήθεια ηλεκτρονικού λεξικού. 
Η κανονικοποίηση γίνεται όπως περιγράφεται παραπάνω. 
Η επαύξηση όρων είναι η αντίστροφη διαδικασία της µείωσης του όρου στη βα-

σική του µορφή. Αν το είδος του ευρετηρίου είναι το γλωσσολογικό ή το διπλό και η ανα-
ζήτηση γίνεται µε παράµετρο το STEMMED FORM OF, τότε οι όροι αναζήτησης ανάγονται 
στη βασική τους µορφή πριν αρχίσει η αναζήτηση. 

Με παρόµοιο τρόπο, αν χρησιµοποιείται γλωσσολογικό ή διπλό ευρετήριο, οι όροι 
του κειµένου ανάγονται στη βασική τους µορφή πριν ευρετηριοποιηθούν. Έτσι, τα κεί-
µενα βρίσκονται µε βάση τη βασική µορφή των όρων. 

Ωστόσο, όταν ο χρήστης βλέπει τα αποτελέσµατα της ερώτησής του, περιµένει να 
δει όλες τις παραλλαγές των βασικών όρων. Για να ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση, οι βα-
σικοί όροι επαυξάνονται. 

Όλες οι παραλλαγές που υπάρχουν στα λεξικά µπορούν να παραχθούν. 
 
3.6.2 ∆εύτερο στάδιο 
 

Το δεύτερο στάδιο είναι η εκτεταµένη ταύτιση, που χρησιµοποιείται στις σπάνιες 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η βασική ανάλυση του κειµένου και η κανονικοποίηση δεν 
µπορούν να τονίσουν (highlight) έναν όρο που βρέθηκε. Αυτό το στάδιο, βρίσκει τις πιο 
«παράξενες» ταυτίσεις. 

Η εκτεταµένη ταύτιση ενεργοποιείται καθορίζοντας το DES_EXTENDED ως παράµε-
τρο στη συνάρτηση DesOpenDocument του API. 

Η διαδικασία χρησιµοποιεί την ίδια γλωσσολογική επεξεργασία που γίνεται και 
στη διάρκεια της ευρετηριοποίησης. 

Η εκτεταµένη ταύτιση µπορεί να βρει επιπλέον περιπτώσεις όταν : 
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 Ο όρος αναζήτησης χρησιµοποιεί χαρακτήρες µάσκες και είναι λέξη που κλίνεται. Οι 
χαρακτήρες µάσκες αναλύονται, γίνεται αποκοπή των κοινότυπων καταλήξεων 
(stemming) και γίνεται αναζήτηση. Χωρίς την εκτεταµένη ταύτιση, κείµενο που συµ-
φωνεί µε τον δοθέντα όρο αναζήτησης δεν θα ανακτώνταν. 
Παράδειγµα : Έγγραφο περιέχει την κλιµένη λέξη ‘swam’. Κατά τη διάρκεια της ευ-
ρετηριοποίησης ο όρος ευρετηριοποιείται ως swim. Αν ο όρος αναζήτησης είναι το 
‘swi%’, το παραπάνω έγγραφο ανακτάται διότι από την αποκοπή προκύπτει το 
‘swim’. Χωρίς την εκτεταµένη ταύτιση, µόνο οι λέξεις που συµφωνούν µε το ‘swi%’ 
τονίζονται, ενώ µε αυτή και η κλιµένη λέξη ‘swam’ τονίζεται. 

 Ευρετηριοποιούνται σύνθετες λέξεις. Όταν ένα κείµενο για παράδειγµα στη γερµανική 
γλώσσα περιέχει σύνθετες λέξεις και ευρετηριοποιείται χρησιµοποιώντας γλωσσολο-
γικό ευρετήριο, το κείµενο διατηρεί τα µέρη της λέξης και την ίδια τη σύνθετη λέξη. 
Όταν γίνεται αναζήτηση για ένα συνθετικό της σύνθετης λέξης, τα έγγραφα που περιέ-
χουν τη σύνθετη λέξη βρίσκονται, αλλά χωρίς την εκτεταµένη ταύτιση, η λέξη δεν το-
νίζεται. 
Παράδειγµα : Κείµενο περιέχει τη γερµανική λέξη ‘Apfelbaum’ (apple tree). Κατά την 
ευρετηριοποίηση µε γλωσσολογικό ευρετήριο, η λέξη µειώνεται στις ‘apfel’ και 
‘baum’. Όταν γίνει αναζήτηση για τον όρο ‘baum’, βρίσκεται µέσω του ευρετηρίου ο 
όρος ‘baum’, καθώς και το έγγραφο που τον περιέχει. Με την εκτεταµένη ταύτιση, ο 
σύνθετος όρος ‘Apfelbaum’ απλοποιείται στα συνθετικά του και ο όρος ‘baum’ τονί-
ζεται. 

 Γίνεται συλλαβισµός των λέξεων στο τέλος της γραµµής. Αν η παύλα (-) εισάγεται 
αυτόµατα από ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου, η συλλαβισµένη λέξη µπορεί 
να βρεθεί και να τονιστεί. Αν ωστόσο ο χρήστης εισάγει την παύλα, τα έγγραφα που 
περιέχουν τη λέξη βρίσκονται, αλλά χωρίς την εκτεταµένη ταύτιση, η λέξη δεν τονίζε-
ται. 
Παράδειγµα : Κείµενο περιέχει τη λέξη ‘container’, συλλαβισµένη στο τέλος της 
γραµµής ως εξής : 
Another name for a folder is a con- 
tainer. 

 
Κατά την ευρετηριοποίηση η λέξη κανονικοποιείται στο ‘container’. Όταν γίνεται 
αναζήτηση για το ‘container’ βρίσκονται και ο όρος και το κείµενο που τον περιέχει. 
Γίνεται προσπάθεια για να τονιστούν οι λέξεις που συµφωνούν µε το ‘container’. 
Χωρίς την εκτεταµένη ταύτιση, προσαρµογή γίνεται µόνο αν η παύλα είχε εισαχθεί 
από επεξεργαστή κειµένου κι όχι από το χρήστη. 

 
3.7 Γλωσσολογικές λειτουργίες που υποστηρίζει ο Text Extender ανά 
γλώσσα 
 

Ο πίνακας 3.3 δείχνει τις γλωσσολογικές λειτουργίες ανά γλώσσα που υποστηρίζει 
ο Text Extender. ∆υστυχώς, στην έκδοση 5.2 του Text Extender δεν υποστηρίζεται η ελ-
ληνική γλώσσα. 

 
Γλώσσα Γλωσσολογικές λειτουργίες 

Βραζιλιάνικα ∆εν υποστηρίζεται η απλοποίηση των σύνθετων λέξεων 
Καναδέζικα γαλλικά ∆εν υποστηρίζεται η απλοποίηση των σύνθετων λέξεων 
Καταλανικά ∆εν υποστηρίζεται η απλοποίηση των σύνθετων λέξεων 
∆ανέζικα Όλες οι λειτουργίες 
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Ολλανδικά Όλες οι λειτουργίες 

Φινλανδικά Βασική ανάλυση κειµένου, κανονικοποίηση, αποσυλλαβισµός και φιλ-
τράρισµα στοπ λέξεων 

Γαλλικά ∆εν υποστηρίζεται η απλοποίηση των σύνθετων λέξεων 
Γερµανικά Όλες οι λειτουργίες 

Ισλανδικά Αναγωγή στη βασική µορφή, αποσυλλαβισµός, φιλτράρισµα στοπ λέ-
ξεων και φιλτράρισµα ως µέρος του λόγου δεν υποστηρίζονται 

Ιταλικά ∆εν υποστηρίζεται η απλοποίηση των σύνθετων λέξεων 
Πορτογαλικά ∆εν υποστηρίζεται η απλοποίηση των σύνθετων λέξεων 
Ισπανικά ∆εν υποστηρίζεται η απλοποίηση των σύνθετων λέξεων 
Σουηδικά Όλες οι λειτουργίες 
Ελβετικά γερµανικά Όλες οι λειτουργίες 
Βρετανικά αγγλικά ∆εν υποστηρίζεται η απλοποίηση των σύνθετων λέξεων 
Αµερικάνικα αγγλικά ∆εν υποστηρίζεται η απλοποίηση των σύνθετων λέξεων 

Πίνακας 3.3: Γλωσσολογικές λειτουργίες ανά γλώσσα 
 

3.8 Αρχές και έννοιες θησαυρού 
 

Ο Text Extender επιτρέπει την επαύξηση όρου µε την προσθήκη επιπλέον όρων 
από θησαυρό. Ο θησαυρός είναι ελεγχόµενο λεξικό από νοηµατικά σχετιζόµενους όρους 
που συνήθως καλύπτουν ένα συγκεκριµένο τοµέα θεµάτων. 

Οι βασικές έννοιες ενός θησαυρού του Text Extender είναι οι όροι και οι σχέσεις. 
 

3.8.1 Όροι 
 

Όρος ονοµάζεται µια λέξη ή έκφραση που δηλώνει µια έννοια σε µια περιοχή εν-
διαφέροντος του θησαυρού. Για παράδειγµα, οι επόµενες φράσεις θα µπορούσαν να απο-
τελούν όρους του θησαυρού : 
data processing 
helicopter 
automobile industry 
 

Οι όροι διακρίνονται στους περιγραφικούς και µη-περιγραφικούς. Περιγραφικός 
(descriptor) είναι ένας όρος σε µια κλάση συνωνύµων που προτιµάται για ευρετηριοποί-
ηση και αναζήτηση. Οι άλλοι όροι της κλάσης ονοµάζονται µη-περιγραφικοί (non-de-
scriptors). Για παράδειγµα, η λέξη ‘δελφίνι’ είναι µη-περιγραφικός όρος, που ανήκει στην 
κλάση του περιγραφικού όρου ‘θηλαστικά’. 

 
3.8.2 Σχέσεις 
 

Μια σχέση (relation) είναι η νοηµατική συσχέτιση µεταξύ δύο όρων. Οι σχέσεις 
έχουν τις εξής ιδιότητες : 

 Το βάθος της σχέσης είναι ο αριθµός των επιπέδων στα οποία αυτή εκτείνεται. Αυ-
τό καθορίζεται στη σύνταξη του ερωτήµατος αναζήτησης µε τη λέξη-κλειδί COUNT 
στην ερώτηση που δίνεται στον Extender. 

 Η κατευθυντικότητα της σχέσης καθορίζει εάν η σχέση εκτείνεται από τον ένα όρο 
στον άλλο και αντίστροφα (δι-κατευθυντική), ή µόνο από τον ένα όρο στον άλλο. 

 
Η επαύξηση του θησαυρού µπορεί να χρησιµοποιήσει κάθε σχέση που είναι ορι-

σµένη σε αυτό. Μπορεί επίσης να καθοριστεί το βάθος της επαύξησης. Αυτό είναι ο µέγι-
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στος αριθµός µεταβάσεων από τον πηγαίο όρο στον όρο-στόχο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 
καθώς το βάθος αυξάνει, αυξάνει εκθετικά και το µέγεθος του σετ των όρων. 

Το επόµενο παράδειγµα δείχνει την αύξηση του αριθµού των όρων καθώς αυξάνει 
και το βάθος. Το παράδειγµα δείχνει ότι η λέξη ‘medicine’ είναι ένα επίπεδο κάτω από 
την ‘health’, καθώς και το ‘allergology’ είναι ένα επίπεδο κάτω από τα ‘health service’, 
‘paramedical’, ‘medicine’ και ‘illness’ και δύο επίπεδα κάτω από το ‘health’. 

health 
 
  health service, paramedical, medicine, illness 
 
    allergology, virology, veterinary medicine, toxicology, surgery, 
    stomatology, rhumatology, radiotherapy, psychiatry, preventive 
    medicine, pathology, odontology, nutrition, nuclear medicine, 
    neurology, nephrology, medical check up, industrial medicine, 
    hematology, general medicine, epidemiology, clinical trial, 
    cardiology, cancerology 

 
Τύποι σχέσεων είναι : 

 Συσχετιστική (associative) 
 Σχέση συνωνύµων 
 Ιεραρχική σχέση 
 Οποιοσδήποτε άλλος τύπος σχέσης 

Για διευκόλυνση, µπορεί να δοθεί σε κάθε σχέση ένα µνηµονικό όνοµα, όπως 
BROADER TERM (ευρύτερος όρος), που µπορεί να έχει τη συντοµογραφία ΒΤ. Τα µνη-
µονικά ονόµατα που χρησιµοποιούνται στο λεξικό είναι : 

 BΤ = Broader Term (ευρύτερος όρος) 
 NT = Narrower Term (στενότερος όρος) 
 RT = Related Term (σχετιζόµενος όρος) 

Σχήµα 3.3: Παράδειγµα δοµής θησαυρού 
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 SYN = Synonym (συνώνυµο) 
 USE (χρησιµοποιεί) 
 UF = USE FOR (χρησιµοποιείται για) 

Το σχήµα 3.3 δείχνει τη δοµή ενός απλού και µικρού θησαυρού. Οι όροι συµβολί-
ζονται µε τα µεγάλα ορθογώνια, ενώ οι σχέσεις µε µικρά ορθογώνια µε στρογγυλεµένες 
άκρες. 
 
3.8.2.1 Συσχετιστικές σχέσεις 

Μια συσχετιστική σχέση είναι µια σχέση δυο κατευθύνσεων µεταξύ περιγραφικών 
όρων, εκτεινόµενη σε οποιοδήποτε βάθος. ∆εσµεύει δυο όρους που δεν είναι ούτε ισότι-
µοι ούτε ιεραρχικοί, ωστόσο συσχετίζονται νοηµατικά σε τέτοιο βαθµό, ώστε ο σύνδε-
σµος µεταξύ τους να επιτρέπει και άλλους όρους για ευρετηριοποίηση και αναζήτηση. 

Οι συσχετιστικές σχέσεις συµβολίζονται µε RT (related term). 
Παράδειγµα : dog RT security 

 
3.8.2.2 Συνώνυµα 

Η σχέση µεταξύ συνωνύµων είναι σχέση µιας κατευθύνσεως µεταξύ δύο όρων που 
έχουν ίδιο ή παρόµοιο νόηµα. Σε µια κλάση συνωνύµων, ένας από τους όρους προσδιορί-
ζεται ως περιγραφικός. Οι υπόλοιποι προσδιορίζονται ως µη-περιγραφικοί. 

Η περιγραφή USE καθοδηγεί από ένα µη-περιγραφικό όρο στον αντίστοιχο περι-
γραφικό του. Η περιγραφή USE FOR καθοδηγεί από τον περιγραφικό σε κάθε µη-περι-
γραφικό όρο. 

Παράδειγµα : feline3 USE cat, lawyer UF advocate 
 
3.8.2.3 Ιεραρχικές σχέσεις 

Ιεραρχική είναι µια σχέση µιας κατευθύνσεως µεταξύ περιγραφικών όρων που υ-
ποδηλώνει ότι ένας από τους όρους είναι πιο ειδικός ή πιο γενικός από τον άλλο. Αυτή η 
διάκριση έχει ως αποτέλεσµα την αναπαράσταση των όρων σε µια ιεραρχία, όπου ένας 
όρος αντιπροσωπεύει µια κλάση και οι όροι συνιστώσες αναφέρονται στα µέλη. Για πα-
ράδειγµα, ο όρος ‘ποντίκι’ ανήκει στην κλάση ‘τρωκτικό’. 

Οι περιγραφές BROADER TERM και NARROWER TERM αντιπροσωπεύουν ιε-
ραρχικές σχέσεις. 

Παράδειγµα : car NT limousine, equine BT horse 
 
3.8.2.4 Άλλες σχέσεις 

Μια σχέση που ανήκει στην κατηγορία αυτή είναι η πιο γενική. Αντιπροσωπεύει 
σχέση που δεν µπορεί εύκολα να συµπεριληφθεί σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες. 
Μια τέτοια σχέση µπορεί να είναι µιας ή και δυο κατευθύνσεων, δεν υπάρχει περιορισµός 
βάθους και σχέσεις µπορούν να υπάρξουν µεταξύ περιγραφικών και µη όρων. 

Αυτό το είδος της σχέσης χρησιµοποιείται όταν προστίθενται νέοι όροι στο θη-
σαυρό µέχρι να καθοριστεί η σωστή σχέση µε τους άλλους όρους. 

 
3.9 ∆ιαχειριστικές εργασίες του Text Extender 

 
Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφεί πώς γίνεται η διαχείριση και η διαδικασία ευ-

ρετηριοποίησης. Οι οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω έχουν δοκιµαστεί σε λειτουρ-
                                                 
3 Feline : αιλουροειδές 
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γικό σύστηµα Windows NT 4 Server (service pack 6a), IBM DB2 UDB v5.2 (fixpak 12) 
και DB2 Extenders v5.2. 

Υπάρχουν ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν τόσο στον διακοµιστή όσο και 
στον πελάτη. 

Ο Text Extender έχει την ίδια αρχή λειτουργίας όπως και η DB2. Λειτουργεί µε 
στιγµιότυπα. Κάθε στιγµιότυπο προσφέρει ένα αποµονωµένο περιβάλλον διαχείρισης στο 
οποίο διατηρούνται ευρετήρια που αποθηκεύονται ξεχωριστά σε σχέση µε τα άλλα στιγ-
µιότυπα. 

Η µεταβλητή περιβάλλοντος DB2INSTANCE του λειτουργικού συστήµατος, καθορί-
ζει µε ποιο στιγµιότυπο θα δουλέψει η DB2. Στη συνέχεια µπορεί να ξεκινήσει η DB2, 
καθώς και ο Text Extender. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται σε γενικές γραµ-
µές. 

Οι διαχειριστικές εντολές του Text Extender δίνονται από τη γραµµή εντολών των 
Windows NT (κονσόλα στα UNIX συστήµατα). 

 
3.9.1 Εργασίες στον διακοµιστή Text Extender 
 

Στο παράρτηµα (σελ. 115) περιγράφονται σε λίγες γραµµές οι διαχειριστικές εντο-
λές του Text Extender τόσο από την πλευρά του πελάτη, όσο και από την πλευρά του δια-
κοµιστή. 

 
3.9.1.1 ∆ηµιουργία στιγµιότυπου Text Extender 

Αυτό γίνεται µε το εργαλείο γραµµής εντολών (command line tool) txicrt. Σε πε-
ριβάλλον Windows NT, η γενική σύνταξη της εντολής είναι : 

txicrt db2-instance-name 
 
όπου db2-instance-name είναι το όνοµα του στιγµιότυπου της DB2. 
Η αντίστοιχη εντολή για την κατάργηση (drop) ενός στιγµιότυπου είναι η txidrop. 

Στα Windows NT, η γενική σύνταξή της είναι : 
txidrop instance-name 

 
όπου instance-name είναι το όνοµα του στιγµιότυπου του Text Extender. 
 

3.9.1.2 ∆ιαχείριση του Text Extender διακοµιστή 

Η εκκίνηση του διακοµιστή γίνεται µε την εντολή txstart. Ο τερµατισµός του γί-
νεται µε την εντολή txstop. Την κατάστασή του µπορούµε να τη δούµε µε την εντολή 
txstatus. 

Οι παραπάνω εργασίες, η διαχείριση των στιγµιότυπων και το ξεκίνηµα - σταµά-
τηµα του Text Extender διακοµιστή αποτελούν εργασίες που πρέπει να γίνουν στον δια-
κοµιστή που είναι εγκατεστηµένη η DB2 µε τον Text Extender. 

 
3.9.2 Εργασίες στον πελάτη Text Extender 
 

Προκειµένου να αρχίσουν οι εργασίες στον πελάτη Text Extender, πρέπει ο διακο-
µιστής του Text Extender να έχει ξεκινήσει στον διακοµιστή DB2. Οι εργασίες στον πε-
λάτη προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός στιγµιότυπου βάσης DB2. Οι εργασίες που πρέπει 
να γίνουν σε γενικές γραµµές είναι : 
1. Εκκίνηση της γραµµής εντολών του Text Extender και προαιρετικά σύνδεση µε τη 

βάση. 
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2. Προετοιµασία εγγράφων για αναζήτηση. Η διαδικασία αυτή περιέχει ένα αριθµό υπο-
διαδικασιών που πρέπει να γίνουν πριν δοθούν ερωτήσεις για αναζήτηση στα έγ-
γραφα. 
2.1. Τροποποίηση της παραµετροποίησης του κειµένου (προαιρετικό) 
2.2. Τροποποίηση της λίστας των στοπ λέξεων και συντοµογραφιών (προαιρετικό) 
2.3. Ενεργοποίησης της βάσης για χρήση από τον Text Extender 
2.4. ∆ηµιουργία πινάκων επίδειξης (demo) (προαιρετικό) 
2.5. Ενεργοποίηση πίνακα για χρήση από τον Text Extender (προαιρετικό) 
2.6. Ενεργοποίηση στήλης πίνακα που έχει οριστεί για το κείµενο 
2.7. Ενεργοποίηση εξωτερικών αρχείων κειµένου για χρήση από τον Text Extender 

3. Αντιστροφή της διαδικασίας προετοιµασίας που µπορεί να περιλαµβάνει απενεργο-
ποίηση της στήλης πίνακα που ορίστηκε για το κείµενο, απενεργοποίηση των εξωτε-
ρικών αρχείων, απενεργοποίηση των πινάκων και τέλος απενεργοποίηση της βάσης 
για χρήση από τον Text Extender. 

4. Συντήρηση των ευρετηρίων που περιλαµβάνει : 
4.1. Ενηµέρωση ενός ευρετηρίου 
4.2. Αλλαγή των ρυθµίσεων ενός ευρετηρίου 
4.3. Επαναφορά της κατάστασης του ευρετηρίου 
4.4. ∆ιαγραφή γεγονότων των ευρετηρίων 

5. Εµφάνιση πληροφοριών όπως : 
5.1. Η κατάσταση της βάσης ή πίνακα ή στήλης, αν είναι ενεργοποιηµένα ή όχι 
5.2. Οι τιµές των µεταβλητών περιβάλλοντος 
5.3. Οι τιµές των ρυθµίσεων παραµετροποίησης 
5.4. Η κατάσταση των ευρετηρίων 
5.5. Λάθη 
5.6. Οι ρυθµίσεις των ευρετηρίων 
5.7. Οι ρυθµίσεις του κειµένου για µια στήλη 

 
3.9.2.1 Αναλυτική διαδικασία των εργασιών στον πελάτη 

Το παράθυρο γραµµής εντολών του Text Extender ανοίγει µέσω του εικονιδίου 
DB2TX Command Line Processor. Αυτό γίνεται κάθε φορά που πρέπει να γίνουν διαχει-
ριστικές εργασίες στον Text Extender. Το επόµενο βήµα είναι να ανοιχτεί µια σύνοδος  
(session) µε τη βάση. 

Στη συνέχεια, πρέπει να οριστούν οι παράµετροι του κειµένου που θα ευρετηριο-
ποιηθεί. Οι παράµετροι έχουν να κάνουν σχέση µε το κωδικοποιηµένο σετ χαρακτήρων4, 
τη γλώσσα των κειµένων, τη µορφοποίησή τους, το είδος του ευρετηρίου που θα χρησιµο-
ποιηθεί, κάθε πότε θα ενηµερώνεται το ευρετήριο και που θα αποθηκεύονται τα αρχεία 
του (ένας κατάλογος σε σύστηµα αρχείων), µια παράµετρο που καθορίζει αν η ευρετηριο-
ποίηση των κειµένων θα αρχίσει απευθείας µετά την εκτέλεση της εντολής και τέλος µε 
ένα αριθµό που έχει σχέση µε τον αριθµό των εισαγωγών ή ενηµερώσεων στη βάση για 
τον οποίο η βάση θα οριστικοποιεί (commit) τις αλλαγές. Η εντολή που αλλάζει τις παρα-
µέτρους του κειµένου είναι η CHANGE TEXT CONFIGURATION. Επειδή αυτές οι παράµετροι 
έχουν εξ’ ορισµού τιµές, η εκτέλεση της εντολής αυτής από τη γραµµή εντολών δεν είναι 
υποχρεωτική5. Οι εξ’ ορισµού τιµές είναι : CCSID είναι το 850, γλώσσα είναι η αγγλική 

                                                 
4 Coded Character Set Id (CCSID) : Είναι η κωδικοσελίδα που χρησιµοποιεί η DB2 για να αποθηκεύει τα 
δεδοµένα. Ο Text Extender εφόσον αποτελεί µια εφαρµογή που δουλεύει για τη DB2, πρέπει να χρησιµο-
ποιεί το ίδιο CCSID µε εκείνο της DB2. 
5 Αν η βάση δεν είναι ενεργοποιηµένη, η εκτέλεση της εντολής θα αποτύχει, για αυτό το λόγο στο στάδιο 
αυτό η εντολή δεν είναι υποχρεωτική. 
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(Αµερικής), µορφοποίηση είναι το TDS (ASCII κείµενο), ευρετήριο είναι το ngram το 
οποίο δεν ενηµερώνεται αυτόµατα, κατάλογος αποθήκευσης των αρχείων του ευρετηρίου 
είναι ο drive:\dmb\instance\db2\db2tx\indexes (όπου drive είναι το γράµµα δί-
σκου στο οποίο έχουν εγκατασταθεί οι Extenders της DB2), η ευρετηριοποίηση αρχίζει 
µετά την εκτέλεση της εντολής και ο αριθµός για την οριστικοποίηση των αλλαγών είναι 
0 (γίνεται δηλαδή απευθείας commit). 

Το επόµενο (προαιρετικό) βήµα είναι η αλλαγή της λίστας των στοπ λέξεων και 
των αρχείων συντοµογραφιών. Οι λίστες των στοπ λέξεων και των συντοµογραφιών είναι 
σε αρχεία. Σε OS/2 και Windows NT περιβάλλοντα, τα αρχεία αυτά βρίσκονται στον κα-
τάλογο drive:\dmb\db2tx\dict. 

Αυτό που πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στη συνέχεια είναι η ενεργοποίηση της βά-
σης για χρήση από τον Text Extender. Αυτό γίνεται µε την εντολή ENABLE DATABASE. Η 
εντολή αυτή δηλώνει συναρτήσεις και τύπους ορισµένους από το χρήστη στη βάση. Οι 
συναρτήσεις είναι αυτές που θα χρησιµοποιηθούν σε SQL ερωτήσεις για αναζήτηση σε 
κείµενο. Επίσης, δηµιουργούνται δύο όψεις µε ονόµατα TEXTCOLUMNS και TEXTINDEXES, 
που κρατούν τις στήλες και τα ονόµατα των ευρετηρίων. Η βάση παραµένει ενεργοποιη-
µένη µέχρι να δοθεί η εντολή απενεργοποίησης DISABLE DATABASE. 

Σε αυτό το στάδιο θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν οι πίνακες επίδειξης στο σχή-
µα6 DB2TX της βάσης (που δηµιουργείται µε την ενεργοποίησή της). Για το σκοπό αυτό 
υπάρχουν δύο σενάρια (script) που δηµιουργούν µια βάση επίδειξης, καθώς και κάποιους 
πίνακες. Τα σενάρια αυτά υπάρχουν στον κατάλογο DMBMMPATH\samples, όπου 
DMBMMPATH είναι µια µεταβλητή περιβάλλοντος που δείχνει σε ποιο κατάλογο εγκαταστά-
θηκαν οι Extenders της DB2. Το σενάριο txverify.cmd δηµιουργεί µια βάση επίδειξης 
και την ενεργοποιεί, ενώ το txsample.cmd δηµιουργεί τους πίνακες. Οι πίνακες αυτοί 
χρησιµοποιούν ευρετήρια διαφόρων τύπων και γεµίζουν µε δεδοµένα. Και τα δύο σενάρια 
πρέπει να τρέξουν από ένα παράθυρο εντολών (command window) της DB2. 

Κατά τη δηµιουργία των πινάκων, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι υποστηριζόµενοι τύ-
ποι δεδοµένων προς ευρετηριοποίηση από τον Text Extender είναι οι εξής : CHAR, 
GRAPHIC, VARGRAPHIC, LONG VARGRAPHIC, DBCLOB, VARCHAR, LONG 
VARCHAR και CLOB. 

Σε περίπτωση που δεν εκτελεστούν αυτά τα σενάρια πρέπει να ενεργοποιηθεί ένα 
νέο ή υπάρχων στιγµιότυπο βάσης και να δηµιουργηθούν κατά τα γνωστά πίνακες οι ο-
ποίοι προορίζονται για ευρετηριοποίηση κειµένου. Σε αυτό το σηµείο, όσον αφορά την 
ευρετηριοποίηση ή όχι του πίνακα, πρέπει να ξεκαθαριστεί το γεγονός αν θα χρησιµο-
ποιηθεί ένα κοινό ευρετήριο για όλες τις στήλες του πίνακα που προορίζονται για ευρετη-
ριοποίηση ή αν θα χρησιµοποιηθεί ξεχωριστό για καθεµιά στήλη. Η διαφορά µεταξύ των 
δύο είναι ότι στην περίπτωση των ξεχωριστών ευρετηρίων, υπάρχει περισσότερη ευελιξία 
σε σχέση µε την περίπτωση του κοινού ευρετηρίου, διότι εφόσον υπάρχει ξεχωριστό ευ-
ρετήριο για κάθε στήλη του πίνακα, µπορεί έτσι να έχει διαφορετικές ρυθµίσεις από τα 
ευρετήρια των άλλων στηλών, ενώ στο κοινό ευρετήριο, οι ρυθµίσεις του ισχύουν για ό-
λες τις στήλες του πίνακα που ευρετηριοποιεί. Η ξεχωριστή ευρετηριοποίηση κάθε στή-
λης έχει και περισσότερο διαχειριστικό φόρτο. Εποµένως, αν είναι επιθυµητό να υπάρχει 
κοινό ευρετήριο, τότε σε αυτό το στάδιο πρέπει να δοθεί η εντολή ENABLE TEXT TABLE, 
που ενεργοποιεί τον πίνακα. Η εντολή δέχεται ως παραµέτρους το είδος του ευρετηρίου 
που θα χρησιµοποιηθεί, κάθε πότε θα γίνεται ενηµέρωσή του, παράµετρος για το αν θα 
υπάρξει εξαγωγή χαρακτηριστικών (µόνο για το γλωσσολογικό ευρετήριο) ή αν θα γίνεται 

                                                 
6 Σχήµα (schema) είναι µια οµάδα αντικειµένων της βάσης που µπορεί να αποτελείται από πίνακες, συναρ-
τήσεις, κτλ.. Το σχήµα ανήκει σε ένα χρήστη ο οποίος µπορεί να ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα και 
στα αντικείµενα εντός του σχήµατος. 
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διάκριση µεταξύ κεφαλαίων–πεζών (µόνο για το ngram ευρετήριο), καθώς και τον κατά-
λογο που θα αποθηκεύονται τα αρχεία των ευρετηρίων. Η διαδικασία απενεργοποίησης 
του πίνακα γίνεται µε την DISABLE TEXT TABLE. 

Το επόµενο στάδιο είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται ενεργοποίηση των 
στηλών πινάκων που προορίζονται για ευρετηριοποίηση. Η εντολή που δίνεται είναι η 
ENABLE TEXT COLUMN. Ακόµη κι αν χρησιµοποιείται κοινό ευρετήριο, πρέπει να δοθεί 
ρητά η εντολή αυτή για κάθε στήλη κειµένου (στήλη του πίνακα που είναι του τύπου 
«κειµένου» και στην οποία αποθηκεύεται το προς ευρετηριοποίηση κείµενο). Οι παράµε-
τροι που δέχεται η εντολή είναι αυτές που περιγράφηκαν στην εντολή CHANGE TEXT 
CONFIGURATION παραπάνω. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εντολής, συµβαίνουν διά-
φορα γεγονότα. Στον πίνακα όπου εκτελείται η ENABLE TEXT COLUMN, προστίθεται µια 
στήλη τύπου VARCHAR(60), που λέγεται στήλη χειριστής (handle column), που περιέχει 
πληροφορίες σχετικά µε τη στήλη που ενεργοποιείται. Οι πληροφορίες αυτές είναι ένας 
αριθµός που χαρακτηρίζει µονοσήµαντα το κείµενο που ευρετηριοποιείται, η γλώσσα του 
κειµένου, η µορφοποίησή του, το CCSID, καθώς και το όνοµα ενός ευρετηρίου. Στην πε-
ρίπτωση που η στήλη κειµένου είναι ένα δείκτης σε αρχείο (δηλαδή γίνεται ευρετηριοποί-
ηση αρχείου εκτός βάσης), τότε η στήλη χειριστής είναι του τύπου VARCHAR(210). Επί-
σης, δηµιουργείται ένας πίνακας µε όνοµα TLGIXnnnnnn, όπου Ixnnnnnn είναι το όνοµα 
του ευρετηρίου. ∆ηµιουργούνται επίσης σκανδάλες (triggers7) στον πίνακα αυτό που εκτε-
λούνται κάθε φορά που γίνονται αλλαγές στη στήλη κειµένου για να ενηµερώνουν τον 
πίνακα κατάλληλα. Τέλος, δηµιουργείται το ίδιο το ευρετήριο µε όνοµα Ixnnnnnn που 
ευρετηριοποιεί τη στήλη κειµένου. Η απενεργοποίηση της στήλης γίνεται µε την DISABLE 
TEXT COLUMN. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχει δυνατότητα ευρετηριοποίησης αρχείων συ-
στήµατος, εκτός βάσης. Η εντολή για την ενεργοποίηση αρχείων είναι η ENABLE TEXT 
FILES και παίρνει τις γνωστές παραµέτρους που παίρνει και η ENABLE TEXT COLUMN. Σε 
αυτή την περίπτωση, δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη στήλης του τύπου κειµένου του πίνακα 
που ευρετηριοποιείται, εφόσον η εντολή θα προσθέσει το χειριστή για τα εξωτερικό αρ-
χείο. Αφού γίνει η ευρετηριοποίηση, το αρχείο του κειµένου µπορεί να διαγραφεί ή να 
αλλάξει τοποθεσία, ωστόσο οι ερωτήσεις θα εκτελούνται κανονικά. Η απενεργοποίηση 
γίνεται µε την αντίστοιχη εντολή DISABLE TEXT FILES. 

Σε αυτό το σηµείο, έχει τελειώσει το πρώτο µέρος της διαδικασίας για την ευρετη-
ριοποίηση. Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση των πινάκων, στηλών ή αρχείων γίνει µε 
την παράµετρο να µην γίνει απευθείας η ευρετηριοποίηση, το επόµενο βήµα θα µπορούσε 
να είναι αυτή η διαδικασία. Η εντολή που εκτελεί αυτή την εργασία είναι η UPDATE 
INDEX. Οι παράµετροι που δέχεται η εντολή είναι το όνοµα του πίνακα του οποίου τα ευ-
ρετήρια θα ενηµερωθούν, το όνοµα του χειριστή που είναι προαιρετικό στην περίπτωση 
χρήσης κοινού ευρετηρίου στον πίνακα, υποχρεωτικό στην περίπτωση ξεχωριστών, και ο 
αριθµός των εγγραφών για οριστικοποίηση. Η εντολή αυτή εκτελεί την ευρετηριοποίηση 
κατευθείαν µε το που θα δοθεί από το χρήστη, χωρίς αυτός να περιµένει το επόµενο χρο-
νικό διάστηµα που είναι προγραµµατισµένο το ευρετήριο να ενηµερωθεί. 

Η ρύθµιση του ευρετηρίου όσον αφορά το διάστηµα του κάθε πότε θα ενηµερώνε-
ται µπορεί να αλλαχθεί µέσω της εντολής CHANGE INDEX SETTINGS. 

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναζήτηση σε ένα ευρε-
τήριο. Η κατάσταση του ευρετηρίου µπορεί να ληφθεί µε GET INDEX STATUS. Αν η εντο-
λή αυτή εµφανίσει κάποιο λάθος, τότε η RESET INDEX STATUS επαναφέρει το ευρετήριο 
                                                 
7 Σκανδάλη (trigger) ονοµάζεται µια διαδικασία που εκτελείται κάθε φορά που γίνεται ένα INSERT, DE-
LETE ή UPDATE σε πίνακα της βάσης. Χρησιµοποιούνται συνήθως για έλεγχο δεδοµένων, για διατήρηση 
της ακεραιότητας δεδοµένων της βάσης, για υποστήρίξη πολύπλοκων κανόνων, κτλ. 
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σε κατάσταση όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί και πάλι. Οι περιπτώσεις αυτές γράφονται 
ως γεγονότα στον πίνακα ηµερολογίου του ευρετηρίου και µπορούν να βοηθήσουν στη 
διάγνωση προβληµάτων. Όταν δεν χρειάζονται πλέον οι εγγραφές των γεγονότων αυτών, 
µπορούν να διαγραφούν µε την εντολή DELETE INDEX EVENTS που δέχεται παράµετρο το 
όνοµα του πίνακα και το όνοµα του χειριστή αν πρόκειται για µεµονωµένο ευρετήριο. 

Πολλές φορές είναι επιθυµητό ο χρήστης να παίρνει πληροφορίες σχετικά την κα-
τάσταση της βάσης, των ευρετηρίων, κτλ. Η εντολή GET STATUS επιστρέφει πληροφορίες 
σχετικά µε την κατάσταση της βάσης, αν είναι ενεργοποιηµένη ή όχι, των πινάκων, των 
στηλών και των εξωτερικών αρχείων. Στην περίπτωση που µια βάση είναι ενεργοποιη-
µένη, τότε µε την εντολή αυτή ο χρήστης παίρνει πληροφορίες σχετικά µε τους πίνακες 
που είναι ενεργοποιηµένοι, αν χρησιµοποιούν κοινά ή ξεχωριστά ευρετήρια και παράλ-
ληλα το όνοµα του χειριστή κάθε ευρετηρίου. 

Η GET ENVIRONMENT επιστρέφει τις τιµές των µεταβλητών περιβάλλοντος που έ-
χουν σχέση µε ποιο στιγµιότυπο βάσης είναι ενεργό, το όνοµα της βάσης, καθώς και ο 
κατάλογος του στιγµιότυπου του Text Extender. 

Η GET TEXT CONFIGURATION επιστρέφει τις τρέχουσες ρυθµίσεις κειµένου, αυτές 
που χρησιµοποιούνται ως οι εξ’ ορισµού. 

Η GET INDEX STATUS µε παράµετρο το όνοµα πίνακα στην περίπτωση του κοινού 
ευρετηρίου ή το όνοµα του χειριστή στην περίπτωση των ξεχωριστών ευρετηρίων επι-
στρέφει την κατάσταση του ευρετηρίου, αν µπορεί να γίνει αναζήτηση σε αυτό, τον αριθ-
µό των προγραµµατισµένων εγγράφων προς ευρετηριοποίηση καθώς και τον αριθµό των 
εγγράφων που έχουν ήδη ευρετηριοποιηθεί και τον αριθµό πιθανών µηνυµάτων λάθους. 

Οι ρυθµίσεις των ευρετηρίων φαίνονται µε την εντολή GET INDEX SETTINGS, που 
επιστρέφει τις ρυθµίσεις του ευρετηρίου σχετικά µε τον τύπο του, τη συχνότητα ενηµέ-
ρωσής του, καθώς και τον κατάλογο στον οποίο αποθηκεύονται τα αρχεία του ευρετη-
ρίου. 

Οι ρυθµίσεις του κειµένου κάθε στήλης κειµένου πίνακα λαµβάνονται µε την ε-
ντολή GET TEXT INFO µε παράµετρο το όνοµα του πίνακα για την περίπτωση κοινού ευ-
ρετηρίου ή το όνοµα του χειριστή για την περίπτωση ξεχωριστών. 

 
3.10 SQL ερωτήσεις 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µε την εγκατάστασή του, ο Text Extender εγκαθιστά 
συναρτήσεις ορισµένες από το χρήστη προκειµένου ο χρήστης να εκµεταλλευτεί τις δυνα-
τότητες του Extender µέσω SQL. Οι συναρτήσεις αυτές εκτός των ορισµάτων που δέχο-
νται και που είναι ειδικά για καθεµιά, δέχονται και την ερώτηση βάσει της οποίας γίνεται 
η αναζήτηση. 

  
3.10.1 Σύνταξη ερώτησης 
 

Το όρισµα της ερώτησης είναι η συνθήκη που καθορίζει ο χρήστης όταν κάνει α-
ναζήτηση σε κείµενο. Αποτελείται από µια συµβολοσειρά (string) του τύπου LONG 
VARCHAR που περιέχει διάφορους όρους αναζήτησης και παραµέτρους. 

Η σύνταξή της είναι : 
 
>>-+---------------------------------------------------+--------> 
   '-THESAURUS--"thesaurus-name"--+-----------------+--' 
                                  '-COUNT--"depth"--' 
 
>-----+-----------------------+---------------------------------> 
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      '-RESULT LIMIT--number--' 
 
>-----+-| boolean-argument |--+---------------------------+---+->< 
      |                       '-&--| freetext-argument |--'   | 
      '-+--------------------------+---| freetext-argument |--' 
        '-| boolean-argument |--&--' 
 

Μία τουλάχιστον ή συνδυασµός και των δυο από τις παραµέτρους boolean-argu-
ment και freetext-argument πρέπει να υπάρχουν στη σύνταξη της ερώτησης. Παρακάτω 
φαίνεται η σύνταξη του boolean-argument. 
 
boolean-argument 
 
  .-& or |------------------------------------------------------------. 
  V                                                                   | 
|---+-| search-factor |--------------------------------------------+--+-> 
      |                       .------------------------------.     | 
      |                       V                              |     | 
      '-(--| search-factor |----+- & -+---| search-factor |--+--)--' 
                                '- | -' 
 
>------------------------------------------------------------| 
 

Ακολουθεί η σύνταξη της παραµέτρου ελεύθερου κειµένου (freetext-argument). 
Μέσω αυτής της παραµέτρου, που δίνεται µε τη λέξη κλειδί IS ABOUT και µια φράση, 
µπορεί να δοθεί ερώτηση σε φυσική γλώσσα, δηλαδή µια φράση ή πρόταση που περιγρά-
φει το αντικείµενο για το οποίο γίνεται αναζήτηση. Η σειρά των λέξεων σε αυτή τη φρά-
ση δεν έχει σηµασία. Ακόµη, υποστηρίζονται οι λεξικές συγγένειες. Στην ανάκληση, αυ-
τές είναι ζεύγη λέξεων που υπάρχουν στην ερώτηση του ελεύθερου κειµένου και εµφα-
νίζονται στη συλλογή των εγγράφων µε µια συγκεκριµένη ελάχιστη συχνότητα και µε συ-
γκεκριµένη ελάχιστη απόσταση. 

Οι χαρακτήρες µάσκες δεν υποστηρίζονται για την παράµετρο του ελεύθερου κει-
µένου. 
 
freetext-argument 
 
|---IS ABOUT----+-----------------+---+-----------+-------------> 
                +-SYNONYM FORM OF-+   '-language--' 
                +-feature---------+ 
                '-| thesaurus |---' 
 
>----"phrase-or-sentence"----+------------------------+---------| 
                             '-ESCAPE--"escape-char"--' 
 

Παρακάτω φαίνεται η σύνταξη του παράγοντα αναζήτησης (search factor). Ο πα-
ράγοντας αναζήτησης είναι ένας τελεστής που συνδυάζεται µε άλλους τελεστές για να 
σχηµατίσει την παράµετρο αναζήτησης. Η εκτίµηση γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά. 
Οι τελεστές µπορεί να είναι το λογικό ΚΑΙ (&) και το λογικό ΕΙΤΕ (|). Ο τελεστής & έχει 
µεγαλύτερη προτεραιότητα από το |. Για παράδειγµα, η φράση : 
"passenger" & "vehicle" | "transport" & "public" 
 
εκτιµάται ως : 
("passenger" & "vehicle") | ("transport" & "public") 
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Πρέπει να χρησιµοποιούνται παρενθέσεις στην περίπτωση που ο χρήστης θέλει να διατυ-
πώσει κάτι διαφορετικό. 
 
search-factor 
 
|---+-+-----+--| search-primary |-----------------------------------+-> 
    | '-NOT-'                                                       | 
    |                                          .-AND--------------. | 
    |                                          V                  | | 
    '-| s.-primary |--+-IN SAME PARAGRAPH AS-+----| s.-primary |--+-' 
                      '-IN SAME SENTENCE AS-' 
 
>-------------------------------------------------------------| 
 
search-primary 
 
|---+-| search-atom |----------------+--------------------------| 
    |    .-,------------------.      | 
    |    V                    |      | 
    '-(-----| search-atom |---+---)--' 
 
search-atom 
 
|---+-----------------------------+---+-----------+-------------> 
    +-PRECISE FORM OF-------------+   '-language--' 
    +-STEMMED FORM OF-------------+ 
    +-FUZZY FORM OF--match-level--+ 
    +-SYNONYM FORM OF-------------+ 
    +-BOUND-----------------------+ 
    +-SOUNDS LIKE-----------------+ 
    +-feature---------------------+ 
    '-| thesaurus |---------------' 
 
>----"word-or-phrase"----+-----------------------------+--------| 
                         '-ESCAPE--"escape-character"--' 
 

thesaurus (αν καθοριστεί στην ερώτηση) 
 
|---+---------------------+---TERM OF---------------------------| 
    '-EXPAND--"relation"--' 
 
Χαρακτηριστικό (feature) 

Το χαρακτηριστικό είναι µια επιλογή που καθορίζει την επαύξηση του όρου ανα-
ζήτησης. Αυτή η επιλογή χρησιµοποιείται µόνο όταν χρησιµοποιείται γλωσσολογικό ευ-
ρετήριο που χρησιµοποιεί εξαγωγή χαρακτηριστικών. Χρησιµοποιείται µόνο για κείµενα 
στην αγγλική. Οι επαυξήσεις που µπορούν να γίνουν αναφορικά είναι : Για πρόσωπα 
(PERSON), οργανισµούς (ORGANIZATION), ονόµατα τοποθεσιών (PLACE) και domain όρους 
(DOMAIN). Αν καθοριστεί το ANY, τότε περιλαµβάνει όλες τις δυνατές επαυξήσεις. 

 
THESAURUS thesaurus-name 

Η λέξη κλειδί thesaurus thesaurus-name καθορίζει το όνοµα του θησαυρού που 
θα χρησιµοποιηθεί για τον εµπλουτισµό στη σύνταξη της ερώτησης. Το όνοµα του θη-
σαυρού είναι το όνοµα του αρχείου που έχει δηµιουργηθεί από το µεταγλωττιστή θησαυ-
ρού. Υπάρχει ένα εξ’ ορισµού αρχείο θησαυρού µε όνοµα desthes. Το όνοµα του θησαυ-
ρού µπορεί να είναι το πλήρες όνοµα του αρχείου. 
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COUNT αριθµός 

Αυτή η λέξη κλειδί καθορίζει τον αριθµό επιπέδων των όρων που θα χρησιµοποιη-
θούν για την επαύξηση του όρου αναζήτησης για την δοθέντα σχέση. Αν δεν καθοριστεί 
αυτή η παράµετρος, ο αριθµός επιπέδων είναι εξ’ ορισµού ένα. 

 
RESULT LIMIT αριθµός 

Η παράµετρος αυτή καθορίζει το µέγιστο αριθµό των αποτελεσµάτων ανά ερώ-
τηση. Ο αριθµός µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 1 και 32.767. 

 
EXPAND σχέση 

Αυτή η λέξη κλειδί καθορίζει τη σχέση µεταξύ του όρου που καθορίζεται µε τη λέ-
ξη κλειδί TERM OF και των όρων από το θησαυρό που χρησιµοποιείται για την επαύξηση 
του όρου αναζήτησης. Η σχέση πρέπει να αντιστοιχεί σε µια από τις σχέσεις που χρησι-
µοποιούνται στο θησαυρό. 

 
TERM OF «λέξη ή φράση» 

Ο όρος αναζήτησης ή φράση στον οποίο άλλοι όροι αναζήτησης θα προστεθούν 
από το θησαυρό. 

 
NOT search primary 

Με αυτή την παράµετρο ο χρήστης µπορεί να αποκλείσει από την αναζήτηση έγ-
γραφα που περιέχουν συγκεκριµένο όρο. Όταν χρησιµοποιείται ο τελεστής NOT, δεν µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί η λέξη κλειδί SYNONYM FORM OF. 

 
search primary IN SAME PARAGRAPH AS search primary 

Αυτή η λέξη κλειδί επιτρέπει την αναζήτηση για συνδυασµούς όρων που υπάρχουν 
στην ίδια παράγραφο. Η λέξη κλειδί δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν υπάρχει ο τελε-
στής NOT στον παράγοντα αναζήτησης. 

 
search primary IN SAME SENTENCE AS search primary 

Λέξη κλειδί που έχει παρόµοια λειτουργία µε την προηγούµενη, µόνο που ισχύει 
για πρόταση. 

 
AND search primary 

Το AND µπορεί να συνδυάσει πολλά search-primaries για αναζήτηση στην ίδια πρό-
ταση ή παράγραφο. Για παράδειγµα, η επόµενη πρόταση ψάχνει για τα ‘forest’, ‘rain’ και 
‘land’ στην ίδια παράγραφο : 
 
"forest" IN SAME SENTENCE AS "rain" AND "erosion" AND "land" 

 
search atom 

Κάθε search atom περιέχει τουλάχιστον µια λέξη ή φράση. Αν συνδυαστούν πολλά 
από αυτά χωρισµένα µε κόµµα, τότε µια αναζήτηση θεωρείται επιτυχής αν ένας τουλάχι-
στον από τους όρους βρεθεί. 
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PRECISE FORM OF, STEMMED FORM OF, FUZZY FORM OF, SYNONYM FORM OF, BOUND 

Ο πίνακας 3.4 δείχνει τις επιλογές που αντιστοιχούν στα διάφορα είδη ευρετηρίων. 
 

Είδος ευρετηρίου 
Γλωσσολογικό Ngram Λέξη κλειδί search 

atom -- FEΑTURE_EX-
TRACTION 

Ακριβές ∆ιπλό 
-- CASE_ EN-

ABLED 
PRECISE FORM OF   X O  O 

STEMMED FORM OF X X  X O O 
FUZZY FORM OF     O O 

IS ABOUT O O O O   
SYNONYM FORM OF O O O O   

EXPAND O O O O   
Χαρακτηριστικό  O  O   
SOUNDS LIKE O O O O   

IN SAME SENTENCE 
AS O O O O O O 

IN SAME PARA-
GRAPH AS O O O O O O 

BOUND     O O 
Με X συµβολίζονται οι εξ’ ορισµού επιλογές, µε O αυτές που είναι διαθέσιµες 

Πίνακας 3.4: ∆ιαθέσιµες επιλογές για τα είδη ευρετηρίων 
 
Ο πίνακας 3.5 δείχνει τη διαδικασία επεξεργασίας των όρων αναζήτησης. 
 

 
Κεφαλαία-πεζά Ταύτιση Λέξη κλειδί search 

atom 
∆ιάκριση Μη διάκριση 

Αποκοπή 
κοινότυ-
πων κατα-
λήξεων 

Ακριβής Fuzzy 

PRECISE FORM OF 
Μόνο αν είναι ενεργοποιη-

µένη η επιλογή 
CASE_ENABLED 

X  X  

STEMMED FORM OF  X X   
FUZZY FORM OF  X   X 

Με X συµβολίζονται οι εξ’ ορισµού επιλογές 
Πίνακας 3.5: Επεξεργασία όρων αναζήτησης 

 
 PRECISE FORM OF 

Η λέξη που ακολουθεί τη λέξη κλειδί PRECISE FORM OF αναζητείται ακριβώς ό-
πως δίνεται, αντί πρώτα να αναχθεί στη βασική της µορφή. Αυτή η µορφή αναζήτησης 
είναι βασισµένη σε κεφαλαία-πεζά. 

Αυτή είναι και η εξ’ ορισµού επιλογή για το ακριβές και διπλό ευρετήριο. Αν η λέ-
ξη κλειδί δοθεί για γλωσσολογικό ευρετήριο αγνοείται και χρησιµοποιείται η επιλογή 
STEMMED FORM OF. 
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 STEMMED FORM OF 

Με αυτή τη λέξη κλειδί, γίνεται αναγωγή στη βασική µορφή της λέξης που ακο-
λουθεί τη δήλωση STEMMED FORM OF πριν γίνει η αναζήτηση. Αυτός ο τρόπος αναζήτη-
σης δεν βασίζεται σε κεφαλαία-πεζά. Η αναγωγή στη βασική µορφή εξαρτάται από τη 
γλώσσα του κειµένου. 

Η επιλογή αυτή είναι και η εξ’ ορισµού για τα γλωσσολογικά ευρετήρια. Αν η επι-
λογή αυτή καθοριστεί για ακριβές ευρετήριο αγνοείται και χρησιµοποιείται η επιλογή 
PRECISE FORM OF. 

 
 FUZZY FORM OF 

Η επιλογή αυτή δίνεται για fuzzy αναζήτηση, που είναι αναζήτηση για όρους που 
έχουν παρόµοια ορθογραφία µε εκείνη του όρου αναζήτησης. Αυτό είναι χρήσιµο για έγ-
γραφα που έχουν δηµιουργηθεί από πρόγραµµα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (Opti-
cal Character Recognition). Τέτοια έγγραφα περιέχουν συνήθως αρκετές λάθος ορθογρα-
φικά λέξεις. 

Μαζί µε αυτή τη λέξη κλειδί, δίνεται και µια αριθµητική παράµετρος (από 1 έως 5) 
που δείχνει το βαθµό οµοιότητας (το 5 είναι το αυστηρότερο). 

 
 SYNONYM FORM OF 

Αυτή η λέξη κλειδί προκαλεί την αναζήτηση εκτός του όρου αναζήτησης και των 
συνωνύµων της που δίνονται από το λεξικό της γλώσσας. 

Τα συνώνυµα φράσεων είναι εναλλακτικές φράσεις που περιέχουν όλους τους πι-
θανούς συνδυασµούς συνωνύµων που µπορούν να προκύψουν αν αντικατασταθεί κάθε 
λέξη της αρχικής φράσης µε ένα συνώνυµό της. Η σειρά των λέξεων παραµένει ως έχει 
από την αρχική φράση. 

Αν αυτή η λέξη κλειδί δοθεί για ακριβές ευρετήριο αγνοείται και χρησιµοποιείται η 
PRECISE FORM OF. Για διπλό ευρετήριο, η αναζήτηση γίνεται βασισµένη στο γλωσσολο-
γικό µέρος του διπλού ευρετηρίου, αντίθετα µε το ακριβές µέρος. Η SYNONYM FORM OF 
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν χρησιµοποιείται ο τελεστής NOT στον παράγοντα ανα-
ζήτησης ή όταν η λέξη ή φράση προς αναζήτηση περιέχει χαρακτήρες µάσκες. 

 
 BOUND 

Λέξη κλειδί που χρησιµοποιείται για κείµενα µε CCSID που αντιστοιχεί στην κο-
ρεατική γλώσσα. Αν χρησιµοποιηθεί, η αναζήτηση λαµβάνει υπόψη τα περιθώρια των 
φράσεων. Αν χρησιµοποιείται η παράµετρος της γλώσσας, η λέξη κλειδί αγνοείται, δια-
φορετικά γίνεται υπόθεση ότι πρόκειται για κορεατικό κείµενο. 

 
SOUNDS LIKE 

Χρησιµοποιείται για την ανάκληση παρόµοιων «ηχητικά» λέξεων, ιδιότητα χρή-
σιµη για έγγραφα που περιέχουν λέξεις που «ακούγονται» το ίδιο, αλλά έχουν διαφορε-
τική ορθογραφία. 

 
Γλώσσα (language) 

Μεταβλητή που δηλώνει πιο λεξικό θα χρησιµοποιηθεί για τη γλωσσολογική επε-
ξεργασία των εγγράφων κατά τη διάρκεια ευρετηριοποίησης και ανάκτησης. Αυτό ισχύει 
όχι µόνο για γλωσσολογικό και διπλό, αλλά και για ακριβές ευρετήριο επειδή χρησιµο-
ποιούν λεξικό για να επεξεργαστούν τις στοπ λέξεις. 
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Η γλωσσολογική επεξεργασία περιλαµβάνει επίσης και επεξεργασία συνωνύµων 
και αποκοπή των κοινότυπων καταλήξεων των λέξεων. 

Η παράµετρος αυτή πρέπει να δίνεται για κείµενα που δεν είναι στην αγγλική Αµε-
ρικής, ανεξάρτητα µε το ποια γλώσσα είναι η εξ’ ορισµού. 

 
«Λέξη ή φράση» (word-or-phrase) 

Αυτή η παράµετρος είναι η λέξη ή φράση προς αναζήτηση. Οι χαρακτήρες που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι ανεξάρτητοι γλώσσας. 

Για ακριβές ή γλωσσολογικό ευρετήριο, ο Extender µπορεί να αναζητήσει χρησι-
µοποιώντας είτε την ακριβή µορφή της λέξης ή φράσης είτε µια παραλλαγή της. Αν δεν 
καθοριστεί καµία παράµετρος από τον πίνακα 3.4, χρησιµοποιούνται οι εξ’ ορισµού επι-
λογές ανάλογα µε το είδος του ευρετηρίου. 

Όσον αφορά στους χαρακτήρες µάσκες, µια λέξη µπορεί να χρησιµοποιεί τους ε-
ξής χαρακτήρες : 

 _ (underscore) : Αντιπροσωπεύει ένα χαρακτήρα. 
 % (percent) : Αντιπροσωπεύει ένα οποιοδήποτε αριθµό οποιονδήποτε χαρακτή-
ρων. Αν µια λέξη περιέχει µόνο ένα % τότε αντιπροσωπεύει µια λέξη οποιου-
δήποτε µήκους. 

 
Μια λέξη δεν µπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από χαρακτήρες µάσκες, εκτός 

από την περίπτωση του απλού %. Επίσης, αν χρησιµοποιούνται χαρακτήρες µάσκες, δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί καµία από τις λέξεις κλειδιά SYNONYM FORM OF και THESAURUS, 
καθώς και το χαρακτηριστικό. 

 
ESCAPE «χαρακτήρας διαφυγής» 

Η παράµετρος αυτή ορίζει τον χαρακτήρα διαφυγής. Στη λέξη ή φράση προς ανα-
ζήτηση, ο χαρακτήρας που ακολουθεί τον χαρακτήρα διαφυγής αναγνωρίζεται ως απλός 
χαρακτήρας κι όχι ως χαρακτήρας µάσκα. Για παράδειγµα, αν οριστεί ως χαρακτήρας 
διαφυγής το ‘$’, τότε στη φράση το ‘$%’ αντιµετωπίζεται ως απλός χαρακτήρας ‘%’. 

 
3.10.2 Περίληψη κανόνων και περιορισµών 

 
Παρακάτω συνοψίζονται οι κανόνες και οι περιορισµοί όσον αφορά στη σύνταξη 

της ερώτησης. 
 Στους λογικούς τελεστές, δεν επιτρέπεται ο τελεστής NOT να ακολουθεί το OR. 
 Για το διπλό ευρετήριο, η εξ’ ορισµού επιλογή είναι η STEMMED FORM OF. Αν 
χρησιµοποιούνται χαρακτήρες µάσκες, οι αναζητήσεις δεν βασίζονται σε κε-
φαλαία-πεζά. 

 Η επιλογή IN SAME PARAGRAPH AS δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί αν υπάρχει 
ο τελεστής NOT στον παράγοντα αναζήτησης, όπως και η IN SAME SENTENCE 
AS και η SYNONYM FORM OF. 

 Το γλωσσολογικό ευρετήριο αποτρέπει τη χρησιµοποίηση της επιλογής 
PRECISE FORM OF. Ως εξ’ ορισµού δέχεται την STEMMED FORM OF. Χαρακτή-
ρες µάσκες είναι επιτρεπτοί και οι αναζητήσεις δεν βασίζονται σε κεφαλαία-
πεζά. 

 Όταν χρησιµοποιούνται χαρακτήρες µάσκες, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
οι επιλογές SYNONYM FORM OF, THESAURUS, καθώς και το χαρακτηριστικό. 
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 Για ngram ευρετήριο, οι χαρακτήρες µάσκες είναι επιτρεπτοί όταν αντικαθι-
στούν µόνο αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. Οι αναζητήσεις δεν βασίζονται σε 
κεφαλαία-πεζά, εκτός αν το ευρετήριο έχει οριστεί µε την επιλογή 
CASE_ENABLED και χρησιµοποιείται η επιλογή PRECISE FORM OF. 

 Το ακριβές ευρετήριο αποτρέπει την χρησιµοποίηση των επιλογών STEMMED 
FORM OF και SYNONYM FORM OF. Ως εξ’ ορισµού δέχεται την PRECISE FORM 
OF. Χαρακτήρες µάσκες επιτρέπονται και οι αναζητήσεις βασίζονται σε κεφα-
λαία-πεζά. 

 
3.10.3 Συναρτήσεις του Text Extender 
 

Οι συναρτήσεις που παρέχει ο Extender είναι οι εξής : 
 

CONTAINS 

Η συνάρτηση αυτή κάνει αναζήτηση κειµένου. Καλείται µε δύο ορίσµατα και επι-
στρέφει την τιµή τύπου INTEGER 1 αν η αναζήτηση είναι επιτυχής, διαφορετικά 0. Η πρώ-
τη παράµετρος είναι το όνοµα του χειριστή της στήλης κειµένου στην οποία γίνεται ανα-
ζήτηση και η δεύτερη είναι η ερώτηση, που είναι του τύπου LONG VARCHAR. 

 
NO_OF_DOCUMENTS 

Η NO_OF_DOCUMENTS επιστρέφει ένα αριθµό τύπου INTEGER που δείχνει τον αριθ-
µό των εγγράφων που επέστρεψε µια αναζήτηση. Ο αριθµός αυτός είναι ο αριθµός των 
εγγραφών µιας λίστας χειριστών. Η συνάρτηση δέχεται µια παράµετρο, που είναι του τύ-
που DB2TEXTHLISTP ή DB2TEXTFHLISTP. Η παράµετρος αυτή λαµβάνεται από τη συ-
νάρτηση HANDLE_LIST και ουσιαστικά είναι ένας δείκτης (pointer) σε µια λίστα χειριστών 
των εγγράφων από το αποτέλεσµα µιας αναζήτησης. Η HANDLE_LIST πρέπει να βρίσκεται 
εντός της κλήσης της NO_OF_DOCUMENTS, διότι η λίστα είναι στην εµβέλεια (scope) της 
SQL δήλωσης. 

 
HANDLE_LIST 

Η συνάρτηση HANDLE_LIST κάνει αναζήτηση και επιστρέφει µια τιµή του τύπου 
DB2TEXTHLISTP ή DB2TEXTFHLISTP που δείχνει σε µια λίστα χειριστών για τα έγγραφα 
που βρέθηκαν από την αναζήτηση. Ο δείκτης αυτός υπάρχει µόνο στην εµβέλεια της δή-
λωσης SQL που καλεί τη συνάρτηση αυτή. Αν φυσικά δεν βρεθούν έγγραφα που να ικα-
νοποιούν την ερώτηση, το ευρετήριο είναι κενό. Η HANDLE_LIST µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί σε συνδυασµό µε τη NO_OF_DOCUMENTS για να βρεθεί ο αριθµός των εγγράφων που 
βρέθηκαν. 

Η συνάρτηση δέχεται δύο παραµέτρους, εκ των οποίων η πρώτη είναι το όνοµα 
του χειριστή της στήλης κειµένου και η δεύτερη είναι η ερώτηση. 

 
INIT_TEXT_HANDLE 

Η INIT_TEXT_HANDLE χρησιµοποιείται για την επιστροφή ενός µερικώς αρχικο-
ποιηµένου (initialized) χειριστή που περιέχει εξ’ ορισµού τιµές για τη µορφοποίηση του 
κειµένου και τη γλώσσα που µπορεί να εισαχθεί σε στήλη χειριστή στον πίνακα. Αυτό 
είναι χρήσιµο για την περίπτωση που γίνεται εισαγωγή εγγραφής στον πίνακα, της οποίας 
η µορφοποίηση και η γλώσσα του κειµένου είναι διαφορετική από αυτές που έχει η παρα-
µετροποίηση του κειµένου. Η τιµή επιστροφής της συνάρτησης είναι του τύπου 
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DB2TEXTH. Στην περίπτωση αναζήτησης σε κείµενο που αποθηκεύεται εκτός βάσης, η συ-
νάρτηση χρησιµοποιείται για να επιστρέψει ένα τελείως αρχικοποιηµένο χειριστή που πε-
ριέχει τιµές για το CCSID, τη µορφοποίηση, τη γλώσσα και την τοποθεσία του αρχείου. 
Σε αυτή την περίπτωση η τιµή που επιστρέφει η συνάρτηση είναι του τύπου DB2TEXTFH. 

 
NO_OF_MATCHES 

Η συνάρτηση NO_OF_MATCHES επιστρέφει ένα αριθµό τύπου INTEGER που δείχνει 
τον αριθµό των επιτυχιών ανά έγγραφο. ∆έχεται δύο παραµέτρους, από τις οποίες η πρώ-
τη είναι το όνοµα του χειριστή της στήλης κειµένου και η δεύτερη είναι η ερώτηση ανα-
ζήτησης. 

 
RANK 

Αυτή η συνάρτηση µπορεί να κάνει αναζήτηση και να επιστρέψει για κάθε έγ-
γραφο που θα βρεθεί µια τιµή διαβάθµισης που δείχνει πόσο καλά περιγράφεται από την 
ερώτηση αναζήτησης το έγγραφο αυτό. Η τιµή που επιστρέφει είναι του τύπου DOUBLE 
και είναι µεταξύ του 0 και 1. Η τιµή διαβάθµισης είναι απόλυτη και δείχνει το βαθµό που 
το έγγραφο ικανοποιεί την ερώτηση σε σχέση µε τα άλλα έγγραφα που βρέθηκαν. 

Η συνάρτηση δέχεται δύο παραµέτρους, από τις οποίες η πρώτη είναι το όνοµα του 
χειριστή της στήλης κειµένου και η δεύτερη είναι η ερώτηση. 

 
REFINE 

Η συνάρτηση REFINE δέχεται δύο ορίσµατα, τα οποία είναι δύο διαφορετικές ερω-
τήσεις αναζήτησης, και επιστρέφει µία συνδυασµένη ερώτηση του τύπου LONG VARCHAR, 
αποτελούµενη από τις δύο αρχικές ερωτήσεις συνδυασµένες µε το λογικό τελεστή AND. 

 
SEARCH_RESULT 

Η SEARCH_RESULT επιστρέφει τα αποτελέσµατα µιας ερώτησης σε ένα ενδιάµεσο 
πίνακα. Η συνάρτηση αυτή χρησιµοποιείται στο τµήµα FROM της SQL δήλωσης. Ο ενδιά-
µεσος πίνακας έχει τη δοµή : 

 
Όνοµα στήλης Τύπος 

HANDLE DB2TEXTH ή DB2TEXTFH 
NUMBER_OF_MATCHES INTEGER 

RANK DOUBLE 

 
Η συνάρτηση είναι πιο γρήγορη από τις CONTAIN και RANK στην επεξεργασία µε-

γάλων πινάκων. Τα ορίσµατα που δέχεται είναι δύο, από τα οποία το πρώτο είναι το όνο-
µα του χειριστή της στήλης κειµένου και το δεύτερο είναι η ερώτηση αναζήτησης. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  44  
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4.1 Εισαγωγή στο Oracle ConText cartridge 
 

Το ConText cartridge1 είναι επιλογή του Σ.∆.Β.∆. Oracle που ενεργοποιεί ερωτή-
σεις αναζήτησης κειµένου µέσω SQL και PL/SQL2. 

Οι δυνατότητες του ConText cartridge υλοποιούνται µέσω διεργασιών (processes) 
στον διακοµιστή της βάσης και ευρετηρίων σε κάθε στήλη πίνακα που περιέχει το κεί-
µενο. Από προγραµµατιστικής πλευράς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί SQL και PL/SQL για 
να εµπλουτιστούν οι εφαρµογές µε ConText δυνατότητες. 

Εργαλεία που µπορούν να καλέσουν αποθηκευµένες διαδικασίες της βάσης µπο-
ρούν να εκτελέσουν και ερωτήσεις κειµένου. 

Το ConText χειρίζεται τα δεδοµένα κειµένου µε παρόµοιο τρόπο που χειρίζεται η 
βάση τους κλασικούς τύπους δεδοµένων. Όταν εισάγεται, ενηµερώνεται ή διαγράφεται 
κείµενο, το ConText αναλαµβάνει τη διαχείριση. 

 
4.1.1 Χαρακτηριστικά του ConText cartridge 
 

Το ConText παρέχει εξελιγµένες διαδικασίες ευρετηριοποίησης, ανάλυσης, ανά-
κτησης και παρουσίασης που µπορούν να ενσωµατωθούν σε οποιαδήποτε εφαρµογή χρη-
σιµοποιεί Oracle8. Μια συνοπτική αναφορά των χαρακτηριστικών του είναι : 

 Πλήρης ολοκλήρωση δοµηµένης πληροφορίας και κειµένου 
 Εσωτερική και εξωτερική (εκτός βάσης) αποθήκευση του κειµένου 
 Υποστήριξη για µια ποικιλία µορφοποιήσεων εγγράφων, περιλαµβανοµένων 
απλού κειµένου, κειµένου HTML και µερικών από τις πιο δηµοφιλής µορφο-
ποιήσεις 

 Υποστήριξη για ευρετηριοποίηση και εκτέλεση ερωτήσεων σε στήλες πινάκων 
κειµένου όλων των τύπων, περιλαµβανοµένων των τύπων LONG, LONG 
RAW και LOBs (large objects) 

 Ευρετηριοποίηση και εκτέλεση ερωτήσεων σχεσιακών πινάκων/όψεων (views) 
και πινάκων/όψεων αντικειµένων 

 Ευρετηριοποίηση και ανάκτηση για όλες τις υποστηριζόµενες NLS γλώσσες, 
περιλαµβανοµένων και των εξής γλωσσών που χρησιµοποιούν πολλά bytes ανά 
χαρακτήρα : Ιαπωνικά, Κινέζικα και Κορεάτικα 

 Εξελιγµένες δυνατότητες ανάκτησης για κείµενο στην αγγλική, γαλλική, γερ-
µανική, ιταλική, ισπανική και ολλανδική γλώσσα 

 Εξελιγµένες γλωσσολογικές δυνατότητες, περιλαµβανοµένων ερωτήσεων βα-
σισµένες σε θέµατα, για κείµενο στην αγγλική γλώσσα 

 Τονισµός κειµένου 
 
4.2 Ο διακοµιστής ConText 
4.2.1 Οι διακοµιστές ConText και Oracle 

 
Ο διακοµιστής ConText ακολουθεί τη λογική του µοντέλου του διακοµιστή Oracle. 

Παράλληλα µε τις διεργασίες του ConText υπάρχει και µια ουρά ερωτήσεων κειµένου 
                                                 
1 Τα cartridges της Oracle µπορούν να θεωρηθούν ως επεκτάσεις (modules) που εγκαθίστανται και προσθέ-
τουν δυνατότητες στη βάση. 
2 PL/SQL (Programming Language/SQL) είναι η γλώσσα που υποστηρίζει η Oracle για τη δηµιουργία απο-
θηκευµένων διαδικασιών (stored procedures) στη βάση. Είναι γλώσσα διαδικασιακή (procedural), δοµείται 
σε µπλοκ και παράλληλα ενσωµατώνει µε διάφανο τρόπο δηλώσεις SQL. Έχει µεγάλη ολοκλήρωση µε όλο 
το φάσµα της Oracle. 
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(text request queue). Το σχήµα 4.1 δείχνει τους διακοµιστές ConText και την ουρά των 
ερωτήσεων κειµένου σε συνεργασία µε τον διακοµιστή Oracle σε ένα περιβάλλον που υ-
πάρχει ένας διακοµιστής Oracle ανά χρήστη. 

Στο κλασικό µοντέλο διακοµιστή Oracle, όταν ένας χρήστης ανοίγει σύνδεση µε τη 
βάση, η βάση δηµιουργεί µια διεργασία διακοµιστή αποκλειστικά αφιερωµένη να εξυπη-

ρετεί τις αιτήσεις του χρήστη. Με το ConText, όταν µια αίτηση του χρήστη έχει ερώτηση 
κειµένου, η διεργασία του διακοµιστή λαµβάνει την αίτηση του χρήστη, αναγνωρίζει την 
ερώτηση και την προωθεί στην ουρά των ερωτήσεων κειµένου για να εξυπηρετηθεί από 
µια διεργασία διακοµιστή ConText. Αφού ο διακοµιστής επεξεργαστεί την ερώτηση, το 
αποτέλεσµα επιστρέφεται στο χρήστη. 

 
4.2.2 Ρόλοι του διακοµιστή ConText 
 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ConText διακοµιστή είναι ότι µπορεί να συµπε-
ριφέρεται διαφορετικά. Αυτή η διαφορετική συµπεριφορά ονοµάζεται ρόλος (role). Ο ρό-
λος του διακοµιστή καθορίζεται όταν ξεκινά και µπορεί να έχει παραπάνω από έναν. Υ-
πάρχουν πέντε τέτοιοι ρόλοι που καθορίζουν το είδος επεξεργασίας του κειµένου που θα 
γίνει από τον διακοµιστή. Οι ρόλοι αυτοί είναι οι εξής : 

 Ρόλος φορτωτή (R) 
 Ρόλος DDL (D) 
 Ρόλος DML (M) 
 Ρόλος ερωτήσεων (Q) 

Σχήµα 4.1: ∆ιακοµιστές ConText και Oracle 
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 Ρόλος γλωσσολογικής επεξεργασίας (L) 
 

Παράλληλα µε τους παραπάνω ρόλους, κάθε διακοµιστής ConText έχει ταυτό-
χρονα και το ρόλο DBA, που του παρέχει δυνατότητες ανακάλυψης λαθών στον διακοµι-
στή και πελάτη και δυνατότητες ανάκαµψης. Για κάθε διακοµιστή δίνεται και ο ρόλος αυ-
τός, γεγονός που αποτρέπει την αποτυχία ενός σε ένα περιβάλλον µε πολλούς διακοµι-
στές. 

 
4.2.2.1 Ρόλος φορτωτή (R) 

Ο ρόλος αυτός επιτρέπει στον διακοµιστή ConText να ελέγχει ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα συγκεκριµένους καταλόγους ενός συστήµατος αρχείων για την ύπαρξη νέων 
αρχείων κειµένου που πρέπει να φορτωθούν σε στήλες πινάκων στη βάση. Όταν ο διακο-
µιστής ανακαλύψει την ύπαρξη ενός νέου αρχείου, χρησιµοποιεί το εργαλείο ctxload για 
να φορτώσει τα περιεχόµενα του αρχείου στη βάση. 

 
4.2.2.2 DDL ρόλος (D) 

Ο ρόλος DDL επιτρέπει στον διακοµιστή ConText να δηµιουργεί, καταργεί και 
βελτιστοποιεί ευρετήρια κειµένου (text indexes). Το ευρετήριο κειµένου είναι αυτό που 
επιτρέπει στους χρήστες να δίνουν ερωτήσεις για κείµενο αποθηκευµένο σε µια στήλη 
πίνακα. Επίσης, ο διακοµιστής µπορεί να εξυπηρετήσει και ερωτήσεις που απαιτούν το 
ρόλο DML στην περίπτωση που οι αιτήσεις αυτές εξυπηρετούνται µε µαζικό ρυθµό. 

 
4.2.2.3 DML ρόλος (M) 

Έχοντας το ρόλο αυτό, ο διακοµιστής ConText µπορεί να ενηµερώνει αυτόµατα τα 
ευρετήρια κειµένου ενός πίνακα όταν υπάρχουν αλλαγές στον πίνακα αυτό που απαιτούν 
την ενηµέρωση του ευρετηρίου. Τέτοιες αλλαγές περιλαµβάνουν την εισαγωγή νέων  εγ-
γράφων, την αλλαγή ή και τη διαγραφή υπαρχόντων. 

 
4.2.2.4 Ρόλος ερωτήσεων (Q) 

Ο ρόλος ερωτήσεων επιτρέπει στον διακοµιστή την επεξεργασία ερωτήσεων για 
κείµενο αποθηκευµένο είτε εντός της βάσης είτε εκτός. Αν δεν υπάρχει τουλάχιστον ένας 
διακοµιστής ConText µε αυτό το ρόλο, τότε οποιαδήποτε ερώτηση θα αποτύχει. 

 
4.2.2.5 Ρόλος γλωσσολογικής επεξεργασίας (L) 

Αυτός ο ρόλος επιτρέπει στον διακοµιστή να επεξεργαστεί ερωτήσεις γλωσσολο-
γικής φύσεως και να δηµιουργήσει την κατάλληλη έξοδο. Η έξοδος περιλαµβάνει τα θέ-
µατα και τις έννοιες και περιλήψεις θεµάτων. Ο ρόλος αυτός απαιτείται µόνο όταν γίνεται 
επεξεργασία ερωτήσεων του τύπου που αναφέρεται παραπάνω. 

 
4.2.2.6 DBA ρόλος 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο DBA ρόλος είναι ένας ρόλος που αποδίδεται 
αυτόµατα σε κάθε διακοµιστή ConText. Εξυπηρετεί διαχειριστικούς σκοπούς, επιτρέπει 
στον διακοµιστή να αναλάβει σε περίπτωση που αποτύχει κάποιος άλλος και να «καθαρί-
ζει» το σύστηµα ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Στην πρώτη περίπτωση, κάνει τα εξής : 
 Ο εν λειτουργία διακοµιστής καθαρίζει την περιοχή µνήµης του διακοµιστή 
που απέτυχε και περνά σε ηµερολόγιο το γεγονός 
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 Αν ο αποτυχηµένος διακοµιστής επεξεργαζόταν µια ερώτηση, ο εν λειτουργία 
διακοµιστής απελευθερώνει πόρους (resources) που είχε δεσµεύσει 

 Αν ο αποτυχηµένος διακοµιστής επεξεργαζόταν αίτηση DDL, ο εν λειτουργία 
διακοµιστής καταργεί όσους πίνακες δεν χρειάζονται για την ανάκαµψη από τη 
συγκεκριµένη αίτηση 

 Αν ο αποτυχηµένος διακοµιστής επεξεργαζόταν αίτηση DML, ο εν λειτουργία 
διακοµιστής τοποθετεί οποιεσδήποτε µη ολοκληρωµένες αιτήσεις DML πίσω 
στην ουρά 

 Αν ο αποτυχηµένος διακοµιστής επεξεργαζόταν αίτηση DDL ή ερώτηση, ο εν 
λειτουργία αναλαµβάνει να ειδοποιήσει τον εν αναµονή πελάτη 

 
Στη δεύτερη περίπτωση, όταν ένας πίνακας που έχει στήλη κειµένου µε ένα υπάρ-

χον ευρετήριο ConText καταργείται χωρίς να καταργηθεί πρώτα το ευρετήριο και η πολι-
τική της στήλης, τόσο το ευρετήριο όσο και η πολιτική της στήλης παραµένουν στο σύ-
στηµα ωσότου γίνει η ανάκαµψη. Αυτή η διαδικασία γίνεται αυτόµατα από ένα διακοµι-
στή ConText κάθε 15 λεπτά. Μπορεί φυσικά να γίνει και µε ρητό τρόπο, δίνοντας προς 
εκτέλεση τη δήλωση CTX_ADM.RECOVER. 

 
4.3 ∆ιαδικασία ευρετηριοποίησης 
 

Το σχήµα 4.2 δείχνει τη συσχέτιση µεταξύ πινάκων κειµένου, πολιτικών, ευρετη-
ρίων ConText και ερωτήσεων. 

Σε ένα τυπικό σύστηµα ConText, το κείµενο φορτώνεται σε µια στήλη κειµένου σε 
πίνακα στη βάση και δηµιουργείται µια πολιτική (βλέπε §4.3.1) για τη στήλη αυτή. 

Η πολιτική χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει το ευρετήριο ConText, που ανή-
κει σε ξεχωριστούς πίνακες συσχετισµένους µε τη στήλη κειµένου µέσω της πολιτικής. 
Από τη στιγµή που θα δηµιουργηθεί το ευρετήριο για µια στήλη, µπορούν να δοθούν ερω-
τήσεις για το κείµενο της στήλης αυτής. 

Όταν δίνεται µια ερώτηση για κείµενο σε στήλη η οποία έχει ευρετήριο ConText, 
αντί να σαρωθεί το κείµενο του πίνακα για να βρεθούν έγγραφα που ικανοποιούν την ε-
ρώτηση, γίνεται αναζήτηση στους πίνακες ευρετηρίων ConText για να βρεθεί αν ένα έγ-
γραφο την ικανοποιεί. 

Στη συνέχεια, επιστρέφονται τα αποτελέσµατα στο χρήστη σε µορφή λίστας επιτυ-
χιών (hit list). Το αποτέλεσµα της ερώτησης µπορεί να επιστραφεί απευθείας ή να συν-
δυαστεί µε δεδοµένα από τον κανονικό πίνακα για να διαµορφώσει ο χρήστης διαφο-
ρετικά την ερώτηση ή να προβληθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα 
που ικανοποιούν την ερώτησή του. 
 
4.3.1 Πολιτικές (policies) ConText 
 

Για να δηµιουργήσει ένα ευρετήριο για κείµενο αποθηκευµένο σε στήλη της βά-
σης, ο διακοµιστή ConText χρειάζεται τις εξής πληροφορίες σχετικά µε το κείµενο : 

 Πώς αποθηκεύεται το κείµενο στη στήλη; 
 Ποια είναι η µορφοποίησή του; 
 Πώς θα αναγνωρισθούν τα τεκµήρια; 
 Πώς θα δηµιουργηθεί το ευρετήριο και πού θα αποθηκευθεί; 
 Θα χρησιµοποιηθεί κάποια ειδική παράµετρος στις ερωτήσεις; 
 Υπάρχουν λέξεις που δεν θα πρέπει να ευρετηριοποιηθούν; 
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Η πολιτική λοιπόν παρέχει αυτές τις πληροφορίες για την προς ευρετηριοποίηση 

στήλη µε τη µορφή επιλογών του ευρετηρίου (µία επιλογή για κάθε απαίτηση). Οι πολιτι-
κές µπορούν να δηµιουργηθούν από οποιοδήποτε χρήστη που του έχει δοθεί ο ρόλος3 
CTXAPP και αποθηκεύονται στο λεξικό δεδοµένων του ConText. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι χωρίς να έχει προσδιορισθεί πολιτική δεν 
µπορεί να γίνει ευρετηριοποίηση. 

Οι πολιτικές που δηµιουργεί ο χρήστης πρέπει να είναι µοναδικές για αυτόν. Η ίδια 
πολιτική δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε παραπάνω από µια στήλες. 

 
4.3.1.1 Πολιτική στήλης (column policy) 

Πολιτική στήλης ονοµάζεται η πολιτική που έχει καθοριστεί σε µια στήλη κειµέ-
νου. Μόνο πολιτικές στηλών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργηθούν ευρε-
τήρια ConText. 

 
4.3.1.2 Πολιτική πρότυπο (policy template) 

Πολιτική πρότυπο ονοµάζεται η πολιτική η οποία δεν έχει καθοριστεί σε στήλη 
κειµένου. Οι πολιτικές αυτές χρησιµοποιούνται ως βάση για τη δηµιουργία άλλων πολιτι-
κών προτύπων ή στηλών. Όταν η πολιτική πρότυπο χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία 
άλλων πολιτικών, οι επιλογές της πολιτικής αυτής χρησιµοποιούνται ως οι εξ’ ορισµού 
επιλογές της νέας πολιτικής. Το ConText cartridge έχει µια πολιτική πρότυπο, που λέγεται 

                                                 
3 Ρόλος (role) στα πλαίσια του Σ.∆.Β.∆. λέγεται µια οµάδα δικαιωµάτων που δίνεται στους χρήστες για λό-
γους διευκόλυνσης της διαχείρισης. Παράδειγµα ρόλου είναι ο DBA (DataBase Administrator) στην Oracle. 

Σχήµα 4.2: Πίνακες κειµένου, πολιτικές, ευρετήρια ConText 
και ερωτήσεις 
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DEFAULT_POLICY και που αποτελεί τη βάση για όλες τις πολιτικές. Φυσικά, προσφέρεται 
η δυνατότητα να ξανά οριστούν οι επιλογές κάθε πολιτικής καθορίζοντας ρητά το όνοµα 
της επιλογής. Οι εξ’ ορισµού πολιτικές που προσφέρει το ConText περιέχονται στο σχή-
µα4 CTXSYS. 

 
4.3.1.3 Πολλαπλές πολιτικές σε µια στήλη 

Μπορούν να καθορισθούν πολλαπλές πολιτικές σε µια στήλη, αρκεί καθεµιά να εί-
ναι µοναδική για το χρήστη. Ως αποτέλεσµα, µια στήλη µπορεί να έχει παραπάνω από ένα 
ευρετήρια. Όταν υποβάλλεται µια ερώτηση, µπορεί να ορίζεται το όνοµα της πολιτικής, 
για να καθορίζει έτσι ο χρήστης ποιο ευρετήριο θα χρησιµοποιήσει ο ConText διακοµι-
στής. 

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο στην περίπτωση που υπάρχει κεί-
µενο στην αγγλική για το οποίο ο χρήστης θέλει να εκτελεί τόσο απλές ερωτήσεις όσο και 
ερωτήσεις θεµάτων. Για να γίνει αυτό, ο χρήστης θα πρέπει να δηµιουργήσει δυο πολιτι-
κές, µία για την ευρετηριοποίηση για απλό κείµενο και µία για την ευρετηριοποίηση θε-
µάτων. 

 
4.3.1.4 Χαρακτηριστικά της DEFAULT_POLICY πολιτικής 

Η εξ’ ορισµού πολιτική πρότυπο DEFAULT_POLICY χρησιµοποιεί τις εξής επιλογές : 
 

DEFAULT_DIRECT_DATASTORE ∆είχνει ότι το κείµενο αποθηκεύεται απευθείας στη βάση. 

DEFAULT_NULL_FILTER 
∆είχνει ότι το κείµενο είναι απλό κείµενο ASCII, χωρίς να 
χρειάζεται φιλτράρισµα για την ευρετηριοποίηση και τον 
τονισµό. 

DEFAULT_LEXER ∆είχνει ότι χρησιµοποιούνται οι εξ’ ορισµού επιλογές για 
την αναγνώριση των λέξεων και τα όρια των προτάσεων. 

DEFAULT_INDEX ∆είχνει το ποσό µνήµης που θα δεσµευτεί για την ευρετη-
ριοποίηση. Η εξ’ ορισµού τιµή είναι 12.582.912 bytes. 

NO_SOUNDEX 
∆είχνει ότι δεν θα αποθηκευθούν παράµετροι στο ευρετή-
ριο που χρησιµοποιούνται για την ευρετηριοποίηση και 
των «ηχητικά» παρόµοιων λέξεων. 

DEFAULT_STOPLIST ∆είχνει ότι θα χρησιµοποιηθεί η εξ’ ορισµού λίστα στοπ 
λέξεων. 

 
4.3.2 Επιλογές ευρετηριοποίησης 
 

Οι επιλογές (preferences) ευρετηριοποίησης χρησιµοποιούνται από το cartridge για 
τη δηµιουργία των ευρετηρίων ConText. Υπάρχουν έξι κατηγορίες επιλογών, που αντι-
στοιχούν στις πληροφορίες που χρειάζεται το ConText cartridge για τα ευρετήρια. Οι επι-
λογές των κατηγοριών αυτών έχουν σχέση µε την αποθήκευση των δεδοµένων, τα φίλτρα, 
την αναγνώριση των τεκµηρίων, τη µηχανή ευρετηριοποίησης, την επεξεργασία των λέ-
ξεων και τη λίστα µε τις στοπ λέξεις. 

Οι επιλογές που είναι διαθέσιµες σχετικά µε την αποθήκευση έχουν σχέση µε το 
που θα αποθηκεύονται τα έγγραφα. Μπορούν έτσι να αποθηκεύονται απευθείας στη βάση, 

                                                 
4 Σχήµα (schema) είναι µια συλλογή αντικειµένων της βάσης (πίνακες, ευρετήρια, διαδικασίες, κτλ). Στην 
Oracle, οι έννοιες σχήµα και χρήστης είναι ταυτόσηµες. 
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σε αρχείο, να καλούνται από διεύθυνση URL5 και να αποθηκεύονται και πάλι στη βάση 
αλλά σε πίνακες master-detail, είτε σε δυαδική µορφή είτε σε µορφή κειµένου. 

Οι επιλογές σε σχέση µε τα φίλτρα έχουν να κάνουν µε το πώς θα το ConText θα 
διαβάσει τα έγγραφα , δηλαδή καθορίζεται σε ποια µορφοποίηση είναι τα έγγραφα, αν 
είναι απλό κείµενο HTML ή µε εξελιγµένη µορφοποίηση HTML και παράλληλα υπάρχει 
ειδική παράµετρος για τη µορφοποίηση εγγράφων σε Microsoft Word 6. 

Η τρίτη κατηγορία επιλογών έχει σχέση µε τα λεκτικά, τον τρόπο δηλαδή που θα 
σαρώσει το ConText το κείµενο για να αναγνωρίσει τα τεκµήρια, πως θα αναγνωρίζει τις 
λέξεις, τα άκρα των προτάσεων, κτλ. Υπάρχουν επιλογές για αναγνώριση HTML εγγρά-
φου, για απλό κείµενο, για κείµενο στην κορεατική και κινεζική γλώσσα και επιλογή για 
δηµιουργία ευρετηρίων θεµάτων. 

Μία είναι η διαθέσιµη επιλογή που αφορά στη µηχανή ευρετηριοποίησης και έχει 
σχέση µε το ποσό µνήµης που θα χρησιµοποιήσει το ConText για την ευρετηριοποίηση. 

Η επόµενη κατηγορία επιλογών έχει σχέση µε τις λέξεις, αν δηλαδή θα δεικτοδο-
τηθούν λέξεις που µοιάζουν «ηχητικά» και αν θα χρησιµοποιηθεί fuzzy ταύτιση για κεί-
µενο στην κορεατική, κινεζική και ιαπωνική γλώσσα. 

Η τελευταία κατηγορία επιλογών έχει σχέση µε τη λίστα των στοπ λέξεων, αν θα 
χρησιµοποιηθεί ή όχι. 

Όταν δηµιουργείται µια πολιτική, καθορίζονται έξι παράµετροι, µια για κάθε κατη-
γορία που αναφέρθηκε παραπάνω. Αν δεν καθοριστεί κάποια από αυτές τις παραµέτρους 
χρησιµοποιείται η αντίστοιχη επιλογή από την DEFAULT_POLICY πολιτική. ∆ύο επιλογές 
της ίδιας κατηγορίας δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ίδια πολιτική. Ακόµη κι 
όταν αυτό είναι θεµιτό, πρέπει να δηµιουργηθούν δύο πολιτικές που θα έχουν τα ίδια χα-
ρακτηριστικά, αλλά διαφορετικό όνοµα. 

Οι διαφορετικές τιµές που µπορεί να πάρει µια παράµετρος δίνονται από κάποιες 
σταθερές του λεξικού δεδοµένων του ConText και ονοµάζονται tiles. 

Υπάρχει ένας αριθµός ορισµένων από πριν επιλογών (ανήκουν στο σχήµα CTXSYS)  
έτσι ώστε ο χρήστης, που του έχει δοθεί ο ρόλος CTXAPP, να µπορεί να δηµιουργήσει κα-
τευθείαν πολιτικές χωρίς να δηµιουργήσει πρώτα επιλογές. 

 
4.4 Ενεργοποίηση του ConText cartridge, τερµατισµός και εκκίνηση ενός 
διακοµιστή ConText 
 
4.4.1 Ενεργοποίηση του ConText 
 

Οι παρακάτω οδηγίες έχουν δοκιµαστεί µε επιτυχία σε λειτουργικό σύστηµα Win-
dows NT Server 4 (service pack 6a), Oracle Enterprise Edition 8.0.5 (µε patchset 80522) 
και ConText Carridge 2.4.5 (αναβαθµισµένο σε 2.4.5.4). Κατά τη διάρκεια της εγκατά-
στασης της βάσης, ο χρήστης ρωτάται αν θέλει να εγκαταστήσει κάποιο από τα cartridges 
τα οποία περιλαµβάνει η βάση. Αφού ο χρήστης επιλέξει το ConText. στη συνέχεια υπάρ-
χει µια σειρά εργασιών προκειµένου να ενεργοποιηθεί το cartridge. 
1. Η παράµετρος SHARED_POOL_SIZE στο αρχείο initorcl.ora που διαβάζει η Oracle 

κατά την εκκίνηση, πρέπει να έχει τιµή µεγαλύτερη του 11.534.336 bytes. Αφού γίνει 
η αλλαγή, πρέπει να γίνει επανεκκίνηση της βάσης προκειµένου να διαβαστεί η αλ-
λαγή. 

                                                 
5 Uniform Resource Locator. Ονοµάζεται η ηλεκτρονική διεύθυνση (πχ. http://www.oracle.com) που χρησι-
µοποιείται στο διαδίκτυο και αποτελείται από τέσσερα µέρη, το όνοµα του πρωτοκόλλου (πχ. http), το όνο-
µα της τοποθεσίας που δείχνει η διεύθυνση (www), το όνοµα του οργανισµού που διατηρεί τη σελίδα (πχ. 
oracle), καθώς και µια κατάληξη που δείχνει το είδος του οργανισµού (πχ. com). 



Oracle ConText Cartridge 

− 70 − 

2. Αν το λειτουργικό σύστηµα είναι τα Windows NT, τότε από το Control Panel, πρέπει 
να ξεκινήσει η υπηρεσία (service) µε όνοµα OracleConTextService80. 

3. Σε αυτό το βήµα δηµιουργείται ο χρήστης CTXSYS. Ανοίγουµε το πρόγραµµα Oracle 
Database Assistant, επιλέγουµε Modify a database, πατάµε Next, επιλέγουµε το 
στιγµιότυπο της βάσης στο οποίο θα ενεργοποιηθεί το ConText, εισάγουµε τον κω-
δικό (password) για το χρήστη internal και πατάµε Next. Στην επόµενη οθόνη επι-
λέγουµε Configure Oracle cartridges και Πατάµε Next. Επιλέγουµε ConText 
cartridge. Αν επιλέξουµε Enable Demo, τότε θα δηµιουργηθεί ένας χρήστης 
CTXDEMO µε κάποιους πίνακες επίδειξης. Πατώντας Finish, θα αρχίσει η διαδικασία 
ενεργοποίησης του ConText cartridge για το συγκεκριµένο στιγµιότυπο βάσης που ε-
πιλέχθηκε στην αρχή. Αν επιλέχθηκε η επιλογή Enable Demo, τότε θα πρέπει να έχει 
ήδη ξεκινήσει ένας διακοµιστής ConText από τη γραµµή εντολών των Windows NT 
δίνοντας την εντολή :  
START CTXSRV80 –USER CTXSYS/PASSWORD –PERSONALITY DQL 
 
Αυτή η εντολή ξεκινά ένα διακοµιστή ConText από το χρήστη CTXSYS µε κωδικό 

CTXSYS (που είναι ο εξ’ ορισµού). 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να έχει τελειώσει το στάδιο ενεργοποίησης του Con-

Text cartridge. 
 

4.4.2 Εκκίνηση και τερµατισµός διακοµιστή 
 

Για την εκκίνηση ενός διακοµιστή ConText χρησιµοποιείται το εργαλείο γραµµής 
εντολών ctxsrv80 (για περιβάλλον Windows NT). Η σύνταξή του είναι : 
ctxsrv80 -user ctxsys /passwd[@sqlnet_address] 
 [-personality RQDML] 
 [-logfile log_name] 
 [-sqltrace] 
 
όπου –user είναι η παράµετρος που δίνει το όνοµα του χρήστη (πάντα ctxsys, είναι ο 
µόνος χρήστης που µπορεί να εκκινήσει ένα ConText διακοµιστή) 
passwd είναι ο κωδικός για το χρήστη ctxsys 
@sqlnet_address είναι όνοµα είδωλο (alias) µιας αποµακρυσµένης βάσης 
-personality είναι το όνοµα του ρόλου µε τον οποίο θα ξεκινήσει ο διακοµιστής και 
µπορεί να έχει τις τιµές R, Q, D, M ή L 
-logfile όνοµα αρχείου είναι το όνοµα του αρχείου ηµερολογίου στο οποίο θα γράφο-
νται όλες οι πληροφορίες από το διακοµιστή 
-sqltrace είναι µια παράµετρος που καθορίζει την εγγραφή πληροφοριών για αποσφαλ-
µάτωση στον κατάλογο που καθορίζεται από την µεταβλητή USER_DUMP_DEST του αρ-
χείου initorcl.ora 

Ένα άλλο εργαλείο είναι το ctxctl80 (για περιβάλλον Windows NT), µε το οποίο 
µπορεί να δει κανείς την κατάσταση των διακοµιστών ConText, ποιοι έχουν ξεκινήσει και 
µε ποιο ρόλο, καθώς και να εκκινήσει ή σταµατήσει ένα διακοµιστή. Και αυτό το εργα-
λείο, όπως και το ctxsrv80, τρέχει από τη γραµµή εντολών των Windows. Με start α-
ριθµός_διακοµιστών ρόλος ξεκινάνε τόσοι διακοµιστές όσοι ορίζονται µε τον αντίστοιχο 
ρόλο. Με status ο χρήστης µπορεί να δει ποιες διεργασίες ConText διακοµιστών έχουν 
ξεκινήσει και µε stop pid, όπου pid είναι ο αριθµός της διεργασίας, να σταµατήσει ένα 
διακοµιστή. 

 



Oracle ConText Cartridge 

− 71 − 

4.5 Ρόλοι και χρήστες του ConText στη βάση 
 

Με την εγκατάσταση και την ενεργοποίηση του ConText για το στιγµιότυπο της 
βάσης, δηµιουργούνται τρεις νέοι ρόλοι της βάσης. Οι ρόλοι αυτοί είναι οι εξής : 

1. CTXADMIN ρόλος που παρέχει δικαίωµα στο χρήστη που θα του δοθεί να εκτελέσει 
όλες τις ConText λειτουργίες. Θα πρέπει να δίνεται σε χρήστες που εκτελούν δια-
χειριστικές εργασίες για το ConText cartridge. 

2. CTXAPP ρόλος που παρέχει τα δικαιώµατα στο χρήστη να χειρίζεται το λεξικό δε-
δοµένων του ConText, να χειρίζεται τα γλωσσολογικά και να δίνει ερωτήσεις προς 
εκτέλεση. Θα πρέπει να δίνεται στους χρήστες που αναπτύσσουν εφαρµογές Con-
Text. 

3. CTXUSER ρόλος που παρέχει το δικαίωµα εκτέλεσης ερωτήσεων (κειµένου και θε-
µάτων). Πρέπει να δίνεται σε χρήστες που χρησιµοποιούν τις εφαρµογές ConText. 

 
∆εν είναι απαραίτητο να δίνονται παραπάνω από ένας ρόλοι σε ένα χρήστη, εφό-

σον αυτοί είναι σε µια ιεραρχία µε την εξής σειρά : CTXADMIN, CTXAPP και CTXUSER. 
Παράλληλα µε τους ρόλους, δηµιουργείται και ο χρήστης CTXSYS που χρησιµο-

ποιείται για διαχειριστικούς λόγους, όπως να εκκινεί και να σταµατά διακοµιστές Con-
Text και να διαχειρίζεται τις ουρές. Έχει το ρόλο του διαχειριστή βάσης (DBA), είναι ι-
διοκτήτης του λεξικού δεδοµένων του ConText και είναι κάτοχος του ρόλου CTXADMIN. 

Εάν κατά την ενεργοποίηση του ConText στη βάση επιλέχθηκε η επιλογή Enable 
Demo, τότε δηµιουργήθηκε και ένας άλλος χρήστης µε όνοµα CTXDEMO για σκοπούς επί-
δειξης. Ο χρήστης αυτός είναι κάτοχος του ρόλου CTXAPP και παράλληλα έχει κάποιους 
πίνακες, όψεις, κτλ. µαζί µε αντικείµενα του λεξικού δεδοµένων του ConText (πολιτικές, 
επιλογές, κτλ.). 
 
4.6 Είδη ερωτήσεων 
 

Υπάρχουν τρεις τρόποι για την εκτέλεση ερωτήσεων από το ConText cartridge. Τα 
είδη των ερωτήσεων είναι τα εξής : 

1. Ερωτήσεις δύο βηµάτων 
2. Ερωτήσεις ενός βήµατος και 
3. Ερωτήσεις από µνήµη 

 
4.6.1 Ερωτήσεις δύο βηµάτων 
 

Για την εκτέλεση τέτοιου είδους ερωτήσεων, απαιτούνται δύο εργασίες. Η πρώτη 
εργασία είναι η δηµιουργία του πίνακα αποτελεσµάτων. Ο πίνακας µπορεί να ονοµάζεται 
µε οποιοδήποτε όνοµα, αλλά πρέπει να έχει την εξής δοµή : 
create table ctx_temp (textkey varchar2(64), score number, conid number); 

 
Από τη δήλωση αυτή (ονοµάζουµε τον πίνακα ctx_temp) φαίνεται και η δοµή του. 

Η στήλη textkey περιέχει το κύριο κλειδί των εγγράφων, ενώ η στήλη score περιέχει 
ένα αριθµό που αποτελεί το σκορ κάθε εγγραφής που δηµιουργεί το ConText. Η τρίτη 
στήλη χρησιµοποιείται για την αποθήκευση ενός αριθµού για κάθε ερώτηση σε περιβάλ-
λον πολλών χρηστών οι οποίοι δίνουν πολλές ερωτήσεις ο καθένας. 

Οι ερωτήσεις δύο βηµάτων χρησιµοποιούνται συνήθως σε εφαρµογές βασισµένες 
σε PL/SQL που απαιτούν όλα τα αποτελέσµατα των ερωτήσεων. Τα πλεονεκτήµατα αυ-
τής της µεθόδου είναι ότι οι πίνακες των αποτελεσµάτων (αυτοί που δηµιουργούνται στο 
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πρώτο βήµα) µπορούν να χειριστούν από το χρήστη, οι ερωτήσεις σε γενικές γραµµές εί-
ναι γρηγορότερες από εκείνες του ενός βήµατος, µπορεί να γίνει ανάκληση όλων των απο-
τελεσµάτων µε µία προσπάθεια καθώς επίσης ότι µπορεί να υπάρχει µια δοµηµένη συν-
θήκη. Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι απαιτείται προ-εκχώρηση των πινάκων 
αποτελεσµάτων, οι ερωτήσεις χρησιµοποιούν ονόµατα πολιτικών, απαιτείται σύζευξη 
(join) για να ανακληθούν λεπτοµερείς πληροφορίες για τα έγγραφα που επέστρεψε η ε-
κτέλεση των ερωτήσεων, καθώς βέβαια και το γεγονός ότι είναι µια διαδικασία δύο βη-
µάτων για την περάτωσή της. 

 
4.6.2 Ερωτήσεις ενός βήµατος 
 

Οι ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι συνήθως απλές ερωτήσεις SQL που περιέχουν 
τη συνάρτηση CONTAINS στο τµήµα WHERE της SQL δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν 
απαιτούνται ενδιάµεσοι πίνακες αποτελεσµάτων. 

Ερωτήσεις αυτού του τύπου χρησιµοποιούνται περισσότερο για διαδραστικές (in-
teractive) ερωτήσεις που δίνει ο χρήστης. Πλεονεκτήµατά τους είναι ότι δεν υπάρχει α-
παίτηση για ύπαρξη ενδιάµεσων πινάκων αποτελεσµάτων, η χρησιµοποίηση στάνταρ ε-
ρωτήσεων SQL, η χρησιµοποίηση ονοµάτων πινάκων και στηλών και η επιστροφή των 
αποτελεσµάτων σε ένα βήµα. Στα µειονεκτήµατα συγκαταλέγονται η σε γενικές γραµµές 
πιο αργή εκτέλεση σε σχέση µε τους άλλους δύο τύπους ερωτήσεων και η αδυναµία χρη-
σιµοποίησής τους σε εφαρµογές PL/SQL λόγω και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ενδιά-
µεσος πίνακας αποτελεσµάτων που θα βοηθούσε τον προγραµµατιστή σε ορισµένες λει-
τουργίες. 

 
4.6.3 Ερωτήσεις από µνήµη 
 

Αυτή η κατηγορία ερωτήσεων χρησιµοποιεί ένα χώρο στη µνήµη (buffer) και ένα 
δροµέα (cursor) για να επιστρέψει τα αποτελέσµατα. Επιστρέφοντας τα αποτελέσµατα 
των ερωτήσεων σε ένα χώρο στη µνήµη βελτιώνει τη συνολική επίδοση σε σχέση µε το 
γράψιµο και το διάβασµα από πίνακες στη βάση, κάτι που γίνεται εκτενώς στις ερωτήσεις 
των άλλων τύπων. 

Τέτοιου είδους ερωτήσεις χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές PL/SQL στις οποίες 
υπάρχει µια µεγάλη λίστα επιτυχιών από την οποία όµως υπάρχει ενδιαφέρον για ένα υ-
ποσύνολό της. Πλεονεκτήµατα αυτού του είδους ερωτήσεων είναι ότι δεν χρησιµοποιού-
νται ενδιάµεσοι πίνακες, υπάρχει γρηγορότερη απόκριση σε σχέση µε τις ερωτήσεις δύο 
βηµάτων λόγω του γεγονότος ότι θα ληφθεί µόνο ένα υποσύνολο του συνόλου των αποτε-
λεσµάτων, µπορεί να καθοριστεί ο αριθµός των αποτελεσµάτων που θα ληφθούν και η 
ερώτηση µπορεί να περιέχει µια δοµηµένη συνθήκη. Μειονεκτήµατα της µεθόδου είναι η 
χρησιµοποίηση ονοµάτων πολιτικών, το γεγονός ότι η ανάκληση όλων των αποτελεσµά-
των δεν είναι δυνατή µε µία προσπάθεια, η διαφορά στην απόδοση για µικρές λίστες απο-
τελεσµάτων είναι αµελητέα σε σχέση µε τις ερωτήσεις δύο βηµάτων, απαιτεί τρία βήµατα, 
περιλαµβανοµένου και ενός βρόχου για την περάτωση και δεν υποστηρίζονται οι τελεστές 
για το µέγιστο, προηγούµενο και επόµενο. 

 
4.6.4 Παράδειγµα ερώτησης δύο βηµάτων 
 

Η παρακάτω ερώτηση χρησιµοποιεί την πολιτική µε όνοµα ARTICLES_POL για την 
αναζήτηση σε στήλη κειµένου ενός πίνακα µε όνοµα TEXTTAB για οποιαδήποτε άρθρα πε-
ριέχουν τη λέξη ‘petroleum’ (πετρέλαιο). Η διαδικασία CONTAINS γεµίζει τον πίνακα 
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CTX_TEMP µε τα κύρια κλειδιά των άρθρων που ικανοποιούν την ερώτηση. Η δήλωση 
SELECT στη συνέχεια προκαλεί σύζευξη των αποτελεσµάτων από τον πίνακα CTX_TEMP µε 
τον TEXTTAB για να δηµιουργηθεί µια λίστα µε τα άρθρα ταξινοµηµένα µε το σκορ. 
Πρώτα απ’ όλα δηµιουργείται ο πίνακας CTX_TEMP : 
create table CTX_TEMP( 
    textkey varchar2(64), 
    score number, 
    conid number); 
 
Η CONTAINS συµπληρώνει τον CTX_TEMP µε τα έγγραφα που ικανοποιούν την ερώτηση : 
execute ctx_query.contains('ARTICLE_POLICY','petroleum','CTX_TEMP'); 

 
Τέλος, γίνεται ανάκτηση των εγγράφων που ικανοποιούν την ερώτηση ταξινοµηµένα µε 
φθίνουσα σειρά βάσει του σκορ : 
SELECT SCORE, title  
FROM CTX_TEMP, TEXTTAB  
WHERE texttab.PK=ctx_temp.textkey  
ORDER BY SCORE DESC; 

 
4.6.5 Παράδειγµα ερώτησης ενός βήµατος 
 

Η παρακάτω ερώτηση είναι µια ερώτηση ενός βήµατος. Γίνεται αναζήτηση στον 
πίνακα TEXTTAB για άρθρα που περιέχουν τη λέξη ‘petroleum’. 
SELECT * 
FROM texttab  
WHERE CONTAINS (text, 'petroleum') > 0; 

 
4.6.6 Παράδειγµα ερώτησης από µνήµη 
 

Το επόµενο παράδειγµα είναι ένα µπλοκ σε PL/SQL. Η χρησιµοποίηση τέτοιου εί-
δους ερωτήσεων γίνεται µόνο από PL/SQL. Το παράδειγµα χρησιµοποιεί την πολιτική µε 
όνοµα ARTICLES_POL για την αναζήτηση στον πίνακα TEXTTAB για άρθρα που περιέχουν 
τη λέξη ‘petroleum’. 
declare  
  score  char(5);  
  pk     char(5);  
  curid  number;  
  title  char(256); 
 
begin  
  dbms_output.enable(100000);  
  curid := ctx_query.open_con( 
                        policy_name  =>  'ARTICLES_POL', 
                        text_query   =>  'petroleum', 
                        score_sorted =>  true,  
                        other_cols   =>  'title'); 
  while (ctx_query.fetch_hit(curid, pk, score, title)>0)  
   loop  
    dbms_output.put_line(score||pk||substr(title,1,50)); 
   end loop;  
  ctx_query.close_con(curid); 
end; 

 
Ο παραπάνω PL/SQL κώδικας εκτελεί τα εξής : 
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1. Καλείται η συνάρτηση CTX_QUERY.OPEN_CON η οποία ανοίγει ένα δροµέα στο χώ-
ρο µνήµης, προσπελαύνει τη στήλη κειµένου χρησιµοποιώντας την πολιτική που 
δίνεται καθώς και τη συνθήκη της ερώτησης και αποθηκεύει στο χώρο της µνήµης 
τα κλειδιά και τα σκορ των άρθρων που ικανοποιούν την ερώτηση. 

2. Καλείται η συνάρτηση CTX_QUERY.FETCH_HIT για κάθε κλειδί στο χώρο µνήµης 
για να ανακτήσει τα έγγραφα, ένα κάθε φορά, µέχρι ο επιθυµητός αριθµός εγγρά-
φων επιστραφεί ή να µην αποµένουν άλλα στο χώρο µνήµης. 

3. Καλείται η CTX_QUERY.CLOSE_CON διαδικασία για να απελευθερωθεί ο χώρος µνή-
µης που δεσµεύτηκε. 

 
4.7 Ερωτήσεις 
 

Μία ερώτηση καθορίζει τα κριτήρια αναζήτησης για την ανάκτηση εγγράφων χρη-
σιµοποιώντας το ConText. Η ερώτηση αποτελείται από τους όρους (λέξεις ή φράσεις) και 
άλλα στοιχεία όπως τελεστές και ειδικούς χαρακτήρες που καθορίζει ο χρήστης για να 
ορίσουν ποια έγγραφα θα ανακτηθούν από το ConText. 

Μία ερώτηση µπορεί επίσης να καλεί αποθηκευµένες ερωτήσεις για την επιστροφή 
αποθηκευµένων αποτελεσµάτων ή συναρτήσεις PL/SQL για να επιστρέψουν τιµές που 
χρησιµοποιούνται µέσα σε αυτήν. 

Οι όροι της ερώτησης µπορεί να είναι λέξεις ή φράσεις. Οι λέξεις αποτελούν τα 
τεκµήρια πάνω στα οποία ενεργούν οι τελεστές. Εάν πολλές λέξεις χωρισµένες µε κενό 
(όχι τελεστές) περιέχονται σε µια ερώτηση, τότε όλη αυτή η σειρά των λέξεων θεωρείται 
µια πρόταση. 

Οι όροι µπορεί να περιέχουν και στοπ λέξεις. Όταν καθορίζεται µια πολιτική, το 
ConText επιτρέπει τον ορισµό στοπ λέξεων, οι οποίες δεν ευρετηριοποιούνται. Οι στοπ 
λέξεις δεν έχουν καµιά επίδραση στα ευρετήρια θεµάτων που θα περιγραφούν παρακάτω. 

Εκτός των παραπάνω (λέξεις, φράσεις και στοπ λέξεις), µια ερώτηση µπορεί να 
περιέχει τα εξής : 

 Τελεστές, που ορίζουν τις σχέσεις µεταξύ των όρων της ερώτησης και καθορίζουν 
την έξοδό της. Υπάρχουν λογικοί τελεστές, τελεστές για τη διαβάθµιση, για την 
εγγύτητα, την επαύξηση και το θησαυρό. 

 Χαρακτήρες µάσκες, που επαυξάνουν τους όρους της ερώτησης χρησιµοποιώντας 
ταύτιση σχεδίων. 

 Χαρακτήρες για γκρουπ όρων και τελεστών. 
 Εκφράσεις αποθηκευµένων ερωτήσεων (stored query expressions), που επιστρέ-
φουν αποτελέσµατα ερωτήσεων που έχουν εκτελεστεί και τα οποία είναι αποθη-
κευµένα σε ειδικούς πίνακες. 

 Συναρτήσεις PL/SQL που επιστρέφουν κάποια αποτελέσµατα στην ερώτηση. 
 

Το ConText υποστηρίζει ερωτήσεις µε διάκριση ή µη κεφαλαίων–πεζών. Για τις 
απλές ερωτήσεις κειµένου, η διάκριση βασίζεται στις επιλογές του λεκτικού που χρησιµο-
ποιείται για την ευρετηριοποίηση των κειµένων. Εξ’ ορισµού δεν γίνεται διάκριση. Η διά-
κριση κεφαλαίων–πεζών θα πρέπει να χρησιµοποιείται για λέξεις που έχουν διαφορετικό 
νόηµα όταν έχουν διαφορετική ορθογραφία όσον αφορά στα γράµµατα των λέξεων αυ-
τών. Όταν χρησιµοποιείται η διάκριση κεφαλαίων–πεζών ισχύει και για τις στοπ λέξεις. 

Οι ερωτήσεις θεµάτων γίνονται µε διάκριση κεφαλαίων–πεζών. 
Η γερµανική και ολλανδική γλώσσα υποστηρίζουν σύνθετες λέξεις. Με το Con-

Text µπορεί να υπάρξει ένα ευρετήριο που να υποστηρίζει αυτές τις γλώσσες και να γίνε-
ται αναζήτηση µε βάση απλές λέξεις. 
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Για γλώσσες που χρησιµοποιούν 8-bit σετ χαρακτήρων, όπως τα γαλλικά ή ισπα-
νικά, το ConText έχει την επιλογή για µετατροπή των χαρακτήρων στη βασική τους ανα-
παράσταση. Αυτό σηµαίνει ότι χαρακτήρες µε τόνους και µε τα διάφορα σηµάδια τονι-
σµού µετατρέπονται στους αντίστοιχους µη τονισµένους. Όταν καθοριστεί αυτή η µετα-
τροπή κατά την ευρετηριοποίηση, το ConText µετατρέπει τους χαρακτήρες του όρου της 
ερώτησης στους αντίστοιχους µη τονισµένους. Για παράδειγµα, αναζήτηση για την ισπα-
νική λέξη ‘manaña’ θα επιστρέψει έγγραφα που περιέχουν τόσο τη λέξη ‘manaña’ όσο 
και την ‘manana’. Αν ωστόσο δεν καθοριστεί η µετατροπή, τότε θα επιστραφούν µόνο τα 
έγγραφα που περιέχουν τη λέξη ‘manaña’. 

Για ερωτήσεις θησαυρού, δεν γίνεται µετατροπή των χαρακτήρων στη βασική τους 
αναπαράσταση, διότι η µετατροπή αυτή λαµβάνει χώρα µετά την αναζήτηση στο θη-
σαυρό. 

 
4.7.1 Λογικοί τελεστές 
 

Οι λογικοί τελεστές συνδυάζουν τους όρους µιας ερώτησης. Αυτό ισχύει για όλες 
τις λέξεις ή φράσεις. Όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο, ο αριθµός των κενών χαρακτήρων (δια-
στηµάτων) γύρω από τους τελεστές δεν παίζει ρόλο. 

Οι λογικοί τελεστές συνδέουν τους όρους µε τρόπο ώστε να παράγουν σκορ που 
βασίζονται στη σχέση των όρων. Οι τελεστές συνδυάζουν τα σκορ των τελεστέων τους σε 
µέγιστη τιµή 100. 

Στον πίνακα 4.1 περιγράφονται οι λογικοί τελεστές. Τελεστέοι λέγονται οι όροι 
στους οποίους ενεργούν οι τελεστές. 

 
Τελεστής Σύνταξη Περιγραφή 

AND term1&term2 
term1 and term2 

Επιστρέφει έγγραφα που περιέχουν τους όρους term1 και term2. 
Επιστρέφει το ελάχιστο σκορ των τελεστέων του. 

OR term1|term2 
term1 or term2 

Επιστρέφει τα έγγραφα που περιέχουν έναν τουλάχιστον από 
τους όρους term1 ή term2. Επιστρέφει το µέγιστο σκορ των τε-
λεστέων του. 

NOT term1~term2 
term1 not term2 

Επιστρέφει τα έγγραφα που περιέχουν τον όρο term1 και όχι 
τον term2. 

EQUIVA
LENCE 

term1=term2 
term1 equiv term2 

Καθορίζει ότι ο όρος term2 είναι µια αποδεκτή αντικατάσταση 
του όρου term1. 

Πίνακας 4.1: Λογικοί τελεστές 
 
Φυσικά µπορούν να γίνουν συνδυασµοί των τελεστών, για παράδειγµα η πρόταση : 

windows and (linux or unix) 
 
ζητά τα έγγραφα που περιέχουν τις λέξεις windows και linux ή windows και unix. 

Ο τελεστής NOT δεν επηρεάζει το σκορ που παράγουν οι άλλοι τελεστές. 
 

4.7.2 Τελεστής WITHIN 
 

Ο τελεστής WITHIN χρησιµοποιείται για να περιορίσει την ερώτηση σε µέρη ενός 
εγγράφου. Μέρη ενός εγγράφου µπορεί να είναι προτάσεις ή παράγραφοι και προκαθορι-
σµένα µέρη. Ο τελεστής µπορεί να συνδυαστεί µε τρεις τρόπους : 

 έκφραση WITHIN SENTENCE : Με αυτό τον τρόπο γίνεται αναζήτηση για έγγραφα 
που περιέχουν την έκφραση µέσα στην ίδια πρόταση. Η έκφραση µπορεί να περιέ-
χει τους τελεστές AND ή NOT. 
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 έκφραση WITHIN PARAGRAPH : Η σύνταξη αυτή αναζητεί για την έκφραση µέσα 
στην ίδια παράγραφο. Η έκφραση µπορεί να περιέχει τους τελεστές AND ή NOT. 

 όρος WITHIN τµήµα : Γίνεται αναζήτηση του όρου σε ένα προκαθορισµένο τµήµα. 
 

Ο τελεστής WITHIN δεν επηρεάζει το σκορ. 
 

4.7.2.1 Παραδείγµατα 

Για να βρεθούν τα έγγραφα που περιέχουν τη λέξη dog και cat στην ίδια πρόταση : 
(dog and cat) WITHIN SENTENCE 
 
Για να βρεθούν τα έγγραφα που περιέχουν τη λέξη dog και cat στην ίδια παράγραφο : 
(dog and cat) WITHIN PARAGRAPH 
 
Για να βρεθούν τα έγγραφα που περιέχουν τη λέξη dog και όχι cat στην ίδια πρόταση : 
(dog not cat) WITHIN SENTENCE 
 
4.7.2.2 Ο τελεστής WITHIN σε προκαθορισµένα τµήµατα 

Ο τελεστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να γίνει αναζήτηση σε προκαθορισµένο 
τµήµα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Για παράδειγµα, σε ένα έγγραφο HTML ο διαχειρι-
στής ConText µπορεί να καθορίσει ένα τµήµα βασισµένο στην παραποµπή <HEAD> και 
</HEAD> και να γίνει έτσι η αναζήτηση σε όλα τα έγγραφα µόνο στο συγκεκριµένο ση-
µείο. 

Για να χρησιµοποιήσει ο χρήστης αυτή τη δυνατότητα που προσφέρει ο τελεστής 
WITHIN, πρέπει να ξέρει το όνοµα του τµήµατος στο οποίο επιθυµεί να κάνει την αναζή-
τηση. Η λίστα των προκαθορισµένων τµηµάτων µπορεί να βρεθεί από τις όψεις 
CTX_ALL_SECTIONS και CTX_USER_SECTIONS. 

 
4.7.2.3 Παραδείγµατα 

Για να βρεθούν τα έγγραφα που περιέχουν τη φράση San Francisco µέσα στο προ-
καθορισµένο τµήµα µε όνοµα Headings : 
San Francisco WITHIN Headings 
 

Για να βρεθούν τα έγγραφα που περιέχουν τη λέξη sailing και τη φράση San Fran-
cisco µέσα στο προκαθορισµένο τµήµα µε όνοµα Headings : 
(San Francisco WITHIN Headings) and sailing ή 
sailing and San Francisco WITHIN Headings 
 

Για να βρεθούν τα έγγραφα που περιέχουν τις λέξεις dog και cat µέσα στο ίδιο 
προκαθορισµένο τµήµα µε όνοµα Headings : 
(dog and cat) WITHIN Headings 
 
το οποίο νοηµατικά είναι διαφορετικό από το : 
dog WITHIN Headings and cat WITHIN Headings 
 
που βρίσκει τα έγγραφα που έγγραφα που περιέχουν τις λέξεις dog και cat, οι οποίες βρί-
σκονται στο τµήµα Headings, άσχετα µε το γεγονός ότι µπορεί να βρίσκονται στο ίδιο 
τµήµα ή σε διαφορετικά. 
 
4.7.2.4 Περιορισµοί του τελεστή WITHIN 

Ο τελεστής έχει τους ακόλουθους περιορισµούς : 



Oracle ConText Cartridge 

− 77 − 

 ∆εν υποστηρίζεται από το λεκτικό για τις ερωτήσεις θεµάτων 
 ∆εν µπορεί να περιέχεται σε µια φράση. Για παράδειγµα, απαγορεύεται η φράση : 
όρος1 WITHIN τµήµα όρος2 

 ∆εν µπορεί να συνδυαστεί µε τελεστές επαύξησης 
 Υποερωτήσεις που περνιούνται στον τελεστή δεν µπορούν να χρησιµοποιούν το 

µέγιστο ή πρώτο/επόµενο τελεστή 
 ∆εν µπορεί να φωλιάζεται µε άλλους WITHIN τελεστές. Για παράδειγµα, η φράση  

‘dog WITHIN body WITHIN heading’, απαγορεύεται 
 Από τη στιγµή που η λέξη WITHIN είναι δεσµευµένη, πρέπει να συµπεριληφθεί σε 
εισαγωγικά προκειµένου να γίνει αναζήτηση για τη λέξη ‘within’. 

 
4.7.3 Τελεστής NEAR 
 

Ο τελεστής NEAR επιστρέφει σκορ βασισµένο στην εγγύτητα δύο ή περισσοτέρων 
όρων. Το ConText επιστρέφει υψηλότερα σκορ για όρους που είναι κοντά και χαµηλό-
τερα για όρους που είναι µακριά σε ένα έγγραφο. 

Ο τελεστής χρησιµοποιείται µόνο για ερωτήσεις κειµένου κι όχι για ερωτήσεις θε-
µάτων. Η σύνταξή του είναι : 
NEAR((word1, word2, …, wordn)[, MAX_SPAN [, ORDER]]) 
 
όπου wordn είναι οι όροι χωρισµένοι µε κόµµα. Οι όροι µπορεί να είναι λέξεις ή φράσεις. 
MAX_SPAN είναι προαιρετική παράµετρος που καθορίζει το µέγεθος της συστάδας. Συ-
στάδα είναι το µεγαλύτερο γκρουπ λέξεων στο οποίο εµφανίζονται όλοι οι όροι. Εξ’ ορι-
σµού είναι 100, που είναι και το µεγαλύτερο µέγεθος. Για δύο όρους, η συστάδα είναι η 
µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ των όρων αυτών. Η συστάδα αρχίζει και τελειώνει µε ένα 
όρο. ORDER είναι µια προαιρετική παράµετρος του τύπου αλήθειας (TRUE/FALSE). Καθο-
ρίζει τη σειρά µε την οποία θα γίνει η αναζήτηση. Αν είναι TRUE, τότε η αναζήτηση γίνε-
ται µε τη σειρά µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι στην ερώτηση. Εξ’ ορισµού είναι 
FALSE. Η παράµετρος αυτή καθορίζεται µαζί µε την MAX_SPAN. 

Για παράδειγµα, αναζήτηση για τις λέξεις Monday, Tuesday, Wednesday για µέγι-
στο µέγεθος συστάδας 20 και για τη σειρά µε την οποία δίνονται οι όροι, πρέπει να δοθεί : 
near((Monday, Tuesday, Wednesday), 20, TRUE) 
 

Το ConText µπορεί να επιστρέψει διαφορετικά αποτελέσµατα για το ίδιο έγγραφο 
και για τις ίδιες ερωτήσεις µε την παράµετρο ORDER διαφορετική. 

Το σκορ για τον τελεστή NEAR συνδυάζει τη συχνότητα εµφάνισης των όρων µε 
την εγγύτητά τους. Για κάθε έγγραφο που ικανοποιεί την ερώτηση, το ConText επιστρέ-
φει ένα σκορ µεταξύ 1 και 100 που είναι ανάλογο µε τον αριθµό των συστάδων του εγ-
γράφου και αντιστρόφως ανάλογο µε το µέσο µέγεθος των συστάδων. Μικρός αριθµός 
συστάδων σε ένα έγγραφο σηµαίνει υψηλότερο σκορ, διότι µικρός αριθµός σηµαίνει εγ-
γύτητα των όρων. Ο αριθµός των όρων επίσης επηρεάζει το σκορ. Ερωτήσεις µε πολλούς 
όρους, όπως για παράδειγµα επτά, σε γενικές γραµµές χρειάζονται λιγότερες συστάδες σε 
ένα έγγραφο για σκορ 100, από ότι ερωτήσεις µε λίγους όρους, όπως για παράδειγµα δύο. 

Ο τελεστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε άλλους τελεστές, όπως ο AND ή OR. Με 
τον τελεστή WITHIN µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εξής : 
Near((dog, cat), 10) WITHIN Headings 
 

Όταν υπάρχουν τέτοιες εκφράσεις, το ConText κοιτάει για συστάδες που υπάρχουν 
µέσα στα δοθέντα τµήµατα. Στο παραπάνω παράδειγµα, λαµβάνονται µόνο οι συστάδες 
που περιέχουν τις λέξεις dog και cat στο τµήµα Headings. Αν για παράδειγµα, η λέξη dog 
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υπάρχει µέσα στο τµήµα Headings και η λέξη cat είναι πέντε λέξεις µακριά από την dog, 
αλλά εκτός του τµήµατος Headings, τότε το έγγραφο δεν ικανοποιεί την έκφραση αυτή. 

 
4.7.4 Τελεστές αλλαγής του σκορ 
 

Οι τελεστές αυτού του είδους συµπεριφέρονται µε τρόπο ανάλογο των λογικών τε-
λεστών. Ωστόσο, επηρεάζουν το σκορ διαφορετικά κι έτσι µπορούν να αλλάξουν τη θέση 
ενός εγγράφου στη λίστα επιτυχιών. Οι τελεστές αυτοί είναι οι ACCUMULATE, MINUS και 
WEIGHT. 

 
4.7.4.1 Τελεστής ACCUMULATE 

Συντάσσεται ως : όρος1,όρος2 ή όρος1 accum όρος2 
Επιστρέφει τα έγγραφα που περιέχουν έναν τουλάχιστον από τους όρους όρος1 ή 

όρος2. Το σκορ υπολογίζεται προσθέτοντας το σκορ κάθε τελεστή. Παρόµοιο µε το λο-
γικό OR, µε τη διαφορά ότι το επιστρεφόµενο σκορ είναι το άθροισµα όλων. Ο τελεστής 
OR βασίζει το σκορ του µόνο στον όρο που εµφανίζεται πιο συχνά στο έγγραφο, ενώ ο τε-
λεστής συσσώρευσης, προσθέτει όλα τα σκορ, όλων των όρων, µε πάνω όριο το 100, όταν 
το σκορ υπερβεί το νούµερο αυτό. 

Ο τελεστής αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να γίνει αναζήτηση οποιουδήποτε 
όρου της ερώτησης σε έγγραφα, από τα οποία αυτά που περιέχουν τις περισσότερες εµ-
φανίσεις έχουν και το υψηλότερο σκορ. Αυτά δηλαδή τα έγγραφα εµφανίζονται και πρώ-
τα στη λίστα επιτυχιών. 
 
4.7.4.2 Τελεστής MINUS 

Συντάσσεται ως : όρος1- όρος2 ή όρος1 minus όρος2 
Επιστρέφει τα έγγραφα που περιέχουν τον όρο1, υπολογίζοντας το σκορ µε αφαί-

ρεση του αριθµού εµφανίσεων του όρου2 από τον αριθµό εµφανίσεων του όρου1. 
Ο τελεστής αυτός θα χρησιµοποιηθεί όταν είναι επιθυµητό ένα έγγραφο που περιέ-

χει ένα όρο να τοποθετηθεί χαµηλότερα στη λίστα επιτυχιών, λόγω της ύπαρξης ενός άλ-
λου όρου. Ο τελεστής αυτός είναι χρήσιµος για την ελάττωση του σκορ ενός εγγράφου 
που περιέχει «θόρυβο». 

Για παράδειγµα, έστω ότι αναζήτηση για τον όρο cars (αυτοκίνητα) επιστρέφει πά-
ντα έγγραφα µε υψηλό σκορ που είναι σχετιζόµενα µε αυτοκίνητα της Ford (Ford cars). Ο 
τελεστής θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί έτσι ώστε να ελαττώσει το σκορ αυτών των εγ-
γράφων. Αυτό θα γινόταν ως εξής : 
‘cars – Ford’ 
 

Στην ουσία, επιστρέφονται τα έγγραφα που περιέχουν τη λέξη cars. Ωστόσο, το 
σκορ κάθε εγγράφου είναι ο αριθµός εµφανίσεων της λέξης cars µείον τον αριθµό εµφα-
νίσεων της λέξης Ford. Όταν ένα έγγραφο δεν περιέχει τη λέξη Ford, τότε ο αριθµός εµ-
φανίσεών της είναι µηδέν. 

 
4.7.4.3 Τελεστής WEIGHT 

Συντάσσεται ως : όρος*ν 
Επιστρέφει τα έγγραφα που περιέχουν τον όρο, υπολογίζοντας το σκορ µε πολλα-

πλασιασµό του σκορ του όρου µε το συντελεστή ν, όπου ν αριθµός µεταξύ 0.1 και 10. Το 
µέγιστο τελικό σκορ είναι 100. 

Σε ερωτήσεις που περιέχουν παραπάνω από έναν όρους, ο τελεστής µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να µεταβάλλει το σχετικό σκορ των όρων της ερώτησης. Το σκορ του 
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όρου µπορεί να µειωθεί αν ο συντελεστής είναι κάτω της µονάδας. Αντίθετα, µπορεί να 
αυξηθεί αν ο συντελεστής είναι µεταξύ µονάδας και του 10. 

Ο τελεστής είναι χρήσιµος για ερωτήσεις που περιέχουν τους τελεστές συσσώρευ-
σης και τους λογικούς OR ή AND όταν η ερώτηση περιέχει παραπάνω από έναν όρους. Χω-
ρίς µεταβολή του βάρους κάθε όρου, το σκορ δεν µπορεί να πληροφορήσει σχετικά µε το 
ποιος όρος εµφανίζεται πιο συχνά, γεγονός που ενδιαφέρει σε περιπτώσεις που ο χρήστης 
ενδιαφέρεται για ένα συγκεκριµένο όρο περισσότερο από ότι για έναν άλλο, η σειρά δια-
βάθµισης δεν λέει πολλά για το ποια έγγραφα περιέχουν τον όρο για τον οποίο ενδιαφέρε-
ται ο χρήστης. 

Για παράδειγµα, έστω ότι υπάρχει µια συλλογή από άρθρα σχετικά µε τον αθλητι-
σµό. Ο χρήστης ενδιαφέρεται για εκείνα που είναι για το ποδόσφαιρο, συγκεκριµένα το 
βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Μετά από σχετική αναζήτηση, επιστρέφονται αρκετά άρθρα 
για το αµερικανικό όµως ποδόσφαιρο. Για να αυξηθεί η βαθµολογία των άρθρων σχετικά 
µε το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, η ερώτηση µπορεί να δοθεί ως εξής : 
‘soccer,Brazil*3’ 

 
Ο πίνακας 4.2 δείχνει πώς λειτουργεί ο τελεστής βαρύτητας για τρία υποθετικά έγ-

γραφα Α, Β, Γ, που περιέχουν όλα πληροφορίες για ποδόσφαιρο. Οι στήλες του πίνακα 
δείχνουν το σκορ για τέσσερις διαφορετικές ερωτήσεις. 

 
 soccer Brazil soccer,Brazil soccer,Brazil*3 
A 20 10 30 50 
B 10 30 40 100 
Γ 50 10 60 80 

Πίνακας 4.2: Παράδειγµα λειτουργίας του τελεστή βαρύτητας 
 

Το σκορ στην τρίτη στήλη που χρησιµοποιείται ο τελεστής συσσώρευσης είναι το 
άθροισµα των σκορ των δύο πρώτων στηλών. Το σκορ της τέταρτης στήλης είναι το ά-
θροισµα του σκορ της πρώτης στήλης και της δεύτερης επί τρία. Με την αρχική ερώτηση 
(soccer,Brazil) η σειρά διαβάθµισης των εγγράφων είναι Γ Β Α, ενώ µε την ερώτηση µε 
το συντελεστή βαρύτητας (soccer,Brazil*3) η σειρά είναι η Β Γ Α, που είναι και η σωστή. 

 
4.7.5 Τελεστές ελέγχου του συνόλου αποτελεσµάτων 
 

Οι τελεστές αυτοί χρησιµοποιούνται για να ελέγχουν ποια έγγραφα θα επιστρα-
φούν από το σύνολο των αποτελεσµάτων. Οι τελεστέοι για αυτούς τους τελεστές µπορεί 
να είναι εκφράσεις, που µπορεί να είναι από µόνες τους απλές ερωτήσεις ή συνδυασµός 
ερωτήσεων µε τελεστές. 

Λόγω του γεγονότος ότι οι τελεστές αυτοί  χειρίζονται ένα σύνολο αποτελεσµά-
των, πρέπει να εφαρµόζονται στο πιο εξωτερικό επίπεδο της έκφρασης της ερώτησης. 

Οι τελεστές αυτοί χρησιµοποιούνται για να αποκλείουν «θόρυβο» από τη λίστα ε-
πιτυχιών, που είναι τα µη σχετιζόµενα έγγραφα, και για την ανάκτηση εγγράφων µε πε-
ρισσότερη ευελιξία. Υπάρχουν τρεις τελεστές : 

 THRESHOLD, που συντάσσεται ως εξής : έκφραση > n, που επιστρέφει τα έγ-
γραφα των οποίων το σκορ είναι µεγαλύτερο ενός αριθµού n, που ονοµάζεται κα-
τώφλι (threshold) και όρος > n, όπου µέσα σε µια έκφραση, επιστρέφει τα έγ-
γραφα που περιέχουν τον όρο µε σκορ τουλάχιστον n. 
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 MAX, που συντάσσεται ως εξής : έκφραση:n, για το οποίο επιστρέφονται τα n 
πρώτα έγγραφα από τη λίστα επιτυχιών (αρχίζοντας από αυτά µε το µεγαλύτερο 
σκορ). Το n πρέπει να έχει τιµή µεταξύ 1 και 65.536. 

 FIRST/NEXT, που συντάσσεται έκφραση#m-n, που επιστρέφει τα έγγραφα που 
αριθµούνται m έως n στη λίστα επιτυχιών. Αυτή η αρίθµηση δεν γίνεται βάσει του 
σκορ, αλλά της σειράς µε την οποία το ConText βρίσκει τα έγγραφα στη στήλη 
κειµένου. 

 
4.7.5.1 Παραδείγµατα 

Για να επιστραφούν τα έγγραφα µε σκορ µεγαλύτερο του 30 για τον όρο ‘lion’ : 
lion > 30 
 
Για να επιστραφούν τα πρώτα 25 έγγραφα από τη λίστα επιτυχιών για τον όρο ‘dance’ : 
dance:25 
 
Για να επιστραφούν τα πρώτα 10 έγγραφα από τη λίστα επιτυχιών για τον όρο ‘dog’ : 
dog#1-10 
 
Για να επιστραφούν τα επόµενα 20 έγγραφα : 
dog#11-30 
 
Φυσικά, µπορεί να υπάρξει συνδυασµός των παραπάνω. Για να ανακληθούν τα πρώτα 10 
έγγραφα από τα πρώτα 50 που περιέχουν τον όρο ‘cat’ : 
cat:50#1-10 
 
4.7.6 Τελεστές επαύξησης 
 

Οι τελεστές αυτού του είδους χρησιµοποιούνται για την επαύξηση του όρου της 
ερώτησης ώστε να περιλαµβάνουν παραλλαγές του όρου που δίνει ο χρήστης. Υπάρχουν 
τρεις τέτοιοι τελεστές, ο τελεστής STEM, SOUNDEX και FUZZY. 

Οι τελεστές επαύξησης είναι µοναδιαίοι τελεστές. Αυτό σηµαίνει ότι εφαρµόζονται 
µόνο σε ένα όρο. Μπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους και µε άλλους τελεστές που πε-
ριγράφονται παραπάνω. Μια αναζήτηση µπορεί να γίνει πιο ευρεία, αν εφαρµοστεί επαύ-
ξηση πάνω στην επαύξηση. 

 
4.7.6.1 Τελεστής STEM 

Συντάσσεται ως : $όρος 
Ο τελεστής αυτός επαυξάνει τον όρο της ερώτησης ώστε να περιλαµβάνει όλους 

τους όρους που έχουν την ίδια ρίζα stem µε τον αρχικό όρο. Ο λεκτικός αναλυτής του 
ConText υποστηρίζει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, γερµανικά και ολλανδικά. Για 
παράδειγµα, το $scream θα επαυξηθεί στο scream, screaming, screamed, κτλ. 

 
4.7.6.2 Τελεστής SOUNDEX 

Συντάσσεται ως : !όρος 
Ο τελεστής SOUNDEX επιτρέπει αναζητήσεις για λέξεις που έχουν παρόµοιο ήχο 

µε τον όρο που δίνει ο χρήστης. Αυτό επιτρέπει τη σύγκριση λέξεων που έχουν διαφορε-
τική ορθογραφία, αλλά «ακούγονται» το ίδιο στα Αγγλικά. 

Ο τελεστής χρησιµοποιεί την ίδια λογική µε τη συνάρτηση SOUNDEX της SQL για 
αναζήτηση παρόµοιων «ηχητικά» λέξεων. 

Για παράδειγµα, η επόµενη SQL δήλωση είναι µια ερώτηση ενός βήµατος : 
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SELECT ID, COMMENT FROM EMP_RESUME 
 WHERE CONTAINS(COMMENT, ‘!SMYTHE’) > 0 
(Αποτέλεσµα) 
ID COMMENT  
-- ------------ 
23 Smith is a hard worker who... 
 

Ο τελεστής δουλεύει πιο αποτελεσµατικά για γλώσσες που χρησιµοποιούν 7-bit 
σετ χαρακτήρων, όπως τα αγγλικά. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε λιγότερη αποτελεσµα-
τικότητα για γλώσσες που χρησιµοποιούν 8-bit σετ χαρακτήρων, όπως πολλές δυτικο-ευ-
ρωπαϊκές γλώσσες. 

 
4.7.6.3 Τελεστής FUZZY 

Συντάσσεται ως : ?όρος 
Οι επαυξήσεις fuzzy έχουν σκοπό την επαύξηση λέξεων µε παρόµοια ορθογραφία. 

Αυτός ο τελεστής είναι χρήσιµος για περιπτώσεις που υπάρχουν συχνά ορθογραφικά λάθη 
στα έγγραφα της βάσης. Ανάλογα µε την επαύξηση του τελεστή STEM, ο αριθµός των 
λέξεων που παράγει η επαύξηση του τελεστή FUZZY εξαρτώνται από το τι υπάρχει στο 
ευρετήριο του κειµένου. 

Παράδειγµα, το ?cat επαυξάνεται σε cat, cats, calc, case, κτλ. 
Όπως και ο τελεστής SOUNDEX, η fuzzy επαύξηση δουλεύει καλύτερα για γλώσ-

σες µε 7-bit σετ χαρακτήρων. Για γλώσσες µε 8-bit σετ, όπως οι δυτικο-ευρωπαϊκές, δου-
λεύει µε µικρότερη αποτελεσµατικότητα. Για τα ιαπωνικά, υπάρχουν περιορισµένες δυνα-
τότητες fuzzy επαύξησης. 

Για τους SOUNDEX και FUZZY τελεστές και εάν έχει καθοριστεί να γίνεται µε-
τατροπή των χαρακτήρων στη βασική τους αναπαράσταση, οι τελεστές εφαρµόζονται 
στους όρους µετά την µετατροπή. Ο STEM τελεστής δεν υποστηρίζει τη µετατροπή στους 
βασικούς χαρακτήρες. 

 
4.7.7 Τελεστές θησαυρού 
 

Οι τελεστές θησαυρού επαυξάνουν έναν όρο χρησιµοποιώντας θησαυρό που καθο-
ρίζει σχέσεις µεταξύ του όρου που εισάγει ο χρήστης και άλλων σχετιζόµενων νοηµατικά 
όρων. 

Υπάρχουν δέκα τελεστές, που αντιστοιχούν στα δέκα είδη σχέσεων που ορίζονται 
από το πρότυπο ISO2788 για τους θησαυρούς. Στον πίνακα 4.3 περιγράφεται η σύνταξη 
και η σηµασία των τελεστών αυτών. Ο όρος µπορεί να είναι είτε απλή λέξη είτε φράση. 

Οι τελεστές υλοποιούνται στο ConText ως συναρτήσεις PL/SQL και για αυτό το 
λόγο έχουν ορίσµατα που πρέπει να δοθούν µαζί µε τον τελεστή. Οι κανόνες που ισχύουν 
για την PL/SQL φυσικά ισχύουν και για τους τελεστές αυτούς. Οι παράµετροι που δέχο-
νται είναι οι εξής : 

 Όρος. Καθορίζει τον τελεστέο, τον όρο δηλαδή στον οποίο θα ενεργήσει ο τελε-
στής. Για τον τελεστή ΝΤ, πρέπει να οριστεί όρος. Στους τελεστές PT και ΤΤ, ο 
όρος αντικαθίσταται από τους αντίστοιχους όρους που ορίζουν οι τελεστές, αν ω-
στόσο δεν βρεθεί τέτοιος όρος, χρησιµοποιείται ο αρχικός όρος. 

 Επίπεδο. Καθορίζει τον αριθµό επιπέδων στην ιεραρχία του θησαυρού που θα προ-
σπελαστούν για να επιστραφεί ένας ευρύτερος (τελεστές BT, BTG, BTP) ή στενό-
τερος (τελεστές NT, NTG, NTP) όρος για τον όρο που δίνεται. Για παράδειγµα, 
επίπεδο 1 για µια BT ερώτηση επιστρέφει µόνο τον ευρύτερο όρο, αν υπάρχει, για 
τον όρο που δίνεται. Επίπεδο 2 θα επέστρεφε τον ευρύτερο όρο για τον ευρύτερο 
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όρο, αν υπάρχει, του όρου που δίνεται. Αυτή η παράµετρος είναι προαιρετική και 
έχει εξ ‘ορισµού τιµή 1. Για τιµές κάτω του µηδενός, επιστρέφεται ο αρχικός όρος. 

 Θησαυρός. Καθορίζει το όνοµα του θησαυρού που χρησιµοποιείται για την επαύ-
ξηση του όρου που δίνεται. Είναι προαιρετική παράµετρος και έχει εξ’ ορισµού 
τιµή το ‘DEFAULT’. Ως αποτέλεσµα, ένας θησαυρός µε όνοµα DEFAULT πρέπει 
να υπάρχει στους πίνακες θησαυρού προκειµένου να χρησιµοποιηθούν οι τελεστές 
θησαυρού. 

 
Τελεστής Σύνταξη Περιγραφή 

SYNONYM SYN(όρος[,θησ.]) Επαυξάνει τον όρο ώστε να συµπεριλαµβάνει και 
όρους που θεωρούνται συνώνυµά του. 

PREFERRED PT(όρος[,θησ.]) 
Αντικαθιστά τον όρο της ερώτησης µε τον προ-
τεινόµενό του όρο. ∆εν επιστρέφονται έγγραφα 
που περιέχουν τον όρο. 

RELATED RT(όρος[,θησ.]) Επαυξάνει τον όρο ώστε να συµπεριλαµβάνει και 
όρους που θεωρούνται σχετιζόµενοι µε τον όρο. 

TOP TT(όρος[,θησ.]) 
Αντικαθιστά τον όρο µε τον όρο στην κορυφή της 
ιεραρχίας (ΒΤ, ΝΤ). ∆εν επιστρέφονται έγγραφα 
που περιέχουν τον όρο. 

NARROWER NT(όρος[,επίπεδο[,θησ.]]) 
NARROWER 

GENERIC NTG(όρος[,επίπεδο[,θησ.]]) 

NARROWER 
PARTITIVE NTP(όρος[,επίπεδο[,θησ.]]) 

NARROWER 
INSTANCE NTI(όρος[,επίπεδο[,θησ.]]) 

Επαυξάνει τον όρο ώστε να συµπεριλαµβάνει ό-
λους τους όρους µέχρι και σε επίπεδο που θεω-
ρούνται να είναι στενότεροι του όρου. 

BROADER BT(όρος[,επίπεδο[,θησ.]]) 
BROADER 
GENERIC BTG(όρος[,επίπεδο[,θησ.]]) 

BROADER 
PARTITIVE BTP(όρος[,επίπεδο[,θησ.]]) 

BROADER 
INSTANCE BTI(όρος[,επίπεδο[,θησ.]]) 

Επαυξάνει τον όρο ώστε να συµπεριλαµβάνει ό-
λους τους όρους µέχρι και σε επίπεδο που θεω-
ρούνται να είναι ευρύτεροι του όρου. 

Πίνακας 4.3: Τελεστές θησαυρού 
 

Εσωτερικά, το ConText επεξεργάζεται την επαύξηση βάζοντας σε αγκύλη κάθε ξε-
χωριστό όρο που επιστρέφεται από αυτήν και στο τέλος όλοι οι όροι συσσωρεύονται χρη-
σιµοποιώντας τον τελεστή ACCUMULATE. Για παράδειγµα, αν οι λέξεις bird, birdy και 
avian είναι συνώνυµες, το SYN(bird) επαυξάνεται στο {bird},{avian},{birdy}. 

Αν ένας όρος δεν έχει εγγραφή στο θησαυρό, δεν γίνεται επαύξηση και ο ίδιος ό-
ρος χρησιµοποιείται στην ερώτηση. 

 
4.7.7.1 Περιορισµοί 

Οι τελεστές θησαυρού µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µε άλλους τελεστές, µε 
την εξαίρεση του τελεστή NEAR. 

Το µέγιστο µήκος µιας επαυξηµένης ερώτησης είναι 32.000 χαρακτήρες. 
Οι τελεστές δεν µπορούν να φωλιαστούν. Για παράδειγµα, η έκφραση : 

SYN(BT(bird)) 
 
δεν επιτρέπεται. 
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Οι επαυξήσεις θησαυρού στις ερωτήσεις κειµένου µπορούν να κάνουν διάκριση 
µεταξύ κεφαλαίων-πεζών. Για παράδειγµα, δηµιουργείται ένας θησαυρός µε όνοµα thes1 
και η λέξη Mercury ορίζεται ως στενότερος όρος για τον όρο planets, ενώ ο όρος mercury 
ορίζεται ως στενότερος όρος για την metals. Σε µια ερώτηση, συµβαίνουν οι ακόλουθες 
επαυξήσεις : 
BT(mercury,1,thes1)  επαυξάνεται στο  {MERCURY},{METALS} 
BT(Mercury,1,thes1)  επαυξάνεται στο  {MERCURY},{PLANETS} 
 

∆εν υπάρχει δυνατότητα να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί η διάκριση κεφα-
λαίων-πεζών. Το ConText διατηρεί τους όρους όπως είναι όταν εισάγονται στο θησαυρό 
βασιζόµενο στο αν ο θησαυρός είχε καθοριστεί να κάνει διάκριση κεφαλαίων-πεζών κατά 
τη δηµιουργία του. Με παρόµοιο τρόπο, οι ερωτήσεις χρησιµοποιούν τους όρους όπως δί-
νονται από το χρήστη για να γίνει η αναζήτηση στο θησαυρό. 

Οι θησαυροί που κάνουν διάκριση κεφαλαίων-πεζών επηρεάζουν την επαύξηση 
των όρων και όχι τους όρους που χρησιµοποιούνται στην ερώτηση. Το αν θα υπάρξει διά-
κριση κεφαλαίων-πεζών στους επαυξηµένους όρους εξαρτάται από το αν το ευρετήριο 
έχει καθοριστεί να κάνει κάτι τέτοιο. Για παράδειγµα, για θησαυρό thes1 µε διάκριση κε-
φαλαίων-πεζών χρησιµοποιείται µε ευρετήριο χωρίς διάκριση, θα γινόταν η ακόλουθη 
επαύξηση : 
BT(Mercury,1,thes1)  επαυξάνεται στο  {MERCURY},{PLANETS} 
 

Η ερώτηση θα επέστρεφε όλα τα έγγραφα στα οποία εµφανίζονται οι δύο όροι, ά-
σχετα µε το αν είναι στα κεφαλαία ή πεζά. Αν χρησιµοποιούνταν ευρετήριο µε διάκριση, 
τότε η παραπάνω επαύξηση θα γινόταν ως εξής : 
BT(Mercury,1,thes1)  επαυξάνεται στο  {Mercury},{planets} 
 
το οποίο θα επιστρέψει τα έγγραφα που περιέχουν τα Mercury και planets. 
 
4.7.8 Χαρακτήρες µάσκες (wildcard characters) 
 

Οι χαρακτήρες µάσκες χρησιµοποιούνται για την επαύξηση των αναζητήσεων λέ-
ξεων σε αναζητήσεις σχεδίων (patterns). Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται δύο χα-
ρακτήρες : 

 %, που αντικαθιστά µηδέν ή περισσότερους οποιουσδήποτε χαρακτήρες, και 
 _, αντικαθιστά έναν οποιοδήποτε χαρακτήρα 

 
4.7.9 Χαρακτήρες καθορισµού γκρουπ 
 

Οι χαρακτήρες αυτοί ελέγχουν την προτεραιότητα των εκφράσεων µιας ερώτησης 
µε το να οµαδοποιούν τους όρους και τους τελεστές. Οι χαρακτήρες που χρησιµοποιού-
νται είναι οι παρενθέσεις ‘( )’ και οι αγκύλες ‘[ ]’. 

 
4.7.10 Αποθηκευµένες ερωτήσεις 
 

Τα αποτελέσµατα µιας ερώτησης µπορούν να αποθηκευτούν και να ανακληθούν σε 
µεταγενέστερο χρόνο. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ο τελεστής SQE, που δέχεται ως παρά-
µετρο το όνοµα µιας αποθηκευµένης ερώτησης (stored query). 

Το πλεονέκτηµα των αποθηκευµένων ερωτήσεων είναι ότι σε γενικές γραµµές εί-
ναι πιο γρήγορες από µια ερώτηση στην οποία καθορίζονται οι όροι αναζήτησης, διότι το 
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ConText δεν έχει να προσπελάσει τους πίνακες κειµένου απευθείας. Επίσης, οι αποθη-
κευµένες ερωτήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για επαναληπτικές ερωτήσεις, όπου 
µια ερώτηση τροποποιείται (refine) χρησιµοποιώντας µια ή περισσότερες πρόσθετες ερω-
τήσεις. 

Η διαδικασία για τη χρησιµοποίηση των ερωτήσεων αυτών αποτελείται από δύο 
στάδια. Στο πρώτο, καλείται η διαδικασία CTX_QUERY.STORE_SQE που αποθηκεύει τα α-
ποτελέσµατα µιας ερώτησης. Οι παράµετροι που δέχεται η διαδικασία αυτή είναι το όνο-
µα της αποθηκευµένης ερώτησης, το όνοµα µιας πολιτικής που αναγνωρίζει τη στήλη 
κειµένου για την αποθηκευµένη ερώτηση, η ερώτηση για τη στήλη κειµένου και τέλος µια 
παράµετρος που υποδεικνύει αν η αποθηκευµένη ερώτηση θα είναι του συστήµατος ή αν 
θα ισχύει µόνο για την τρέχουσα σύνοδο του χρήστη. Στο δεύτερο στάδιο καλείται η απο-
θηκευµένη ερώτηση µέσω του τελεστή SQE σε µια απλή ερώτηση κειµένου ή θέµατος. 
Το ConText επιστρέφει τα αποτελέσµατα της αποθηκευµένης ερώτησης µε τον ίδιο τρόπο 
όπως και µε τα απλές ερωτήσεις. Αν τα αποτελέσµατα της αποθηκευµένης ερώτησης δεν 
ισχύουν πλέον, το ConText αυτόµατα αναθεωρεί την ερώτηση πριν επιστρέψει τα αποτε-
λέσµατα. 

Για παράδειγµα, η δηµιουργία µιας αποθηκευµένης ερώτησης µε όνοµα 
PROG_LANG για την τρέχουσα σύνοδο του χρήστη γίνεται ως εξής : 
exec ctx_query.store_sqe('emp_resumes','prog_lang','cobol','session'); 
 
Η παραπάνω δήλωση προσπελαύνει τη στήλη που έχει καθοριστεί µε την πολιτική 
EMP_RESUMES και επιστρέφει όλα τα έγγραφα που περιέχουν τη λέξη cobol. Τα αποτελέ-
σµατα αποθηκεύονται σε ένα ειδικό πίνακα που προσπελαύνεται µέσω του τελεστή SQE. 
Στη συνέχεια, η ερώτηση PROG_LANG µπορεί να κληθεί σε µια απλή ερώτηση ως εξής : 
select score, docid from emp  
where contains(resume, 'sqe(prog_lang)')>0  
order by score; 
 
4.7.11 Χαρακτήρες διαφυγής 
 

Όπως έχει διαπιστώσει κανείς υπάρχουν αρκετές δεσµευµένες λέξεις, οι οποίες αν 
χρησιµοποιηθούν όπως είναι στις ερωτήσεις, το ConText κατά την συντακτική ανάλυση 
(parsing) της ερώτησης, θα λάβει αυτές τις λέξεις µε την έννοια της δεσµευµένης λέξης 
κλειδί. Αν όµως ο χρήστης θέλει να χρησιµοποιήσει αυτού του είδους τις λέξεις ως απλές 
λέξεις κι όχι ως τελεστές, πρέπει µε κάποιο τρόπο να άρει τον µετα-χαρακτηρικό χαρα-
κτήρα αυτών των λέξεων. Αυτό γίνεται µε τους χαρακτήρες διαφυγής, οι οποίοι είναι οι 
αγκύλες ‘{ }’ και η ανάποδη κάθετος ‘\’. Οι αγκύλες περικλείουν την έκφραση της οποίας 
ο χρήστης θέλει να άρει το µετα-χαρακτηρικό χαρακτήρα, ενώ η ανάποδη κάθετος χρησι-
µοποιείται για τη διαφυγή του αµέσως επόµενου χαρακτήρα. 

 
4.8 Ερωτήσεις θεµάτων 
 

Οι ερωτήσεις κειµένου επιτρέπουν την αναζήτηση εγγράφων µε βάση την κύρια 
ιδέα τους. 

 
4.8.1 Αρχές ευρετηριοποίησης 
 

Πριν ο χρήστης δώσει µια τέτοια ερώτηση προς εκτέλεση, πρέπει πρώτα να ευρε-
τηριοποιηθεί ένα σύνολο εγγράφων. Κατά τη διάρκεια της ευρετηριοποίησης, το ConText 
εξάγει µέχρι και πενήντα κεντρικές έννοιες ή αλλιώς θέµατα (themes) τα οποία θα αποθη-
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κευθούν στο ευρετήριο θεµάτων. Ένα βάρος επίσης συσχετίζεται µε κάθε θέµα που ευρε-
τηριοποιείται. Ένα θέµα µπορεί να είναι µια συγκεκριµένη έννοια, όπως για παράδειγµα 
έντοµα, ή µια αφηρηµένη, για παράδειγµα επιτυχία, έννοια η οποία αναπτύσσεται εκτενώς 
στο έγγραφο. Το σχήµα 4.3 δείχνει πως το ConText χρησιµοποιεί τη γνωστική του βάση 

για να εξάγει τα θέµατα του εγγράφου «The reproductive cycle of insects», το οποίο έχει 
πληροφορίες σχετικά µε τα έντοµα. Αυτό το παράδειγµα δείχνει ότι το ConText αναγνω-
ρίζει δύο είδη θεµάτων, τα γνωστά και τα άγνωστα θέµατα. 

 
4.8.2 Γνωστά θέµατα 
 

Γνωστά είναι τα θέµατα τα οποία µπορούν να τοποθετηθούν σε ένα κλαδί της γνω-
στικής βάσης του ConText. Στο σχήµα 4.3, το έγγραφο µε τίτλο «The reproductive cycle 
of insects» έχει τέσσερα γονικά θέµατα που αντιστοιχούν στα εξής κλαδιά της γνωστικής 
βάσης : science and technology, hard sciences, biology, zoology και insects. Κάθε θέµα 
εισάγεται ως µια γραµµή προς αναζήτηση στο ευρετήριο παράλληλα µε ένα βάρος. Όταν 
δοθεί µια ερώτηση σχετική µε έντοµα ή οποιοδήποτε από τα γονικά θέµατα που έχουν ευ-
ρετηριοποιηθεί, τότε επιστρέφεται το έγγραφο «The reproductive cycle of insects». 
 
4.8.3 Άγνωστα θέµατα 
 

Άγνωστα είναι τα θέµατα τα οποία δεν µπορούν να βρεθούν στη γνωστική βάση, 
διότι είτε επειδή είναι άγνωστα σε αυτή ή από τη φύση τους είναι ασαφή. Το σχήµα 4.3 
δείχνει ότι έχει εξαχθεί ένα άγνωστο θέµα (Dr. Mack) χωρίς αντιστοίχιση µε κάποιο κλαδί 
της γνωστικής βάσης. Τέτοια άγνωστα θέµατα εισάγονται στο ευρετήριο ως µία εγγραφή. 
Προκειµένου να γίνει αναζήτηση σε τέτοια ασαφή θέµατα, ο χρήστης πρέπει να βασίζεται 
σε γνωστά θέµατα που έχουν ευρετηριοποιηθεί µαζί µε τα ασαφή. 

 
4.8.4 Βάρος θέµατος 

 

Σχήµα 4.3: Παράδειγµα ερώτησης θέµατος 
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Το βάρος θέµατος είναι το µέτρο σύγκρισης της «ισχύος» του θέµατος σε σχέση µε 
τα άλλα θέµατα του εγγράφου. Τα βάρη ευρετηριοποιούνται µαζί µε κάθε θέµα και τα γο-
νικά του. Το ConText χρησιµοποιεί τα βάρη για να βαθµολογήσει τις ερωτήσεις θεµάτων. 

 
4.8.5 ∆ιαδικασία ερώτησης 
 

Για να εκτελεστεί µια ερώτηση θεµάτων, ο χρήστης καθορίζει µια συµβολοσειρά 
που µπορεί να είναι πρόταση µε ή χωρίς τελεστές. Το ConText χρησιµοποιεί τη γνωστική 
βάση για να κανονικοποιήσει αυτή την πρόταση σε µια στάνταρ µορφή. Στη συνέχεια, 
ψάχνει στο ευρετήριο για το κανονικοποιηµένο θέµα και επιστρέφει τα έγγραφα που είχαν 
ευρετηριοποιηθεί µε το δοθέν θέµα. Το σχήµα 4.4 παρουσιάζει αυτή τη διαδικασία. Τα 
σκορ για τις ερωτήσεις θεµάτων υπολογίζονται βάσει των βαρών που είναι συσχετισµένα 
µε κάθε θέµα στο ευρετήριο. Προκειµένου όµως να αντιστοιχίσει το ConText ένα θέµα µε 
ένα έγγραφο, εκείνο πρέπει να αναπτύσσεται εκτενώς µέσα στο έγγραφο. 

Για παράδειγµα, βάσει του παραδείγµατος που αναφέρθηκε παραπάνω, ερώτηση 
για τα έντοµα (insects) θα επιστρέψει το έγγραφο «The reproductive cycle of insects». Το 
ίδιο έγγραφο θα επιστραφεί αν γίνει ερώτηση που να αναφέρεται στα γονικά θέµατα sci-
ence and technology, hard sciences, biology και zoology. 
 
4.8.6 Υπολογισµός σκορ 
 

Μετά από ερώτηση, το ConText επιστρέφει µε κάθε έγγραφο και ένα σκορ που 
φανερώνει το βαθµό σχετικότητας του εγγράφου µε την ερώτηση. Όσο πιο µεγάλο είναι 
το σκορ, τόσο πιο σχετιζόµενο είναι το έγγραφο. Μέγιστο σκορ είναι το 100 και βασίζεται 
στο βάρος του ευρετηριοποιηµένου θέµατος. 

Σε γενικές γραµµές, όταν καθορίζεται ευρύ θέµα σε µια ερώτηση, επιστρέφονται 
και υψηλότερα σκορ. Όταν χρησιµοποιούνται τελεστές σε ερώτηση θέµατος, ο υπολογι-
σµός του σκορ είναι παρόµοιος µε τις κανονικές ερωτήσεις κειµένου. Για παράδειγµα, 
ερώτηση µε τον λογικό τελεστή OR θα επιστρέψει το υψηλότερο σκορ των τελεστέων του, 
ενώ το AND θα επιστρέψει το µικρότερο. 

 
4.8.7 ∆ιάκριση κεφαλαίων-πεζών 
 

Σχήµα 4.4: ∆ιαδικασία ερώτησης θέµατος 
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Οι ερωτήσεις θεµάτων κάνουν διάκριση µεταξύ κεφαλαίων-πεζών. Για παρά-
δειγµα, ερώτηση για το ουσιαστικό turkey (γαλοπούλα) θα επιστρέψει έγγραφο σχετικά 
µε το πουλί. Τέτοια ερώτηση δεν θα επιστρέψει έγγραφο σχετικά µε το κύριο όνοµα 
Τουρκία. 

Το ConText είναι ανεκτικό µε είσοδο που έχει φτωχή µορφοποίηση για γνωστά 
θέµατα. Για παράδειγµα, για την ερώτηση microSoft ή microsoft, το ConText επιστρέφει 
έγγραφα που περιέχουν τον όρο Microsoft. 

Το ConText πάντα προσπαθεί να προσαρµόσει το θέµα που εισάγει ο χρήστης µε 
θέµατα του ευρετηρίου. 

 
4.8.8 ∆ηµιουργία ερωτήσεων θεµάτων 
 

Για τις ερωτήσεις θεµάτων, οι ακόλουθοι τελεστές έχουν την ίδια σηµασία όπως 
και στις κανονικές ερωτήσεις κειµένου. Οι τελεστές αυτοί είναι : ο τελεστής συσσώρευ-
σης (‘,’), το λογικό ΕΙΤΕ (‘|’), το λογικό ΚΑΙ (‘&’), η διαφορά (‘-’), η άρνηση (‘~’), ο τε-
λεστής βάρους (‘*’), το κατώφλι (‘>’) και ο τελεστής µέγιστου (‘:’). 

Επίσης, µε τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι τελεστές θησαυρού, οι χαρακτήρες 
καθορισµού γκρουπ και οι χαρακτήρες µάσκες. 

Οι τελεστές που δεν υποστηρίζονται είναι οι τελεστές NEAR, FUZZY, SOUNDEX και 
STEM. 

Όταν δίνεται µια ερώτηση θέµατος, το ConText κανονικοποιεί τη λέξη ή φράση µε 
τέτοιο τρόπο ώστε η ερώτηση να έρθει σε µια µορφή που να µπορεί να συγκριθεί µε άλλα 
θέµατα εγγράφων στο ευρετήριο. Αυτή η κανονικοποιηµένη µορφή αποτελείται από ου-
σιαστικά και φράσεις ουσιαστικών, όπως chemistry και personal computer. Είναι λοιπόν 
προτιµότερο ο χρήστης να χρησιµοποιεί ουσιαστικά και φράσεις ουσιαστικών για την υ-
ποβολή ερωτήσεων θεµάτων. ∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται προτάσεις και µεγάλες 
φράσεις. ∆εν πρέπει επίσης να χωρίζονται οι φράσεις που περιγράφουν την ιδέα ως σύ-
νολο, για παράδειγµα, αντί της φράσης physical and chemistry, είναι καλύτερο να χρη-
σιµοποιηθεί η φράση physical chemistry. 

 
4.8.9 Τροποποίηση των ερωτήσεων (refining queries) 
 

Ανάλογα µε το πώς έχει δοθεί η ερώτηση, το ConText συνήθως επιστρέφει τόσο 
έγγραφα που είναι σχετιζόµενα µε αυτήν όσο και µη σχετιζόµενα έγγραφα. Όπως είναι 
φυσικό, ο χρήστης δεν είναι δυνατό να γνωρίζει από πριν τα αποτελέσµατα και ο καλύτε-
ρος τρόπος να το µάθει είναι να υποβάλλει την ερώτηση. Στη συνέχεια, µπορεί να εξετά-
σει το σύνολο των εγγράφων που λαµβάνει ως αποτέλεσµα και να ξαναυποβάλλει την ε-
ρώτηση χρησιµοποιώντας αυτή τη φορά τελεστές προκειµένου να εξαλείψει τα ανεπιθύ-
µητα έγγραφα. Αυτή η µέθοδος µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους : 

 Περιορισµός της ερώτησης. Ο χρήστης επιλέγει µια ευρύτερη κατηγορία ή θέµα, 
εξετάζει τα αποτελέσµατα και υποβάλει ξανά την ερώτηση χρησιµοποιώντας τους 
τελεστές AND ή NOT για να αποκλείσει από τη λίστα επιτυχιών τα ανεπιθύµητα έγ-
γραφα. 

 Επαύξηση της ερώτησης. Ο χρήστης επιλέγει µια συγκεκριµένη κατηγορία, εξετά-
ζει το αποτέλεσµα και στη συνέχεια επαυξάνει την ερώτηση ώστε να συµπεριλη-
φθούν περισσότερα έγγραφα στη λίστα επιτυχιών. 

 
4.8.9.1 Περιορισµός της ερώτησης 
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Αρχίζοντας µε ευρύ θέµατα, οι ερωτήσεις είναι δυνατό να επιστρέψουν «θόρυβο» 
ή ανεπιθύµητα έγγραφα. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας των γεγονότων ότι η λέξη ή φράση που 
χρησιµοποιείται στην ερώτηση µπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερες από µία ιδέες και 
ότι ένα έγγραφο είναι πολύ πιθανό να του έχουν αντιστοιχηθεί περισσότερα του ενός θέ-
µατα. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν οι τελεστές AND ή NOT για τον αποκλεισµό των µη 
σχετιζόµενων εγγράφων, ωστόσο το γεγονός αυτό απαιτεί προσοχή, προκειµένου να µην 
αποκλεισθούν σχετιζόµενα έγγραφα. Είναι καλύτερα να υπάρχει πάντα ένα ποσοστό «θο-
ρύβου» παρά να µην υπάρχει κανένα αποτέλεσµα. 

Για παράδειγµα, αν ερώτηση µε τη λέξη cricket επιστρέψει έγγραφα που αναφέρο-
νται τόσο στο άθληµα, όσο και στο έντοµο (τριζόνι), ο χρήστης θα µπορούσε να χρησιµο-
ποιήσει τον τελεστή AND προκειµένου να περιορίσει τα έγγραφα σε αυτά που αναφέρονται 
µόνο στο άθληµα, µε την εξής ερώτηση : 
cricket and sports 
 
Το µειονέκτηµα χρησιµοποίησης του τελεστή είναι ότι για να επιστρέψει σωστά αποτελέ-
σµατα η ερώτηση, πρέπει τα έγγραφα να αναπτύσσουν εκτενώς και τις δύο έννοιες 
(cricket, sports). Μια άλλη προσέγγιση θα ήταν να χρησιµοποιηθεί ο τελεστής NOT. Σε 
αυτή την περίπτωση, ο τελεστής θα µπορούσε να αποκλείσει την ανεπιθύµητη έννοια, για 
το παραπάνω παράδειγµα, ο χρήστης θα µπορούσε να υποβάλει την εξής ερώτηση 
cricket not insects 
 
προκειµένου να πάρει έγγραφα που σχετίζονται µε το άθληµα cricket και όχι το έντοµο. 
Ένα µειονέκτηµα του τελεστή NOT είναι ότι δε θα επιστραφούν έγγραφα που συµβαίνει να 
αναφέρονται και στο θέµα που ενδιαφέρει το χρήστη, αλλά και στο θέµα που απέκλεισε 
µε τον τελεστή. Ένα άλλο εγγενές µειονέκτηµα, είναι ότι σχεδόν πάντα, ο χρήστης έχει 
καλύτερη γνώση των θεµάτων για τα οποία ενδιαφέρεται και όχι αυτών τα οποία δεν επι-
θυµεί. Για αυτό το λόγο, ο τελεστής NOT ταιριάζει καλύτερα για τον αποκλεισµό µη σχε-
τιζόµενων εγγράφων, τα οποία είναι όµως ψηλά στη σειρά διαβάθµισης της λίστας επιτυ-
χιών και των οποίων το θέµα είναι γνωστό ότι είναι άσχετο. 
 
4.8.9.2 Επαύξηση της ερώτησης 

Μερικές φορές είναι καλύτερα ο χρήστης να αρχίσει µε συγκεκριµένες κατηγορίες 
και µετά να επαυξάνει τις ερωτήσεις σε µερικές πιο γενικές, ειδικά όταν η ερώτηση κα-
λύπτει ένα θέµα που έχει καλή κατηγοριοποίηση. Για παράδειγµα, έστω ότι ο χρήστης 
ψάχνει για έγγραφα σχετικά µε ‘bees’ (µέλισσες) που είναι µια συγκεκριµένη κατηγορία 
εντόµων. Αν η αναζήτηση δεν επιστρέψει επιθυµητά αποτελέσµατα, τότε ο χρήστης µπο-
ρεί να ψάξει για ‘insects’ (έντοµα) που είναι µια ελαφρώς ευρύτερη κατηγορία. Στη συνέ-
χεια, ο χρήστης θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει τους τελεστές AND ή NOT, όπως περιγρά-
φεται και στην προηγούµενη παράγραφο. 

 
4.9 ∆ιαδικασίες και συναρτήσεις για την εκτέλεση ερωτήσεων 
 

Το ConText µε την ενεργοποίησή του εγκαθιστά στη βάση µια σειρά πακέτων6. Τα 
πακέτα αυτά χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση ερωτήσεων και για τη δηµιουργία γλωσ-
σολογικής εξόδου, για τη διαχείριση της ουράς εξυπηρέτησης των αιτήσεων, για τη δια-
χείριση των διακοµιστών ConText και για τη λήψη πληροφοριών σχετικά µε την εγκατε-

                                                 
6 Πακέτο (package) στην Oracle είναι µια συλλογή από διαδικασίες και συναρτήσεις µαζί µε τους δροµείς 
(cursors) και µεταβλητές που χρησιµοποιούν, αποθηκευµένη στη βάση για συνεχή χρήση. Τα πακέτα γρά-
φονται σε PL/SQL, µεταγλωττίζονται και αποθηκεύονται στη βάση για την κλήση τους. 
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στηµένη έκδοση του ConText cartridge, για τη δηµιουργία πολιτικών ή ευρετηρίων, κτλ.. 
Προκειµένου να γίνει ανάπτυξη εφαρµογών σε PL/SQL, ο διαχειριστής του ConText πρέ-
πει να έχει δώσει το δικαίωµα EXECUTE για τα πακέτα αυτά στους ανάλογους χρήστες. 

Παρακάτω, αναπτύσσονται σε λίγες γραµµές και µε αλφαβητική σειρά οι συναρ-
τήσεις και οι διαδικασίες που περιέχουν τα πακέτα CTX_QUERY, CTX_LING, CTX_DDL και 
CTX_DML. 

 
4.9.1 Πακέτο CTX_QUERY 
 

Το πακέτο αυτό περιέχει συναρτήσεις και διαδικασίες για την επεξεργασία ερωτή-
σεων από µνήµη και ερωτήσεων δύο βηµάτων, καθώς και για τον τονισµό των εγγράφων 
που επιστρέφονται. Παρέχονται επίσης συναρτήσεις για τον χειρισµό των αποθηκευµένων 
ερωτήσεων. 

 
4.9.1.1 CLOSE_CON 

Η διαδικασία αυτή κλείνει ένα δροµέα που έχει ανοίξει η OPEN_CON. Χρησιµο-
ποιείται σε συνδυασµό µε την FETCH_HIT και OPEN_CON για την εκτέλεση ερωτήσεων από 
µνήµη. Η µοναδική παράµετρος της διαδικασίας είναι ο αριθµός του δροµέα που ανοί-
χτηκε µε την OPEN_CON. 

 
4.9.1.2 CONTAINS 

Η διαδικασία CONTAINS επιλέγει τα έγγραφα που ικανοποιούν τη συνθήκη που κα-
θορίζεται ως παράµετρός της και αποθηκεύει τα αποτελέσµατα στον πίνακα που καθορί-
ζεται. Οι παράµετροι που δέχεται το όνοµα της πολιτικής, η ερώτηση, ο πίνακας αποτε-
λεσµάτων, µια παράµετρος που καθορίζει αν τα αποτελέσµατα θα είναι προσπελάσιµα και 
από άλλες δηλώσεις CONTAINS (όταν συµβαίνει αυτό πρέπει επίσης να δίνεται και ένας 
αριθµός ταυτότητα για κάθε δήλωση CONTAINS), µια παράµετρος που καθορίζει τον αριθ-
µό των ConText διακοµιστών που θα εκτελέσουν την ερώτηση και τέλος µια συνθήκη 
WHERE που σχετίζεται µε την ερώτηση. 

 
4.9.1.3 COUNT_HITS 

Η COUNT_HITS είναι συνάρτηση που επιστρέφει τον αριθµό των αποτελεσµάτων 
µιας ερώτησης. ∆εν χρησιµοποιεί πίνακα για την αποθήκευση αποτελεσµάτων. Οι παρά-
µετροι της συνάρτησης είναι το όνοµα της πολιτικής, η ερώτηση, µία συνθήκη WHERE για 
την ερώτηση, καθώς και µια παράµετρος του τύπου αλήθειας, η οποία καθορίζει τον τρό-
πο λειτουργίας της συνάρτησης, αν θα επιστρέψει τα αποτελέσµατα µε προσέγγιση (αλλά 
µε µεγαλύτερη ταχύτητα) ή µε ακρίβεια. 

 
4.9.1.4 COUNT_LAST 

Επιστρέφει τον αριθµό των αποτελεσµάτων µετά από µια εκτέλεση της CONTAINS 
σε ερώτηση δύο βηµάτων ή της OPEN_CON για ερώτηση από µνήµη. Μια εναλλακτική µέ-
θοδος για την ανάκληση του αριθµού των αποτελεσµάτων είναι η εκτέλεση της ερώτησης 
µε την COUNT_HITS για την ανάκληση του αριθµού και στη συνέχεια η εκτέλεση της ίδιας 
ερώτησης για την ανάκληση των αποτελεσµάτων. 

 
4.9.1.5 FEEDBACK 
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Η διαδικασία FEEDBACK χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία πληροφορίας για τον 
τρόπο µε τον οποίο το ConText αναλύει την ερώτηση πριν την εκτελέσει. Τα αποτελέ-
σµατα αποθηκεύονται στον πίνακα που ορίζεται. Η FEEDBACK χρησιµοποιείται για λόγους 
τροποποίησης και αποσφαλµάτωσης των ερωτήσεων. Οι παράµετροι που δέχεται είναι το 
όνοµα της πολιτικής, η ερώτηση, το όνοµα του πίνακα για την αποθήκευση των αποτελε-
σµάτων, παράµετρος που θα καθορίζει αν τα αποτελέσµατα είναι προσπελάσιµα και από 
άλλες δηλώσεις FEEDBACK, καθώς και τον αντίστοιχο αριθµό ταυτότητα για την περί-
πτωση αυτή. 

 
4.9.1.6 FETCH_HIT 

Συνάρτηση για την επιστροφή ενός αποτελέσµατος από τον δροµέα που έχει ανοί-
ξει προηγουµένως µε την OPEN_CON. Επιστρέφει 1 για την επιτυχή επιστροφή αποτελέ-
σµατος και 0 για αποτυχία. ∆έχεται παραµέτρους τον αριθµό του δροµέα και επιστρέφει 
στις υπόλοιπες παραµέτρους το κύριο κλειδί του εγγράφου (που είναι µια στήλη κειµέ-
νου), το σκορ του εγγράφου και στις υπόλοιπες πέντε (το µέγιστο) παραµέτρους, διάφορες 
πληροφορίες για το έγγραφο. 

 
4.9.1.7 GETTAB 

Η διαδικασία αυτή κατανέµει πίνακα αποτέλεσµα για χρησιµοποίηση από την 
HIGHLIGHT και CONTAINS. ∆έχεται τρεις παραµέτρους, από τις οποίες η πρώτη είναι αλ-
φαριθµητικού τύπου σταθερά που φανερώνει το είδος του πίνακα που πρέπει να δηµιουρ-
γηθεί για χρησιµοποίηση από τις αντίστοιχες διαδικασίες και συναρτήσεις, η δεύτερη που 
είναι παράµετρος εξόδου και είναι το όνοµα του πίνακα που δηµιουργήθηκε και η τρίτη 
είναι ένας αριθµός για τον αριθµό των κλειδιών κειµένου του πίνακα, εξ’ ορισµού ένα. 

 
4.9.1.8 HIGHLIGHT 

∆ιαδικασία για τον τονισµό του κειµένου. Χρησιµοποιείται συνήθως µετά την ε-
κτέλεση µιας ερώτησης για την αναγνώριση του εγγράφου που θα επεξεργαστεί. ∆έχεται 
µια πληθώρα παραµέτρων, από τις οποίες είναι το όνοµα της πολιτικής, το κλειδί κειµέ-
νου για το έγγραφο, καθώς και η ερώτηση που χρησιµοποιήθηκε αρχικά. Οι άλλες παρά-
µετροι έχουν σχέση µε το πώς θα γίνει ο τονισµός του κειµένου. 

 
4.9.1.9 OPEN_CON 

Χρησιµοποιείται για το άνοιγµα δροµέα για ερώτηση από µνήµη. Οι παράµετροι 
που δέχεται είναι το όνοµα της πολιτικής, η ερώτηση, παράµετρος τύπου αλήθειας για την 
ταξινόµηση ή όχι των αποτελεσµάτων µε βάση το σκορ, µια αλφαριθµητική παράµετρος 
που είναι ονόµατα στηλών που θα εµφανιστούν µαζί µε τον αριθµό του εγγράφου και το 
σκορ στη λίστα επιτυχιών, καθώς και τη συνθήκη WHERE για την ερώτηση. Η συνάρτηση 
επιστρέφει έναν αναγνωριστικό αριθµό ταυτότητα για το δροµέα που άνοιξε, που θα χρη-
σιµοποιηθεί από τις FETCH_HIT και CLOSE_CON. 

 
4.9.1.10 PKDECODE 

Χρησιµοποιείται για την εξαγωγή ενός στοιχείου από ένα σύνθετο κλειδί κειµένου. 
Χρησιµοποιείται µετά από την FETCH_HIT και δέχεται ως παραµέτρους το σύνθετο κλειδί, 
καθώς και ένα αριθµό δείκτη που φανερώνει ποιο στοιχείο του σύνθετου κλειδιού θα εξα-
χθεί. Επιστρέφει το εξαγόµενο στοιχείο. 
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4.9.1.11 PKENCODE 

Εκτελεί την αντίστροφη διαδικασία από την PKDECODE, δεχόµενη ως και δεκαέξι 
στοιχεία και επιστρέφει το σύνθετο κλειδί. 

 
4.9.1.12 PURGE_SQE 

Αυτή η διαδικασία καταργεί όλες τις αποθηκευµένες ερωτήσεις για την τρέχουσα 
σύνοδο. Η µοναδική παράµετρος που δέχεται είναι το όνοµα της πολιτικής για την οποία 
οι αποθηκευµένες ερωτήσεις θα καταργηθούν. 

 
4.9.1.13 REFRESH_SQE 

Ξαναεκτελεί την αποθηκευµένη ερώτηση και αποθηκεύει εκ νέου τα αποτελέ-
σµατα στον πίνακα αποτελεσµάτων. ∆έχεται ως παραµέτρους το όνοµα της πολιτικής και 
το όνοµα της αποθηκευµένης ερώτησης. 

 
4.9.1.14 RELTAB 

Καταργεί ένα πίνακα που δηµιουργήθηκε προηγουµένως µε την GETTAB. Η παρά-
µετρος που δέχεται είναι το όνοµα του πίνακα. 

 
4.9.1.15 REMOVE_SQE 

∆ιαγράφει µια αποθηκευµένη ερώτηση από τον πίνακα αποθηκευµένων ερωτή-
σεων του συστήµατος, καθώς και τον αντίστοιχο πίνακα αποτελεσµάτων. Οι παράµετροι 
που δέχεται είναι το όνοµα της πολιτικής και το όνοµα της αποθηκευµένης ερώτησης. 

 
4.9.1.16 STORE_SQE 

∆ιαδικασία που δηµιουργεί µια αποθηκευµένη ερώτηση, µε την εκτέλεση της ερώ-
τησης που δίνεται ως παράµετρος για την πολιτική που επίσης δίνεται ως παράµετρος και 
αποθηκεύει την ερώτηση. Το όνοµα της αποθηκευµένης ερώτησης δίνεται ως παράµε-
τρος, καθώς επίσης και µια µεταβλητή που καθορίζει αν η ερώτηση θα ισχύει για την τρέ-
χουσα σύνοδο ή αν θα είναι καθολική του συστήµατος. 

 
4.9.2 Πακέτο CTX_LING 
 

Το πακέτο αυτό περιέχει τις διαδικασίες και συναρτήσεις για γλωσσολογική έξοδο 
και για τον έλεγχο του πώς θα γίνονται αιτήσεις στους διακοµιστές ConText µε το ρόλο 
γλωσσολογικής επεξεργασίας (L). 

 
4.9.2.1 CANCEL 

Ακυρώνει όλες τις εκκρεµείς αιτήσεις για γλωσσολογική επεξεργασία. ∆εν δέχεται 
παραµέτρους. 

 
4.9.2.2 GET_COMPLETION_CALLBACK 

Επιστρέφει το όνοµα της PL/SQL διαδικασίας που καλείται µετά την περάτωση 
από το διακοµιστή ConText µιας αίτησης στην ουρά εξυπηρέτησης και που έχει οριστεί 
µε την SET_COMPLETION_CALLBACK για την τρέχουσα σύνοδο. 
 
4.9.2.3 GET_ERROR_CALLBACK 
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Επιστρέφει το όνοµα της διαδικασίας που καλείται µετά την εµφάνιση λάθους κα-
τά τη διάρκεια εξυπηρέτησης µιας αίτησης από το διακοµιστή ConText για την τρέχουσα 
σύνοδο και έχει οριστεί από την SET_ERROR_CALLBACK. 
 
4.9.2.4 GET_FULL_THEMES 

Επιστρέφει τιµή τύπου αλήθειας για το αν δηµιουργείται πληροφορία για την ιε-
ραρχία θεµάτων για την τρέχουσα σύνοδο. 

 
4.9.2.5 GET_LOG_PARSE 

Επιστρέφει τιµή τύπου αλήθειας για το αν έχει ενεργοποιηθεί για την τρέχουσα σύ-
νοδο το ηµερολόγιο (log) για την συντακτική ανάλυση. 

 
4.9.2.6 GET_SETTINGS_LABEL 

Επιστρέφει το όνοµα που χρησιµοποιείται την παραµετροποίηση της τρέχουσας 
συνόδου. 

 
4.9.2.7 REQUEST_GIST 

Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία περιλήψεων θεµάτων για ένα έγγραφο. Μπο-
ρούν να παραχθούν περιλήψεις σε επίπεδο παραγράφων ή προτάσεων. Εξ’ ορισµού η δια-
δικασία δηµιουργεί περιλήψεις για όλα τα θέµατα ενός εγγράφου, ωστόσο µπορεί να κα-
θοριστεί το θέµα για το οποίο θα δηµιουργηθεί η περίληψη. Οι παράµετροι που δέχεται 
είναι το όνοµα της πολιτικής, το όνοµα του κλειδιού για το έγγραφο, το όνοµα του πίνακα 
στον οποίο θα αποθηκευθεί η περίληψη, µια παράµετρος που καθορίζει αν θα προκύψει 
περίληψη σε επίπεδο παραγράφου ή πρότασης και τέλος µια προαιρετική παράµετρος που 
καθορίζει το όνοµα του θέµατος για το οποίο θα δηµιουργηθεί η περίληψη. 

 
4.9.2.8 REQUEST_THEMES 

Παράγει µια λίστα µε το πολύ πενήντα θέµατα για ένα έγγραφο. ∆έχεται παραµέ-
τρους το όνοµα της πολιτικής, το όνοµα του κλειδιού για το έγγραφο και το όνοµα του 
πίνακα για την αποθήκευση της λίστας των θεµάτων. 

 
4.9.2.9 SET_COMPLETION_CALLBAK 

Καθορίζει το όνοµα της διαδικασίας ή συνάρτησης που θα κληθεί όταν ο διακοµι-
στής ConText τελειώνει την εξυπηρέτηση µιας αίτησης από την ουρά. Η παράµετρος που 
δέχεται είναι το όνοµα της διαδικασίας ή συνάρτησης. 

 
4.9.2.10 SET_ERROR_CALLBACK 

Καθορίζει το όνοµα της διαδικασίας ή συνάρτησης που θα κληθεί όταν κατά τη 
διάρκεια εξυπηρέτησης µιας αίτησης από τον διακοµιστή ConText, προκύψει λάθος. ∆έ-
χεται ως παράµετρο το όνοµα της διαδικασίας ή συνάρτησης. 
 
4.9.2.11 SET_FULL_THEMES 

Αυτή η διαδικασία ενεργοποιεί την εγγραφή πληροφορίας σχετικά µε την ιεραρχία 
θεµάτων στον πίνακα θεµάτων. Το ConText καταγράφει την πληροφορία αυτή όταν κα-
λείται η REQUEST_THEMES. Η παράµετρος που δέχεται είναι του τύπου αλήθειας. 
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4.9.2.12 SET_LOG_PARSE 

Ενεργοποιεί το ηµερολόγιο για την συντακτική ανάλυση. ∆έχεται παράµετρο τύ-
που αλήθειας για την ενεργοποίηση ή όχι. 

 
4.9.2.13 SET_SETTINGS_LABEL 

Η διαδικασία αυτή ονοµατίζει τις ρυθµίσεις για τη γλωσσολογική επεξεργασία. 
∆έχεται ως παράµετρο το όνοµα που δίνεται για τις ρυθµίσεις. 

 
4.9.2.14 SUBMIT 

Αυτή η συνάρτηση δηµιουργεί µια αίτηση (µια γραµµή) στην ουρά εξυπηρέτησης 
για όλες τις αιτήσεις για γλωσσολογική επεξεργασία που είναι στη µνήµη και επιστρέφει 
ένα χειριστή για την αίτηση. Οι παράµετροι που δέχεται είναι ένας αριθµός σε δευτερόλε-
πτα που καθορίζει το µέγιστο διάστηµα για το οποίο θα µπλοκάρονται ταυτόχρονες αιτή-
σεις, καθόσον ο διακοµιστής ConText επεξεργάζεται την αίτηση, µια δεύτερη παράµετρος 
του τύπου αλήθειας για το αν θα οριστικοποιηθούν οι αλλαγές στη βάση και µια τρίτη πα-
ράµετρος που καθορίζει την προτεραιότητα της αίτησης. 

 
4.9.3 Πακέτο CTX_DDL 
 

Το πακέτο CTX_DDL περιέχει διαδικασίες και συναρτήσεις για τη δηµιουργία ε-
πιλογών και πολιτικών, καθώς επίσης και την εκτέλεση εργασιών τύπου DDL (Data Defi-
nition Language), όπως δηµιουργία και βελτιστοποίηση ευρετηρίων. 

 
4.9.3.1 ADD_SECTION 

∆ηµιουργεί ένα προκαθορισµένο τµήµα για την αναζήτηση µε τη βοήθεια του τε-
λεστή WITHIN και το προσθέτει σε µια υπάρχουσα οµάδα τµηµάτων. ∆έχεται ως παραµέ-
τρους το όνοµα της οµάδας τµηµάτων που το ConText θα προσθέσει το νέο τµήµα, το ό-
νοµα του νέου τµήµατος οι παραποµπές αρχής και τέλους του τµήµατος. 

 
4.9.3.2 CLEAR_ATTRIBUTES 

Καθαρίζει τη µνήµη από οποιαδήποτε χαρακτηριστικά (attributes) έχουν οριστεί µε 
την SET_ATTRIBUTE. 

 
4.9.3.3 CREATE_INDEX 

∆ηµιουργεί ένα ευρετήριο για τη στήλη κειµένου που ορίζεται µέσω του ονόµατος 
πολιτικής που δίνεται ως παράµετρος. 

 
4.9.3.4 CREATE_POLICY 

∆ηµιουργεί µια πολιτική. Παράµετροι είναι το όνοµα της νέας πολιτικής, το όνοµα 
της στήλης κειµένου του πίνακα µε την οποία θα συσχετιστεί η νέα πολιτική, προαιρετικά 
το όνοµα µιας πολιτικής πρότυπο και στη συνέχεια οι επιλογές της πολιτικής (όπως περι-
γράφονται στην §4.3.2). 

 
4.9.3.5 CREATE_PREFERENCE 
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∆ηµιουργεί µια επιλογή στο λεξικό δεδοµένων του ConText. Οι ρυθµίσεις για µια 
επιλογή έχουν από πριν οριστεί µε τη διαδικασία SET_ATTRIBUTE. Παράµετροι είναι το 
όνοµα της νέας επιλογής, µια περιγραφή και το όνοµα της ρύθµισης tile. 

 
4.9.3.6 CREATE_SECTION_GROUP 

∆ηµιουργεί µια οµάδα τµηµάτων. Παράµετρος είναι το όνοµα της οµάδας. 
 

4.9.3.7 CREATE_SOURCE 

Ορίζει µια πηγή για τη φόρτωση κειµένου σε µια στήλη κειµένου. Παράµετροι εί-
ναι το όνοµα της πηγής, το όνοµα της στήλης που αντιστοιχίζεται η πηγή, µια περιγραφή 
και τον αριθµό σε λεπτά που ο διακοµιστής ConText θα ελέγχει για ύπαρξη νέων αρχείων 
στον κατάλογο της πηγής προς φόρτωση στη βάση. 

 
4.9.3.8 CREATE_TEMPLATE_POLICY 

∆ηµιουργεί µια πολιτική πρότυπο που δεν αντιστοιχίζεται σε στήλη κειµένου. Πα-
ράµετροι είναι το όνοµα της νέας πολιτικής, προαιρετικά µια άλλη πολιτική πρότυπο, µια 
περιγραφή και οι επιλογές της. 

 
4.9.3.9 DROP_INDEX 

Κατάργηση ενός ευρετηρίου. Μοναδική παράµετρος το όνοµα του ευρετηρίου. 
 

4.9.3.10 DROP_INTTRIG 

Καταργεί τη σκανδάλη ενός πίνακα, η οποία δηµιουργείται/ενηµερώνεται αυτό-
µατα όταν δηµιουργεί ένα ευρετήριο ConText για µια στήλη κειµένου στον πίνακα. Πα-
ράµετρος είναι το όνοµα του πίνακα. 

 
4.9.3.11 DROP_POLICY 

Καταργεί την πολιτική της οποίας το όνοµα δίνεται ως παράµετρος. 
 

4.9.3.12 DROP_PREFERENCE 

Καταργεί την επιλογή το όνοµα της οποίας δίνεται ως παράµετρος. 
 

4.9.3.13 DROP_SECTION_GROUP 

Καταργεί την οµάδα τµηµάτων το όνοµα της οποίας δίνεται ως παράµετρος. 
 

4.9.3.14 DROP_SOURCE 

Καταργεί την πηγή το όνοµα της οποίας δίνεται ως παράµετρος. 
 

4.9.3.15 OPTIMIZE_INDEX 

Βελτιστοποιεί ένα ευρετήριο. Παράµετροι είναι το όνοµα της πολιτικής, µια παρά-
µετρος που καθορίζει το είδος της βελτιστοποίησης που θα γίνει καθώς και παράµετροι 
που έχουν σχέση µε τη συµπίεση των όρων, τον αριθµό των διακοµιστών που θα χρησι-
µοποιηθούν στη διαδικασία, κτλ. 

 
4.9.3.16 REMOVE_SECTION 
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Αφαιρεί ένα τµήµα από µια οµάδα τµηµάτων. Το όνοµα του τµήµατος και της α-
ντίστοιχής του οµάδας δίνονται ως παράµετροι. 

 
4.9.3.17 RESUME_FAILED_INDEX 

Συνεχίζει από εκεί που σταµάτησε µια ανεπιτυχής διαδικασία δηµιουργίας ή βελτι-
στοποίησης ευρετηρίου. Παράµετροι είναι το όνοµα της πολιτικής και µια παράµετρος 
που δηλώνει το είδος της διαδικασίας που είχε αποτύχει (δηµιουργία/βελτιστοποίηση). 

 
4.9.3.18 SET_ATTRIBUTE 

Ορίζει την τιµή µιας ρύθµισης tile. Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την 
CREATE_PREFERENCE. Παράµετροι είναι το όνοµα του tile, οι τιµές της ρύθµισης (µπορούν 
να είναι το πολύ δύο) και το όνοµα µιας ακολουθίας που χρησιµοποιείται για tiles που υ-
ποστηρίζουν πολλαπλές τιµές. 

 
4.9.3.19 UPGRADE_INDEX 

Αναβαθµίζει ένα ευρετήριο ConText παλιότερης έκδοσης (2.0 και παλιότερη) στην 
τρέχουσα. 

 
4.9.3.20 UPDATE_POLICY 

Αλλάζει την περιγραφή ή τις επιλογές µιας πολιτικής. Παράµετροι είναι το όνοµα 
της πολιτικής, η περιγραφή της και οι επιλογές της. 

 
4.9.3.21 UPDATE_SOURCE 

Αλλάζει τις ρυθµίσεις µιας πηγής. Παράµετροι είναι το όνοµα της πηγής και οι νέ-
ες ρυθµίσεις. 

 
4.9.4 Πακέτο CTX_DML 

 
Το πακέτο CTX_DML περιλαµβάνει διαδικασίες για εργασίες τύπου DML (Data 

Manipulation Language). 
 

4.9.4.1 REINDEX 

Η διαδικασία αυτή δηµιουργεί/ενηµερώνει το ευρετήριο ενός εγγράφου. Στην ου-
σία, αυτό που κάνει είναι να προσθέτει µια αίτηση στην ουρά DML. ∆έχεται ως παραµέ-
τρους το όνοµα της πολιτικής ή το κλειδί για το έγγραφο του οποίου το ευρετήριο πρέπει 
να ενηµερωθεί. 

 
4.9.4.2 SYNC 

Η SYNC προωθεί όλες τις εκκρεµείς αιτήσεις στην DML ουρά προς εκτέλεση από 
τους διαθέσιµους ConText διακοµιστές µε το DDL ρόλο. Οι παράµετροι που δέχεται είναι 
πότε θα αρχίσει η εξυπηρέτηση των αιτήσεων, το όνοµα της πολιτικής και ο αριθµός τον 
διακοµιστών ConText που θα αρχίσουν την εκτέλεση. 

 
4.9.4.3 SYNC_QUERY 

Συνάρτηση που επιστρέφει την ηµεροµηνία του χαµηλότερου ορίου για το οποίο 
αιτήσεις στην DML ουρά έχουν εξυπηρετηθεί. 
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4.9.5 Συναρτήσεις CONTAINS και SCORE 
 

Εκτός από τα πακέτα που προσφέρει το ConText  για την εκτέλεση ερωτήσεων, 
υπάρχουν και δύο συναρτήσεις για την εκτέλεση διαδραστικών ερωτήσεων (όπως για πα-
ράδειγµα, αυτά που εκτελούνται από SQL Plus7. Προκειµένου να χρησιµοποιηθούν οι δύο 
αυτές συναρτήσεις, πρέπει στο αρχείο εκκίνησης της βάσης (initorcl.ora) να έχει δη-
λωθεί η παράµετρος TEXT_ENABLE = TRUE. 

 
4.9.5.1 Συνάρτηση CONTAINS 

Η CONTAINS χρησιµοποιείται στο WHERE ενός SELECT ερώτησης για ερωτήσεις ενός 
βήµατος. Οι παράµετροι που δέχεται είναι η στήλη κειµένου που θα γίνει η αναζήτηση, η 
ερώτηση, µια αλφαριθµητική µεταβλητή που είναι ετικέτα για το σκορ που βγάζει η συ-
νάρτηση και τέλος µια παράµετρος που είναι το όνοµα πολιτικής στην περίπτωση στηλών 
µε πολλαπλές πολιτικές. 

 
4.9.5.2 Συνάρτηση SCORE 

Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την CONTAINS για να επιστρέψει τις τιµές των 
σκορ που επιστρέφει η CONTAINS σε ερώτηση ενός βήµατος. 
 

4.9.6 Ερώτηση SELECT 
 

Παρακάτω φαίνεται η σύνταξη της SELECT ερώτησης : 
 
SELECT SCORE(label1), SCORE(label2), ...SCORE(labeln), 
 column1, column2, ... columnn 
FROM table 
 WHERE CONTAINS (column_id, ’text_query’, label1, polhint1) > 0 
CONTAINS (column_id, ’text_query’, label2, polhint2) > 0, 
. 
. 
. 
CONTAINS (column_id, ’text_query’, labeln, polhintn) > 0 
ORDER BY SCORE(labeln) 
 

labelx είναι ένας αριθµός που καθορίζει ποια δήλωση CONTAINS δηµιούργησε το 
σκορ (απαραίτητος µόνο αν υπάρχουν πολλές δηλώσεις CONTAINS στην ερώτηση) 

columnn είναι η στήλη που επιστρέφεται από την ερώτηση. Κάθε δήλωση 
CONTAINS δήλωση δηµιουργεί µια εικονική στήλη SCORE που µπορεί να κληθεί µε την 
αριθµητική της ετικέτα (labelx) και να συµπεριληφθεί στην έξοδο της ερώτησης 

table είναι το όνοµα του πίνακα που έχει τη στήλη κειµένου στην οποία γίνεται 
αναζήτηση 

column_id είναι το όνοµα της στήλης κειµένου 
text_query είναι η ερώτηση για την αναζήτηση και 
pol_hint είναι το όνοµα µιας πολιτικής όταν η στήλη column_id έχει πολλαπλές 

πολιτικές 
 

                                                 
7 SQL Plus είναι το εργαλείο της Oracle για την εκτέλεση διαδραστικών ερωτήσεων. 
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Η συνάρτηση CONTAINS πρέπει πάντα να ακολουθείται από την έκφραση >0 που 
καθορίζει ότι το σκορ που δηµιουργεί πρέπει να είναι µεγαλύτερο του µηδενός προκειµέ-
νου να ανακτηθεί η εγγραφή. 
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5.1 Εισαγωγή 
 

Το τρέχον κεφάλαιο περιγράφει το περιβάλλον που δηµιουργήθηκε για την επί-
δειξη των δυνατοτήτων του Text Extender και του ConText cartridge των βάσεων DB2 
και Oracle αντίστοιχα. 

Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία των Active Server Pages (asp χάριν 
συντοµίας) που παρέχει ο διακοµιστής ιστοσελίδων Internet Information Server (IIS) της 
Microsoft σε περιβάλλον Windows NT. Η σύνδεση µε τη βάση επιτεύχθηκε µέσω ODBC1 
και χρησιµοποιήθηκε το προγραµµατιστικό µοντέλο ADO (ActiveX Data Objects) για την 
επικοινωνία µε τους διακοµιστές των βάσεων. 

Παρακάτω, θα περιγραφεί σύντοµα το µοντέλο των asp σελίδων, καθώς και το 
προγραµµατιστικό µοντέλο ADO. Παράλληλα, θα υπάρξει και παρουσίαση των σελίδων 
του περιβάλλοντος. 

 
5.2 Σύντοµη περιγραφή των asp σελίδων 
 

Οι Active Server Pages σελίδες είναι περιβάλλον εκτέλεσης σεναρίων (scripts) στο 
διακοµιστή που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία σελίδων HTML µε δυναµικό περιεχό-
µενο. ∆ηµιουργούνται έτσι διαδραστικές (interactive) web εφαρµογές. Προς το παρόν, 
υποστηρίζονται µόνο από τον διακοµιστή Internet Information Server της Microsoft. 

Ένα σενάριο asp αρχίζει να εκτελείται όταν ο πελάτης ζητήσει µια σελίδα asp από 
το πρόγραµµα πλοήγησής του. Ο διακοµιστής των ιστοσελίδων IIS καλεί την asp σελίδα 

και αρχίζει να την διαβάζει από την αρχή, εκτελώ-
ντας οποιαδήποτε σενάρια περιέχονται σε αυτή. Στο 
τέλος προκύπτει η σελίδα HTML που επιστρέφεται 
στον πελάτη. Το σχήµα 5.1 δείχνει αυτή τη διαδικα-
σία. 

Λόγω του γεγονότος ότι το σενάριο τρέχει 
στον διακοµιστή IIS και όχι στον πελάτη, ο χρήστης 
δεν πρέπει να ανησυχεί για το αν το πρόγραµµα 
πλοήγησής του υποστηρίζει τα σενάρια, εφόσον αυ-
τό που τελικά λαµβάνει είναι µια σελίδα µε στάνταρ 
HTML. Επίσης, τα σενάρια που εκτελούνται στον 
IIS και που δηµιουργούν τις σελίδες που στέλνονται 
στον πελάτη, δεν µπορεί να τα δει κανείς. 

Τα σενάρια που τρέχουν στον IIS διακοµιστή 
γράφονται σε γλώσσες σεναρίων (scripting languages) που υποστηρίζει ο IIS. Προκειµέ-
νου να χρησιµοποιηθεί µια γλώσσα σεναρίων πρέπει να υπάρχει εγκατεστηµένη η αντί-
στοιχη µηχανή σεναρίων (scripting engine) που µεταφράζει και εκτελεί τις εντολές της 
γλώσσας σεναρίων που υποστηρίζει. Ο IIS έρχεται εξ’ ορισµού µε δύο µηχανές, που υπο-
στηρίζουν αντίστοιχα τις γλώσσες σεναρίων VBScript (Visual Basic Scripting Edition) 
και JScript. 

Μια χρήσιµη δυνατότητα είναι η χρησιµοποίηση των ActiveX συστατικών (com-
ponents). Ένα ActiveX συστατικό είναι ένα αρχείο που περιέχει κώδικα που εκτελεί ορι-
σµένες εργασίες. Τα συστατικά χρησιµοποιούνται ως προσθήκες για τη χρησιµοποίηση 
κοινότυπων εργασιών, για παράδειγµα µια κυλιόµενη λωρίδα που εµφανίζει διάφορα µη-
                                                 
1 ODBC (Open Database Connectivity) : Πρωτόκολλο που προσφέρει µια κοινή γλώσσα που επιτρέπει την 
επικοινωνία εφαρµογών µε συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. Αναπτύχθηκε από τη Microsoft για 
την πλατφόρµα των Windows και χρησιµοποιείται ευρέως από Windows εφαρµογές. 

Σχήµα 5.1: ∆ιαδικασία αίτησης 
asp σελίδας 
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νύµατα θα µπορούσε να αποτελεί ένα ActiveX συστατικό. Ο κώδικας ενός συστατικού 
µπορεί να περιέχεται είτε σε ένα αρχείο εκτελέσιµου (.exe αρχείο), είτε σε µια δυναµική 
βιβλιοθήκη των Windows (.dll αρχείο). O IIS έρχεται µε µερικά προεγκατεστηµένα 
ActiveX συστατικά. 

Οι asp σελίδες έχουν ενσωµατωµένα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται για την 
επικοινωνία µε τον πελάτη, για διάφορες πληροφορίες του IIS, κτλ. Τα αντικείµενα αυτά 
είναι έξι στον αριθµό και είναι τα εξής : το αντικείµενο εφαρµογής (Application Object), 
που χρησιµοποιείται για πληροφορίες που µοιράζονται οι χρήστες µιας εφαρµογής web, 
το αντικείµενο αίτησης (Request Object), που χρησιµοποιείται για την πρόσβαση στις 
πληροφορίες µιας αίτησης HTTP, το αντικείµενο απόκρισης (Response Object), που χρη-
σιµοποιείται για τον έλεγχο της πληροφορίας που στέλνεται στον πελάτη, το αντικείµενο 
διακοµιστή (Server Object), που χρησιµοποιείται για την προσπέλαση µεθόδων και ιδιοτή-
των του διακοµιστή, το αντικείµενο συνόδου (Session Object), για την αποθήκευση πλη-
ροφοριών για µια συγκεκριµένη σύνοδο ενός χρήστη και το αντικείµενο ObjectContext 
που χρησιµοποιείται για την οριστικοποίηση ή ακύρωση µιας συναλλαγής (transaction) 
που ξεκίνησε ένα asp σενάριο. 

 
5.3 Περιγραφή του µοντέλου ADO 
5.3.1 Γενικά 
 

ADO (ActiveX Data Objects) είναι µια τεχνολογία για την προσπέλαση βάσεων δε-
δοµένων µέσω ιστοσελίδων. Το ADO µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη συγγραφή σενα-
ρίων που προσπελαύνουν βάσεις µέσω του πρωτοκόλλου ODBC χρησιµοποιώντας αντι-
κείµενα. Μερικά κύρια χαρακτηριστικά του ADO είναι τα εξής : 

 ∆ηµιουργία ανεξάρτητων αντικειµένων. Τα ADO αντικείµενα µπορούν να δη-
µιουργηθούν ανεξάρτητα, χωρίς να απαιτούν τη δηµιουργία υψηλότερων στην ιε-
ραρχία αντικειµένων, µε αποτέλεσµα ο προγραµµατιστής να δηµιουργεί µόνο τα 
αντικείµενα που χρειάζεται και να δουλεύει µε ένα µικρό σετ αντικειµένων. 

 Το ADO υποστηρίζει µαζική ενηµέρωση (batch update), κρατώντας τοπικά τις αλ-
λαγές σε µια λανθάνουσα µνήµη (cache) και ενηµερώνει τη βάση µε µια ενέργεια. 

 Υποστήριξη αποθηκευµένων διαδικασιών µε πέρασµα και επιστροφή παραµέ-
τρων. 

 Υποστήριξη διαφόρων τύπων δροµέων (cursors). 
 Υποστήριξη για µέγιστο επιστρεφόµενο αριθµό εγγραφών και άλλων βοηθηµάτων 
για βελτιστοποίηση της απόδοσης. 

 Υποστήριξη για πολλαπλά σετ εγγραφών (record sets) από αποθηκευµένες διαδι-
κασίες ή δηλώσεις. 

 Υποστήριξη αντικειµένων που χρησιµοποιούν νήµατα (threads) του λειτουργικού 
για καλύτερη απόδοση. 

 
5.3.2 ADO Αντικείµενα, συλλογές και γεγονότα 
 

Το ADO είναι αντικειµενοστραφές (object-oriented) µοντέλο που σηµαίνει ότι χρη-
σιµοποιεί αντικείµενα για την πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων και µεθόδους (methods) 
για τις διάφορες λειτουργίες. Το ADO βρίσκεται πλέον στην έκδοση 2.0 και τα αντικεί-
µενα που έχει είναι τα εξής : 

 Connection (σύνδεση) αντικείµενο, που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση µε τη βά-
ση δεδοµένων και για τη δηµιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την α-
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νταλλαγή δεδοµένων µε αυτή. Μέσω αυτού του αντικειµένου µπορούν επίσης να 
οριστούν συναλλαγές µέσω µεθόδων. 

 Command (εντολή) αντικείµενο, που ενσαρκώνει την ιδέα της εντολής, η οποία 
χειρίζεται τα δεδοµένα µε κάποιο τρόπο, δηλαδή προσθέτει νέες εγγραφές, δια-
γράφει, ανακτά ή ενηµερώνει υπάρχουσες. 

 Parameter (παράµετρος) αντικείµενο, που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία πα-
ραµέτρων για ένα Command αντικείµενο. Χρησιµοποιείται συνήθως για την κλή-
ση διαδικασιών ή συναρτήσεων που δέχονται ή επιστρέφουν παραµέτρους. 

 Recordset (σετ εγγραφών) αντικείµενο, που έχει την έννοια του δροµέα (cursor) 
που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των εγγραφών που επιστρέφει η εκτέ-
λεση µιας εντολής. Υποστηρίζει φυσικά την ενηµέρωση των εγγραφών. Το Re-
cordset αντικείµενο χρησιµοποιείται ακόµη για µια εγγραφή (row), διότι δεν υπάρ-
χει ADO αντικείµενο που να αντιπροσωπεύει µια εγγραφή. 

 Field (πεδίο) αντικείµενο, που αντιπροσωπεύει ένα πεδίο µιας εγγραφής. 
 Error (σφάλµα) αντικείµενο, που αντιπροσωπεύει τα λάθη που µπορούν να προκύ-
ψουν από µια διαδικασία, για παράδειγµα µια προσπάθεια ενηµέρωσης µιας εγ-
γραφής. Προγραµµατιστικά, για κάθε σελίδα asp υπάρχει το ενσωµατωµένο αντι-
κείµενο Err, στο οποίο συσσωρεύονται όλα τα λάθη της asp σελίδας. Όταν συµβεί 
ένα νέο λάθος, τα υπόλοιπα λάθη διαγράφονται από τη συλλογή. 

 Property (ιδιότητα) αντικείµενο, που αντιπροσωπεύει το πώς ένα αντικείµενο συ-
µπεριφέρεται. Υπάρχουν δύο είδη ιδιοτήτων, οι ενσωµατωµένες και οι δυναµικές. 
Οι ενσωµατωµένες ιδιότητες είναι µέρος των ADO αντικειµένων, ενώ οι δυ-
ναµικές προστίθενται στη συλλογή Properties, ανάλογα µε τον προµηθευτή δεδο-
µένων (data provider) που χρησιµοποιείται, ο οποίος εξαρτάται από τον οδηγό 
ODBC. 

 
Μια κύρια έννοια για το ADO είναι οι συλλογές (collections). Οι συλλογές περιέ-

χουν αντικείµενα του ίδιου τύπου. Το ADO παρέχει τέσσερις τύπους συλλογών : 
 Το Connection αντικείµενο παρέχει τη συλλογή Errors που περιέχει όλα τα Error 
αντικείµενα. 

 Το Command αντικείµενο παρέχει τη συλλογή Parameters που περιέχει όλα τα 
αντικείµενα τύπου Parameter που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο Command αντι-
κείµενο. 

 Το Recordset αντικείµενο παρέχει τη συλλογή Fields που περιέχει όλα τα αντικεί-
µενα τύπου Field για το συγκεκριµένο αντικείµενο Recordset. 

 Επίσης, τα αντικείµενα Connection, Command, Recordset και Field περιέχουν τη 
συλλογή Properties, που περιέχουν όλα τα αντικείµενα τύπου Property που αντι-
στοιχούν σε κάθε αντικείµενο αντίστοιχα. 

 
Η έκδοση 2.0 του ADO εισάγει µια νέα έννοια. Την έννοια του γεγονότος (event). 

Τα γεγονότα είναι ένα είδος ειδοποιήσεων ότι ορισµένες ενέργειες πρόκειται ή έχουν ήδη 
συµβεί. Τα γεγονότα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το συγχρονισµό πολλών ασύγχρο-
νων διαδικασιών. ∆εν υπάρχει κάποιο αντικείµενο που να αντιπροσωπεύει τα γεγονότα, 
αλλά υπάρχουν οι ρουτίνες χειριστές των γεγονότων (event handler routines). Οι ρουτίνες 
αυτές χρησιµοποιούνται για να εξετάσουν την κατάσταση µια διαδικασίας και να την επι-
τρέψουν ή όχι να εκτελεστεί. 

Υπάρχουν δύο οικογένειες γεγονότων, τα γεγονότα συνδέσεων (connection events) 
και τα γεγονότα σετ εγγραφών (recordset events). Τα πρώτα συµβαίνουν όταν αρχίζει µια 
συναλλαγή, όταν οι αλλαγές οριστικοποιούνται ή ακυρώνονται, όταν εκτελούνται εντολές 
και φυσικά όταν ανοίγει και κλείνει µια σύνδεση µε τη βάση. Τα δεύτερα συµβαίνουν για 
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να δείξουν την κατάσταση των δεδοµένων σε ένα σετ εγγραφών, όταν γίνεται προσπέ-
λαση ή αλλαγή µεµονωµένων εγγραφών ή ολόκληρου του σετ εγγραφών. 

 
5.4 Περιγραφή του πρότυπου περιβάλλοντος 
 

Το περιβάλλον δηµιουργήθηκε σε λειτουργικό σύστηµα Windows NT 4 Server 
(service pack 6a), µε Option Pack για NT Server, το οποίο εγκαθιστά τον Internet Infor-
mation Server 4. Η συγγραφή των asp σελίδων έγινε µε τη βοήθεια του Visual InterDev 
από το Visual Studio 6 (το οποίο ωστόσο δεν είναι απαραίτητο). Επίσης, το Option Pack 
περιέχει και τις επεκτάσεις διακοµιστή (server extensions) FrontPage τα οποία πρέπει να 
εγκατασταθούν στον IIS για να χρησιµοποιηθεί το InterDev µε τον IIS. 

Η γλώσσα σεναρίων που χρησιµοποιήθηκε ήταν η VBScript. 
 

5.4.1 Σύνδεση µε τη βάση 
 

Για σύνδεση µε τις βάσεις χρησιµοποιήθηκε το αντικείµενο Connection του ADO. 
Ορίζεται µια µεταβλητή η οποία είναι αντικείµενο Connection και ορίζει σύνδεση µε ένα 
όνοµα πηγής δεδοµένων (data source name). Το όνοµα πηγής δεδοµένων ορίζεται από το 
εικονίδιο ODBC Data Sources του Control Panel των Windows και είναι ένα όνοµα που 
ορίζει µια σύνδεση µε τη βάση (DB2 και Oracle στην συγκεκριµένη περίπτωση) µέσω 
ODBC. Ο κώδικας που δηµιουργεί ένα αντικείµενο, ανοίγει και κλείνει τη σύνδεση φαί-
νεται στη λίστα κώδικα 5.1. 
Dim dbConnection 
Set dbConnection=Server.CreateObject(“ADODB.Connection”) 
dbConnection.ConnectionString=“DSN=Oracle;UID=ctxdemo;PWD=demopass” 
dbConnection.Open 
. 
. 
. 
dbConnection.Close 

Λίστα κώδικα 5.1: ∆ηµιουργία σύνδεσης µε βάση 
 
Από τη λίστα φαίνεται η δηµιουργία του αντικειµένου dbConnection µέσω της 

µεθόδου CreateObject του ενσωµατωµένου αντικειµένου Server. Στη συνέχεια ορίζεται 
η ιδιότητα ConnectionString που στην ουσία είναι ο ορισµός του ονόµατος πηγής δεδο-
µένων (Oracle όπως ορίστηκε στο ODBC Data Sources). Η µέθοδος Open ανοίγει τη σύν-
δεση µε τη βάση, ενώ παρακάτω η Close την τερµατίζει. 

 
5.4.2 Ανάκτηση δεδοµένων από τη βάση 
 

Για την ανάκτηση δεδοµένων από τις βάσεις χρησιµοποιήθηκε το αντικείµενο Re-
cordset και Command. Το Recordset µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς το αντίστοιχο 
Command αντικείµενο, ωστόσο, όταν η SQL ερώτηση έχει παραµέτρους, πρέπει να χρη-
σιµοποιηθεί το αντικείµενο Command σε συνδυασµό µε το Recordset. Παράδειγµα φαίνε-
ται στη λίστα κώδικα 5.2. 
Dim sqlCommand, recordSet 
Set sqlCommand=Server.CreateObject(“ADODB.Command”) 
sqlCommand.CommandText=“select doc_id, author from articles ” & _ 
  “order by pub_date desc” 
Set recordSet=sqlCommand.Execute 
Do Until recordSet.EOF 
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  Response.Write(“<p>Document ID : ” & recordSet(“doc_id”) & _ 
    “ Author : ” & recordSet(“author”) & “</p>”) 
  recordSet.MoveNext 
Loop 
recordSet.Close 

Λίστα κώδικα 5.2: Εκτέλεση SQL ερώτησης και ανάκτηση δεδοµένων 
 

Όπως φαίνεται από τη λίστα, ορίζονται δύο µεταβλητές sqlCommand και 
recordSet που θα αποτελέσουν τα αντικείµενα τύπου Command και Recordset αντί-
στοιχα. Αρχικά, ορίζεται το αντικείµενο του τύπου Command και η SQL ερώτηση µέσω 
της ιδιότητας CommandText. Στη συνέχεια ορίζεται το recordSet µέσω της µεθόδου 
Execute του sqlCommand που επιστρέφει αντικείµενο του τύπου Recordset. Χρησιµο-
ποιώντας ένα βρόχο τύπου Until, προσπελαύνεται κάθε εγγραφή του recordSet και µέσω 
της µεθόδου Write του ενσωµατωµένου αντικειµένου Response επιστρέφεται η έξοδος 
στον πελάτη ως σελίδα HTML (ένα µεµονωµένο µέρος). Η µέθοδος MoveNext του 
recordSet προχωρά το δείκτη του σετ εγγραφών κατά µία εγγραφή. Τέλος η µέθοδος 
Close αποδεσµεύει τη µνήµη που είχε αρχικά δεσµευθεί για το recordSet. 

 
5.4.3 Περιγραφή των ιστοσελίδων για τον Text Extender 
 

Για τη δηµιουργία των ιστοσελίδων για τον Text Extender χρησιµοποιήθηκε το 
στιγµιότυπο βάσης που δηµιουργείται και περιέχει τους πίνακες επίδειξης όπως περιγρά-
φεται στο κεφάλαιο 3 (§3.9). Το σενάριο επίδειξης δηµιουργεί τους πίνακες sample_l 
(για το γλωσσολογικό ευρετήριο), sample_d (για το διπλό ευρετήριο), sample_lfe (για 
το γλωσσολογικό ευρετήριο µε εξαγωγή χαρακτηριστικών), sample_n (για το ngram ευ-
ρετήριο), sample_nce (για το ngram ευρετήριο µε την επιλογή CASE_ENABLED) και 
sample_p (για το ακριβές ευρετήριο). Όλοι οι πίνακες έχουν την ίδια δοµή (κύριο κλειδί 
που είναι ο αριθµός του εγγράφου, συγγραφέας, θέµα, ηµεροµηνία και η στήλη κειµένου), 
µε τη διαφορά ότι ευρετηριοποιούνται µε διαφορετικό είδος ευρετηρίου κάθε φορά. Πα-
ράλληλα, το σενάριο επίδειξης εισάγει στους πίνακες την ίδια συλλογή εγγράφων. Με το 
πέρας της εκτέλεσης του σεναρίου, ο χρήστης έχει έτοιµους τους πίνακες για αναζήτηση. 

Η αρχική σελίδα είναι προσπελάσιµη µέσω του URL http://localhost/db2/. Επιλέ-
γοντας τη σελίδα αυτή ο χρήστης έχει πέντε επιλογές που έχουν σχέση µε τα είδη ευρετη-
ρίων που υποστηρίζει ο Text Extender. Αφού ο χρήστης επιλέξει κάτι θα οδηγηθεί στη 
δεύτερη σελίδα, που είναι η σελίδα στην οποία θα δώσει τους όρους αναζήτησης. Στη σε-
λίδα αυτή µπορεί να ορίσει µέγιστο αριθµό εγγράφων στο αποτέλεσµα, τσεκάροντας το 
αντίστοιχο πεδίο και εισάγοντας ένα ακέραιο µεταξύ 1 και 32.767 (Εικόνα 5.1). Ο µέγι-

στος αριθµός εγγράφων αντιστοιχεί στην παράµετρο result limit της ερώτησης. Επί-
σης µπορεί να ορίσει χαρακτήρα διαφυγής, αν στην ερώτησή του χρησιµοποιεί τους χα-
ρακτήρες % ή _ και θέλει να ερµηνευθούν ως κυριολεκτικοί χαρακτήρες κι όχι ως µετα-
χαρακτήρες. Μπορεί να τσεκάρει την κατάλληλη επιλογή και να εισάγει ένα χαρακτήρα ο 
οποίος θα είναι ο χαρακτήρας διαφυγής. Αντιστοιχεί στην παράµετρο escape. 

Εικόνα 5.1: Επιλογές για µέγιστο αριθµό 
αποτελεσµάτων και χαρακτήρα διαφυγής 
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Στη συνέχεια της σελίδας (Εικόνα 5.2) ακολουθούν τα πεδία κειµένου στα οποία ο 
χρήστης µπορεί να εισάγει τους όρους αναζήτησης. Ο χρήστης και ανάλογα µε το είδος 
ευρετηρίου που επέλεξε αρχικά έχει διαθέσιµες επιλογές, η καθεµία από τις οποίες αντι-

στοιχεί σε διαφορετικό τρόπο αναζήτησης. Ο χρήστης πρέπει να συµπληρώσει µία από 
όλες τις επιλογές και να πατήσει το κουµπί «Αναζήτηση» ώστε η ερώτησή του να δοθεί 
προς εκτέλεση. Η πρώτη επιλογή αντιστοιχεί στην πιο γενική µορφή αναζήτησης. Μπορεί 
να δεχθεί πολλούς όρους συνδεδεµένους µε τους λογικούς τελεστές ή έναν. Αυτό το πεδίο 
εισαγωγής κειµένου είναι και το µοναδικό στο οποίο οι όροι πρέπει να περικλείονται σε 
διπλά εισαγωγικά (“). Η δεύτερη επιλογή αφορά στις παραµέτρους STEMMED FORM OF, 
SYNONYM FORM OF και SOUNDS LIKE. Στην περίπτωση του ngram ευρετηρίου η επιλογή 
SOUNDS LIKE αντικαθίσταται από την PRECISE FORM OF. Σε αυτό το πεδίο κειµένου ο 
χρήστης µπορεί να εισάγει ένα µόνο όρο. Η τρίτη επιλογή έχει σχέση µε την εύρεση όρων 
που βρίσκονται στην ίδια πρόταση ή παράγραφο (παράµετροι IN SAME SENTENCE AS και 
IN SAME PARAGRAPH AS). Εδώ ο χρήστης πρέπει να εισάγει και τους δύο όρους. Η τέ-
ταρτη επιλογή έχει σχέση µε την ερώτηση σε φυσική γλώσσα (παράµετρος IS ABOUT). 
Προαιρετικά µπορεί να δοθεί και µια συνθήκη AND µε ένα όρο. Η επιλογή δεν είναι δια-
θέσιµη στην περίπτωση του ngram ευρετηρίου. Στην περίπτωση του γλωσσολογικού ευ-
ρετηρίου µε εξαγωγή χαρακτηριστικών, υπάρχει µια επιλογή όπου ο χρήστης εισάγει έναν 
όρο και επιλέγει το είδος της σχέσης (PERSON, PLACE, ORGANISATION, DOMAIN, ANY). Τέ-
λος, για την περίπτωση του ngram ευρετηρίου (Εικόνα 5.3), υπάρχει µια επιλογή η οποία 
έχει σχέση µε εύρεση εγγράφων που περιέχουν όρους που ακούγονται «ηχητικά» το ίδιο 
περίπου µε τον όρο που εισάγει ο χρήστης. Παράλληλα, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει και 
βαθµό οµοιότητας (µεταξύ ένα και πέντε, µε ένα το χαλαρότερο και πέντε το αυστηρό-
τερο). 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στη σελίδα αυτή υπάρχει και έλεγχος των πεδίων κειµέ-
νου και όλων των φορµών της σελίδας για τυχόν παραλήψεις του χρήστη. Ο έλεγχος γίνε-

Εικόνα 5.2: ∆ιαθέσιµες επιλογές 
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ται µε σενάρια γραµµένα σε JavaScript στο πρόγραµµα πλοήγησης του χρήστη, δηλαδή 
στον πελάτη. 

Αφού ο χρήστης εισάγει τον όρο ή τους όρους και πατήσει το κουµπί «Αναζή-
τηση», οδηγείται στην τρίτη σελίδα. Η σελίδα αυτή είναι η σελίδα που παρουσιάζει το 
αποτέλεσµα. Αρχικά, εµφανίζεται ο αριθµός των αποτελεσµάτων, ο οποίος λαµβάνεται 
από µια ερώτηση SQL στη DB2 : 
select count(*) from db2tx.πίνακας where 
db2tx.contains(db2tx.πίνακας.commenthandle, συνθήκη) = 1 
 
όπου πίνακας είναι το όνοµα του πίνακα στη βάση και το οποίο λαµβάνεται ανάλογα µε 
το είδος του ευρετηρίου που επέλεξε αρχικά ο χρήστης και συνθήκη είναι η ερώτηση που 

εισήγαγε στο πεδίο κειµένου. Στη συνέχεια και µε µορφή λίστας (Εικόνα 5.4), εµφανίζο-
νται τα έγγραφα που ικανοποιούν τη συνθήκη του χρήστη, συγκεκριµένα εµφανίζεται ο 
αριθµός ταυτότητα του εγγράφου, η διαβάθµιση του εγγράφου κατά την οποία γίνεται και 
η φθίνουσα ταξινόµηση των εγγράφων, ο αριθµός εµφάνισης του όρου που εισήγαγε ο 
χρήστης µέσα στο έγγραφο, το όνοµα του συγγραφέα, ο τίτλος, καθώς και η ηµεροµηνία 
του εγγράφου. Όλες αυτές οι πληροφορίες λαµβάνονται µε την εκτέλεση της SQL ερώτη-
σης : 
select docid, author, subject, sysibm.date(date) date,  
db2tx.rank (db2tx.πίνακας.commenthandle, συνθήκη),  
db2tx.no_of_matches (db2tx.πίνακας.commenthandle, συνθήκη) from 
db2tx.πίνακας where db2tx.contains (db2tx.πίνακας.commenthandle, συνθήκη) 
= 1 order by 5 desc 
 
όπου χρησιµοποιείται η συνάρτηση rank για την έξοδο του αριθµού διαβάθµισης του εγ-
γράφου, no_of_matches για τον αριθµό εµφανίσεων της συνθήκης µέσα στο έγγραφο και 
φυσικά η contains η οποία επιστρέφει 1 στην περίπτωση που το έγγραφο ικανοποιεί τη 
συνθήκη του χρήστη. Η συνάρτηση sysibm.date απλά επιστρέφει το κοµµάτι της ηµερο-
µηνίας της στήλης date του πίνακα µιας και η στήλη αυτή είναι του τύπου timestamp που 
περιλαµβάνει εκτός της ηµεροµηνίας, ώρα και χιλιοστά δευτερολέπτου. 

Ο αριθµός ταυτότητα κάθε εγγράφου αποτελεί σύνδεσµο που οδηγεί σε µια σελίδα 
που εµφανίζει όλες τις πληροφορίες του εγγράφου, µαζί µε το κείµενό του. Αυτή η σελίδα 
εκτελεί την ερώτηση : 

Εικόνα 5.3: Επιπλέον επιλογή για το ngram ευρετήριο 

Εικόνα 5.4: Λίστα εγγράφων αποτελέσµατος 
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select author, subject, date, comment 
from db2tx.πίνακας 
where docid=αριθµός 
 
όπου αριθµός είναι ο αριθµός ταυτότητα του εγγράφου. 

 
5.4.4 Περιγραφή των ιστοσελίδων για το ConText cartridge 
 

Για τις ιστοσελίδες του ConText cartridge χρησιµοποιήθηκαν οι πίνακες που δη-
µιουργήθηκαν κατά την ενεργοποίηση του ConText cartridge όπως περιγράφεται στο κε-
φάλαιο 4 (§4.4.1). Οι πίνακες που χρησιµοποιούνται σε αυτή την περίπτωση είναι οι 
articles, article_themes, article_gists, highlight_table, highlight_temp, 
query_temp, themes_table. Παράλληλα, υπάρχουν και δύο πολιτικές DEMO_POLICY και 
DEMO_THEME_POLICY, από τις οποίες η πρώτη είναι για απλές ερωτήσεις, ενώ η δεύτερη 
είναι για ερωτήσεις θεµάτων. Η πρώτη έχει συσχετιστεί µε τον πίνακα articles, ενώ η 
δεύτερη µε τον themes_table. Οι σελίδες είναι προσπελάσιµες µέσω του URL 
http://localhost/ora. 

Στην πρώτη σελίδα ο χρήστης έχει τρεις επιλογές, την επιλογή για απλή ερώτηση, 
ερώτηση θέµατος και την εξαγωγή περιλήψεων/εννοιών των εγγράφων του πίνακα 
articles. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη επιλογή οδηγούν στην ίδια σελίδα, µε τη 
διαφορά ότι για τις ερωτήσεις θεµάτων οι τελεστές επαύξησης και NEAR δεν είναι διαθέσι-
µοι και ότι χρησιµοποιείται ο πίνακας themes_table. Στη δεύτερη σελίδα, υπάρχει µόνο 

ένα διαθέσιµο πεδίο κειµένου (Εικόνα 5.5) στο οποίο ο χρήστης µπορεί να εισάγει την 
ερώτησή του. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο οι όροι να περικλείονται µε 

µονά εισαγωγικά (‘). Στο κάτω µέρος της σελίδας (Εικόνα 5.6) υπάρχει περιγραφή των 
διαθέσιµων τελεστών. Αφού ο χρήστης εισάγει τη συνθήκη (χρησιµοποιώντας έναν ή πε-
ρισσότερους από τους τελεστές που περιγράφονται παρακάτω) οδηγείται στην τρίτη σε-
λίδα, αυτή µε την παρουσίαση των εγγράφων που ικανοποιούν τη συνθήκη του χρήστη. Η 

Εικόνα 5.5: Πεδίο εισαγωγής ερώτησης 

Εικόνα 5.6: Περιγραφή τελεστών 
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σελίδα αυτή εκτελεί αρκετές SQL δηλώσεις. Πρέπει να σηµειωθεί ότι χρησιµοποιούνται 
πάντα ερωτήσεις δύο βηµάτων, δηλαδή υπάρχει κάποιος προσωρινός πίνακας που αποθη-
κεύονται τα αποτελέσµατα. Έτσι, καλείται πρώτα η διαδικασία CONTAINS από το πακέτο 
CTX_QUERY ως εξής : 
ctx_query.contains(όνοµα πολιτικής,συνθήκη,'QUERY_TEMP') 
 
όπου όνοµα πολιτικής είναι το όνοµα της πολιτικής (DEMO_POLICY ή 
DEMO_THEME_POLICY) και συνθήκη είναι η συνθήκη που εισήγαγε ο χρήστης. Η πρώτη 
παράµετρος της διαδικασίας είναι το όνοµα της πολιτικής, ενώ η τρίτη είναι το όνοµα του 
πίνακα που θα αποθηκευθούν τα αποτελέσµατα (QUERY_TEMP στη συγκεκριµένη περίπτω-
ση). Στη συνέχεια εκτελείται η δήλωση : 
select count(*) from query_temp 
 
για την ανάκτηση του αριθµού των αποτελεσµάτων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η CONTAINS 
φροντίζει πρώτα να διαγράψει όλες τις εγγραφές του πίνακα QUERY_TEMP. Η επόµενη 
SQL δήλωση που εκτελείται είναι αυτή που ανακτά τις εγγραφές του πίνακα QUERY_TEMP, 
τα έγγραφα δηλαδή που ικανοποιούν τη συνθήκη του χρήστη : 
select a.article_id a_id, a.author auth, a.section sect, 
  b.score score, to_char(a.pub_date, 'dd/mm/yyyy') p_date, 
  substr(a.title, 1, 100) || '...' title 
  from articles a, query_temp b 
 where to_number(b.textkey) = a.article_id order by score desc, a_id 
 
Όπως φαίνεται, ανακτώνται ο αριθµός ταυτότητα του εγγράφου, το όνοµα του συγγραφέα, 
ένα όνοµα που είναι η κατηγορία στην οποία ανήκει το έγγραφο (για παράδειγµα νέα, οι-
κονοµικά, κτλ.), το σκορ που παράχθηκε κατά την εκτέλεση της CONTAINS, η ηµεροµηνία 
του εγγράφου, καθώς και ένα τµήµα του τίτλου (για να µην εµφανίζονται τεράστιοι τίτ-
λοι), ταξινοµηµένα κατά φθίνουσα σειρά του σκορ κάθε εγγράφου και µετά µε βάση τον 
αριθµό ταυτότητα. 

Μέσα στο βρόχο που ανακτά κάθε εγγραφή καλείται η CTX_QUERY.HIGHLIGHT για 
τον τονισµό (highlighting) του όρου στο έγγραφο. Η κλήση αυτής της διαδικασίας απαιτεί 
δύο ενδιάµεσους πίνακες, τον HIGHLIGHT_TEMP και HIGHLIGHT_TABLE. Ο πρώτος πίνακας 
χρησιµοποιείται για την αποθήκευση της πληροφορίας για το ποια λέξη θα τονιστεί (χρη-
σιµοποιώντας την απόσταση της λέξης µέσα στο κείµενο) και ο δεύτερος πίνακας είναι 
αυτός που περιέχει το έγγραφο και το τονισµένο κείµενο. Εδώ φαίνεται και η χρήση των 
παραµέτρων (αντικείµενο Parameter) για το ADO (λίστα κώδικα 5.3). Αρχικά, δηµιουρ-
γείται ένα αντικείµενο (όνοµα sqlHighlight) του τύπου Command, που θα καλεί την 
CTX_QUERY.HIGHLIGHT (αποθηκευµένη διαδικασία). Η ιδιότητα CommandType λαµβάνει 
την τιµή adCmdStoredProc  ώστε να δείχνει ότι πρόκειται για αποθηκευµένη διαδικασία. 
Στη συνέχεια, γίνεται προσθήκη των απαραίτητων παραµέτρων της διαδικασίας στη συλ-
λογή των παραµέτρων του αντικειµένου : 
Set sqlHighlight=Server.CreateObject("ADODB.Command") 
sqlHighlight.CommandType=adCmdStoredProc 
sqlHighlight.CommandText=“ctx_query.highlight” 
sqlHighlight.Parameters.Append sqlHighlight.CreateParameter("cspec", 
adVarChar, adParamInput, 30, PolicyName) 
. 
. 
. 
sqlHighlight.Execute 

Λίστα κώδικα 5.3: Κλήση της ctx_query.highlight 
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Η µέθοδος CreateParameter δηµιουργεί ένα αντικείµενο του τύπου Parameter και η 
Parameters.Append φροντίζει να προσθέσει το αντικείµενο αυτό στη συλλογή των πα-

ραµέτρων του αντικειµένου sqlHighlight. Το τονισµένο κείµενο φαίνεται µόνο στην 
περίπτωση που ο χρήστης κάνει κλικ στον αριθµό ταυτότητα του εγγράφου που όπως και 
στην περίπτωση της DB2 και εδώ αποτελεί ένα σύνδεσµο (Εικόνα 5.7). Αν ο χρήστης επι-
λέξει ένα έγγραφο θα οδηγηθεί στη σελίδα που δείχνει αναλυτικά τις πληροφορίες του 
εγγράφου που επέλεξε και µε το κείµενο τονισµένο µε έντονο κόκκινο χρώµα µε τον όρο 
που εισήγαγε. Σε σχέση µε µια ερώτηση θέµατος, η µόνη διαφορά είναι στον τονισµό, ό-
που τονίζεται όχι µόνο ένας µεµονωµένος όρος, αλλά συνήθως µια ολόκληρη πρόταση η 
οποία θεωρείται ότι τον περιγράφει τον όρο του χρήστη. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν 
διαφορές. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης αρχικά επιλέξει τις περιλήψεις/έννοιες των εγγρά-
φων, τότε οδηγείται στη δεύτερη σελίδα που περιέχει µια λίστα µε τα έγγραφα του πίνακα 
articles (Εικόνα 5.8). Αφού ο χρήστης επιλέξει το έγγραφο που επιθυµεί και πατήσει 

«Εµφάνιση» θα οδηγηθεί στην τρίτη σελίδα, όπου εµφανίζονται τα θέµατα/έννοιες που 
αναπτύσσονται µέσα στο έγγραφο που επέλεξε. Σε αυτή τη σελίδα εκτελούνται αρκετές 
εργασίες από την πλευρά της Oracle για την εξαγωγή των θεµάτων/εννοιών. Αρχικά, κα-
λείται η συνάρτηση request_themes_func του πακέτου request_themes µε παράµετρο 
τον αριθµό ταυτότητα του εγγράφου που επέλεξε ο χρήστης. Η συνάρτηση επιστρέφει 1 
για επιτυχή εκτέλεση και 0 για αποτυχηµένη. Για τη διαδικασία εξαγωγής των θεµά-
των/εννοιών χρησιµοποιούνται οι πίνακες article_themes και article_gists. Μέσα 
στη συνάρτηση, αρχικά γίνεται διαγραφή όλων των εγγραφών που περιέχουν οι πίνακες 
που αναγράφονται παραπάνω και στη συνέχεια καλείται η set_completion_callback 
του πακέτου ctx_ling (όπως φαίνεται στη λίστα κώδικα 5.4). 

 
ctx_ling.set_completion_callback('request_themes.done_themes'); 
ctx_ling.request_themes('DEMO_POLICY', to_char(in_doc_id), 
  'ARTICLE_THEMES'); 
ctx_ling.request_gist('DEMO_POLICY', to_char(in_doc_id), 
  'ARTICLE_GISTS'); 

Εικόνα 5.7: Λίστα εγγράφων αποτελέσµατος 

Εικόνα 5.8: Λίστα εγγράφων του πίνακα articles 
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ctx_ling.submit; 

Λίστα κώδικα 5.4: ∆ιαδικασίες που εκτελούνται σε PL/SQL κώδικα 
µέσα στη συνάρτηση request_themes_func 

 
Η διαδικασία αυτή ορίζει τη διαδικασία που θα κληθεί, όταν η εξαγωγή των θεµά-
των/εννοιών ολοκληρωθεί από το διακοµιστή ConText. Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να 
κληθεί η set_completion_callback είναι ότι η κλήση των request_themes και 
request_gist του πακέτου ctx_ling επιστρέφουν τον έλεγχο κατευθείαν, χωρίς να έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής των θεµάτων/εννοιών. ∆ηλαδή η διαδικασία αυτή 
µπαίνει σε µια προσωρινή ουρά λόγω του γεγονότος ότι είναι χρονοβόρα και ίσως δεν εί-
ναι επιθυµητό να περιµένει ο χρήστης. Η διαδικασία submit προωθεί όλες τις εργασίες 
που έχουν τοποθετηθεί στην προσωρινή ουρά στην κύρια ουρά εξυπηρέτησης των διακο-
µιστών ConText. Σε αυτό το σηµείο, ο πρώτος διαθέσιµος διακοµιστής ConText µε ρόλο 
γλωσσολογικής επεξεργασίας αρχίζει την εξαγωγή των θεµάτων/εννοιών. 

Επειδή όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, όλες οι διαδικασίες που αναφέρονται πα-
ραπάνω επιστρέφουν τον έλεγχο απευθείας, πρέπει να υπάρχει κάποιος µηχανισµός ώστε 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής των θεµάτων/εννοιών και µετά να παρουσιαστεί 
η σελίδα µε τα θέµατα/έννοιες του εγγράφου στο χρήστη. Έτσι χρησιµοποιείται ένας µη-
χανισµός µε πέρασµα µηνυµάτων και που υλοποιείται µε τη χρησιµοποίηση τριών διαδι-
κασιών του πακέτου dbms_alert της Oracle. Η πλήρης περιγραφή τους είναι εκτός της 
τρέχουσας εργασίας. 

Το τελικό αποτέλεσµα είναι ότι ο χρήστης βλέπει µε τη µορφή λίστας τα θέ-
µατα/έννοιες µαζί µε το βάρος που 
είναι ένας πραγµατικός αριθµός (µε 
µέγιστο το εκατό), που αναπτύσσο-
νται στο έγγραφο που επέλεξε αρ-
χικά (Εικόνα 5.9). Τα θέµατα τα 
οποία αναπτύσσονται ικανοποιητικά 
και έχουν παραγράφους που τα α-
ναπτύσσουν, αποτελούν συνδέ-
σµους που µπορεί να επιλέξει ο 
χρήστης και να δει το αντίστοιχο 
κοµµάτι κειµένου που αναπτύσσει 

το θέµα που επέλεξε. Η ανάκτηση των θεµάτων και των αντίστοιχων βαρών γίνεται µε 
την SQL δήλωση : 
select theme, round(weight, 2) weight 
from article_normal 
order by weight desc 
 
όπου article_normal είναι µια όψη (view). Μάλιστα, η όψη αυτή βασίζεται σε µια άλλη 
όψη, στην article_vectors. Οι δύο όψεις ορίζονται ως εξής : 
 
article_vectors : select pk,sum(weight) vector_weight 
      from article_themes 
      group by pk 
article_normal : select themes.pk pk,themes.theme theme, 
       (themes.weight/vector.vector_weight)*100 weight 
      from article_themes themes,article_vectors vector 
      where themes.pk=vector.pk 
 

Εικόνα 5.9: Λίστα θεµάτων/εννοιών 
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6.1 Γενική ανασκόπηση 
 

Αρχικά η παρούσα εργασία έκανε µια εισαγωγή στα συστήµατα ανάκτησης πλη-
ροφορίας. Έδωσε έναν ορισµό, εξέτασε τους τρόπους αξιολόγησης ενός ΣΑΠ, τις µετρι-
κές της ακρίβειας και ανάκτησης, εξέτασε σε γενικές γραµµές τον τρόπο λειτουργίας ενός 
ΣΑΠ, έγινε µια συσχέτιση µε τα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων και τέλος έγι-
νε µια αναφορά στις ψηφιακές βιβλιοθήκες και στις αποθήκες δεδοµένων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάστηκαν οι σύγχρονες µηχανές αναζήτησης του διαδι-
κτύου. ∆όθηκε ένας ορισµός, εξετάστηκαν ο τρόπος λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά 
τους, έγινε διάκριση µεταξύ των εννοιών «µηχανή αναζήτησης» και «θεµατικός κατάλο-
γος» και υπήρξε µια κατηγοριοποίησή τους καθώς και αναφορά ενδεικτικών µηχανών α-
ναζήτησης σε κάθε κατηγορία. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στη βασική σύνταξη ερωτή-
σεων που υποστηρίζει το σύνολο των µηχανών και τέλος έγινε µια επισκόπηση του µεγέ-
θους τόσο των µηχανών αναζήτησης όσο και των θεµατικών καταλόγων, ενώ υπήρξε µια 
πρόβλεψη για το µέλλον τους. 

Από το τρίτο κεφάλαιο και µετά, αρχίζει η εξέταση των δυνατοτήτων των σύγχρο-
νων σχεσιακών συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων DB2 και Oracle σε σχέση µε 
τις δυνατότητες ευρετηριοποίησης ελεύθερου ή ηµι-δοµηµένου κειµένου και ανάκτησης 
πληροφορίας από αυτό. Έτσι, το τρίτο κεφάλαιο εξέτασε την προσθήκη για την DB2, τον 
Text Extender. Εξετάστηκε τόσο από τεχνικής απόψεως, πώς υπάρχει σε ένα περιβάλλον 
διακοµιστή DB2, πώς γίνεται η ενεργοποίηση ενός στιγµιότυπου βάσης DB2 για χρησι-
µοποίησή του από τον Extender (διαχειριστικές εργασίες), όσο και από θεωρητικής από-
ψεως, πως γίνεται η συντακτική ανάλυση του κειµένου και πως αξιοποιούνται οι δυνατό-
τητές του µέσω SQL ερωτήσεων. 

Το τέταρτο κεφάλαιο εξέτασε το ConText cartridge της Oracle. Όπως και στο τρίτο 
κεφάλαιο, έτσι και στο κεφάλαιο αυτό έγινε εξέταση του cartridge τόσο από τεχνικής α-
πόψεως, πως συνεργάζεται ο διακοµιστής ConText µε τους διακοµιστές της βάσης, πως 
γίνεται ενεργοποίηση του cartridge για τη χρησιµοποίησή του, πώς γίνεται εκκίνηση και 
τερµατισµός των διακοµιστών ConText, όσο και από θεωρητικής απόψεως, περιγράφο-
νται τα είδη των ερωτήσεων και οι τελεστές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στις SQL 
ερωτήσεις, καθώς και οι συναρτήσεις και διαδικασίες που χρησιµοποιούνται για την ανα-
ζήτηση. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφηκε το πρότυπο περιβάλλον ιστοσελίδων που δη-
µιουργήθηκε για την επίδειξη των δυνατοτήτων του Text Extender και του ConText car-
tridge. Έγινε σύντοµη αναφορά στην τεχνολογία των asp σελίδων, στη συνέχεια περιγρά-
φηκε το µοντέλο ADO και τέλος έγινε περιγραφή των ιστοσελίδων. 

 
6.2 ∆υσκολίες και προβλήµατα 
 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, ο γράφων συνάντησε ορισµένες δυ-
σκολίες ή προβλήµατα που περιγράφονται παρακάτω. 

Όσον αφορά στις asp σελίδες, τα αντικείµενα τύπου Recordset (σετ εγγραφών) έ-
χουν την ιδιότητα RecordCount που επιστρέφει τον αριθµό των εγγραφών του σετ, αφού 
έχει ανοιχθεί. Ωστόσο στην πράξη, η ιδιότητα RecordCount ενός σετ εγγραφών επέ-
στρεφε -1 που σύµφωνα µε την τεκµηρίωση του Option Pack για το µοντέλο ADO σηµαί-
νει ότι για κάποιο λόγο δεν µπορεί να επιστραφεί ο αριθµός των εγγραφών του σετ. Λόγω 
αυτού του γεγονότος, εκτελούνταν µια SQL δήλωση του τύπου select count(*) from … 
για την ανάκτηση του αριθµού των εγγραφών. Αυτό ίσχυε τόσο για τη DB2, όσο και για 
την Oracle και ίσως µπορεί να εξηγηθεί µε το γεγονός ότι οι ODBC οδηγοί για τις συ-
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γκεκριµένες βάσεις δεν υποστήριζαν αυτή την ιδιότητα, γιατί οι ODBC οδηγοί δεν προ-
σφέρουν όλες τις δυνατότητες και ιδιότητες που αναφέρει το µοντέλο ADO. 

Παράλληλα, ο ODBC οδηγός που προσφέρει η Oracle µε την έκδοση 8.0.5 εµφανί-
ζει σηµαντικά προβλήµατα. Κατά τη διάρκεια δηµιουργίας δοκιµαστικών σελίδων που 
εµφάνιζαν εγγραφές ενός πίνακα της βάσης, η σελίδα ήταν κενή διότι ο οδηγός ODBC 
δεν επέστρεφε εγγραφές! Χρησιµοποιώντας τον ODBC οδηγό που προσφέρει η Micro-
soft, η ίδια σελίδα δούλεψε κανονικά. Αναβάθµιση του ODBC οδηγού της Oracle στην 
έκδοση 8.0.5.8 έλυσε το συγκεκριµένο πρόβληµα, αλλά υπήρξαν προβλήµατα όσον αφο-
ρά στην υποβολή των ConText ερωτήσεων, συγκεκριµένα ο συντακτικός αναλυτής του 
ConText εµφάνιζε λάθος. Τελικά αποφασίστηκε η χρησιµοποίηση του οδηγού που δίνει η 
Microsoft για τη σύνδεση µε Oracle, έκδοση 2.573.4202.00, ο οποίος δεν (φαίνεται) να 
εµφανίζει προβλήµατα. 

Όσον αφορά το ConText, ο συντακτικός αναλυτής εµφάνιζε λάθος όταν η ερώτηση 
περιλάµβανε το λογικό τελεστή NOT, κάτι το οποίο δεν έπρεπε να συµβαίνει. Για αυτό το 
λόγο και µόνο, στις σελίδες για το ConText, δεν εµφανίζεται ο τελεστής NOT µαζί µε τους 
άλλους λογικούς τελεστές. ∆εν βρέθηκε λύση για το πρόβληµα αυτό. 

Ένα άλλο σχετικό πρόβληµα µε το ConText είναι ότι η τεκµηρίωση αναφέρει ότι ο 
τελεστής WITHIN υποστηρίζει τη σύνταξη WITHIN SENTENCE/PARAGRAPH για αναζήτηση 
µέσα στην ίδια πρόταση ή παράγραφο. Στην πράξη ωστόσο, δεν αναγνωρίζονταν οι λέξεις 
κλειδιά SENTENCE και PARAGRAPH, αλλά το ConText νόµιζε ότι γινόταν αναφορά σε προ-
καθορισµένα τµήµατα και εµφάνιζε µήνυµα λάθους ότι δεν υπάρχουν (και πολύ σωστά) 
τέτοια προκαθορισµένα τµήµατα. Έτσι δεν χρησιµοποιήθηκε η συγκεκριµένη δυνατότητα. 

 
6.3 Εντυπώσεις 
 

Ο Text Extender της DB2 είναι αρκετά αυστηρός στην ανάλυση της ερώτησης. Οι 
όροι πρέπει να περικλείονται µε διπλά εισαγωγικά µέσα στη συµβολοσειρά τύπου LONG 
VARCHAR, διαφορετικά εµφανίζει λάθος. Αντίθετα, το ConText cartridge της Oracle είναι 
λιγότερο αυστηρό, οι όροι µπορεί να περικλείονται ή όχι µε µονά εισαγωγικά (‘) και για 
το λόγο αυτό υπάρχει περισσότερη ελευθερία από την πλευρά του χρήστη για τη διατύ-
πωση πολυπλοκότερων ερωτήσεων. 

Η Oracle προσφέρει καλύτερη και αναλυτικότερη τεκµηρίωση σε σχέση µε εκείνη 
της DB2, όσον αφορά στο ConText και Text Extender αντίστοιχα. Από την άλλη, η IBM 
προσφέρει κατευθείαν πίνακες παραδείγµατα για να ξεκινήσει κανείς µε τον Extender, 
ενώ η Oracle υστερεί σε σχέση µε τη DB2 στο συγκεκριµένο τοµέα, χωρίς να τα προσφέ-
ρει όλα από την αρχή και να πρέπει ο χρήστης να επέµβει διότι από το χρήστη επίδειξης 
ctxdemo λείπουν ορισµένα στοιχεία. 

Όσον αφορά στις δυνατότητες, η Oracle φαίνεται να είναι δυνατότερη, µιας και 
προσφέρει µια πληθώρα διαδικασιών και συναρτήσεων και ορισµένους δυνατούς τελε-
στές, για παράδειγµα υποστηρίζει τις αποθηκευµένες ερωτήσεις, καθώς επίσης και τρεις 
διαφορετικούς τύπους εκτέλεσης των ερωτήσεων, ο καθένας µε τα µειονεκτήµατα και 
πλεονεκτήµατά του. Βέβαια, ίσως δεν µπορεί να γίνει απευθείας σύγκριση µεταξύ των 
δυο βάσεων, από τη στιγµή που η DB2 δεν παρέχει µια γλώσσα προγραµµατισµού για τη 
δηµιουργία αποθηκευµένων διαδικασιών, όπως η PL/SQL της Oracle, που λύνει τα χέρια 
του προγραµµατιστή. Το γεγονός βέβαια ότι το ConText παρέχει περισσότερες δυνατότη-
τες σε σχέση µε τον Text Extender σηµαίνει και ότι είναι πολυπλοκότερο προγραµµατι-
στικά. Επίσης, η δυνατότητα ύπαρξης πολλών διακοµιστών ConText µε τον ίδιο ή διαφο-
ρετικό ρόλο φαίνεται να προσφέρει καλύτερες πιθανότητες ανάκαµψης. 
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Σχετικά µε τις asp σελίδες, οι εντυπώσεις είναι θετικές. Αρνητικό είναι το γεγονός 
ότι η τεχνολογία αυτή είναι της Microsoft και µόνο, µε αποτέλεσµα να προσανατολίζεται 
µόνο σε δικά της προϊόντα, για παράδειγµα asp σελίδες υποστηρίζει µόνο ο Internet In-
formation Server της Microsoft. Επίσης, η ενσωµατωµένη υποστήριξη των γλωσσών σε-
ναρίων VBScript και JScript βοηθά τη µετάβαση των προγραµµατιστών που είναι ήδη 
εξοικειωµένοι µε τη Visual Basic και τη JavaScript αντίστοιχα, στην τεχνολογία των asp 
σελίδων. Ωστόσο, ο γράφων θα προτιµούσε ένα πιο ευέλικτο τρόπο χειρισµού των λαθών 
για τη VBScript. 

Όσον αφορά στο προγραµµατιστικό µοντέλο ADO, δείχνει να είναι σε καλό δρόµο 
για την ευρεία χρησιµοποίησή του για συνδέσεις µε βάσεις δεδοµένων, καθώς είναι απλό, 
χωρίς να µπερδεύει τον προγραµµατιστή µε µεγάλο αριθµό αντικειµένων. 

Τέλος, όσον αφορά στο γράφοντα της εργασίας, οι εµπειρίες που αποκόµισε υπήρ-
ξαν πολύ καλές. Ασχολήθηκε µε ποικίλα ζητήµατα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρα-
κτικό επίπεδο. Εµπειρίες οι οποίες θα αποδειχθούν πολύτιµες για το υπόλοιπο της καριέ-
ρας του στην πληροφορική. 
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∆ιαχειριστικές εντολές του Text Extender για τον πελάτη 
 

Η κονσόλα εντολών για τον Text Extender ξεκινά από το εικονίδιο DB2TX Com-
mand Line Processor. Παρακάτω γίνεται αναφορά στο τι επιτελεί κάθε εντολή, για την 
πλήρη σύνταξη κάθε εντολής, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να ανατρέξει στο έβδοµο κεφά-
λαιο του Text Extender Administration And Programming. 

 
CHANGE INDEX SETTINGS 

Αλλάζει τη συχνότητα ενηµέρωσης ενός ευρετηρίου, αφού η βάση έχει ενεργο-
ποιηθεί, και του ελάχιστου αριθµού εγγράφων που µπαίνουν στην ουρά για ενηµέρωση. 

 
CHANGE TEXT CONFIGURATION 

Αλλάζει τις εξ’ ορισµού ρυθµίσεις του κειµένου όταν ενεργοποιείται µια βάση. 
Μπορεί να αλλαχθεί ο τύπος ευρετηρίου, η συχνότητα ενηµέρωσής του, ο κατάλογος που 
θα αποθηκεύονται τα αρχεία του, µια παράµετρος που δηλώνει αν το ευρετήριο θα ενηµε-
ρώνεται ρητά µε εντολή του χρήστη ή όχι, ο αριθµός εγγραφών µετά τον οποίο θα γίνεται 
οριστικοποίηση στη βάση, ο κωδικός CCSID του κειµένου, η γλώσσα, καθώς και η µορ-
φοποίηση του κειµένου. 

 
CONNECT 

Με την CONNECT γίνεται σύνδεση µε τη βάση. Αν δοθεί µια άλλη εντολή χωρίς να 
έχει ανοιχθεί σύνδεση µε τη βάση, τότε αυτόµατα γίνεται σύνδεση στη βάση που µε όνο-
µα αυτό που έχει η µεταβλητή περιβάλλοντος DB2DBDFT. 

 
DELETE INDEX EVENTS 

∆ιαγράφει τα γεγονότα ευρετηριοποίησης από τον πίνακα ηµερολογίου ενός ευρε-
τηρίου. 

 
DISABLE DATABASE 

Απενεργοποιεί µια βάση για χρήση από τον Text Extender. Απενεργοποιεί όλους 
τους πίνακες που είχαν ευρετηριοποιηθεί, καταργούνται η όψη TEXTCOLUMNS, οι σκανδά-
λες, καθώς και όλα τα ευρετήρια που χρησιµοποιούσε ο Text Extender. 

 
DISABLE TEXT COLUMN 

Απενεργοποιεί µια στήλη κειµένου για χρήση από τον Text Extender. Καταργού-
νται το ευρετήριο για τη στήλη, ο πίνακας ηµερολογίου οι σκανδάλες που ενηµέρωναν 
τον πίνακα ηµερολογίου. 

 
DISABLE TEXT FILES 

Απενεργοποιεί την ευρετηριοποίηση εξωτερικών αρχείων κειµένου. Καταργεί το 
ευρετήριο και τις σκανδάλες που ενηµερώνανε τον πίνακα ηµερολογίου. 

 
DISABLE TEXT TABLE 

Απενεργοποιεί ένα πίνακα για χρήση από τον Text Extender. Αν οι στήλες κειµέ-
νου του πίνακα είχαν ενεργοποιηθεί µε την εντολή ENABLE TEXT COLUMN, διαγράφονται 
όλα τα αντίστοιχα ευρετήρια. Αν ο πίνακας διατηρούσε κοινό ευρετήριο για όλες τις στή-
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λες, ο πίνακας δηλαδή είχε ενεργοποιηθεί µε την ENABLE TEXT TABLE, τότε καταργείται 
το κοινό ευρετήριο. Επίσης καταργείται ο πίνακας ηµερολογίου, καθώς και οι αντίστοιχες 
σκανδάλες που ενηµερώνανε τον πίνακα. 

 
ENABLE DATABASE 

Ενεργοποιεί µια βάση για χρησιµοποίηση από τον Text Extender και εµφανίζει 
πληροφορίες σχετικά µε τους πίνακες, τους ορισµένους από το χρήστη τύπους, διαδικα-
σίες και συναρτήσεις. Επίσης, δηµιουργούνται οι όψεις TEXTINDEXES και TEXTCOLUMNS. 

 
ENABLE TEXT COLUMN 

Ενεργοποιεί µια στήλη για χρησιµοποίηση από τον Text Extender. ∆έχεται παρα-
µέτρους εκείνες που περιγράφηκαν και στην CHANGE TEXT CONFIGURATION. Προσθέτει 
το χειριστή για τη στήλη. Αν ο πίνακας δεν έχει προηγουµένως ενεργοποιηθεί, τότε ενερ-
γοποιείται και δηµιουργείται το ευρετήριο για τη στήλη. Επίσης, δηµιουργείται ο πίνακας 
ηµερολογίου, καθώς και οι σκανδάλες που ενηµερώνουν τον πίνακα αυτό. 

 
ENABLE TEXT FILES 

Ενεργοποιεί την αναζήτηση σε εξωτερικά αρχεία κειµένου. ∆έχεται τις παραµέ-
τρους που δέχεται και η ENABLE TEXT COLUMN και προσθέτει το χειριστή για τη στήλη 
που δίνεται ως παράµετρος. Επίσης, δηµιουργεί τον πίνακα ηµερολογίου, αλλά ο χρήστης 
πρέπει να δηµιουργήσει µόνος του τις σκανδάλες που ενηµερώνουν τον πίνακα, διότι η 
DB2 δεν έχει τον έλεγχο των αρχείων και δεν µπορεί να ξέρει πότε έχει συµβεί µια αλ-
λαγή σε αυτά. Αφού δοθεί η εντολή αυτή, στη συνέχεια πρέπει να αρχικοποιηθούν οι χει-
ριστές µε την εντολή INIT_TEXT_HANDLE. 

 
ENABLE TEXT TABLE 

∆ηµιουργεί ένα κοινό ευρετήριο για όλες τις στήλες κειµένου ενός πίνακα. Αν δεν 
δοθεί αυτή η εντολή και γίνει ενεργοποίηση καθεµιάς στήλης µε την ENABLE TEXT 
COLUMN, τότε ο πίνακας έχει πολλαπλά ευρετήρια. ∆ηµιουργείται επίσης και ο πίνακας 
ηµερολογίου, καθώς και οι αντίστοιχες σκανδάλες. 

 
GET ENVIRONMENT 

Εµφανίζει τις τιµές των µεταβλητών περιβάλλοντος DB2INSTANCE, DB2DBDFT, 
DB2TX_INSTOWNER και DB2TX_INSTOWNERHOMEDIR (οι δύο τελευταίες ισχύουν µόνο για 
Unix συστήµατα). 

 
GET INDEX SETTINGS 

Εµφανίζει τις ρυθµίσεις ενός ευρετηρίου, ο τύπος του καθώς και µε ποια επιλογή 
έχει δηµιουργηθεί, η συχνότητα ενηµέρωσής του και ο κατάλογος αποθήκευσης των αρ-
χείων του ευρετηρίου. 

 
GET INDEX STATUS 

Εµφανίζει τις εξής πληροφορίες σχετικά µε ένα ευρετήριο : την κατάσταση αναζή-
τησης (αν µπορεί να γίνει αναζήτηση), την κατάσταση ενηµέρωσης (αν µπορεί να ενηµε-
ρωθεί το ευρετήριο), τον αριθµό των εκκρεµών προς ευρετηριοποίηση κειµένων, τον α-
ριθµό των ήδη ευρετηριοποιηµένων εγγράφων, καθώς και τυχόν λάθη. 
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GET STATUS 

Εµφανίζει την κατάσταση της βάσης, αν είναι ενεργοποιηµένη ή όχι, καθώς και 
τους πίνακες που είναι ενεργοποιηµένοι, µαζί µε το αν περιλαµβάνουν κοινό ή ξεχωριστό 
ευρετήριο για κάθε στήλη. 

 
GET TEXT CONFIGURATION 

Εµφανίζει τις εξ’ ορισµού ρυθµίσεις για το κείµενο, το CCSID, τη γλώσσα, τη 
µορφοποίηση, το είδος ευρετηρίου, τη συχνότητα ενηµέρωσης, τον κατάλογο αποθήκευ-
σης των αρχείων ευρετηρίων, καθώς και τον αριθµό των εγγραφών για οριστικοποίηση. 

 
GET TEXT INFO 

Εµφανίζει το CCSID, τη γλώσσα και τη µορφοποίηση του κειµένου για ένα χειρι-
στή. 

 
QUIT 

Τερµατίζει την κονσόλα εντολών του Text Extender. 
 

RESET INDEX STATUS 

Όταν η κατάσταση ενός ευρετηρίου δείχνει ‘Search not available’ ή ‘Update not 
available’, έχει προκύψει λάθος κατά την ευρετηριοποίηση, που αποτρέπει την χρησιµο-
ποίηση του ευρετηρίου. Η εντολή αυτή επαναφέρει την κατάσταση του ευρετηρίου στο 
κανονικό, ώστε να µπορεί να συνεχιστεί η εργασία. Πριν γίνει αυτό, πρέπει να γίνει έλεγ-
χος πρώτα των µηνυµάτων λαθών που υπάρχουν στον πίνακα ηµερολογίου. 

 
UPDATE INDEX 

∆ίνει εντολή για την ευρετηριοποίηση. Μετά το πέρας της εντολής, το ευρετήριο 
έχει ευρετηριοποιήσει όλα τα κείµενα της στήλης µε την οποία έχει συσχετιστεί. 
 
∆ιαχειριστικές εντολές του Text Extender για τον διακοµιστή 
 

Οι εντολές που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν τις διαχειριστικές εντολές του 
Text Extender για τον διακοµιστή. ∆ίνονται από το παράθυρο εντολών των Windows NT. 
Για την πλήρη περιγραφή των εντολών, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να ανατρέξει στο ένατο 
κεφάλαιο του Text Extender Administration And Programming. 

 
TXICRT 

∆ηµιουργεί ένα στιγµιότυπο του Text Extender. Απαιτεί την ύπαρξη ενός στιγµιό-
τυπου της DB2. 

 
TXIDROP 

Καταργεί ένα στιγµιότυπο του Text Extender µαζί µε όλα τα ευρετήρια που περι-
λαµβάνει. Πρέπει να δοθεί αφού έχει απενεργοποιηθεί η βάση για χρησιµοποίηση από τον 
Text Extender. 

 
TXNADD 
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∆ηµιουργεί ένα πρόσθετο διακοµιστή Text Extender. Όταν δοθεί η TXSTART, τότε 
αυτόµατα εκκινεί το νέο διακοµιστή. 

 
TXNCHECK 

Ελέγχει για την ακεραιότητα του Text Extender στη βάση. 
 

TXNDROP 

∆ιαγράφει ένα διακοµιστή Text Extender. 
 

TXSAMPLE 

∆ηµιουργεί τους πίνακες επίδειξης, τους φορτώνει µε δεδοµένα (έγγραφα στην αγ-
γλική γλώσσα) και ενεργοποιεί τις αντίστοιχες στήλες κειµένου των πινάκων αυτών. 

 
TXSTART 

Εκκινεί τους διακοµιστές Text Extender. 
 

TXSTATUS 

Εµφανίζει την κατάσταση των διακοµιστών Text Extender, αν έχουν ξεκινήσει ή 
όχι. 

 
TXSTOP 

Σταµατά τους διακοµιστές Text Extender. 
 

TXTRACE 

Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία πληροφορίας ανίχνευσης (trace), που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση σφαλµάτων. Η πληροφορία αυτή γράφεται σε αρχείο 
είτε σε δυαδική µορφή, είτε σε µορφή κειµένου. Οι παράµετροι που δέχεται σχετικά µε 
την ανίχνευση είναι το είδος των γεγονότων που θα καταγράφονται, καθώς και η πηγή, 
για παράδειγµα µια αποθηκευµένη διαδικασία, µια συνάρτηση, από τη συντακτική ανά-
λυση του Text Extender, κτλ. 

 
TXVERIFY 

∆ηµιουργεί µια βάση επίδειξης και την ενεργοποιεί για χρήση από τον Text Ex-
tender. 
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ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑΡΡΙΙΟΟ  
 
Αγγλικό 
 

A  
Access control list Λίστα ελέγχου πρόσβασης 
Add-on Προσθήκη 
Alias Όνοµα είδωλο 
Attribute Χαρακτηριστικό 
  
B  
Batch Μαζικός/ή/ό 
Browser Πρόγραµµα πλοήγησης 
  
C  
Cache memory Λανθάνουσα µνήµη 
Client Πελάτης 
Collection Συλλογή 
Command line interpreter Μεταφραστής γραµµής εντολών 
Command line tool Εργαλείο γραµµής εντολών 
Command window Παράθυρο εντολών 
Commit Οριστικοποιώ, οριστικοποίηση 
Configuration Παραµετροποίηση 
Cursor ∆ροµέας 
  
D  
Data mining Εξόρυξη δεδοµένων 
Data warehouse Αποθήκη δεδοµένων 
Demo Επίδειξη 
Descriptor Περιγραφικός 
Drop Καταργώ 
Dual ∆ιπλός/ή/ό 
  
E  
Event Γεγονός 
Exact match Πλήρης ταύτιση 
Expansion Επαύξηση 
Extended Εκτεταµένος/η/ο 
Extension Επέκταση 
  
F  
Feature extraction Εξαγωγή χαρακτηριστικών 
Format Μορφοποίηση, µορφοποιώ 
Function Συνάρτηση 
  
G  
  
H  
Hit list Λίστα επιτυχιών 
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I  
Index Ευρετήριο, ευρετηριοποιώ 
Information Retrieval System Σύστηµα ανάκτησης πληροφορίας 
Initialized Αρχικοποιηµένος/η/ο 
Instance Στιγµιότυπο 
Interactive ∆ιαδραστικός/ή/ό 
Item Μονάδα πληροφορίας 
  
J  
Join Σύζευξη 
  
K  
  
L  
Linguistic Γλωσσολογικός 
Link Σύνδεσµος 
Loader Φορτωτής 
  
M  
Matching Ταύτιση 
Method Μέθοδος 
Module Επέκταση 
  
N  
Normalization Κανονικοποίηση 
  
O  
Object oriented Αντικειµενοστραφής 
Optical Character Recognition Program Πρόγραµµα οπτικής αναγνώρισης χαρα-

κτήρων 
Overhead Κόστος επεξεργασίας 
  
P  
Parsing Συντακτική ανάλυση 
Partial match Μερική ταύτιση 
Partition ∆ιαµερισµός, διαµερίζω 
Pattern Σχέδιο 
Pointer ∆είκτης 
Policy Πολιτική 
Precise Ακριβές 
Precision Ακρίβεια 
Preference Επιλογή 
Procedural ∆ιαδικασιακός/ή/ό 
Procedure ∆ιαδικασία 
Proper name Κύριο όνοµα 
Property Ιδιότητα 
Proximity Εγγύτητα 
  
Q  



 

− 122 − 

Queue Ουρά εξυπηρέτησης 
  
R  
Rank ∆ιαβάθµιση 
Recall Ανάκτηση 
Record set Σετ εγγραφών 
Refine Τροποποιώ 
Regular expression Κανονική έκφραση 
Relation Σχέση 
Relevant Σχετιζόµενος/η/ο 
Resources Πόροι 
Role Ρόλος 
  
S  
Scope Εµβέλεια 
Script Σενάριο 
Scripting language Γλώσσα σεναρίου 
Selective dissemination of information Επιλεκτική διανοµή της πληροφορίας 
Server ∆ιακοµιστής 
Service Υπηρεσία 
Session Σύνοδος 
Stemming Αποκοπή κοινότυπων καταλήξεων 
Stored procedure Αποθηκευµένη διαδικασία 
String Συµβολοσειρά 
  
T  
Tag Παραποµπή 
Term Όρος 
Thesaurus Θησαυρός 
Thread Νήµα 
Threshold Κατώφλι 
Token Τεκµήριο 
Trace Ανίχνευση 
Transaction Συναλλαγή 
  
U  
Utility Βοήθηµα 
  
V  
View Όψη 
  
W  
Web page Ιστοσελίδα 
Web site Τόπος 
Wildcard character Χαρακτήρας µάσκα 
Word Λέξη 
  
X  
  
Y  
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Z  

 
Ελληνικό 
 
Α  
Ακρίβεια Precision 
Ακριβές Precise 
Ανάκτηση Recall 
Ανίχνευση Trace 
Αντικειµενοστραφής Object oriented 
Αποθηκευµένη διαδικασία Stored procedure 
Αποθήκη δεδοµένων Data warehouse 
Αποκοπή κοινότυπων καταλήξεων Stemming 
Αρχικοποιηµένος/η/ο Initialized 
  
Β  
Βοήθηµα Utility 
  
Γ  
Γεγονός Event 
Γλώσσα σεναρίου Scripting language 
Γλωσσολογικός Linguistic 
  
∆  
∆είκτης Pointer 
∆ιαβάθµιση Rank 
∆ιαδικασία Procedure 
∆ιαδικασιακός/ή/ό Procedural 
∆ιαδραστικός/ή/ό Interactive 
∆ιακοµιστής Server 
∆ιαµερισµός, διαµερίζω Partition 
∆ιπλός/ή/ό Dual 
∆ροµέας Cursor 
  
Ε  
Εγγύτητα Proximity 
Εκτεταµένος/η/ο Extended 
Εµβέλεια Scope 
Εξαγωγή χαρακτηριστικών Feature extraction 
Εξόρυξη δεδοµένων Data mining 
Επαύξηση Expansion 
Επέκταση Module, Extension 
Επίδειξη Demo 
Επιλεκτική διανοµή της πληροφορίας Selective dissemination of information 
Επιλογή Preference 
Εργαλείο γραµµής εντολών Command line tool 
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