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Περύληψη 

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο επιτακτικι είναι θ ανάγκθ αξιοποίθςθσ των ψθφιακϊν 

δεδομζνων τα οποία ςυλλζγονται και αποκθκεφονται ςε διάφορεσ βάςεισ δεδομζνων. Το 

γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθ ραγδαία αφξθςθ του όγκου των δεδομζνων αυτϊν 

επιβάλλει τθ δθμιουργία υπολογιςτικϊν μεκόδων με απϊτερο ςκοπό τθ βοικεια του 

ανκρϊπου ςτθν εξόρυξθ τθσ χριςιμθσ πλθροφορίασ και γνϊςθσ από αυτά.  

Οι τεχνικζσ εξόρυξθσ δεδομζνων παρουςιάηουν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφζρον 

ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ πθγι των δεδομζνων είναι οι ροζσ δεδομζνων ι άλλεσ μορφζσ 

όπωσ τα XML ζγγραφα. Σφγχρονα ςυςτιματα και εφαρμογζσ όπωσ είναι αυτά των 

κοινοτιτων πρακτικισ ζχουν ανάγκθ χριςθσ τζτοιων τεχνικϊν εξόρυξθσ για να βοθκιςουν 

τα μζλθ τουσ. Τζλοσ ενδιαφζρον υπάρχει και κατά τθν αξιολόγθςθ λογιςμικοφ όπου θ πθγι 

δεδομζνων είναι τα αρχεία πθγαίου κϊδικα για ςκοποφσ καλφτερθσ ςυντθρθςιμότθτασ 

τουσ. 

Από τθ μια μεριά οι ροζσ δεδομζνων είναι προςωρινά δεδομζνα τα οποία περνοφν από 

ζνα ςφςτθμα «παρατθρθτι» ςυνεχϊσ και ςε μεγάλο όγκο. Υπάρχουν πολλζσ εφαρμογζσ 

που χειρίηονται δεδομζνα ςε μορφι ροϊν, όπωσ δεδομζνα αιςκθτιρων, ροζσ κίνθςθσ 

δικτφων, χρθματιςτθριακά δεδομζνα και τθλεπικοινωνίεσ. Αντίκετα με τα ςτατικά 

δεδομζνα ςε βάςεισ δεδομζνων, οι ροζσ δεδομζνων παρουςιάηουν μεγάλο όγκο και 

χαρακτθρίηονται από μια ςυνεχι ροι πλθροφορίασ που δεν ζχει αρχι και τζλοσ. Αλλάηουν 

δυναμικά, και απαιτοφν γριγορεσ αντιδράςεισ. Κςωσ είναι θ μοναδικι πθγι γνϊςθσ για 

εξόρυξθ δεδομζνων και ανάλυςθ ςτθν περίπτωςθ όπου οι ανάγκεσ μιασ εφαρμογισ 

περιορίηονται από τον χρόνο απόκριςθσ και το χϊρο αποκικευςθσ. Αυτά τα μοναδικά 

χαρακτθριςτικά κάνουν τθν ανάλυςθ των ροϊν δεδομζνων πολφ ενδιαφζρουςα ιδιαίτερα 

ςτον Ραγκόςμιο Ιςτό.  

Ζνασ άλλοσ τομζασ ενδιαφζροντοσ για τθ χριςθ νζων τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων είναι 

οι κοινότθτεσ πρακτικισ. Οι κοινότθτεσ πρακτικισ (Communities of Practice) είναι ομάδεσ 

ανκρϊπων που ςυμμετζχουν ςε μια διαδικαςία ςυλλογικισ εκμάκθςθσ. Μοιράηονται ζνα 

ενδιαφζρον ι μια ιδζα που ζχουν και αλλθλεπιδροφν για να μάκουν καλφτερα για αυτό. Οι 

κοινότθτεσ αυτζσ είναι μικρζσ ι μεγάλεσ, τοπικζσ ι παγκόςμιεσ, face to face ι on line, 

επίςθμα αναγνωρίςιμεσ, ανεπίςθμεσ ι και αόρατεσ. Υπάρχουν δθλαδι παντοφ και ςχεδόν 

όλοι ςυμμετζχουμε ςε δεκάδεσ από αυτζσ. Ζνα παράδειγμα αυτϊν είναι τα γνωςτά forum 

ςυηθτιςεων. Σκοπόσ μασ ιταν ο ςχεδιαςμόσ νζων αλγορίκμων εξόρυξθσ δεδομζνων από 

τισ κοινότθτεσ πρακτικισ με τελικό ςκοπό να βρεκοφν οι ςχζςεισ των μελϊν τουσ και να 
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γίνει ανάλυςθ των εξαγόμενων δεδομζνων με μετρικζσ κοινωνικϊν δικτφων ϊςτε ςυνολικά 

να αποτελζςει μια μεκοδολογία ανάλυςθσ τζτοιων κοινοτιτων. 

Επίςθσ θ eXtensible Markup Language (XML) είναι το πρότυπο για αναπαράςταςθ 

δεδομζνων ςτον Ραγκόςμιο Ιςτό. Η ραγδαία αφξθςθ του όγκου των δεδομζνων που 

αναπαρίςτανται ςε XML μορφι δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ αναηιτθςθσ μζςα ςτθν δενδρικι 

δομι ενόσ ΧΜL εγγράφου για κάποια ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία. Η ανάγκθ αυτι 

ταυτόχρονα με τθν ανάγκθ για γριγορθ πρόςβαςθ ςτουσ κόμβουσ του ΧΜL δζντρου, 

οδιγθςε ςε διάφορα εξειδικευμζνα ευρετιρια. Για να μπορζςουν να ανταποκρικοφν ςτθ 

δυναμικι αυτι των δεδομζνων, τα ευρετιρια πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να 

μεταβάλλονται δυναμικά. Ταυτόχρονα λόγο τθσ απαίτθςθσ για αναηιτθςθ ςυγκεκριμζνθσ 

πλθροφορίασ πρζπει να γίνεται το φιλτράριςμα ενόσ ςυνόλου XML δεδομζνων διαμζςου 

κάποιων προτφπων και κανόνων ϊςτε να βρεκοφν εκείνα τα δεδομζνα που ταιριάηουν με 

τα αποκθκευμζνα πρότυπα και κανόνεσ.  

Από τθν άλλθ μεριά οι διαςτάςεισ τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ ποιότθτασ ςτθ χριςθ 

ενόσ προϊόντοσ λογιςμικοφ αλλάηουν κατά τθ διάρκεια ηωισ του. Για παράδειγμα θ 

ποιότθτα όπωσ ορίηεται ςτθν αρχι του κφκλου ηωισ του λογιςμικοφ δίνει πιο πολφ ζμφαςθ 

ςτθν εξωτερικι ποιότθτα και διαφζρει από τθν εςωτερικι, όπωσ για παράδειγμα ςτθ 

ςχεδίαςθ θ οποία αναφζρεται ςτθν εςωτερικι ποιότθτα και αφορά τουσ μθχανικοφσ 

λογιςμικοφ. Οι τεχνικζσ εξόρυξθσ δεδομζνων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν 

επίτευξθ του απαραίτθτου επιπζδου ποιότθτασ, όπωσ είναι ο κακοριςμόσ και θ αξιολόγθςθ 

τθσ ποιότθτασ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ διαφορετικζσ αυτζσ διαςτάςεισ ςε 

κάκε ςτάδιο του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ. 

Στα πλαίςια αυτισ τθσ διδακτορικισ διατριβισ ζγινε ςε βάκοσ ζρευνα ςχετικά με τεχνικζσ 

εξόρυξθσ δεδομζνων και εφαρμογζσ τόςο ςτο πρόβλθμα διαχείριςθσ πλθροφορίασ όςο και 

ςτο πρόβλθμα τθσ αξιολόγθςθσ λογιςμικοφ. 
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Abstract 

The World Wide Web has gradually transformed into a large data repository consisting of 

vast amount of data in many different types. These data doubles about every year, but 

useful information seems to be decreasing. The area of data mining has arisen over the last 

decade to address this problem. It has become not only an important research area, but 

also one with large potential in the real world. Data mining has many directives and handles 

various types of data.  

When the related data are for example data streams or XML data then the problems seem 

to be very crucial and interesting. Also contemporary systems and applications related to 

communities of practice seek appropriate data mining techniques and algorithms in order 

to help their members. Finally, great interest has the field of software evaluation when by 

using data mining in order to facilitate the comprehension and maintainability evaluation of 

a software system’s source code. Source code artifacts and measurement values can be 

used as input to data mining algorithms in order to provide insights into a system’s 

structure or to create groups of artifacts with similar software measurements. 

First, data streams are large volumes of data arriving continuously. Data mining techniques 

have been proposed and studied to help users better understand and analyze the 

information. Clustering is a useful and ubiquitous tool in data analysis. With the rapid 

increase in web-traffic and e-commerce, understanding user behavior based on their 

interaction with a website is becoming more and more important for website owners and 

clustering in correlation with personalization techniques of this information space has 

become a necessity. The knowledge obtained by learning the users preferences can help 

improve web content, find usability issues related to this content and its structure, ensure 

the security of provided data, analyze the different groups of users that can be derived from 

the web access logs and extract patterns, profiles and trends. This thesis investigates the 

application of a new model for clustering and analyzing click-stream data in the World Wide 

Web with two different approaches. 

The next part of the thesis deals with data mining techniques regarding communities of 

practice. These are groups of people taking part in a collaborative way of learning and 

exchanging ideas. Systems for supporting argumentative collaboration have become more 

and more popular in digital world. There are many research attempts regarding 

collaboration filtering and recommendation systems. Sometimes depending on the system 

and its needs there are different problems and developers have to deal with special cases in 

order to provide useful service to users. Data mining can play an important role in the area 
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of collaboration systems that want to provide decision support functionality. Data mining in 

these systems can be defined as the effort to generate actionable models through 

automated analysis of their databases. Data mining can only be deployed successfully when 

it generates insights that are substantially deeper than what a simple view of data can give. 

This thesis introduces a framework that can be applied to a wide range of software 

platforms aiming at facilitating collaboration and learning among users. More precisely, an 

approach that integrates techniques from the Data Mining and Social Network Analysis 

disciplines is being presented. 

The next part of the thesis deals with XML data and ways to handle huge volumes of data 

that they may hold. Lately data written in a more sophisticated markup language such as 

XML have made great strides in many domains. Processing and management of XML 

documents have already become popular research issues with the main problem in this 

area being the need to optimally index them for storage and retrieval purposes. This thesis 

first presents a unified clustering algorithm for both homogeneous and heterogeneous XML 

documents. Then using this algorithm presents an XML P2P system that efficiently 

distributes a set of clustered XML documents in a P2P network in order to speed-up user 

queries.  

Ultimately, data mining and its ability to handle large amounts of data and uncover hidden 

patterns has the potential to facilitate the comprehension and maintainability evaluation of 

a software system. This thesis investigates the applicability and suitability of data mining 

techniques to facilitate the comprehension and maintainability evaluation of a software 

system’s source code. What is more, this thesis focuses on the ability of data mining to 

produce either overviews of a software system (thus supporting a top down approach) or to 

point out specific parts of this system that require further attention (thus supporting a 

bottom up approach) potential to facilitate the comprehension and maintainability 

evaluation of a software system. 
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Ειςαγωγό 

Είναι γεγονόσ πωσ τα δεδομζνα ςε όγκο διπλαςιάηονται κάκε χρόνο, αλλά θ “χριςιμθ” 

πλθροφορία τείνει να μειϊνεται και να χάνεται μζςα ςτον όγκο αυτό. Ο τομζασ τθσ 

εξόρυξθσ δεδομζνων και τθσ ανακάλυψθσ γνϊςθσ από βάςεισ δεδομζνων αλλά και άλλεσ 

πθγζσ δεδομζνων διευρφνεται ραγδαία ςτθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν. Ζχει γίνει 

απαραίτθτοσ μιασ και υπάρχει ζντονθ ανάγκθ για μεκοδολογίεσ και εργαλεία που κα 

βοθκιςουν ςτθν ανάλυςθ και τθν κατανόθςθ μεγάλου όγκου από δεδομζνα, τα οποία 

δθμιουργοφνται ςε κακθμερινι βάςθ από διάφορουσ φορείσ (παγκόςμιοσ ιςτόσ, 

νοςοκομεία, εργαςτιρια, τράπεηεσ, οργανιςμοί κ.α.). Αυτι θ ζκρθξθ δεδομζνων είναι το 

αποτζλεςμα μιασ αυξανόμενθσ χριςθσ των θλεκτρονικϊν μζςων για τθ διευκόλυνςθ 

διάφορων διαδικαςιϊν. 

Η ςυνειςφορϊ τησ διδακτορικόσ διατριβόσ 

Στα πλαίςια τθσ διδακτορικισ μου διατριβισ αςχολικθκα με προβλιματα διαχείριςθσ 

μεγάλου όγκου δεδομζνων τόςο ςτον παγκόςμιο ιςτό όςο και ςε ομότιμα δίκτυα 

επικοινωνιϊν και ςε προβλιματα αξιολόγθςθσ και αποτίμθςθσ λογιςμικοφ ςυςτθμάτων. Ο 

ςυνδετικόσ ιςτόσ των εργαςιϊν που ζγιναν ιταν ο αποτελεςματικόσ ςυνδυαςμόσ 

ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων με βελτιωμζνεσ και καινοτόμεσ τεχνικζσ εξόρυξθσ 

δεδομζνων. Στόχοσ τθσ εργαςίασ ιταν τόςο θ βελτίωςθ υφιςτάμενων αλγορίκμων και 

μοντζλων όςο και θ ζρευνα και εφαρμογι καινοτόμων ιδεϊν.  

Δομό τησ διατριβόσ 

Η διατριβι αποτελείται από 7 κεφάλαια και είναι οργανωμζνθ ωσ εξισ. Στο κεφάλαιο 1 

παρουςιάηεται θ ςχετικι ζρευνα των τελευταίων χρόνων ςτθν περιοχι των τεχνικϊν 

εξόρυξθσ δεδομζνων και των διάφορων εφαρμογϊν τουσ. Στο κεφάλαιο 2 παρουςιάηεται 

το βαςικό μοντζλο εξόρυξθσ δεδομζνων από ροζσ δεδομζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό κακϊσ 

και θ επζκταςι του με περιςςότερα επίπεδα ανάλυςθσ. Στο κεφάλαιο 3 παρουςιάηονται 

νζεσ τεχνικζσ ςυςταδοποίθςθσ XML εγγράφων με χριςθ ειδικϊν δομϊν και ςτθ ςυνζχεια 

δίνεται μια εφαρμογι τουσ ςε ομότιμα δίκτυα επικοινωνιϊν με δυνατότθτα αποδοτικισ 

διαχείριςθσ των εγγράφων μζςα ςτο δίκτυο. Στο κεφάλαιο 4 παρουςιάηεται μια 

μεκοδολογία εξόρυξθσ δεδομζνων ςε κοινότθτεσ πρακτικισ ανεξάρτθτα με το πϊσ 

λαμβάνεται υπόψθ θ ςχζςθ μεταξφ των μελϊν μια τζτοια κοινότθτασ. Στο κεφάλαιο 5 

γίνεται μια αναλυτικι περιγραφι ενόσ γενικοφ μοντζλου αποτίμθςθσ πθγαίου κϊδικα. Ζνα 
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ςθμαντικό τμιμα του μοντζλου αυτοφ αποτελεί θ χριςθ νζων καινοτόμων αλγορίκμων 

εξόρυξθ γνϊςθσ που τελικϊσ βοθκάει ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ ςυςτθμάτων λογιςμικοφ 

αλλά και ςτθ ςυντθρθςιμότθτά τουσ. Το κεφάλαιο 6 παρουςιάηει τα ςυνολικά 

ςυμπεράςματα τθσ όλθσ μελζτθσ κακϊσ και οριςμζνα ανοιχτά προβλιματα. Τζλοσ ςτο 

κεφάλαιο 7 δίνεται μια λίςτα με όλεσ τισ δθμοςιεφςεισ που ζγιναν κατά τθ διάρκεια τθσ 

παροφςασ ζρευνασ. 
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Κεφϊλαιο 1 

Αναςκόπηςη Σχετικόσ Έρευνασ 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια ςφντομθ ειςαγωγι ςτον τομζα τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων. 

Αποτελεί αντικείμενο μελζτθσ από πολλοφσ ερευνθτζσ και μθχανικοφσ ειδικά τα τελευταία 

χρόνια με τθν ραγδαία αφξθςθ του όγκου τθσ πλθροφορίασ. Η ζρευνα ςε αυτό τον τομζα 

ζχει προχωριςει αρκετά, ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα και ζχουν εξαχκεί πολλά 

ςυμπεράςματα.  

Τα δεδομζνα ςυνεχϊσ αυξάνονται μζςα από διάφορεσ διεργαςίεσ που ζχουν οργανωκεί με 

τθ χριςθ υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων, ωςτόςο θ χριςιμθ πλθροφορία δείχνει να 

μειϊνεται. Ραράλλθλα, ςτισ βάςεισ δεδομζνων που πλζον τεχνολογικά μπορεί να είναι 

τεράςτιεσ ςε όγκο, μπορεί να υπάρχει «κρυφι γνϊςθ» θ οποία δεν είναι άμεςα γνωςτι και 

μπορεί να είναι αρκετά χριςιμθ για τουσ αναλυτζσ και τουσ χριςτεσ. Αυτό είναι και το 

κφριο πρόβλθμα που προςπακεί να λφςει ο τομζασ αυτόσ και αποτελεί μια πρόκλθςθ ςτο 

ςφγχρονο κόςμο. 

Ο τομέας της εξόρυξης δεδομένων 

Με τον όρο εξόρυξθ δεδομζνων καλοφμε [38] τον ορκό προςδιοριςμό ενδιαφερουςϊν 

δομϊν ςε δεδομζνα. Εδϊ πρζπει να ςθμειϊςουμε, επειδι δεν αναφζρεται ςτον οριςμό, 

πωσ για να εξάγουμε πραγματικά χριςιμθ πλθροφορία ςυνικωσ απαιτείται να ζχουμε όςο 

το δυνατό πιο πολλά δεδομζνα. Αυτό ζχει να κάνει περιςςότερο με τθν ακρίβεια και τθν 

λεπτομζρεια τθσ πλθροφορίασ αυτισ. Ζτςι μποροφμε να ποφμε γενικά πωσ θ 

ςπουδαιότθτα ενόσ αλγόρικμου εξόρυξθσ δεδομζνων μπορεί να περιγραφεί από τον 

ακόλουκο τφπο: 

                                            

Από το παραπάνω ςυμπεραίνουμε πωσ ςτισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ είναι άςκοπο να 

ζχουμε υψθλι απόδοςθ αποτελεςμάτων με υπολογιςμοφσ που απαιτοφν απροςδιόριςτα 

πολφ χρόνο ι να ζχουμε πολφ γριγορα αποτελζςματα πολφ χαμθλισ ποιότθτασ. Επίςθσ 
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από τον τφπο αυτό φαίνεται το trade-off που ςυναντοφμε ςυνικωσ ςε πολλοφσ 

αλγόρικμουσ εξόρυξθσ δεδομζνων και ςυςτιματα. 

Ο όροσ «εξόρυξθ δεδομζνων» είναι ςχετικά καινοφργιοσ και εμφανίςτθκε ςτθ δεκαετία του 

‘90. Ωςτόςο, παρεμφερείσ τάςεισ και ζρευνεσ είναι ακόμα πιο παλιζσ. Ο τομζασ τθσ 

εξόρυξθσ δεδομζνων ςχετίηεται με πολλοφσ άλλουσ τομείσ όπωσ τθν ςτατιςτικι (statistics), 

τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ (artificial intelligence), τθ μθχανικι μάκθςθ (machine learning), τισ 

βάςεισ δεδομζνων (data bases), τισ Μθχανζσ αναηιτθςθσ, τα ςυςτιματα υποςτιριξθσ 

αποφάςεων (decision support systems), τα ςυςτιματα άμεςθσ ανάλυςθσ δεδομζνων 

(OLAP) και του ταιριάςματοσ προτφπων (pattern matching). Ραρακάτω κα αναλφςουμε τθ 

ςχζςθ που ζχει θ εξόρυξθ δεδομζνων με μερικοφσ από τουσ πιο βαςικοφσ τομείσ που μόλισ 

αναφζρκθκαν. 

Ανακϊλυψη γνώςησ 

Η ανακάλυψθ γνϊςθσ αναφζρεται ςτθ διαδικαςία τθσ εξόρυξθ γνϊςθσ από μεγάλεσ 

αποκικεσ δεδομζνων. Η διαδικαςία ςυνολικά για τθν ανακάλυψθ χριςιμθσ πλθροφορίασ 

από μεγάλα ςφνολα δεδομζνων ονομάηεται KDD (Knowledge Discovery in Databases). Η 

διαδικαςία KDD είναι μια διαλογικι και επαναλθπτικι διαδικαςία που αποτελείται από 

διάφορα βιματα όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα παρακάτω. 

Δεδομένα
Δεδομένα

Ππόηςπα
Επεξεπγαζμένα 

δεδομένα

Μεηαζσημαηιζμένα 

δεδομένα

Γνώζη

Επιθςµηηά 

δεδοµένα

Επιλογή

Πποεπεξεπγαζία

Μεηαζσημαηιζμόρ
Εξόπςξη δεδομένυν

Επμηνεία

 

Εικόνα 1.1 Βιματα διαδικαςίασ KDD. 

Ριο ςυγκεκριμζνα τα βιματα είναι τα εξισ: 

 Κατανόθςθ τθσ γενικότερθσ περιοχισ και των τελικϊν ςτόχων του χριςτθ. 

 Τα δεδομζνα είναι αυτά που δθμιουργοφνται και επιλζγονται για τθν ανάλυςθ ςτθ 

ςυνζχεια. Τα δεδομζνα περιγράφουν οντότθτεσ ι ςυςχετίςεισ. 
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 Τα δεδομζνα κακαρίηονται και λαμβάνει χϊρα μια διαδικαςία προεπεξεργαςίασ 

αυτϊν. Αναλυτικότερα το βιμα αυτό μπορεί να ςυμπεριλάβει τθν αφαίρεςθ 

κορφβου, τθ λιψθ αποφάςεων για ςτρατθγικζσ χειριςμοφ χαμζνων δεδομζνων. 

 Τα δεδομζνα μειϊνονται που ςθμαίνει πωσ μεταςχθματίηονται ςε κατάλλθλεσ 

μορφζσ για εξόρυξθ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με μείωςθ διαςτάςεων ι του 

αρικμοφ των υπό εξζταςθ μεταβλθτϊν. 

 Επιλζγονται οι ςτόχοι των αλγορίκμων εξόρυξθσ δεδομζνων. Επιλζγονται οι 

μζκοδοι που κα χρθςιμοποιθκοφν για να επιτευχκοφν τα επικυμθτά αποτελζςματα 

ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ και τα κριτιρια τθσ διαδικαςίασ KDD.  

 Εφαρμόηονται οι μζκοδοι εξόρυξθσ δεδομζνων για τθν εφρεςθ προτφπων. Η 

απόδοςθ εδϊ εξαρτάται από τα προθγοφμενα βιματα. 

 Γίνεται αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων και πιο ςυγκεκριμζνα των παραγόμενων 

προτφπων. Ζτςι ςυλλζγονται τα αντιπροςωπευτικά πρότυπα τθσ γνϊςθσ. 

 Τζλοσ γίνεται θ παρουςίαςθ και θ εδραίωςθ τθσ εξαγόμενθσ γνϊςθσ. 

 

Οι όροι εξόρυξθ δεδομζνων και ανακάλυψθ γνϊςθ ςυχνά ςυγχζονται ι ταυτίηονται. 

Οριςμζνοι οριςμοί που τουσ ξεχωρίηουν παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια [36][37]: 

Οριςμόσ 1.1 Ανακάλυψθ γνϊςθσ από βάςεισ δεδομζνων είναι θ διαδικαςία εφρεςθσ 

χριςιμθσ πλθροφορίασ και προτφπων ςτα δεδομζνα. 

Οριςμόσ 1.2 Εξόρυξθ δεδομζνων είναι θ χριςθ αλγορίκμων για τθν εξαγωγι πλθροφορίασ 

και προτφπων από τθ διαδικαςία ανακάλυψθσ γνϊςθσ. 

Περιοχϋσ εξόρυξησ δεδομϋνων 

Στατιςτικό 

Είναι γνωςτό πωσ ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ερευνθτικισ βάςθσ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων 

βαςίηεται ςτθ ςτατιςτικι. Αυτό είναι λογικό μιασ και θ ςτατιςτικι ζχει ανάλογουσ ςκοποφσ 

με τθν εξόρυξθ δεδομζνων αφοφ αποςκοποφν και οι δφο ςτθν αναγνϊριςθ χριςιμων 

πλθροφοριϊν και προτφπων ςτα δεδομζνα. Μζροσ των διαδικαςιϊν ςε ζνα μοντζλο 

εξόρυξθσ δεδομζνων μπορεί να αποτελεί θ αναηιτθςθ των δεδομζνων και θ εξαγωγι 

ςυμπεραςμάτων από τα αποτελζςματα μιασ αναηιτθςθσ. Μια ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ 
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τεχνικι ςτθν εξόρυξθ δεδομζνων είναι αυτι τθσ δειγματολθψίασ. Αυτόσ ο τρόποσ ςτθ 

ςτατιςτικι λζγεται «ςτατιςτικι εξαγωγι ςυμπεράςματοσ». Ακόμα και ςιμερα, ζνα 

ςθμαντικό τμιμα των νζων υλοποιθμζνων αλγόρικμων εξόρυξθσ δεδομζνων αποτελοφν 

ςτθν ουςία ςτατιςτικζσ τεχνικζσ που ζχουν προςαρμοςτεί ςτισ απαιτιςεισ των αλγορίκμων 

και των υπολογιςμϊν. Ππωσ και με τισ κλαςικζσ τεχνικζσ ςτατιςτικισ ςτθν εξόρυξθ 

δεδομζνων ακολουκοφμε ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ (regression analysis), ανάλυςθ 

ςυςτάδων (cluster analysis) κ.α. Ακόμα και όταν οι αλγόρικμοι εξόρυξθσ δεδομζνων δεν 

χρθςιμοποιοφν άμεςα τεχνικζσ ςτατιςτικισ, πολλζσ φορζσ οι βαςικζσ τουσ ιδζεσ ζχουν ωσ 

αρχικι επιρροι τθν ςτατιςτικι. 

Τεχνητό Νοημοςύνη 

Δφο άλλοι τομείσ που ςχετίηονται με αυτόν τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων είναι θ τεχνθτι 

νοθμοςφνθ και θ μθχανικι μάκθςθ. Σκοπόσ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ είναι να βγάηει 

λογικά ςυμπεράςματα από ανεπεξζργαςτα δεδομζνα, κάτι που κάνει και ο τομζασ τθσ 

εξόρυξθσ δεδομζνων. Επίςθσ ο τομζασ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων κάνει εκτεταμζνθ χριςθ 

εργαλείων τεχνθτισ νοθμοςφνθσ και μθχανικισ μάκθςθσ. Μερικά παραδείγματα είναι τα 

νευρωνικά δίκτυα, τα δζντρα απόφαςθσ και οι μθχανζσ διανυςμάτων (vector machines). 

Γενικά ο τομζασ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ είναι πιο γενικόσ και εμπεριζχει περιοχζσ εκτόσ 

των κλαςικϊν μεκόδων εξόρυξθσ δεδομζνων. Επίςθσ εφαρμογζσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ 

μπορεί να μθν ςχετίηονται με κλιμάκωςθ δεδομζνων μιασ και ο όγκοσ τουσ μπορεί να είναι 

αρκετά μικρόσ. 

Μηχανικό Μϊθηςησ 

Η μθχανικι μάκθςθ είναι μια περιοχι τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ θ οποία εξετάηει πωσ 

μποροφμε να δθμιουργοφμε προγράμματα τα οποία μποροφν να μακαίνουν. Στθν εξόρυξθ 

δεδομζνων, θ μθχανικι μάκθςθ χρθςιμοποιείται για τεχνικζσ πρόβλεψθσ ι 

κατθγοριοποίθςθσ [34]. Με τθ μθχανικι μάκθςθ, ο υπολογιςτισ κάνει κάποιεσ προβλζψεισ 

και μετά, βαςιηόμενοσ ςτθν ανατροφοδότθςθ (feedback), όποτε αυτό είναι ορκό, μακαίνει 

από αυτό. Μακαίνει από τα παραδείγματα, τθν αποκθκευμζνθ γνϊςθ, και τθν 

ανατροφοδότθςθ. Πταν ςυμβεί μελλοντικά ανάλογθ περίπτωςθ, θ ανατροφοδότθςθ 

χρθςιμοποιείται για να κάνει τθν ίδια πρόβλεψθ ι για να κάνει μια εντελϊσ διαφορετικι 

πρόβλεψθ. Η ςτατιςτικι είναι πολφ ςθμαντικι ςε προγράμματα μθχανικισ μάκθςθσ γιατί 

τα αποτελζςματα των προβλζψεων πρζπει να είναι ςτατιςτικά ςθμαντικά.  

Βϊςεισ δεδομϋνων 

Μια βάςθ δεδομζνων είναι μια ςυλλογι από δεδομζνα. Αντίκετα με ζνα απλό ςφνολο, τα 

δεδομζνα ςε μια βάςθ ζχουν μια οριςμζνθ δομι ι ςχιμα με το οποίο είναι ςχετιηόμενα. 

Ζτςι τα δεδομζνα ςε μια βάςθ αναπαρίςτανται με ζνα πιο κεωρθτικό τρόπο ι μοντζλο 
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δεδομζνων. Αυτό το μοντζλο χρθςιμοποιείται για να περιγράψει τα δεδομζνα, τα 

χαρακτθριςτικά τουσ, και τισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ.  

Ζνα μεγάλο μζροσ των ςθμερινϊν ερευνθτϊν ςτθν εξόρυξθ δεδομζνων είναι άτομα 

προερχόμενα από τον τομζα των βάςεων δεδομζνων. Η ςχζςθ των δφο αυτϊν τομζων 

είναι εμφανισ μιασ και πριν επεξεργαςτοφμε τα δεδομζνα μασ πρζπει πρϊτα να μποροφμε 

να τα διαχειριςτοφμε ορκά. Ζτςι χωρίσ καλά ςυςτιματα διαχείριςθσ δεδομζνων δεν 

μποροφμε να εφαρμόςουμε αλγόρικμουσ εξόρυξθσ δεδομζνων. Οι δφο τομείσ ακόμθ 

μοιράηονται πολλά, όπωσ διαδικτυακζσ βάςεισ δεδομζνων, προςωρινζσ ι χωρικζσ βάςεισ 

δεδομζνων κ.α. Ζνα αξιοςθμείωτο παράδειγμα ενόσ πετυχθμζνου ςυνδυαςμοφ εξόρυξθσ 

δεδομζνων και βάςεων δεδομζνων είναι θ μθχανι αναηιτθςθσ Google [123] θ οποία 

εκτελεί εργαςίεσ πολφ γριγορα, αποδοτικά και με ακριβι αποτελεςμάτων ςε οποιοδιποτε 

ερϊτθμα. 

Εφαρμογϋσ εξόρυξησ δεδομϋνων 

Σε αυτι τθν ενότθτα κα παρουςιάςουμε τισ βαςικζσ περιοχζσ εφαρμογισ του τομζα τθσ 

εξόρυξθσ δεδομζνων. 

Παγκόςμιοσ ιςτόσ 

Ο τομζασ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων είχε άμεςθ εφαρμογι με επιτυχία ςτο Διαδίκτυο. Το πιο 

δθμοφιλζσ παράδειγμα εξόρυξθσ δεδομζνων ςτο διαδίκτυο είναι θ Google [123]. Για να 

γίνει πιο κατανοθτι θ ςθμαντικότθτα τθσ ςυνειςφοράσ αυτισ κα πρζπει να αντιλθφκοφμε 

πωσ ο όγκοσ τθσ πλθροφορίασ που υπάρχει μζχρι τϊρα ςτο διαδίκτυο είναι αδφνατο να 

μετρθκεί με ακρίβεια. Οι ςελίδεσ που κάκε φορά ερευνά θ Google δθλϊνεται πωσ είναι 

περίπου 4,285,199,774. Κάκε ερϊτθμα ςτθν μθχανι αναηιτθςθσ δεν ξεπερνά ςε χρόνο τα 

δυο δευτερόλεπτα.  

Η Google και γενικά ο τομζασ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων ςτο Διαδίκτυο ζχουν ςιμερα 

τεράςτια επιτυχία γιατί ζχουν εκπλθρϊςει δυο ςθμαντικοφσ ςτόχουσ. Ρρϊτα, μποροφν να 

κάνουν αναηιτθςθ (με κάκε ερϊτθμα) ςε τόςα πολλά δεδομζνα ςε πολφ ςφντομο χρόνο. 

Δεφτερον, μποροφν να επιςτρζψουν ςε κάκε ερϊτθμα τα πρϊτα αποτελζςματα που είναι 

πιο χριςιμα. Ζτςι τελικά ο χριςτθσ λαμβάνει γριγορα και εφκολα μόνο τθν ουςιϊδθ 

πλθροφορία που κζλει. 

Επιςτόμη 

Αλγόρικμοι εξόρυξθσ δεδομζνων χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςε εφαρμογζσ από διάφορουσ 

άλλουσ επιςτθμονικοφσ τομείσ. Ζνα αξιοςθμείωτο παράδειγμα είναι το SKYCAT [39], ζνα 

ςφςτθμα εξόρυξθσ δεδομζνων που αναλαμβάνει ανάλυςθ και κατθγοριοποίθςθ χωρικϊν 
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αντικειμζνων. Αυτό που είναι αξιοςθμείωτο, είναι πωσ το SKYCAT εκτελεί αλγόρικμουσ για 

τθν ανίχνευςθ αντικειμζνων από εικόνεσ.  

Μϊρκετινγκ 

Μια κατθγορία πολφ γνωςτϊν εφαρμογϊν εξόρυξθσ δεδομζνων είναι αυτζσ του 

μάρκετινγκ. Αυτό είναι αναμενόμενο μιασ και μεγάλεσ εταιρίεσ χρθςιμοποιοφν μεγάλα 

ςυςτιματα διαχείριςθσ δεδομζνων για να διαχειρίηονται μεγάλο αρικμό πελατϊν και 

οικονομικϊν ςτοιχείων. Τα τελευταία χρόνια οι τάςεισ του μάρκετινγκ ορίηουν μια πολιτικι 

ζρευνασ των αναγκϊν των πελατϊν. Αναηθτοφν απαντιςεισ ςε ερωτιματα όπωσ, τι είναι 

αυτό που κζλουν οι πελάτεσ, ποιεσ είναι οι ανάγκεσ τουσ κ.α. Ο τομζασ τθσ εξόρυξθσ 

δεδομζνων ζχει ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ από τθν ανάλυςθ 

δεδομζνων μια επιχείρθςθσ και τθν εξαγωγι χριςιμων ςυμπεραςμάτων για τθν 

ςυμπεριφορά των πελατϊν. 

Ζνασ αρκετά γνωςτόσ αλγόρικμοσ εξόρυξθσ δεδομζνων είναι ο A-Priori [4]. Ο αλγόρικμοσ 

αυτόσ κάνει ανάλυςθ δεδομζνων αγοράσ, όπου υπάρχουν δεδομζνα ςχετικά με πελάτεσ ι 

αγορϊν ςε καταςτιματα. Ο A-Priori μπορεί αποδοτικά να δϊςει ςυμπεράςματα όπωσ 

«κάκε πελάτθσ που αγοράηει βαμβακερά υφάςματα κα αγοράςει και μπίρα με μεγάλθ 

πικανότθτα». 

Άλλα παραδείγματα εξόρυξθσ δεδομζνων ςτο μάρκετινγκ είναι θ ανάλυςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ των πελατϊν θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων χρθςιμοποιϊντασ τα αρχεία 

καταγραφισ ι θ πρόβλεψθ εάν ζνασ πελάτθσ κα αγοράςει ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν 

χρθςιμοποιϊντασ παρελκοντικζσ του κινιςεισ. 

Επϋνδυςη 

Ρολυάρικμεσ χρθματιςτθριακζσ εταιρίεσ χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ εξόρυξθσ δεδομζνων ζτςι 

ϊςτε να μποροφν να γνωρίηουν που να επενδφςουν. Στθν πραγματικότθτα μια μεγάλθ 

μερίδα ζρευνασ ςτο τομζα εξόρυξθσ δεδομζνων ζχει γίνει ζχοντασ ωσ αφετθρία 

χρθματιςτθριακζσ εφαρμογζσ. Μια άλλθ χριςθ των τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων είναι οι 

εφαρμογζσ εξόρυξθσ δεδομζνων από κείμενα. Για παράδειγμα αλγόρικμοι που εξάγουν 

χριςιμθ πλθροφορία από μθ δομθμζνα κείμενα, ζτςι ϊςτε να προβλεφκοφν οι τάςεισ ςε 

μετοχζσ [117]. 

Πρόληψη και Αςφϊλεια 

Η εξόρυξθ δεδομζνων ζχει με επιτυχία εφαρμοςτεί και ςτθν πρόλθψθ και αποφυγι 

διάφορων τφπων απάτθσ. Από τθν αναγνϊριςθ κακόβουλων ενεργειϊν ςε ςυναλλαγζσ 

κάποιοσ μπορεί να αντιλθφκεί ςυναλλαγζσ που μπορεί να ςχετίηονται με οικονομικζσ 

παρανομίεσ ι άλλου είδουσ απάτεσ. Ζνα παράδειγμα ςυςτιματοσ είναι το FAIS [106]. 
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Ωςτόςο τα τελευταία χρόνια, όπωσ βλζπουμε και ακοφμε, υπάρχει μια τάςθ για πρόλθψθ 

ςε κακόβουλεσ ενζργειεσ. Οι κινιςεισ μασ ςε δθμόςιουσ χϊρουσ καταγράφεται όπωσ και 

αυτζσ που ζχουν να κάνουν με τον παγκόςμιο ιςτό. Για παράδειγμα μια πρόςφατθ 

εφαρμογι μποροφςε να αναγνωρίηει ανϊμαλα πρότυπα χρθςιμοποιϊντασ κανόνεσ ςε 

δεδομζνα νοςοκομείων ζτςι ϊςτε να αναγνωρίηει, ςε πραγματικό χρόνο, εμφάνιςθ 

αςκενειϊν. 

Μοντϋλα και αλγόριθμοι εξόρυξησ δεδομϋνων 

Στισ παρακάτω παραγράφουσ γίνεται μια ςφντομθ αναςκόπθςθ των μοντζλων και των 

βαςικϊν κατθγοριϊν αλγορίκμων εξόρυξθσ δεδομζνων. Ζνα περίγραμμα αυτϊν φαίνεται 

και ςτθν εικόνα 1.2.  

Data Mining

Predictive Descriptive

Classification Regression Time series 

analysis

Prediction Clustering Summarization Association

 rules

Sequence 

discovery

 

Εικόνα 1.2 Μοντζλα εξόρυξθσ δεδομζνων και κατθγορίεσ αλγορίκμων. 

Πλοι αυτοί οι αλγόρικμοι προςαρμόηουν ζνα μοντζλο ςτα δεδομζνα. Εξετάηουν τα 

δεδομζνα και βρίςκουν ζνα μοντζλο που να ταιριάηει με τα χαρακτθριςτικά των 

δεδομζνων προσ εξζταςθ. Οι αλγόρικμοι εξόρυξθσ δεδομζνων αποτελοφνται από τρία 

μζρθ: 

 Μοντέλο: Ο αλγόρικμοσ προςαρμόηει ζνα μοντζλο ςτα δεδομζνα. 

 Προτίμηση: Υπάρχουν κριτιρια για τθν επιλογι ενόσ μοντζλου από ζνα άλλο. 

 Αναζθτηση: Ο αλγόρικμοσ απαιτεί μια τεχνικι για τθν αναηιτθςθ ςτα δεδομζνα. 

Μοντϋλα 

Ππωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα 1.2 το μοντζλο που δθμιουργείται μπορεί να είναι είτε 

προγνωςτικό (predictive) είτε περιγραφικό (descriptive). Κάτω από κάκε μοντζλο, ςτο 

ςχιμα, φαίνονται οι βαςικζσ κατθγορίεσ αλγορίκμων που χρθςιμοποιοφν αυτό τον τφπο 

μοντζλου. 
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Προγνωςτικό 

Το μοντζλο αυτό κάνει πρόγνωςθ ςχετικά με τιμζσ των δεδομζνων χρθςιμοποιϊντασ 

αποτελζςματα από άλλα δεδομζνα. Συνικωσ αυτό γίνεται με χριςθ ιςτορικϊν δεδομζνων. 

Στο μοντζλο αυτό βαςίηονται οι κατθγορίεσ αλγορίκμων κατθγοριοποίθςθ (classification), 

παλινδρόμθςθ (regression), ανάλυςθ χρονολογικϊν ςειρϊν (time series analysis), και 

πρόβλεψθ (prediction). 

Περιγραφικό 

Το μοντζλο αυτό αναγνωρίηει πρότυπα ι ςυςχετίςεισ ςτα δεδομζνα. Αντίκετα με το 

προγνωςτικό μοντζλο, το περιγραφικό εξυπθρετεί ςτθν εξζταςθ των ιδιοτιτων των 

δεδομζνων προσ εξζταςθ και δεν προβλζπει νζεσ ιδιότθτεσ. Στο μοντζλο αυτό βαςίηονται 

οι κατθγορίεσ αλγορίκμων ςυςταδοποίθςθ (clustering), ςφνοψθ (summarization), κανόνεσ 

ςυςχζτιςθσ (association rules), και ανακάλυψθ ακολουκιϊν (sequence discovery). 

Κατηγορύεσ αλγορύθμων 

Οι παραπάνω κατθγορίεσ χωρίσ αμφιβολία αναπαριςτοφν όλθ τθν περιοχι των 

αλγορίκμων που χρθςιμοποιοφνται ςτον τομζα αυτό. Τα τελευταία χρόνια θ ερευνθτικι 

κοινότθτα δίνει πολφ βάςθ ςτθ βελτίωςθ υπαρχόντων τεχνικϊν και δθμιουργία νζων για να 

αντιμετωπιςτοφν τα προβλιματα που τίκενται ςε αυτζσ τισ κατθγορίεσ που κα 

αναλφςουμε παρακάτω. 

Κατηγοριοπούηςη 

Η κατθγοριοποίθςθ (classification) αποτελεί μια από τισ βαςικζσ εργαςίεσ (tasks) εξόρυξθσ 

δεδομζνων. Βαςίηεται ςτθν εξζταςθ των χαρακτθριςτικϊν ενόσ νζου αντικειμζνου το οποίο 

με βάςθ τα χαρακτθριςτικά αυτά αντιςτοιχίηεται ςε ζνα προκακοριςμζνο ςφνολο κλάςεων. 

Τα αντικείμενα που πρόκειται να κατθγοριοποιθκοφν αναπαριςτάνονται γενικά από τισ 

εγγραφζσ τθσ βάςθσ δεδομζνων και θ διαδικαςία τθσ κατθγοριοποίθςθσ αποτελείται από 

τθν ανάκεςθ κάκε εγγραφισ ςε κάποιεσ από τισ προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ. 

Η εργαςία τθσ κατθγοριοποίθςθσ χαρακτθρίηεται από ζναν καλά κακοριςμζνο οριςμό των 

κατθγοριϊν και το ςφνολο που χρθςιμοποιείται για τθν εκπαίδευςθ του μοντζλου 

αποτελείται από προ-κατθγοριοποιθμζνα παραδείγματα. Η βαςικι εργαςία είναι να 

δθμιουργθκεί ζνα μοντζλο το οποίο κα μποροφςε να εφαρμοςτεί για να κατθγοριοποιιςει 

δεδομζνα που δεν ζχουν ακόμα κατθγοριοποιθκεί (να ανατεκοφν ςε κάποια από τισ 

κατθγορίεσ). 

Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, υπάρχει ζνα περιοριςμζνοσ αρικμόσ κατθγοριϊν και εμείσ 

κα πρζπει να ανακζςουμε κάκε εγγραφι ςτθν κατάλλθλθ κατθγορία. Για αυτό το ςκοπό 

χρθςιμοποιοφνται κάποιεσ τεχνικζσ, τισ οποίεσ μποροφμε να κατατάξουμε ςε δφο 
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κατθγορίεσ. Η πρϊτθ χρθςιμοποιεί δζντρα απόφαςθσ (decision trees) και θ δεφτερθ 

νευρωνικά δίκτυα (neural networks). 

Συςταδοπούηςη 

Η ςυςταδοποίθςθ (clustering) είναι θ εργαςία του καταμεριςμοφ ενόσ ετερογενοφσ 

πλθκυςμοφ ςε ζνα ςφνολο περιςςότερων ετερογενϊν ςυςτάδων (clusters). Αυτό που 

διαφοροποιεί τθ ςυςταδοποίθςθ από τθν κατθγοριοποίθςθ είναι ότι θ ςυςταδοποίθςθ δε 

βαςίηεται ςε προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ. Στθν κατθγοριοποίθςθ, ο πλθκυςμόσ διαιρείται 

ςε κατθγορίεσ ανακζτοντασ κάκε ςτοιχείο ι εγγραφι ςε μια προκακοριςμζνθ κατθγορία 

με βάςθ ζνα μοντζλο που αναπτφςςεται μζςω τθσ εκπαίδευςθσ του με παραδείγματα που 

ζχουν κατθγοριοποιθκεί εκ των προτζρων. 

Ππωσ και ςτθν κατθγοριοποίθςθ ζτςι και ςτθ ςυςταδοποίθςθ υπάρχουν πολλζσ 

εφαρμογζσ. Για παράδειγμα, ασ κεωριςουμε πωσ ζχουμε διακζςιμα τα δεδομζνα πελατϊν 

μιασ εταιρίασ πωλιςεων. Χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ ςυςταδοποίθςθσ, μποροφμε να 

βροφμε τον καταμεριςμό των πελατϊν και τθσ αγοράσ, π.χ. μποροφμε να δοφμε ποιοι 

πελάτεσ αγοράηουν για τθν οικογζνεια τουσ και ποιοι για τον εαυτό τουσ ι ποιοι ζχουν 

μεγάλο ειςόδθμα και ποιοι όχι. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για αλγόρικμουσ 

ςυςταδοποίθςθσ υπάρχουν ςτο [14]. 

Κανόνεσ Συςχϋτιςησ 

Η εξαγωγι κανόνων ςυςχζτιςθσ (association rules) κεωρείται μια από τισ ςθμαντικότερεσ 

διεργαςίεσ εξόρυξθσ δεδομζνων. Ζχει προςελκφςει μεγάλο ενδιαφζρον γιατί παρζχει ζναν 

ςυνοπτικό τρόπο για να εκφραςτοφν οι ενδεχομζνωσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ που γίνονται 

εφκολα κατανοθτζσ από τουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

Οι κανόνεσ ςυςχζτιςθσ ανακαλφπτουν κρυμμζνεσ «ςυςχετίςεισ» μεταξφ των γνωριςμάτων 

ενόσ ςυνόλου των δεδομζνων. Αυτοί οι ςυςχετιςμοί παρουςιάηονται ςτθν ακόλουκθ 

μορφι Α→Β όπου το Α και το Β αναφζρονται ςτα ςφνολα γνωριςμάτων που υπάρχουν ςτα 

υπό ανάλυςθ δεδομζνα. 

Πρότυπα Ακολουθιών 

Η εξόρυξθ πρότυπων ακολουκιϊν (sequential patterns) είναι θ εξόρυξθ των ςυχνά 

εμφανιηόμενων προτφπων ςχετικϊν με το χρόνο ι άλλεσ ακολουκίεσ. Οι περιςςότερεσ 

μελζτεσ ςτα πρότυπα ακολουκιϊν επικεντρϊνονται ςτα ςυμβολικά πρότυπα. Ο χριςτθσ 

εδϊ μπορεί να προςδιορίςει τουσ περιοριςμοφσ ςτα είδθ των προτφπων ακολουκιϊν που 

εξάγονται με τθν παροχι των προςχεδίων προτφπων (template patterns) υπό μορφι 

ςειριακϊν επειςοδίων, παράλλθλων επειςοδίων ι κανονικϊν εκφράςεων. Ραραδείγματα 
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προτφπων ακολουκιϊν ζχουμε ςτθν κακθμερινι μασ ηωι όπωσ τα κείμενα, οι μουςικζσ 

νότεσ, τα δεδομζνα του καιροφ και οι ακολουκίεσ του DNA. 

Παλινδρόμηςη 

Η παλινδρόμθςθ (regression) είναι κζμα το οποίο ζχει μελετθκεί πολφ ςτθν ςτατιςτικι και 

ςτα νευρωνικά δίκτυα. Κφριοσ ςκοπόσ εδϊ είναι θ πρόβλεψθ τθσ τιμισ μιασ μεταβλθτισ 

μελετϊντασ τισ τιμζσ που είχε ςτο παρελκόν. Συνικωσ χρθςιμοποιοφμε ζνα μοντζλο για 

τθν μεταβλθτι. Η παλινδρόμθςθ καλφπτει ζνα μεγάλο τμιμα του τομζα τθσ εξόρυξθσ 

δεδομζνων που ζχει να κάνει με προβλζψεισ. Ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα αλγορίκμου 

παλινδρόμθςθσ για εξόρυξθ δεδομζνων είναι ο [17]. 

Δϋντρα Απόφαςησ 

Τα δζντρα απόφαςθσ (decision trees) ζχουν μελετθκεί αρκετά ςαν ζνα ηιτθμα μθχανικισ 

μάκθςθσ. Για να γίνει κατανοθτό, ασ υποκζςουμε ότι ζχουμε ζνα ςφνολο εγγραφϊν και 

κακεμία από αυτζσ ζχει μια λίςτα χαρακτθριςτικϊν. Ζνα δζντρο απόφαςθσ ςτο ςφνολο των 

εγγραφϊν είναι ζνα δζντρο όπου ςε κάκε κόμβο του (που δεν είναι φφλλο) υπάρχει ζνα 

ερϊτθμα που αναφζρεται ςτα χαρακτθριςτικά των εγγραφϊν και κάκε ερϊτθμα καταλιγει 

ςε ζνα ςυγκεκριμζνο παιδί ενόσ κόμβου. Τα φφλλα του δθλϊνουν τισ κλάςεισ. Ζτςι ζνα 

δζντρο απόφαςθσ εκτελεί κατθγοριοποίθςθ χρθςιμοποιϊντασ ερωτιματα ςχετικά με τα 

χαρακτθριςτικά των εγγραφϊν. Οι εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφν δζντρα απόφαςθσ είναι 

παρόμοιεσ με αυτζσ που κάνουν κατθγοριοποίθςθ. Μια γενικι επιςκόπθςθ υπάρχει ςτο 

[88].  

Συμπερϊςματα 

Η πρόοδοσ ςτθν τεχνολογία βάςεων δεδομζνων μασ ζχει οδθγιςει ςτθν παροχι των 

βαςικϊν εργαλείων και των μεκόδων για τθν αποδοτικι ςυλλογι δεδομζνων, αποκικευςθ 

και αναηιτθςθ των ςυνόλων δεδομζνων. Ο τομζασ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων ςυνδυάηει 

τομείσ όπωσ βάςεισ δεδομζνων, αποκικεσ δεδομζνων, αναγνϊριςθ προτφπων, μθχανικι 

μάκθςθ, ςτατιςτικι και ανάκτθςθ πλθροφορίασ. Ρλικοσ μεκόδων ζχουν προτακεί για να 

ικανοποιιςουν τισ απαιτιςεισ των διαφορετικϊν εφαρμογϊν. Στο επόμενο κεφάλαιο κα 

γίνει παρουςίαςθ μιασ υποκατθγορίασ εξόρυξθσ γνϊςθσ όπου τα δεδομζνα προσ ανάλυςθ 

δεν είναι γενικά αλλά προζρχονται από τον παγκόςμιο ιςτό. 

Συςταδοπούηςη δεδομϋνων 

Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε πιο πριν θ ςυςταδοποίθςθ κακϊσ και θ κατθγοριοποίθςθ είναι 

όμοιεσ τεχνικζσ ωσ προσ το ότι ομαδοποιοφν με κάποιο τρόπο τα δεδομζνα. Μερικοί 
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ερευνθτζσ κεωροφν πωσ θ ςυςταδοποίθςθ είναι μια ειδικι περίπτωςθ κατθγοριοποίθςθσ. 

Ωςτόςο από μια πιο ςυμβατικι μεριά οι δυο τεχνικζσ είναι ξεκάκαρα διαφορετικζσ.  

Οριςμού 

Για τθ ςυςταδοποίθςθ δεδομζνων ζχουν δοκεί κατά καιροφσ διάφοροι οριςμοί. Μερικοί 

παρουςιάηονται εδϊ: 

 Ο όροσ ςυςταδοποίηςη δεδομζνων ή ανάλυςη ςυςτάδων είναι η μζθοδοσ 

ομαδοποίηςησ αντικειμζνων ή ςυςτάδων, με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα αντικείμενα ςε 

μια ςυςτάδα να είναι όμοια και τα αντικείμενα από διαφορετικζσ ςυςτάδεσ να είναι 

ανόμοια μεταξφ τουσ. 

 Σφνολα από όμοια ςτοιχεία. Στοιχεία διαφορετικϊν ςυνόλων είναι διαφορετικά. 

 Η απόςταςη μεταξφ των ςημείων ςε μια ςυςτάδα είναι μικρότερη από αυτή μεταξφ 

ςημείων διαφορετικϊν ςυςτάδων. 

Διαδικαςύεσ 

Η ςυςταδοποίθςθ περιλαμβάνει τζςςερισ διαφορετικζσ φάςεισ: αναπαράςταςθ 

δεδομζνων, μοντελοποίθςθ, βελτιςτοποίθςθ και επικαιροποίθςθ [43]. Κατά τθν 

αναπαράςταςθ δεδομζνων γίνεται μια πρϊτθ αναηιτθςθ του είδουσ των πικανϊν 

ςυςτάδων που μποροφν να υπάρχουν ανάμεςα ςτα δεδομζνα. Στθ φάςθ μοντελοποίθςθσ 

ορίηονται οι ςυςτάδεσ και τα κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία διαχωρίηονται οι ομάδεσ 

μεταξφ τουσ. Επίςθσ είναι δυνατι θ δθμιουργία μετρικϊν ποιότθτασ που μποροφν να 

βελτιςτοποιθκοφν ι να προςεγγιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ αναηιτθςθσ δομϊν που δεν 

είναι ορατζσ ανάμεςα ςτα δεδομζνα. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 1.3 Διαδικαςίεσ τθσ ςυςταδοποίθςθσ. 

Αναπαράςταςθ Δεδομζνων 

Μοντελοποίθςθ 

Βελτιςτοποίθςθ 

Επικαιροποίθςθ 
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Τύποι δεδομϋνων 

Οι τεχνικζσ και οι αλγόρικμοι ςυςταδοποίθςθσ βρίςκουν εφαρμογι ςε ζνα μεγάλο εφροσ 

προβλθμάτων με ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ ανάλυςθσ αλλά και διαφορετικοφσ τφπουσ 

δεδομζνων. Ζνασ τφποσ δεδομζνων μπορεί να δθλϊνει μια μζτρθςθ ενόσ φυςικοφ 

αντικειμζνου (π.χ. ζνα φορθτό υπολογιςτι) ι μια αφαιρετικι αίςκθςθ (π.χ. ο τρόποσ 

αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο). Τα αντικείμενα ςυνικωσ αναπαρίςτανται ςαν πολυδιάςτατεσ 

μορφζσ δεδομζνων (διανφςματα) όπου κάκε διάςταςθ αναφζρεται ςε κάποιο 

χαρακτθριςτικό [33].  

 

Εικόνα 1.4 Ρολυδιάςτατθ μορφι των δεδομζνων. 

Τα χαρακτθριςτικά αυτά μπορεί να είναι είτε ποςοτικά ι ποιοτικά. Σφμφωνα με τθν 

εργαςία [47] μποροφμε να διακρίνουμε τουσ εξισ τφπουσ δεδομζνων: 

1. Ροςοτικά χαρακτθριςτικά 

o Συνεχόμενα και με πραγματικζσ τιμζσ. 

o Διακριτζσ τιμζσ που ςυχνά αναπαρίςτανται με ακζραιεσ τιμζσ. 

o Τιμζσ διαςτθμάτων όπου οι διαφορζσ τουσ ζχουν κάποιο νόθμα. 

2. Ροιοτικά χαρακτθριςτικά 

o Ονομαςτικά ι χωρίσ διάταξθ χαρακτθριςτικά των οποίων οι τιμζσ ζχουν 

διαφορετικά ονόματα. Οι ονομαςτικζσ τιμζσ παρζχουν μόνο τθν 

πλθροφορία ϊςτε να διακρίνονται από άλλεσ ονομαςτικζσ τιμζσ 

αντικειμζνων. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ οι ονομαςτικζσ τιμζσ μποροφν να 

αντικαταςτακοφν και με μεταβλθτζσ ακεραίων. 
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o Ιςομορφικζσ (τακτικζσ) τιμζσ. Τα ιςομορφικά χαρακτθριςτικά ζχουν τιμζσ 

που παρζχουν αρκετι πλθροφορία για να ταξινομθκοφν τα αντικείμενα. 

Μϋτρα ομοιότητασ και αποςτϊςεων 

Οι ςυςτάδεσ ζχουν πολλζσ ιδιότθτεσ. Μια πολφ ςθμαντικι είναι ότι μια πλειάδα (tuple) 

μιασ ςυςτάδασ μοιάηει πιο πολφ με τισ πλειάδεσ τθσ ίδιασ ςυςτάδασ παρά με αυτζσ άλλων 

ςυςτάδων. Ππωσ γίνεται και ςτθν κατθγοριοποίθςθ ζτςι και εδϊ ορίηεται ζνα μζτρο 

ομοιότθτασ            μεταξφ τθσ πλειάδασ    και      . Ριο ςυγκεκριμζνα κεωρϊντασ 

μια βάςθ δεδομζνων από πλειάδεσ                τθ μετρικι ομοιότθτασ            

μεταξφ οποιονδιποτε δυο πλειάδων    και       και ζναν ακζραιο k το πρόβλθμα τθσ 

ςυςταδοποίθςθσ είναι να οριςτεί μια απεικόνιςθ             όπου κάκε    

αντιςτοιχίηεται ςε μια ςυςτάδα           Για μια ςυςτάδα               και 

                                 

Εκτόσ από μετρικζσ ομοιότθτασ ςτθ ςυςταδοποίθςθ χρθςιμοποιοφνται και μετρικζσ 

απόςταςθσ             Σε αυτι τθ περίπτωςθ, αντίκετα από πριν, το πρόβλθμα τθσ 

ςυςταδοποίθςθσ ζχει τθν ιδιότθτα ότι για δεδομζνθ ςυςτάδα               και 

                                 

Υπάρχουν αλγόρικμοι ςυςταδοποίθςθσ που επεξεργάηονται μόνο αρικμθτικά δεδομζνα 

και χρθςιμοποιοφν μετρικζσ ςθμείων δεδομζνων. Τα χαρακτθριςτικά των μετρικϊν 

ικανοποιοφν ςτθν τριγωνικι ανιςότθτα. Ζτςι οι ςυςτάδεσ μποροφν να περιγραφοφν 

χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ τιμζσ χαρακτθριςτικϊν. Για μια δεδομζνθ ςυςτάδα    με Ν 

ςθμεία                , μποροφν να οριςτοφν οι παρακάτω οριςμοί [118]: 

             
      
 
   

 
 1.1 

            
           
   

 
 1.2 

              
           

  
   

 
   

       
 

 

1.3 

Ριο ςυγκεκριμζνα το centroid είναι το κζντρο τθσ ςυςτάδασ το οποίο δεν είναι πάντοτε 

κάποιο ςυγκεκριμζνο ςθμείο τθσ. Ρολλζσ τεχνικζσ ςυςταδοποίθςθσ κεωροφν πωσ μια 

ςυςτάδα αναπαρίςταται από ζνα κεντρικό αντικείμενο που ονομάηεται medoid. Η μετρικι 

radius ι αλλιϊσ ακτίνα είναι θ τετραγωνικι ρίηα του μζςου τθσ τετραγωνικισ απόςταςθσ 

κάκε ςθμείου από το κζντρο τθσ ςυςτάδασ. Με    ςυμβολίηεται ο medoid μιασ ςυςτάδασ 
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    Ρολλοί αλγόρικμοι ςυςταδοποίθςθσ απαιτοφν τθν αναγνϊριςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ 

των ςυςτάδων. Ωςτόςο αυτό δεν είναι πάντοτε εφκολο. Για δυο ςυςτάδεσ       υπάρχουν 

διάφορεσ μζκοδοι για τον υπολογιςμό τθσ απόςταςθσ που ζχουν μεταξφ τουσ όπωσ 

φαίνεται ςτθ ςυνζχεια: 

1. Υπολογίηεται θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ ενόσ ςτοιχείου τθσ μιασ ςυςτάδασ και 

ενόσ άλλου τθσ δεφτερθσ ςυςτάδασ. 

2. Υπολογίηεται θ μζγιςτθ απόςταςθ μεταξφ ενόσ ςτοιχείου τθσ μιασ ςυςτάδασ και 

ενόσ άλλου τθσ δεφτερθσ ςυςτάδασ. 

3. Υπολογίηεται θ μζςθ απόςταςθ μεταξφ ενόσ ςτοιχείου τθσ μιασ ςυςτάδασ και ενόσ 

άλλου τθσ δεφτερθσ ςυςτάδασ. 

4. Υπολογίηεται θ απόςταςθ των δυο κζντρων των δυο ςυςτάδων. 

5. Υπολογίηεται θ απόςταςθ των δυο medoid των δυο ςυςτάδων. 

Προβλόματα ςτη ςυςταδοπούηςη 

Η ςυςταδοποίθςθ είναι ευρζωσ γνωςτι και ζχει εφαρμογζσ ςε διάφορεσ περιοχζσ. Πταν 

εφαρμόηονται τεχνικζσ και αλγόρικμοι ςυςταδοποίθςθσ ςε πραγματικζσ εφαρμογζσ και 

βάςεισ δεδομζνων προκφπτουν αρκετά και ενδιαφζρονται προβλιματα. 

1. Η διαχείριςθ των ακραίων ςθμείων (outliers) είναι αρκετά δφςκολθ. Ρρόκειται για 

ςτοιχεία τα οποία δεν μποροφν να ενταχκοφν ςε κάποια από τισ ςχθματιηόμενεσ 

ςυςτάδεσ. Μποροφν να κεωρθκοφν και αυτά ςαν ςυςτάδεσ που απλά περιζχουν 

ζνα ςτοιχείο ι μπορεί να πρζπει απαραιτιτωσ με ζνα μθχανιςμό (αλλαγι 

παραμζτρων) να ενταχκοφν ςε κάποια υπάρχουςα ςυςτάδα. 

2. Η φπαρξθ δυναμικϊν δεδομζνων (π.χ. ςε μια βάςθ δεδομζνων) ζχει ωσ αποτζλεςμα 

και τα αποτελζςματα τθσ ςυςταδοποίθςθσ να αλλάηουν με τθν πάροδο του χρόνου. 

3. Η ςθμαςιολογικι ερμθνεία των ςυςτάδων είναι αρκετά δφςκολθ διαδικαςία. Στθ 

ςυςταδοποίθςθ ςε αντίκεςθ με τθν κατθγοριοποίθςθ δεν είναι γνωςτι θ φφςθ 

κάκε ςυςτάδασ ϊςτε να είναι εφκολθ κάκε ερμθνεία τθσ. 

4. Δεν υπάρχει πάντοτε κάποια ςαφισ απάντθςθ ςε κάποιο πρόβλθμα 

ςυςταδοποίθςθσ. Αντίκετα υπάρχουν πολλά αποτελζςματα με πολλζσ απαντιςεισ 

και πολλζσ επιλογζσ διαχείριςθσ του τρόπου εκτζλεςθσ. 
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5. Σθμαντικό επίςθσ είναι το τι δεδομζνα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν κάκε φορά ςτθ 

ςυςταδοποίθςθ. Είναι μάλιςτα το πρϊτο βιμα πριν τθν εφαρμογι κάποιασ τεχνικισ 

και αποτελεί πρόβλθμα γιατί δεν υπάρχει πρότερθ γνϊςθ των χαρακτθριςτικϊν των 

ςυςτάδων που πρζπει να ςχθματιςτοφν. 

Βάςθ των παραπάνω προβλθμάτων που γενικά υπάρχουν ςτθ ςυςταδοποίθςθ μπορεί να 

γίνει μια ςφνοψθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ: 

1. Ο κατάλλθλοσ αρικμόσ ςυςτάδων δεν είναι γνωςτόσ. 

2. Δεν υπάρχει πρότερθ γνϊςθ ςχετικά με τισ επικυμθτζσ ςυςτάδεσ 

3. Τα αποτελζςματα των ςυςτάδων είναι δυναμικά και μπορεί να αλλάηουν ςυνεχϊσ. 

Εύδη ςυςταδοπούηςησ  

Υπάρχουν πολλοί αλγόρικμοι και τεχνικζσ ςυςταδοποίθςθσ ανάλογα τα δεδομζνα που 

πρζπει να αναλυκοφν αλλά και των προβλθμάτων που απαιτοφν μια λφςθ. Στθν παρακάτω 

εικόνα φαίνεται ςχθματικά θ ιεραρχία των διάφορων κατθγοριϊν από αλγορίκμουσ. 

Στθν ιεραρχικι ςυςταδοποίθςθ (hierarchical clustering) ςχθματίηεται μια δζςμθ από 

ςφνολα ςυςτάδων. Κάκε επίπεδο ζχει ζνα διαφορετικό ςφνολο ςυςτάδων. Στο χαμθλότερο 

επίπεδο κάκε αντικείμενο είναι ςε δικι του ςυςτάδα και ςτο υψθλότερο επίπεδο όλα τα 

αντικείμενα ανικουν ςε μια ςυςτάδα. Στθν τμθματικι ςυςταδοποίθςθ (partitional 

clustering) ο αλγόρικμοσ ςχθματίηει ζνα ςφνολο από ςυςτάδεσ. Εδϊ χρθςιμοποιείται ςαν 

είςοδοσ ο αρικμόσ των επικυμθτϊν ςυςτάδων. Ραραδοςιακοί αλγόρικμοι τθσ κατθγορίασ 

αυτισ εφαρμόηονταν ςε αρικμθτικά δεδομζνα μικρϊν βάςεων ϊςτε να γίνεται θ 

επεξεργαςία τουσ ςτθ μνιμθ. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.5 Ιεραρχία αλγόρικμων ςυςταδοποίθςθσ. 

Clustering 

Hierarchical Partitional Categorical Large DB 

Agglomerative Divisive Sampling Compression 
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Ρλζον υπάρχουν αλγόρικμοι που επεξεργάηονται και κατθγορικά δεδομζνα και 

εφαρμόηονται και ςε πολφ μεγάλεσ βάςεισ δεδομζνων όπου χρθςιμοποιείται πάλι θ μνιμθ 

με τεχνικζσ δεικτοδότθςθσ ι και ςυμπίεςθσ των δεδομζνων. Ζνασ άλλοσ διαχωριςμόσ των 

αλγόρικμων ςυςταδοποίθςθσ είναι το αν δθμιουργοφν ςυςτάδεσ που επικαλφπτονται ι 

όχι. Πςον αφορά τισ δυο βαςικζσ κατθγορίεσ αλγορίκμων (Ιεραρχικοφσ και Τμθματικοφσ) οι 

ιεραρχικοί αλγόρικμοι μποροφν να είναι είτε προςκετικοί (Agglomerative) είτε διαιρετικοί 

(Divisive). Στουσ προςκετικοφσ ακολουκείται μια προσ τα πάνω προςζγγιςθ ενϊ ςτουσ 

διαιρετικοφσ μια προσ τα κάτω προςζγγιςθ. 

Αλγόριθμοι ςυςταδοπούηςησ 

Ππωσ αναφζρκθκε και πιο πριν, υπάρχουν πάρα πολλοί αλγόρικμοι για ςυςταδοποίθςθ 

δεδομζνων. Στθ ςυνζχεια γίνεται μια ςφντομθ περιγραφι μερικϊν κλαςικϊν αλγορίκμων 

και ζπειτα δίνεται μια πλιρθσ περιγραφι του αλγόρικμου k-means ο οποίοσ αποτζλεςε και 

τθν αφετθρία των περιςςότερων τεχνικϊν και αλγορίκμων που αναπτφχκθκαν ςτα πλαίςια 

τθσ διατριβισ και παρουςιάηονται ςε επόμενεσ ενότθτεσ. 

Ο αλγόρικμοσ BIRCH (Balanced Iterative Reducing and Clustering using Hierarchies) [118] 

αποτελεί ζναν αλγόρικμο που ςχεδιάςτθκε για να ςυςτθματοποιεί μεγάλουσ όγκουσ από 

δεδομζνα μετρικϊν. Θεωρεί πωσ υπάρχει περιοριςμζνθ μνιμθ και ςε γραμμικό χρόνο 

εκτελείται με ζνα πζραςμα ςτα δεδομζνα. Είναι αυξθτικόσ και ιεραρχικόσ αλγόρικμοσ και 

χρθςιμοποιεί μια ειδικι τεχνικι για το χειριςμό των ακραίων ςθμείων. Η πολυπλοκότθτα 

του ςε χρόνο είναι      . Ζνασ άλλοσ γνωςτόσ αλγόρικμοσ ςυςταδοποίθςθσ είναι ο 

DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) [35] ο οποίοσ 

δθμιουργεί ςυςτάδεσ με ελάχιςτο μζγεκοσ και πυκνότθτα. Η πυκνότθτα ορίηεται ωσ ο 

ελάχιςτοσ αρικμόσ ςθμείων με οριςμζνθ απόςταςθ μεταξφ τουσ. Τα ακραία ςθμεία τα 

χειρίηεται εξαςφαλίηοντασ πωσ δεν κα δθμιουργιςουν κάποια ςυςτάδα. Η πολυπλοκότθτα 

του ςε χρόνο είναι O(nlgn). Ο αλγόρικμοσ CURE (Clustering Using REpresentatives) [49] 

χειρίηεται τα ακραία ςθμεία πολφ καλά. Μπορεί να λειτουργιςει τόςο ιεραρχικά όςο και 

τμθματικά. Χρθςιμοποιεί περιοριςμζνθ μνιμθ όπου και τυχαία επιλζγει τισ αρχικζσ 

ςυςτάδεσ. Η πολυπλοκότθτά του ςε χρόνο είναι          και ςε χϊρο Ο(n). 

Ο αλγόριθμοσ k-means 

Ο αλγόρικμοσ όπωσ φαίνεται και από το όνομα του βαςίηεται ςτθν πλθροφορία των 

κζντρων (centroid) και ςυνικωσ χρθςιμοποιείται ςε αντικείμενα ςτον n-διαςτάςεων χϊρο. 

Ο βαςικόσ αλγόρικμοσ είναι αρκετά απλόσ. Αρχικά επιλζγονται K αρχικά κζντρα, όπου τον 

αρικμό K τον ορίηει ο χριςτθσ ςαν είςοδο ςτον αλγόρικμο. Κάκε ςθμείο αντιςτοιχίηεται ςτο 

κοντινότερο κζντρο και ζτςι οι ομάδεσ των ςθμείων ορίηουν τισ ςυςτάδεσ. Τότε το κζντρο 

κάκε ςυςτάδασ επαναπροςδιορίηεται ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ζχει θ ςυςτάδα τθ 

παροφςα ςτιγμι. Το προθγοφμενο βιμα επαναλαμβάνεται μζχρι να μθν υπάρχει αλλαγι 
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ςτα ςτοιχεία κάκε ςυςτάδασ. Ραρακάτω φαίνεται ζνα ψευδαλγόρικμοσ τθσ βαςικισ 

ζκδοςθσ του k-means. 

Αλγόρικμοσ 1.1 k-means 

/* Είςοδοσ */ 
αρικμόσ ςυςτάδων: k 
/* Φάςθ αρχικοποίθςθσ */ 
Επιλογι k ςθμείων ςαν κζντρα 
επαναλθπτικά 
Σχθματιςμόσ k ςυςτάδων αντιςτοιχίηοντασ κάκε ςθμείο ςτο κοντινότερο κζντρο. 
Επαναπροςδιοριςμόσ κζντρων για κάκε ςυςτάδα 
μζχρι δεν αλλάηουν τα κζντρα 

 

Γενικά για να γίνει θ αντιςτοίχθςθ των ςθμείων ςτο κοντινότερο κζντρο κάκε φορά 

απαιτείται θ χριςθ μιασ προςεγγιςτικισ μζτρθςθσ που δίνει τθν αίςκθςθσ τθσ 

κοντινότερθσ απόςταςθσ ςθμείων και κζντρων. Για το λόγο αυτό ςυχνά χρθςιμοποιείται θ 

μετρικι τθσ Ευκλείδειασ απόςταςθσ για τα ςθμεία ςτον ευκλείδειο χϊρο και θ 

Συνθμιτονικι ομοιότθτα για ζγγραφα. Ριο ςυγκεκριμζνα ορίηεται το άκροιςμα του 

τετραγωνικοφ ςφάλματοσ (SSE – Sum of Squared Error) γνωςτό και ωσ scatter. Με άλλα 

λόγια υπολογίηεται το ςφάλμα κάκε ςθμείου, για παράδειγμα θ Ευκλείδεια απόςταςθ, από 

το κοντινότερο κζντρο του και ςτο τζλοσ υπολογίηεται το ςυνολικό άκροιςμα του 

τετραγωνικοφ ςφάλματοσ. Ζχοντασ δυο διαφορετικά ςφνολα από ςυςτάδεσ που 

προζρχονται από δυο διαφορετικζσ εκτελζςεισ του αλγόρικμου ςυςταδοποίθςθσ, 

επιλζγουμε αυτό το ςφνολο με το μικρότερο τετραγωνικό ςφάλμα μιασ και αυτό δθλϊνει 

πωσ τα τελικά κζντρα αποτελοφν μια καλφτερθ αναπαράςταςθ των αρχικϊν δεδομζνων. Η 

ςχζςθ αυτι φαίνεται ςτθ ςυνζχεια: 

                 
 

    

 

   

 1.4 

 

όπου dist είναι θ Ευκλείδεια απόςταςθ μεταξφ δυο αντικειμζνων ςτον Ευκλείδειο χϊρο. 

Γενικά υπάρχουν πολλζσ ακόμα μετρικζσ που κα μποροφςαν και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ 

χρθςιμοποιοφνται. Οι μετρικζσ αυτζσ είναι ςυχνά απλζσ κακϊσ ο αλγόρικμοσ εκτελεί τθ 

βαςικι διαδικαςία επαναλθπτικά και υπολογίηει ςυνεχϊσ τθν ομοιότθτα των ςθμείων με 

το κζντρο.  
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Εικόνα 1.6 Ο αλγόρικμοσ k-means. 

Ο αλγόρικμοσ αυτόσ παραμζνει αρκετά δθμοφιλισ επειδι τείνει ςε κάποιο όριο πολφ 

γριγορα. Πςον αφορά τθν απόδοςθ ο αλγόρικμοσ δεν εγγυάται ότι κα αγγίξει το βζλτιςτο 

ςε κάκε περίπτωςθ χριςθσ του. Η ποιότθτα τθσ τελικι λφςθσ εξαρτάται αρκετά από το 

αρχικό ςφνολο ςυςτάδων και μπορεί να είναι πολφ χαμθλότερθ από μια βζλτιςτθ λφςθ. 

Ζνα άλλο μειονζκτθμα του αλγόρικμου είναι ότι ο αρικμόσ των ομάδων πρζπει να οριςτεί 

εξαρχισ κακιςτϊντασ δφςκολθ κάκε βελτίωςθ του κατά τθ διάρκεια των εκτελζςεων του. 
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Κεφϊλαιο 2  

Αλγόριθμοι Εξόρυξησ Δεδομϋνων ςε Δεδομϋνα 
Παγκόςμιου Ιςτού 
 

Η ςυςταδοποίθςθ αποτελεί ζνα κλαςικό πρόβλθμα ςτο τομζα τθσ μθχανικισ μάκθςθσ και 

τθσ αναγνϊριςθσ προτφπων με διάφορουσ αλγόρικμουσ και τεχνικζσ να ζχουν προτακεί τα 

τελευταία χρόνια. Ωςτόςο παρουςιάηονται οριςμζνα προβλιματα όταν γίνεται 

προςπάκεια εφαρμογισ των προτεινόμενων λφςεων ςτο μοντζλο των ροϊν δεδομζνων 

(data stream model). Ρρόςφατα παρουςιάςτθκαν νζοι αλγόρικμοι για το βαςικό πρόβλθμα 

τθσ ςυςταδοποίθςθσ δεδομζνων ςε μεγάλουσ όγκουσ δεδομζνων που πετυχαίνουν 

ενκαρρυντικά αποτελζςματα χρθςιμοποιϊντασ αποδοτικά χϊρο και μνιμθ. Αυτό αποτελεί 

και τθ μεγάλθ πρόκλθςθ ςτθν επεξεργαςία των ροϊν δεδομζνων. Στθν ενότθτα αυτι, και 

βαςιηόμενοι ςε αυτζσ τισ λφςεισ, παρουςιάηεται ζνα βαςικό μοντζλο για τθ ςυςταδοποίθςθ 

ροϊν δεδομζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό (click stream data) και ςτθ ςυνζχεια μια επζκταςθ 

του βαςιηόμενθ ςτθν πολφ-επίπεδθ ςυςταδοποίθςθ. 

Ειςαγωγό  

Η εξάπλωςθ του διαδικτφου ζχει οδθγιςει τα τελευταία χρόνια ςε μια γεωμετρικι αφξθςθ 

τθσ παρεχόμενθσ πλθροφορίασ. Ζχουν δθμιουργθκεί νζα ςυςτιματα λογιςτικοφ και υλικοφ 

κακϊσ και πολφπλοκεσ βάςεισ δεδομζνων ϊςτε να γίνει πιο εφκολθ και δυνατι θ 

αποκικευςθ μεγάλου όγκου πλθροφορίασ. Ρολλζσ φορζσ γίνεται χριςθ κατανεμθμζνων 

βάςεων δεδομζνων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των χρθςτϊν. Ωςτόςο, θ γριγορθ αυτι 

ψθφιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ ζχει δθμιουργιςει νζεσ ανάγκεσ και απαιτοφνται πλζον 

νζεσ τεχνικζσ, εργαλεία και αλγόρικμοι για τθ διερεφνθςθ και τθν αποδοτικι ανακάλυψθ 

«πολφτιμθσ» πλθροφορίασ. Η ανάγκθ αυτι υπάρχει τόςο ςε μεγάλεσ βάςεισ δεδομζνων 

όςο και ςε πιο ςφγχρονεσ μορφζσ πλθροφορίασ που είναι οι ροζσ δεδομζνων. Τεχνικζσ 

εξόρυξθσ δεδομζνων ζχουν προτακεί και μελετϊνται τα τελευταία χρόνια ζτςι ϊςτε να 

βοθκιςουν τουσ χριςτεσ να μποροφν να αντιλαμβάνονται και να αναλφουν καλφτερα τθν 

πλθροφορία. Η ςυςταδοποίθςθ κακϊσ και άλλεσ τεχνικζσ εξόρυξθσ γνϊςθσ ζχουν 
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προςελκφςει ζνα μεγάλο τμιμα τθσ ερευνθτικισ κοινότθτασ που αςχολείται με τον τομζα 

αυτό. 

Η ςυςταδοποίθςθ είναι το πρόβλθμα τθσ εφρεςθσ μιασ ομάδασ αντικειμζνων ζτςι ϊςτε, 

κάτω από κάποιεσ ςυνκικεσ ομοιότθτασ, όμοια αντικείμενα ανικουν ςτθν ίδια ομάδα και 

διαφορετικά ανικουν ςε διαφορετικζσ ομάδεσ. Με τθ ραγδαία αφξθςθ των χρθςτϊν του 

διαδικτφου θ γνϊςθ και θ πρόβλεψθ τθσ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν που βαςίηεται ςτθν 

αλλθλεπίδραςι τουσ με μια ιςτοςελίδα γίνεται όλο ζνα και πιο ςθμαντικι για τουσ 

ιδιοκτιτεσ τουσ και μζκοδοι ςυςταδοποίθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τεχνικζσ προςωποποίθςθσ 

των χρθςτϊν γίνεται απαραίτθτθ [11]. Η γνϊςθ που προζρχεται από τισ ιδιότθτεσ των 

χρθςτϊν μπορεί να βοθκιςει ςτθ βελτίωςθ του περιεχομζνου, τθσ παρεχόμενθσ 

πλθροφορίασ, ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθν ευχρθςτία και τθ δομι τθσ 

πλθροφορίασ, ςε κζματα αςφάλειασ δεδομζνων αναλφοντασ διαφορετικζσ ομάδεσ 

χρθςτϊν και να εξαχκοφν πρότυπα και τάςεισ των χρθςτϊν. 

Το πρόβλθμα τθσ ςυςταδοποίθςθσ δεδομζνων υπάρχει καιρό ςτθν επιςτθμονικι 

κοινότθτα. Ρρόςφατα εμφανίςτθκε μια νζα κλάςθ δεδομζνων θ οποία ζκανε ακόμα πιο 

δφςκολθ τθν επίλυςι του. Ρρόκειται για τισ ροζσ δεδομζνων που είναι μεγάλεσ ποςότθτεσ 

δεδομζνων που ζρχονται με γριγορο ρυκμό. Αυτι θ νζα κλάςθ δεδομζνων κακιςτά 

πολλοφσ από τουσ υπάρχοντεσ αλγορίκμουσ μθ αποδοτικοφσ. 

Το βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ διαδικαςίασ ςυςταδοποίθςθσ ροϊν δεδομζνων είναι θ 

χριςθ αλγορίκμων ενόσ περάςματοσ [6]. Οι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται δεν επιλφουν 

τα παρακάτω προβλιματα: 1) Τθν χαμθλι ποιότθτα των ςυςτάδων 2) Ζνασ αλγόρικμοσ 

ςυςταδοποίθςθσ ροϊν δεδομζνων πρζπει να είναι πιο λειτουργικόσ για τθν επεξεργαςία 

των δεδομζνων και τθν ανακάλυψθ των ςυςτάδων ανάμεςα ςε μεγάλο όγκο δεδομζνων. 

Αν και θ ςυςταδοποίθςθ ζχει μελετθκεί ευρζωσ ςε διάφορεσ περιοχζσ με πολλά 

προτεινόμενα μοντζλα και αλγορίκμουσ [5][25][42][45][50][90][96][99], λίγεσ εργαςίεσ 

ζχουν αςχολθκεί με τθ μελζτθ τθσ ςυςταδοποίθςθσ ροϊν δεδομζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό 

για τθν παροχι ανάλυςθσ πραγματικοφ χρόνου. Ρολλά ςυςτιματα αγνοοφν λεπτομζρειεσ 

ςτισ ακολουκίεσ δεδομζνων κακϊσ και χρονικζσ πλθροφορίεσ ζτςι ϊςτε να 

εξοικονομιςουν χϊρο και χρόνο για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων. Σφμφωνα με τθν 

εργαςία [10] αυτά τα δεδομζνα αποτελοφν πολφ ςθμαντικι πλθροφορία για τθ 

διαφοροποίθςθ των ςυςτάδων και τθν καλφτερθ ποιότθτα των αποτελεςμάτων. Αν και θ 

ζρευνα ςε αυτι τθν εργαςία εςτιάηει ςτθ ςυμπεριφορά των χρθςτϊν και πωσ αυτι μπορεί 

να δομθκεί, είναι δφςκολθ θ διαδικαςία τθσ επεξεργαςίασ ροϊν δεδομζνων ςτο παγκόςμιο 

ιςτό ςε πραγματικό χρόνο χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ ενόσ περάςματοσ. 
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Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ζνα μοντζλο εξόρυξθσ δεδομζνων από ροζσ δεδομζνων 

ςτο παγκόςμιο ιςτό το οποίο επεκτείνει όςα παρουςιάηει θ εργαςία [5] χρθςιμοποιϊντασ 

μια μεκοδολογία τριϊν φάςεων για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων. Στθ ςυνζχεια το 

βαςικό μοντζλο επεκτείνεται με μια τεχνικι πολφ-επίπεδθσ ςυςταδοποίθςθσ των ροϊν 

αυτϊν. 

Αναλυτικότερα, ςτθν [5] οι ςυγγραφείσ μελετοφν τθ διαδικαςία ςυςταδοποίθςθσ ςε 

εξελιςςόμενεσ ροζσ δεδομζνων. Ρροτείνουν μια μεκοδολογία θ οποία χωρίηεται ςε ζνα 

πραγματικοφ χρόνου τμιμα για μικρό-ςυςταδοποίθςθ (micro-clustering) που περιοδικά 

αποκθκεφει ςτατιςτικζσ ςυνόψεισ των ειςερχόμενων δεδομζνων και ζνα offline τμιμα το 

οποίο χρθςιμοποιεί τθ τεχνικι του pyramidal time frame. Βαςιςμζνοι ςε αυτι τθν βαςικι 

ιδζα παρουςιάηουμε ζνα μοντζλο το οποίο χωρίηεται ςε τρείσ διαφορετικζσ 

φάςεισ/τμιματα. Στθ ςυνζχεια επεκτείνουμε το μοντζλο με μια τεχνικι πολφ-επίπεδθσ 

ςυςταδοποίθςθσ όπου κάκε επίπεδο ςυςταδοποίθςθσ εφαρμόηεται ςε μεγαλφτερο 

χρονικό ορίηοντα κάκε φορά επιτρζποντασ τθν εξόρυξθ γνϊςθσ από τουσ επιςκζπτεσ κατά 

τθ πάροδο του χρόνου. 

Το φαινόμενο των ροών δεδομϋνων 

Μια ροι δεδομζνων ορίηεται ωσ “θ ακολουκία από ψθφιοποιθμζνα και κωδικοποιθμζνα 

ςφμβολα που χρθςιμοποιοφνται για τθν αναπαράςταςθ πλθροφορία μετάδοςθσ”. Ριο 

ςυγκεκριμζνα μια ροι δεδομζνων αναπαριςτά δεδομζνα ειςόδου που ζρχονται με πολφ 

μεγάλο ρυκμό. Αυτόσ ο μεγάλοσ ρυκμόσ μεταφράηεται ςε απαίτθςθ για υποδομι τόςο ςε 

επίπεδο επικοινωνίασ αλλά και υπολογιςμοφ. Ζτςι ίςωσ είναι δφςκολο να: 

 Μεταδοκεί (Transmit) ολόκλθρθ θ είςοδοσ ςτο πρόγραμμα. 

 Υπολογιςτοφν (Compute) ειδικζσ ςυναρτιςεισ μεγάλα τμιματα τθσ ειςόδου ςτο 

ρυκμό που παρουςιάηονται. 

 Αποκθκευτοφν (Store) όλα τα ςτοιχεία τθσ ειςόδου για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 

Πταν υπάρχει μετάδοςθ δεδομζνων, αν θ επικοινωνία παρουςιάηει ςφάλματα τότε από τθ 

μια πλευρά τα δεδομζνα φτάνουν ορκά αλλά από τθν άλλθ ζχουν κακυςτζρθςθ. Επίςθσ αν 

θ υπολογιςτικι ιςχφσ είναι μικρι ι το πρόγραμμα ζχει μεγάλθ πολυπλοκότθτα, απαιτείται 

χρόνοσ για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων κακϊσ και όταν αυτά αποκθκεφονται. Αυτι θ 

απλοποιθμζνθ εικόνα των τριϊν παραπάνω κριτθρίων εξθγεί το πόςο ςθμαντικζσ είναι 

αυτζσ οι απαιτιςεισ για τθν ποιότθτα και ποςότθτα δεδομζνων που κζλουμε κάκε φορά να 

μεταδϊςουμε. 
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Εξόρυξη δεδομϋνων ςτον παγκόςμιο ιςτό 

Στθν ενότθτα αυτι γίνεται μελζτθ των διαδικαςιϊν ςυςταδοποίθςθσ ςτο μοντζλο ροϊν 

δεδομζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό όπου δοκείςθσ μιασ ακολουκίασ από ςθμεία, ςκοπόσ μασ 

είναι να εφαρμόςουμε μια ςχετικά «καλι» μζκοδο ςυςταδοποίθςθσ ςτα αντικείμενα που 

ζχουμε παρατθριςει ζωσ τθ ςτιγμι εφαρμογισ, χρθςιμοποιϊντασ μικρό μζροσ τθσ μνιμθσ 

και λίγο χρόνο [48]. Μια ροι δεδομζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό (click stream) μπορεί να 

οριςτεί ωσ μια διατεταγμζνθ ακολουκία επιςκζψεων ςε ςελίδεσ από ζνα χριςτθ ςε μια 

ςφνοδο (session) [28]. Η διαδικαςία τθσ κατθγοριοποίθςθσ των επιςκεπτϊν από τισ ροζσ 

δεδομζνων που δθμιουργοφν είναι ζνα πρόβλθμα από τθ ςτιγμι που θ ακολουκία των 

επιςκζψεων είναι μεγάλθ. Επιπρόςκετα ο χρόνοσ που περνάει κάκε χριςτθσ ςε μια ςελίδα 

διαφζρει. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ αλλά και για άλλουσ που κα αναλφςουμε παρακάτω ζχει 

γίνει επιτακτικι θ ανάγκθ για τθ ςυςταδοποίθςθ ροϊν δεδομζνων από τον παγκόςμιο ιςτό 

και ειδικά για τθν πραγματικοφ χρόνου παρατιρθςθ χρθςτϊν. 

Οι αλγόρικμοι που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε αυτό το είδοσ δεδομζνων είναι παρόμοιοι 

με αυτοφσ που εφαρμόηονται γενικά ςε ροζσ δεδομζνων. Υπάρχουν πολλζσ προςεγγίςεισ 

αυτϊν με ζνα πζραςμα. Ο πιο γνωςτόσ και διαδεδομζνοσ ανάμεςα ςε αυτοφσ είναι ο k-

means και οι παραλλαγζσ του.  

Υπάρχουν επίςθσ πολλζσ τεχνικζσ που ζχουν προτακεί για τθν επίλυςθ αυτοφ του 

προβλιματοσ τα τελευταία χρόνια, όπωσ οι [22][25][42][107], αλλά μια αυτόνομθ 

διαδικαςία θ οποία να δίνει μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ δεν ζχει ακόμα εμφανιςτεί. Η βαςικι 

πθγι δεδομζνων είναι τα δεδομζνα πρόςβαςθσ ςε ιςτοςελίδεσ (web access logs) και ςε 

πρόςφατεσ εργαςίεσ όπωσ οι [10][11] οι ςυγγραφείσ πρότειναν αλγορίκμουσ που 

λαμβάνουν υπόψθ τισ διαδρομζσ που κάνει ζνασ χριςτθσ ςε μια ιςτοςελίδα μαηί με το 

χρόνο που ξοδεφει ςε κακεμία από αυτζσ χρθςιμοποιϊντασ ςυναρτιςεισ για τθν 

μεγαλφτερθ κοινι υπό-ακολουκία ςε ροζσ δεδομζνων του παγκόςμιου ιςτοφ. Ωςτόςο 

τζτοιεσ τεχνικζσ κάνουν χριςθ αρχείων δεδομζνων και θ ανάλυςθ τουσ δεν κακιςτά τθν 

διαδικαςία γριγορθ και αποτελεςματικι πάντα. Τα αρχεία που φυλάει ζνασ διακομιςτισ 

είναι ςυνικωσ πολφ μεγάλα και θ εφαρμογι διάφορων τεχνικϊν ανάλυςθσ λαμβάνει χϊρα 

οριςμζνεσ ςτιγμζσ και απαιτεί αρκετό χρόνο. Ζτςι για ειδικζσ εφαρμογζσ και προβλιματα 

που απαιτοφν πραγματικοφ χρόνου ανάλυςθ τζτοιεσ λφςεισ δεν είναι πάντα ενδεδειγμζνεσ 

και αποτελεςματικζσ. 

Στο τομζα τθσ ιεραρχικισ ςυςταδοποίθςθσ [103] παρουςιάηεται μια πολφ-επίπεδθ 

διάςπαςθ του αρχικοφ γραφιματοσ ςε μια δεντρικι δομι που παράγει ζνκετεσ ομάδεσ ςε 

διαφορετικά επίπεδα, είτε από πάνω προσ τα κάτω ι αντίςτροφα. Στθν προςζγγιςθ από 

πάνω προσ τα κάτω, το ανϊτερο επίπεδο περιλαμβάνει όλουσ τουσ κόμβουσ του 
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γραφιματοσ. Αυτι θ ςυςτάδα διαςπάται ςε 2 ζνκετεσ ςυςτάδεσ ςε χαμθλότερο επίπεδο 

ςφμφωνα με κάποιο κριτιριο διαχωριςμοφ. Κάκε ζνκετθ ςυςτάδα διαςπάται εκ νζου ςε 

δυο άλλεσ ςυςτάδεσ ςε επόμενο χαμθλότερο επίπεδο. Η προςζγγιςθ από κάτω προσ τα 

επάνω, που καλείται και ςυνάκροιςθ (agglomeration) ξεκινά με τθ ςυγχϊνευςθ δυο 

παρόμοιων κόμβων μειϊνοντασ κατά ζνα τον αρικμό των ςυςτάδων ςε κάκε ςυνζνωςθ 

μζχρι τον επικυμθτό αρικμό ςυςτάδων. Αυτζσ οι δεντρικζσ δομζσ αναπαρίςτανται από 

δενδρογράμματα (dendrograms) δείχνοντασ τα διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα 

διαχωριςμοφ. 

Το πρόβλημα τησ ςυςταδοπούηςησ  

Το πρόβλθμα τθσ ςυςταδοποίθςθσ ορίηεται ωσ ακολοφκωσ: για ζνα δοκζν ςφνολο από 

ςθμεία, επικυμοφμε το διαχωριςμό τουσ ςε μια ι περιςςότερεσ ομάδεσ από όμοια 

αντικείμενα. Με τον όρο «όμοια αντικείμενα» εννοοφμε ομοιότθτα μεταξφ αντικειμζνων 

που προζρχεται από μζτρα απόςταςθσ ι ςυναρτιςεισ. Τα τελευταία χρόνια παρουςιάηεται 

μακροςκελισ ζρευνα του προβλιματοσ αυτοφ ςτουσ τομείσ των βάςεων δεδομζνων, τθσ 

εξόρυξθσ γνϊςθσ και ςτθ ςτατιςτικι.  

Το κίνθτρο εδϊ είναι ο πραγματικά μεγάλοσ αρικμόσ ςχετικϊν εφαρμογϊν που αναηθτοφν 

εναλλακτικοφσ τρόπουσ ςτο χειριςμό τζτοιου είδουσ δεδομζνων. Η καινοτομία του 

μοντζλου που παρουςιάηουμε ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι θ προςεγγίηουμε το πρόβλθμα με 

ζνα τρόπο πραγματικοφ χρόνου όςον αφορά τθ διαχείριςθ δεδομζνων. Αυτό είναι πολφ 

χριςιμο για ςυςτιματα και κοινότθτεσ ςτο παγκόςμιο ιςτό κακϊσ και για εφαρμογζσ 

ςτατιςτικισ ανάλυςθσ των χρθςτϊν. 

Το βαςικό μοντϋλο 

Σε αυτιν τθν παράγραφο παρουςιάηουμε μια νζα προςζγγιςθ ςυςταδοποίθςθσ ροϊν 

δεδομζνων μζςω ενόσ μοντζλου το οποίο κακοδθγείται από κάποιεσ απαιτιςεισ από τθν 

πλευρά του διακομιςτι. Οι ροζσ δεδομζνων τθσ προτεινόμενθσ υλοποίθςθσ είναι ροζσ 

δεδομζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό. Η είςοδοσ είναι αυτά τα δεδομζνα και θ ζξοδοσ είναι 

ςυςτάδεσ. 

Αρχιτεκτονικό 

Η βαςικι ιδζα είναι ο διαχωριςμόσ τθσ διαδικαςίασ ςυςταδοποίθςθσ ςε τρείσ βαςικζσ 

φάςεισ (Εικόνα 2.1). Στθν πρϊτθ φάςθ λειτουργεί ζνα τμιμα πραγματικοφ χρόνου που 

ςυνεχϊσ αποκθκεφει δεδομζνα ςε ςυμπιεςμζνθ μορφι. Στθ δεφτερθ φάςθ ζνα αυτόνομο 

τμιμα χρθςιμοποιεί τα ςυμπιεςμζνα δεδομζνα για να δθμιουργιςει ςυςτάδεσ αυτϊν. 
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Τζλοσ ςτθ τρίτθ φάςθ λαμβάνει χϊρα μια διαδικαςία μετά-ςυςταδοποίθςθσ κατά τθν 

οποία γίνεται ανίχνευςθ για τάςεισ και ςυνικειεσ τθσ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν μζςα 

από τθ μακροπρόκεςμθ ςυςταδοποίθςθ. Το μοντζλο αυτό μπορεί να υποςτθρίξει, κατά τθ 

δεφτερθ φάςθ, και άλλουσ αλγόρικμουσ εξόρυξθσ δεδομζνων ανάλογα με τισ τρζχουςεσ 

ανάγκεσ για ανάλυςθ. 

Στθν εικόνα 2.1 φαίνεται θ αρχιτεκτονικι τθσ βαςικισ ιδζασ. Αριςτερά είναι θ πθγι 

δεδομζνων που τροφοδοτεί το πρϊτο υποςφςτθμα και ςτθ ςυνζχεια υπάρχουν διάφορεσ 

μορφζσ του δεφτερου υποςυςτιματοσ, ανάλογα με τον αλγόρικμο ςυςταδοποίθςθσ που 

χρθςιμοποιείται. Ππωσ φαίνεται κακαρά όλα τα δεδομζνα αποκθκεφονται ςτθν 

προςωρινι μνιμθ και δε χρθςιμοποιείται κάποιο μόνιμο αποκθκευτικό μζςο. Τζλοσ τα 

παραγόμενα αποτελζςματα χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλα από τθ τελικι φάςθ τθσ μετά-

ςυςταδοποίθςθσ. 

 

Εικόνα 2.1 Αρχιτεκτονικι βαςικοφ μοντζλου 

Σύνοψη δεδομϋνων 

Η ροι ειςόδου ςτο ςφςτθμα είναι οι ροζσ δεδομζνων που δθμιουργεί ζνασ διακομιςτισ 

διαδικτφου που φιλοξενεί ιςτοςελίδεσ. Μια ροι δεδομζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό ορίηεται 

ςαν μια ακολουκία από επιςκζψεισ ι αιτιςεισ ςε ςελίδεσ από ζνα χριςτθ ςε μια ςφνοδο. 

Κατά τθν προ-επεξεργαςία τζτοιων δεδομζνων κακορίηονται ο χριςτθσ και θ ςφνοδοσ. Η 

ανάλυςθ ροϊν δεδομζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. 

Σε αυτό το τμιμα διατθροφμε μόνο τα ςθμαντικά ςτοιχεία από τα δεδομζνα αιτιματοσ του 

διακομιςτι ςε ςυμπιεςμζνθ μορφι. Αυτά τα ςτατιςτικά ςτοιχεία παρζχουν ςθμαντικι 
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πλθροφορία ςχετικά με τα αιτιματα των χρθςτϊν ςτο διακομιςτι. Η πλθροφορία που 

φυλάςςεται ςτθ μνιμθ με αυτό το ςφςτθμα είναι μερικά από τα ςτοιχεία που είδαμε ςτον 

πρϊτο πίνακα που ζδειχνε τθ δομι ενόσ ειδικοφ αρχείου ςτο διακομιςτι. Το πλεονζκτθμα 

εδϊ είναι πωσ θ διαδικαςία εκτελείται ςυνεχϊσ ςαν υπθρεςία δθμιουργϊντασ ςυνεχϊσ 

ζνα πίνακα πλιρωσ ενθμερωμζνο με τα πιο πρόςφατα ςτοιχεία ςτθ μνιμθ. 

 

Εικόνα 2.2 Ρίνακασ ςυνόψεων 

Στο πρϊτο πειραματικό μασ μοντζλο χρθςιμοποιοφμε ζνα διςδιάςτατο πίνακα ςυνόψεων 

με τισ επιςκζψεισ των χρθςτϊν. Η εικόνα 2.2 δείχνει ζνα τμιμα αυτοφ. Στισ ςτιλεσ 

υπάρχουν οι προσ αίτθςθ ςελίδεσ και ςτισ γραμμζσ αποκθκεφονται θ διεφκυνςθ του 

χριςτθ με τον ανάλογο μετρθτι ςτθν ςτιλθ τθσ ςελίδασ για τθν οποία ζκανε αίτθμα. Με 

αυτι τθ δομι μποροφμε να ζχουμε μια ςυμπιεςμζνθ μορφι των δεδομζνων και μια 

ςυγκεκριμζνθ διάςταςθ και μζγεκοσ ςτον πίνακα. Ο πίνακασ κάκε ςτιγμι ενθμερϊνεται με 

νζεσ τιμζσ και αποτυπϊνει εφκολα και απλά τισ κινιςεισ των χρθςτϊν. Επιλζξαμε αυτά τα 

δυο χαρακτθριςτικά μιασ και αυτά περιζχουν τθν πιο ςθμαντικι πλθροφορία ςχετικά με 

ζνα χριςτθ και ταυτόχρονα μποροφν να δθμιουργθκοφν ςυνόψεισ τουσ. Με αυτό τον 

τρόπο εξοικονομοφμε χϊρο ςτθ μνιμθ και ζχουμε άμεςα διακζςιμα τα ενθμερωμζνα 

δεδομζνα. 

Συςταδοπούηςη δεδομϋνων 

Το δεφτερο επιμζρουσ ςφςτθμα είναι αρκετά γενικό και μπορεί να ςυνυπάρξει με πολλά 

ακόμα ανάλογα ςυςτιματα για να δϊςει περιςςότερεσ από μία εξόδουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα 

αυτό το τμιμα χρθςιμοποιεί κάποιον αλγόρικμο ςυςταδοποίθςθσ ςαν ξεχωριςτι μονάδα 

από όλο το μοντζλο και ςαν είςοδο χρθςιμοποιεί τον πίνακα που ζχει δθμιουργιςει το 

υποςφςτθμα πραγματικοφ χρόνου που περιγράφθκε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Η 

διαδικαςία αυτι ονομάηεται μικρό-ςυςταδοποίθςθ μιασ και εφαρμόηεται για ςχετικά 

μικρζσ χρονικζσ περιόδουσ.  
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Αναλυτικότερα, ανά ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ, γίνεται λιψθ αντιγράφων του πίνακα 

και πάνω ςε αυτόν εφαρμόηεται κάποια τεχνικι ςυςταδοποίθςθσ με απϊτερο ςκοπό τθ 

δθμιουργία ςυςτάδων. Η διαδικαςία αυτι για κάκε αυτόνομο υποςφςτθμα μπορεί να 

πάρει χρόνο    και μετά το πζρασ αυτοφ λαμβάνονται νζα αντίγραφα του πίνακα για να 

γίνει περαιτζρω εκτζλεςθ. Ο χρόνοσ    εξαρτάται από το χρόνο εκτζλεςθσ του κάκε 

αλγόρικμου ςυςταδοποίθςθσ που χρθςιμοποιοφμε και ςτο πόςο ςυχνά πικανολογοφμε 

πωσ τροποποιοφνται οι ςυςτάδεσ. Σε κάκε χρονικι περίοδο    αποκθκεφουμε ζνα νζο 

αντίγραφο του πίνακα και διαγράφουμε παλαιότερα αντίγραφα αυτοφ. Μετά από αυτό 

ζχουμε τισ ανανεωμζνεσ ςυςτάδεσ ι και κάποιεσ καινοφργιεσ. Οι παραγόμενεσ ςυςτάδεσ 

μποροφν να αποκθκεφονται ςε βάςθ δεδομζνων ι μερικζσ φορζσ και ςτθ μνιμθ ανάλογα 

με τθν μετζπειτα επεξεργαςία τουσ. Ο αρικμόσ των ςυςτάδων είναι κάτι το οποίο βαςίηεται 

ςτο πόςο λεπτομερείσ κζλουμε να είναι οι ςυςτάδεσ που παράγονται κάκε χρονικι 

περίοδο. 

Στο αυτόνομο υποςφςτθμα χρθςιμοποιιςαμε το γνωςτό αλγόρικμο ςυςταδοποίθςθσ k-

means [55]. Ενϊ δεν μπορεί να χειριςτεί καλά κατθγορικά δεδομζνα, παρουςιάηει 

ςθμαντικά αποτελζςματα ςε αρικμθτικά δεδομζνα. Σε γενικζσ γραμμζσ ο k-means 

λαμβάνει ςαν είςοδο ζνα πίνακα από μετρθτζσ και εκτελεί ςυςταδοποίθςθ. Κάκε χρονικι 

περίοδο    που ο k-means εκτελείται, δθμιουργεί ςυςτάδεσ τισ οποίεσ αποκθκεφουμε μαηί 

με το αντίγραφο του πίνακα ειςόδου. Με αυτό τον τρόπο ζχουμε κάκε χρονικι περίοδο 

μια ςυλλογι από ςυςτάδεσ μαηί με τθν είςοδο από τθν οποία προζκυψαν. 

Μετϊ-ςυςταδοπούηςη 

Κατά τθ τελικι φάςθ γίνεται εφαρμογι μιασ διαδικαςίασ μακροπρόκεςμθσ 

ςυςταδοποίθςθσ που ονομάηεται μετά-ςυςταδοποίθςθ. Σε αυτι τθ φάςθ γίνεται 

ςυςταδοποίθςθ των χρθςτϊν βαςιηόμενοι ςτθ ςυμπεριφορά τουσ κατά τθ διάρκεια όλθσ 

τθσ χρονικι περιόδου Τ παρατιρθςθσ. Σε προθγοφμενθ φάςθ είχαμε δθμιουργιςει ςφνολα 

από ςυςτάδεσ για κάκε χρονικι περίοδο. Στθ τελικι φάςθ, μεταςχθματίηουμε κάκε 

χριςτθ, ο οποίοσ ζχει ωσ αναγνωριςτικό του τθν θλεκτρονικι του διεφκυνςθ (IP Address), 

ςε μια ακολουκία χαρακτιρων με μζγεκοσ ίςο με τον αρικμό των εκτελζςεων τθσ μικρό-

ςυςταδοποίθςθσ τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ. Η i-οςτή κζςθ ςτθν ακολουκία ενόσ χριςτθ 

δθλϊνει τον αρικμό τθσ ςυςτάδασ όπου ο χριςτθσ ανικει κατά τθν i-οςτη εκτζλεςθ τθσ 

μικρό-ςυςταδοποίθςθσ. Ζτςι για παράδειγμα, ζνασ χριςτθσ που ανικει ςτισ ςυςτάδεσ 

cluster 1, cluster 3, cluster 3, cluster 2, cluster 6 κατά τισ 5 εκτελζςεισ μικρό-

ςυςταδοποίθςθσ, κωδικοποιείται με τθν ακολουκία 13326. 

Πςον αφορά τθν επεξεργαςία των ακολουκιϊν αυτϊν, υπάρχουν πολλζσ προκλιςεισ 

ςχετικά με το αν ζχουν κοινά ςτοιχεία ι όχι και με ποιο τρόπο μποροφμε να τισ 

μετριςουμε. Η μζκοδοσ τθσ ςυςταδοποίθςθσ βαςιςμζνθ ςε ακολουκιακά δομικά 
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χαρακτθριςτικά μπορεί να βοθκιςει ςτθ διάκριςθ των ακολουκιϊν αυτϊν ςε διαφορετικζσ 

λειτουργικζσ κατθγορίεσ. Μια προςζγγιςθ ςτο πρόβλθμα αυτό είναι θ χριςθ τθσ μετρικισ 

απόςταςθσ edit distance [51] για τθ μζτρθςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ δυο ακολουκιϊν. Η 

Levenshtein distance ι edit distance μεταξφ δυο ακολουκιϊν δίνεται από τον ελάχιςτο 

αρικμό πράξεων που απαιτοφνται ϊςτε να μεταςχθματιςτεί θ μια ακολουκία ςτθν άλλθ, 

όπου οι πράξεισ μπορεί να είναι: ειςαγωγι, διαγραφι ι αντικατάςταςθ ενόσ χαρακτιρα. 

Ζτςι κατά τθ διαδικαςία τθσ μετά-ςυςταδοποίθςθσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε αυτι 

τθ μετρικι για τισ ακολουκίεσ των χρθςτϊν [50]. Κάκε χριςτθσ περιγράφεται με ζνα 

διάνυςμα τιμϊν τθσ απόςταςθσ που ζχει από κάκε άλλο χριςτθ. 

Μεθοδολογύα πολύ-επύπεδησ ςυςταδοπούηςησ 

Στθν παράγραφο αυτι παρουςιάηουμε μια επζκταςθ του βαςικοφ μοντζλου εξόρυξθσ 

δεδομζνων από ροζσ δεδομζνων ςτο παγκόςμιο ιςτό. Συγκεκριμζνα πρόκειται για μια 

μεκοδολογία τριϊν βθμάτων. Τα βιματα ςυνοπτικά είναι τα εξισ: 

 Μια ειςαγωγικι φάςθ ςφνοψθσ των δεδομζνων όπωσ ζγινε και ςτο βαςικό 

μοντζλο. 

 Μια ςυνεχόμενθ διαδικαςία ςυςταδοποίθςθσ ςε διαφορετικά επίπεδα μζχρι να 

επιτφχουμε επικυμθτά αποτελζςματα. Αυτό επιτυγχάνεται από τθν εφαρμογι 

ςυνδυαςτικϊν κφκλων μετά το πρϊτο επίπεδο ςυςταδοποίθςθσ. Το επίπεδο τθσ 

ςυςταδοποίθςθσ αναφζρεται ςε διαφορετικοφσ χρονικοφσ ορίηοντεσ. 

 Το τελικό ιεραρχικό δζντρο ςυςτάδων χρθςιμοποιείται για τθ δθμιουργία ενόσ 

πίνακα ομοιότθτασ χρθςτϊν για κάκε χρονικι περίοδο. Αυτόσ ο πίνακασ είναι πολφ 

χριςιμοσ για τθν ανάλυςθ χρθςτϊν ςε ςυςτιματα ςτο παγκόςμιο ιςτό για παροχι 

προςωποποιθμζνων υπθρεςιϊν. 

Η ιδζα πίςω από τθν πολφ-επίπεδθ ςυςταδοποίθςθ είναι να ζχουμε διαφορετικά επίπεδα 

ςυςταδοποίθςθσ κακϊσ τα δεδομζνα ζρχονται με τθν πάροδο του χρόνου. Μια ςυςτάδα 

του πρϊτου επιπζδου είναι ζνα ςφνολο από κόμβουσ       του δικτφου, όπου θ περιοχι 

που καλφπτουν δεν ξεπερνάει ζνα προκακοριςμζνο όριο χρόνου   . Μια ςυςτάδα του 

δεφτερου επιπζδου είναι ζνα ςφνολο από ςυςτάδεσ του πρϊτου επιπζδου των οποίων θ 

ςυνολικι περιοχι δεν ξεπερνάει ζνα προκακοριςμζνο όριο χρόνου   . Η καταςκευι τθσ 

ιεραρχίασ ςυςτάδων ακολουκεί τθν προςζγγιςθ από κάτω προσ τα επάνω, ξεκινϊντασ από 

το χαμθλότερο επίπεδο μζχρι το ανϊτερο επίπεδο ςυςτάδων. Ο αλγόρικμοσ τερματίηει ςε 

ζνα επίπεδο L, μόνο όταν υπάρχει μια χρονικι περίοδοσ που καλφπτει όλο το χρόνο κατά 
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τον οποίο γίνεται θ μελζτθ. Τελικά, θ παραγόμενθ δενδρικι ιεραρχία από ςυςτάδεσ 

χρθςιμοποιείται για τθν ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν ςτθ διάρκεια του χρόνου 

και για τθ δθμιουργία ενόσ πίνακα ομοιότθτασ ςυμπεριφοράσ μεταξφ των χρθςτϊν. 

Προ-επεξεργαςύα δεδομϋνων 

Υπάρχουν τρείσ τφποι ροϊν δεδομζνων ςτο παγκόςμιο ιςτό που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςτο τομζα του Web usage mining. Δεδομζνα από εξυπθρετθτζσ, 

δεδομζνα από τον επιςκζπτθ και δεδομζνα από διακομιςτζσ μεςολάβθςθσ (proxy servers). 

Η μεκοδολογία που αναλφουμε εδϊ μπορεί να κάνει χριςθ όλων αυτϊν των δεδομζνων 

αλλά για τουσ ςκοποφσ τθσ παρουςίαςθσ κα αναλφςουμε μόνο τθν περίπτωςθ των 

δεδομζνων από εξυπθρετθτζσ. Η φάςθ τθσ προ-επεξεργαςίασ δεδομζνων περιλαμβάνει τθ 

ςυλλογι των δεδομζνων, τον κακαριςμό τουσ, το μεταςχθματιςμό τουσ και τθν 

αναγνϊριςθ χρθςτϊν και των ςυνόδων τουσ [13]. Το τελικό αποτζλεςμα είναι ζνασ πίνακασ 

με βάρθ επιςκζψεων ςε κάκε ςελίδα. Η διαδικαςία αυτι εκτελείται ςυνεχϊσ παρζχοντασ 

πραγματικοφ χρόνου ανάλυςθ. 

Τα δεδομζνα ενόσ εξυπθρετθτι ζχουν τθν ακόλουκθ μορφι: 

... memory.cti.gr *20/Oct/2009:09:20:11 +0200+ "GET /en/info/contact.htm HTTP/1.1" 200 43… 

Ο αρικμόσ των ςυναλλαγϊν ενόσ μζςου εξυπθρετθτι φτάνει κακθμερινά να είναι αρκετζσ 

χιλιάδεσ. Ωςτόςο ςτθν περίπτωςθ μασ, μασ ενδιαφζρουν αιτιματα μόνο προσ αρχεία 

περιεχομζνου ςελίδων (δθλαδι αρχεία με κατάλθξθ .html, .htm, .php). Ζτςι γίνεται θ προ-

επεξεργαςία όλων των παραγόμενων όρων ςε πραγματικό χρόνο με αποτζλεςμα να 

υπολογίηονται τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 Visit Counter (       για το χριςτθ i και τθ ςελίδα k): μετράει μοναδικζσ 

επιςκζψεισ ενόσ χριςτθ ςε μια ςελίδα (κατά τθ διάρκεια μιασ ςυνόδου). 

 Reload Counter (       για το χριςτθ i και τθ ςελίδα k): μετράει τισ επιπλζον 

επιςκζψεισ ςε μια ςελίδα από τον χριςτθ (κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ ςυνόδου). 

 Page Time (       για το χριςτθ i και τθ ςελίδα k): μετράει το ςυνολικό χρόνο ςε 

milliseconds ενόσ αιτιματοσ από τθν προθγοφμενθ ςελίδα ςτθν τρζχουςα από τον 

ίδιο χριςτθ. 

Βαςιςμζνοι ςτα παραπάνω χαρακτθριςτικά ορίηουμε τθ μετρικι    , ενόσ χριςτθ i και μιασ 

ςελίδασ k για το ςφνολο των ςυνόδων που δθμιουργοφνται ωσ εξισ: 
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2.1 

Σφμφωνα με τθ μετρικι     ζχουμε ζνα κανόνα που ςυνδζει κάκε χριςτθ με μια ςελίδα 

δίνοντασ καλφτερθ αίςκθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του χριςτθ λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

παραπάνω χαρακτθριςτικά. Ανάλογα με τθ ροι ειςόδου θ φάςθ αυτι μπορεί να 

ςυμπεριλάβει παραπάνω δεδομζνα και χαρακτθριςτικά. Τελικά ζχουμε ζναν πίνακα με     

μετριςεισ μεταξφ χρθςτϊν και ςελίδων.  

Ο πίνακασ 2.1 που ακολουκεί, δίνει ζνα παράδειγμα. 

 Page 1 Page 2 … Page k 

User 1 Rel(1,1) Rel (1,2) … Rel (1,k) 

User 2 Rel (2,1) Rel (2,2) … Rel (2,k) 

… … … … … 

User i Rel (i,2) Rel (i,2) … Rel (i,k) 

Ρίνακασ 2.1 Ραράδειγμα του πίνακα    . 

Ο πίνακασ αυτόσ δίνει επαρκείσ πλθροφορίεσ για τουσ χριςτεσ και τα αιτιματα τουσ ςτον 

εξυπθρετθτι. Το πλεονζκτθμα αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ του 

πίνακα όπωσ αντίςτοιχα ςυμβαίνει και ςτο βαςικό μοντζλο πιο πριν. 

Πολύ-επύπεδη ςυςταδοπούηςη 

Σε αυτι τθ φάςθ γίνεται θ ςυςταδοποίθςθ του προθγοφμενου πίνακα ςε k ςυςτάδεσ. Η 

δομι του αλγορίκμου είναι πάλι όμοια με αυτι του k-means με τθ διαφορά ότι εκτελείται 

ςε πολλαπλά επίπεδα. Για τθν εφρεςθ του κατάλλθλου αρικμοφ επιπζδων 

ςυςταδοποίθςθσ ζγινε χριςθ μιασ πειραματικισ ευρετικισ τεχνικισ (heuristic technique) θ 

οποία βαςίηεται ςτο αρχικό μζγεκοσ των δεδομζνων που ζχουμε, το μζγεκοσ του τρζχοντοσ 

πίνακα και τθσ ακρίβειασ τθσ ανάλυςθσ που κζλουμε να πετφχουμε. 

Ξεκινάμε τθν αρίκμθςθ των επιπζδων ακολουκϊντασ τθν προςζγγιςθ από κάτω προσ τα 

επάνω. Ζτςι το κατϊτερο επίπεδο είναι το επίπεδο 1. Χρθςιμοποιοφμε τα παρακάτω 

ςφμβολα για να περιγράψουμε διάφορα ςτοιχεία τθσ μεκόδου: 

   
 : θ i-οςτή χρονικι περίοδοσ ςτο επίπεδο l.  

     
 : θ j-οςτή ςυςτάδα τθσ i-οςτήσ χρονικισ περιόδου ςτο επίπεδο l. 

Σε κάκε επίπεδο l, θ διαδικαςία τθσ ςυςταδοποίθςθσ εκτελείται ςε δυο ι περιςςότερεσ 

χρονικζσ περιόδουσ από το προθγοφμενο επίπεδο l-1. Στο επίπεδο κορυφισ τθσ ιεραρχίασ 
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ςυςτάδων, οι παραγόμενεσ ςυςτάδεσ καλφπτουν όλθ τθ χρονικι περίοδο που εξετάηουμε. 

Για παράδειγμα ςτθν εικόνα 2.1, θ χρονικι περίοδοσ   
  (2ο επίπεδο) καλφπτει τισ χρονικζσ 

περιόδουσ   
  και   

  (1ο επίπεδο). 

 

Εικόνα 2.3 Ραράδειγμα πολφ-επίπεδθσ ςυςταδοποίθςθσ. 

Τα βαςικά ςθμεία αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι τα ακόλουκα: 

 Αντί να γίνει εφαρμογι τθσ ςυςταδοποίθςθσ απευκείασ ςτα δεδομζνα (π.χ. ςτον 

πίνακα     τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ), εφαρμόηουμε τθ μζκοδο μόνο ςτα κζντρα 

των ςυςτάδων του προθγοφμενου επιπζδου. Με αυτό τον τρόπο ο χρόνοσ 

εκτζλεςθσ μειϊνεται δραματικά και είναι εφκολθ θ επαναςχεδίαςθ όλου του πολφ-

επίπεδου δζντρου ςυςταδοποίθςθσ εφόςον τα δεδομζνα ζχουν αλλάξει. Για 

παράδειγμα ςτο δεφτερο επίπεδο του παραδείγματοσ, ο αλγόρικμοσ 

ςυςταδοποίθςθσ εφαρμόςτθκε ςτα κζντρα των ςυςτάδων: 

                                            αντί ςτα ςτοιχεία που περιείχαν. 

 Σε κάκε επίπεδο, ο αρικμόσ των παραγόμενων ςυςτάδων ςε κάκε χρονικι περίοδο 

κα πρζπει να είναι τουλάχιςτο ο μιςόσ από το αντίςτοιχο προθγοφμενο επίπεδο. 

Στο παραπάνω παράδειγμα ο αρικμόσ των ςυςτάδων τθ χρονικι περίοδο   
  και   

  

είναι 2n. Ζτςι, ςτο δεφτερο επίπεδο ο αρικμόσ των ςυςτάδων δε μπορεί να περάςει 

το m      . 

 Εφόςον ο διαχειριςτισ επικυμεί μεγαλφτερθ λεπτομζρεια ςτθν ανάλυςθ των 

δεδομζνων, μπορεί κάκε χρονικι περίοδοσ   
  ςτο επίπεδο l να καλφπτει μόνο δυο 

χρονικζσ περιόδουσ του προθγοφμενου επιπζδου l-1. Με αυτό τον τρόπο, το 

ιεραρχικό δζντρο ςυςτάδων κα είναι ζνα δυαδικό δζντρο και κα ζχει το μζγιςτο 

επικυμθτό φψοσ. Από τθν άλλθ πλευρά, αν κζλει πιο γενικι ανάλυςθ ςε λιγότερο 

χρόνο τότε κάκε χρονικι περίοδοσ   
  ςτο επίπεδο l μπορεί να καλφπτει 
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περιςςότερεσ των δφο χρονικϊν περιόδων του προθγοφμενου επιπζδου l-1 

μειϊνοντασ ζτςι το φψοσ του δζντρου. 

Ο αλγόρικμοσ τερματίηει όταν ζχουμε μόνο μια χρονικι περίοδο ςτο επίπεδο κορυφι του 

ιεραρχικοφ δζντρου ςυςτάδων. Στο παραπάνω παράδειγμα το τρίτο επίπεδο περιζχει μόνο 

μια χρονικι περίοδο   
 . 

Ανϊλυςη ςυμπεριφορϊσ χρηςτών 

Στθ τελευταία φάςθ τθσ μεκόδου εφαρμόηουμε τθ φάςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ 

των χρθςτϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, υπολογίηουμε τον πίνακα ομοιότθτασ των χρθςτϊν για 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. Για να το κάνουμε αυτό, χρθςιμοποιοφμε το ιεραρχικό 

δζντρο ςυςτάδων. Η βαςικι ιδζα είναι, εφόςον οι χριςτεσ βρίςκονται ςε πολλζσ όμοιεσ 

ςυςτάδεσ, ςε διάφορα επίπεδα του ιεραρχικοφ δζντρου, τότε θ μεταξφ τουσ ςυμπεριφορά 

είναι ςχετικά παρόμοια και το ανάποδο. Ρριν κακορίςουμε τθ μετρικι ομοιότθτασ 

παρουςιάηουμε δυο ςθμαντικοφσ οριςμοφσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςυνζχεια. 

Ορισμός 1. Το                          είναι μια ακολουκία από χρονικζσ περιόδουσ 

που ορίηεται ςτο επίπεδο l και καλφπτει ζνα χρονικό ορίηοντα Τ. (Στο παράδειγμα 

παραπάνω το                          τησ χρονικήσ περιόδου Τ(1 week – 3 weeks+ ςτο 

επίπεδο 1 είναι η ακολουθία   
    

 ). 

Ορισμός 2. Ο                         είναι ο αρικμόσ των κοινϊν ςυςτάδων μεταξφ 

των χρθςτϊν u και v κατά τθ διάρκεια τθσ                         . 

Για να ορίςουμε κατάλλθλα τθν ομοιότθτα μεταξφ δυο χρθςτϊν u και v, ορίηουμε τθ 

μετρικι ομοιότθτασ τουσ ςτο επίπεδο l για τθ χρονικι περίοδο T ωσ εξισ: 

     
       

                       

                         
 2.2 

Η παραπάνω μετρικι παίρνει τιμζσ από 0 ωσ 1. Πταν είναι 0 (καμιά κοινι ςυςτάδα) τότε θ 

ςυμπεριφορά των χρθςτϊν τθ δεδομζνθ χρονικι περίοδο είναι εντελϊσ διαφορετικι ενϊ 

όταν είναι 1 (πάντοτε ςε ίδια ςυςτάδα) τότε θ ςυμπεριφορά των δυο χρθςτϊν είναι ίδια. 

Η παραπάνω μετρικι αν και δίνει μια αίςκθςθ ομοιότθτασ δυο χρθςτϊν δε λαμβάνει 

υπόψθ τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτισ υπό-περιόδουσ των χαμθλότερων επιπζδων ςτο 

ιεραρχικό δζντρο ςυςτάδων. Στο παράδειγμα ςτθ χρονικι περίοδο Τ(0 weeks – 2 weeks] αν 

ζνασ χριςτθσ u είναι ςτθ ςυςτάδα     
 και ο χριςτθσ v ςτθ ςυςτάδα    

  τότε: 
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Ωςτόςο αν οι δφο χριςτεσ βρίςκονταν ςτθν ίδια ςυςτάδα κατά τθ χρονικι περίοδο   
 , τότε θ 

ςυμπεριφορά τουσ δεν είναι εντελϊσ διαφορετικι και ζτςι δε μπορεί να ζχουν μθδενικι 

ομοιότθτα. Βαςιηόμενοι ςε αυτό το παράδειγμα ορίηουμε μια αναδρομικι μετρικι για τον 

υπολογιςμό τθσ ομοιότθτασ δυο χρθςτϊν u και v για τθ χρονικι περίοδο T: 

               
                       

                         
         

         2.3 

όπου L είναι το υψθλότερο επίπεδο για το οποίο                            . Ζτςι 

ςτο προθγοφμενο παράδειγμα το L=1 για τθ χρονικι περίοδο T(0 weeks – 2 weeks]. Η 

μετρικι τϊρα λαμβάνει υπόψθ τθν ομοιότθτα δυο χρθςτϊν ςε όλα τα επίπεδα. Η 

ομοιότθτα ςε κάκε επίπεδο ζχει διαφορετικό βάροσ, με το υψθλότερο επίπεδο να ζχει 

βάροσ 0.5. 

Πειραματικϊ αποτελϋςματα 

Για τουσ ςκοποφσ των δυο πειραμάτων που παρουςιάηονται παρακάτω ζγινε χριςθ 

δεδομζνων από το κεντρικό διακομιςτι του Τμιματοσ Μθχανικϊν Ηλεκτρονικϊν 

Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ του Ρανεπιςτθμίου Ράτρασ και ςυγκεκριμζνα αναλφκθκαν 

δεδομζνα από τθ κεντρικι ιςτοςελίδα του τμιματοσ (http://www.ceid.upatras.gr) και όλεσ 

τισ ιςτοςελίδεσ που βρίςκονται κάτω από τον κεντρικό κόμβο (sub-domains κ.α.). 

Επιλζξαμε αυτι τθ πθγι δεδομζνων για τρείσ βαςικοφσ λόγουσ: ιταν πιο εφκολθ θ 

επικφρωςθ των αποτελεςμάτων, αποτελεί ζνα καλό παράδειγμα για ανάλυςθ αφοφ ζχει 

πολλοφσ και ςτακεροφσ χριςτεσ με καλά κακοριςμζνο περιεχόμενο ςελίδων και 

υπθρεςιϊν και τζλοσ πολλοί επιςκζπτεσ είχαν μοναδικι θλεκτρονικι διεφκυνςθ του 

Ρανεπιςτθμίου. 

Πειρϊματα βαςικού μοντϋλου 

Για τουσ ςκοποφσ του πρϊτου πειράματοσ, ζγινε εκτζλεςθ τθσ μεκοδολογίασ για διάςτθμα 

ενόσ μινα με 3500 διαφορετικζσ επιςκζψεισ από 670 χριςτεσ. Το πείραμα 

πραγματοποιικθκε ςε υπολογιςτικό ςφςτθμα με λειτουργικό Windows XP, επεξεργαςτι P4 

με 2.3 GHz και μνιμθ 512 Mb. Το υποςφςτθμα πραγματικοφ χρόνου λειτοφργθςε για το 

διάςτθμα των 4 εβδομάδων και κάκε 6 θμζρεσ εκτελοφςε τθ διαδικαςία τθσ 

ςυςταδοποίθςθσ. Στο τζλοσ του πειράματοσ ζγινε θ εκτζλεςθ τθσ μετά-ςυςταδοποίθςθσ 

ςτο ςφνολο των αποτελεςμάτων. Τα βιματα για τθν εκτζλεςθ του πειράματοσ ιταν τα 

εξισ: 

 Τα αιτιματα ςτον εξυπθρετθτι ςυλλζγονταν ςε μια ειδικι δομι. 

http://www.ceid.upatras.gr/
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 Ζγινε εκτζλεςθ του αλγόρικμου ςυςταδοποίθςθσ (k-means). 

 Οι παραγόμενεσ ςυςτάδεσ προ-επεξεργάηονταν ϊςτε να δθμιουργθκοφν τα 

ανάλογα δεδομζνα ειςόδου για τθ μετά-ςυςταδοποίθςθ. 

Σχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςυςταδοποίθςθσ με τον k-means, τα δεδομζνα ειςόδου ιταν 

οι ςυνόψεισ από τθ πρϊτθ φάςθ τθσ μεκοδολογίασ κακϊσ και ο αρικμόσ των επικυμθτϊν 

ςυςτάδων και τα κζντρα αυτϊν. Η επιλογι του κατάλλθλου αρικμοφ ςυςτάδων αποτελεί 

μια δφςκολθ εργαςία, γιατί ακόμα και για το ίδιο ςφνολο δεδομζνων, μπορεί να υπάρχουν 

διάφορεσ απαντιςεισ ανάλογα με τθ κλίμακα και το επίπεδο κοκκοποίθςθσ (granularity 

level) που κζλουμε να πετφχουμε. Ζτςι θ επιλογι του αρικμοφ των ςυςτάδων ζγινε μετά 

από πολλζσ πειραματικζσ δοκιμζσ για τθν αποδοτικότερθ εκτζλεςθ του αλγορίκμου. Ριο 

ςυγκεκριμζνα θ επιλογι ενόσ μεγάλου αρικμοφ μπορεί να επιφζρει ςαν αποτζλεςμα μια ι 

και περιςςότερεσ άδειεσ ςυςτάδεσ. Πταν δεν ζχουμε άδειεσ ςυςτάδεσ, τότε το κριτιριο 

επιλογισ είναι το επίπεδο κοκκοποίθςθσ τουσ. Ορίηουμε τθ βζλτιςτθ κοκκοποίθςθ αυτι 

που προςφζρει τισ πιο αναλυτικζσ αναπαραςτάςεισ χρθςτϊν. Ζτςι, αυξάνουμε τον αρικμό 

των επικυμθτϊν ςυςτάδων παρατθρϊντασ το επίπεδο κοκοποίθςθσ των ςυςτάδων 

διαςφαλίηοντασ παράλλθλα τον περιοριςμό των μθ-κενϊν ςυςτάδων. Πςον αφορά τα 

κζντρα των ςυςτάδων, τα ορίηουμε ςφμφωνα με το αποτζλεςμα μιασ διαδικαςίασ προ-

επεξεργαςίασ πριν τθν ζναρξθ του πειράματοσ. Μερικζσ τεχνικζσ που αποφεφγουν επίςθσ 

τθν τυχαία επιλογι κζντρων υπάρχουν ςτθν εργαςία [114].  

Ο αλγόρικμοσ k-means χρθςιμοποιικθκε τόςο ςτθ φάςθ τθσ μικρό-ςυςταδοποίθςθσ όςο 

και τθσ μετά-ςυςταδοποίθςθσ. Στθ φάςθ τθσ μικρό-ςυςταδοποίθςθσ, θ ανάλυςθ βαςίςτθκε 

ςε μικρζσ ομάδεσ και ςε μικρό αρικμό χρθςτϊν. Σφμφωνα με τθν εργαςία [92] θ ανάλυςθ 

τθσ μικρό-εξόρυξθσ δίνει καλφτερα αποτελζςματα για τθν κατανόθςθ τθσ χριςθσ μιασ 

ιςτοςελίδασ και τθσ τρζχουςασ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν. 

Cluster Number of objects Page categories 

1 7 Forums, Main pages 

2 26 Forums, Admin pages 

3 105 Mailbox, Admin pages 

4 34 Mailbox, Main pages 

5 16 Forums, Mailbox 

6 13 Mailbox 

Ρίνακασ 2.2 Αποτελζςματα μικρό-ςυςταδοποίθςθσ 

Ο πίνακασ 2.2 παρουςιάηει τα αποτελζςματα των παραγόμενων μικρό-ςυςτάδων ςε μια 

από τα φάςεισ εκτζλεςθσ, Είναι φανερό πωσ θ διαδικαςία εδϊ διαχωρίηει χριςτεσ ςε 

ομάδεσ ανάλογα με το κεματικό περιεχόμενο των ςελίδων που επιςκζφκθκαν ςτθ 
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τρζχουςα περίοδο. Ζτςι για παράδειγμα θ πρϊτθ ςυςτάδα περιζχει χριςτεσ που 

επιςκζφκθκαν ςελίδεσ του forum μαηί με βαςικζσ ςελίδεσ του κόμβου. Από τθν άλλθ, θ 

δεφτερθ ςυςτάδα περιζχει χριςτεσ που ςελίδεσ του forum και ςελίδεσ διαχείριςθσ (που 

απαιτοφςαν ςφνδεςθ με το ςφςτθμα). Ζτςι, λόγω αυτισ τθσ ιδιότθτασ των μικρό-

ςυςτάδων, οι παραγόμενεσ ςυςτάδεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν ςυςτάςεων ςτουσ χριςτεσ βάςθ τθσ ςυςτάδασ που βρίςκονται. Ζτςι μποροφμε 

να αξιοποιιςουμε τα αποτελζςματα ωσ εξισ: 

 Να ςυλλζξουμε τισ πιο δθμοφιλείσ ςελίδεσ των μεγάλων ςυςτάδων για τθν 

προςωρινι αποκικευςθ για μελλοντικι επίςκεψθ (page caching) 

 Να καταγράψουμε τισ τρζχουςεσ προτιμιςεισ των χρθςτϊν (μια ομάδα ςελίδων) 

και να τουσ προτείνουμε άλλεσ ςελίδεσ που επιςκζφκθκαν χριςτεσ από τθν ίδια 

ςυςτάδα. 

Η τελικι φάςθ του πειράματοσ ιταν θ μετά-ςυςταδοποίθςθ όπου ζγινε εφαρμογι 

μακροπρόκεςμθσ ςυςταδοποίθςθσ. Χρθςιμοποιιςαμε δεδομζνα από τισ 5 προθγοφμενεσ 

εκτελζςεισ και αφοφ μεταςχθματίςαμε τισ μεταβάςεισ των χρθςτϊν από ςυςτάδα ςε 

ςυςτάδα, ςχθματίςαμε τθν ακολουκία κάκε χριςτθ μικουσ 5 που αποτελεί και το ςφνολο 

των περιόδων του πειράματοσ. Μετά μετριςαμε τθν απόςταςθ μεταξφ όλων των 

ακολουκιϊν με τθ μετρικι levenshtein distance και ςχθματίςαμε ζναν πίνακα μεγζκουσ 

670 x 670. Σε αυτό το πίνακα κάκε γραμμι περιγράφει τθν απόςταςθ edit distance μεταξφ 

του τρζχοντοσ χριςτθ και όλων των άλλων (ςυμπεριλαμβανομζνου και του ίδιου). Η 

βαςικι παραδοχι των δεδομζνων αυτϊν είναι θ φπαρξθ ςθμαντικϊν μεταβολϊν που 

παρατθροφνται μεταξφ χρθςτϊν και μικρό-ςυςτάδων, λόγω τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ. Αυτό 

κάνει πιο επιτακτικι τθν ανάγκθ για εκτενι μελζτθ των δεδομζνων αυτϊν. Στθν εικόνα 2.3 

αποτυπϊνονται αυτζσ οι μεταβολζσ μεταξφ ςυςτάδων για ζνα ςυγκεκριμζνο χριςτθ. 

 

Εικόνα 2.4 Μεταβολζσ χριςτθ ανάμεςα ςτισ μικρό-ςυςτάδεσ. 
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Σφμφωνα με τθν εργαςία [126] είναι καλό να κάνουμε μακροπρόκεςμθ ανάλυςθ ζτςι ϊςτε 

να κάνουμε ανάλυςθ ευχρθςτίασ ςτισ ιςτοςελίδεσ που ερευνοφμε. Συνικωσ τα αρχεία 

καταγραφισ (log files) κακϊσ και αποτελζςματα από μικρό-ςυςταδοποίθςθ δεν μποροφν 

να βοθκιςουν ςε τζτοιεσ αναλφςεισ. Αντίκετα, ερευνϊντασ μεγαλφτερο διάςτθμα, μπορεί 

να δϊςει ςυςτάδεσ με χριςτεσ που μοιράηονται κοινζσ ςυνικειεσ και προτιμιςεισ και αυτό 

μπορεί να βοθκιςει ςε κζματα ευχρθςτίασ.  

Από τθ διαδικαςία τθσ τρίτθσ φάςθσ ςυμπεράναμε τα εξισ: 

 Ανάμεςα ςτισ παραγόμενεσ ςυςτάδεσ υπιρχαν μερικζσ που περιείχαν 

ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ επιςκεπτϊν. Για παράδειγμα, θ πλειοψθφία των 

μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ανικαν ςτθν ίδια ςυςτάδα. Το ίδιο ςυνζβθ με το 

προςωπικό του τμιματοσ (Κακθγθτζσ κλπ.). 

 Ραρουςιάςτθκαν ςυςτάδεσ με επιςκζπτεσ που είχαν μονό-κεματικι ςυμπεριφορά 

όπωσ για παράδειγμα επιςκζπτεσ που επιςκζπτονται κάκε μινα ςυγκεκριμζνου 

περιεχομζνου ςελίδεσ (3θ μακρό-ςυςτάδα). 

 Μια άλλθ κατθγορία ςυμπεριφοράσ είναι θ πολφ-κεματικι που παρατθρείται ςτθν 

4θ μακρό-ςυςτάδα. Οι επιςκζπτεσ εκεί βλζπουν ςχεδόν όλεσ τισ ςελίδεσ. 

 Υπάρχουν επίςθσ επιςκζπτεσ που ανικουν ςε μια άλλθ κατθγορία που βρίςκεται 

ανάμεςα ςτισ προθγοφμενεσ δυο. Τζτοιοι επιςκζπτεσ υπάρχουν ςτθ 5θ μακρό-

ςυςτάδα. 

Τα αποτελζςματα τθσ μακρό-ςυςταδοποίθςθσ δίνουν μια διαφορετικι οπτικι των 

επιςκεπτϊν ςε ςχζςθ με αυτά τθσ μικρό-ςυςταδοποίθςθσ. Ζτςι πετυχαίνουμε διαφορετικζσ 

προβολζσ αυτϊν με διαφορετικζσ ερμθνείεσ και ςθμαςίεσ. Τα πειραματικά αποτελζςματα 

δίνουν πολφ ςθμαντικζσ διαπιςτϊςεισ και ςυμπεράςματα. Αρχικά βρικαμε επιςκζπτεσ που 

είχαν παρόμοια χαρακτθριςτικά κατά τθ εξζλιξθ των ροϊν δεδομζνων επιςκζψεων (π.χ. 

επιςκζπτεσ που ζχουν κοινά πρότυπα μεταβολισ μεταξφ των ςυςτάδων). Επιπλζον 

επιβεβαιϊςαμε πωσ μεγάλεσ ςυςτάδεσ (κάκε ςτιγμι) περιζχουν επιςκζπτεσ που είχαν 

επιςκεφκεί το ίδιο ςφνολο ςελίδων οι οποίεσ ιταν ςελίδεσ δυναμικοφ περιεχομζνου με 

ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςε ςχζςθ με άλλεσ ςυςτάδεσ. Συνδυάηοντασ τισ αρχικζσ ςυνόψεισ 

δεδομζνων με τα τελικά αποτελζςματα μποροφμε να παρζχουμε υπθρεςίεσ ςυςτάςεων 

για τθν επίςκεψθ άλλων ςελίδων που δεν ζχουν επιςκεφκεί και πικανό να τουσ 

ενδιαφζρουν. Η τελικι φάςθ τθσ μετά-ςυςταδοποίθςθσ δίνει μια γενικι άποψθ των 

επιςκεπτϊν και μπορεί να βοθκιςει ςτθν αναγνϊριςθ “ςθμαντικϊν” ςυςτάδων που 

περιζχουν επιςκζπτεσ με ςτακερζσ προτιμιςεισ. Τζλοσ αν μελετιςουμε τα ακραία ςθμεία 
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(outliers) τθσ διαδικαςίασ μποροφμε να βροφμε ςελίδεσ που κα πρζπει να 

αναδιοργανωκοφν ςε επίπεδο ευχρθςτίασ.  

Πειρϊματα πολύ-επύπεδησ μεθοδολογύασ ςυςταδοπούηςησ 

Για τουσ ςκοποφσ του δεφτερου πειράματοσ, ζγινε εκτζλεςθ τθσ μεκοδολογίασ για 

διάςτθμα ενόσ μινα. Το πείραμα πραγματοποιικθκε ςε υπολογιςτικό ςφςτθμα με 

λειτουργικό Windows XP, επεξεργαςτι Core2Duo με 2.4 GHz και μνιμθ 4 GB. Η ανάπτυξθ 

τθσ μεκοδολογίασ ζγινε ςε Java. Στα πλαίςια του πειράματοσ, ςυλλζχκθκαν και ζγιναν 

ςυνόψεισ αυτϊν ςε μια βάςθ δεδομζνων για τθν επεξεργαςία τουσ. Για κάκε μοναδικι 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ αποκθκεφςαμε τθ αντίςτοιχθ μετρικι     για κάκε διαφορετικι 

ςελίδα του εξυπθρετθτι. Ζτςι, κάκε χριςτθσ μποροφςε να αναπαραςτακεί με ζνα 

διάνυςμα και ο αρικμόσ των διαςτάςεων του ιταν ο ςυνολικόσ αρικμόσ των διαφορετικϊν 

ςελίδων που μελετικθκαν. 

Για το πρϊτο επίπεδο τθσ ςυςταδοποίθςθσ χρθςιμοποιιςαμε δεδομζνα τθσ πρϊτθσ 

εβδομάδασ οπότε εφαρμόςαμε τθ μεκοδολογία ςυνολικά 7 φορζσ. Για κάκε χρονικι 

περίοδο (μια εβδομάδα) ςχθματίςαμε 8 ςυςτάδεσ. Καταλιξαμε ςε αυτό το νοφμερο μετά 

από πολλζσ πειραματικζσ δοκιμζσ για τθν αποδοτικότερθ εκτζλεςθ του αλγορίκμου. 

Ορίςουμε ςαν τθ βζλτιςτθ κοκκοποίθςθ αυτι που δίνει πιο λεπτομερι αναπαράςταςθ των 

χρθςτϊν. Σχετικά με τα κζντρα των ςυςτάδων, τα αρχικοποιιςαμε χρθςιμοποιϊντασ ξανά 

τα αποτελζςματα μιασ προ-επεξεργαςίασ για το πείραμα. 

Cluster Number of objects Page categories 

1 135 Forums, Main pages 

2 195 Forums, Admin pages 

3 75 Mailbox, Admin pages 

4 387 Mailbox, Main pages 

5 217 Forums, Mailbox 

6 108 Mailbox 

7 179 Forums 

8 71 Admin pages 

Ρίνακασ 2.3 Αποτελζςματα ςυςταδοποίθςθσ πρϊτθσ εβδομάδασ 

Ο πίνακασ 2.3 παρουςιάηει τισ παραγόμενεσ ςυςτάδεσ για τθν πρϊτθ εβδομάδα του 

πειράματοσ. Είναι προφανζσ πωσ οι ςυςτάδεσ ομαδοποιοφν τουσ χριςτεσ βάςθ του 

διαφορετικοφ τφπου του περιεχομζνου των ςελίδων. Για το επόμενο (δεφτερο) επίπεδο 

ςυςταδοποίθςθσ επιλζξαμε χρονικό ορίηοντα δφο εβδομάδων με το ςχθματιςμό 4 

ςυςτάδων αυτι τθ φορά. Ζτςι εφαρμόςαμε τθ διαδικαςία ςυςταδοποίθςθσ ςτισ χρονικζσ 
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περιόδουσ (εβδομάδα 1, εβδομάδα 2) και (εβδομάδα 3, εβδομάδα 4). Οι παραγόμενεσ 

ςυςτάδεσ ςτο επίπεδο αυτό ομαδοποίθςαν ςυςτάδεσ του προθγοφμενου επιπζδου 

δίνοντασ μια γενικότερθ ομαδοποίθςθ των χρθςτϊν κεωρϊντασ χρονικι περίοδο δυο 

εβδομάδων. Τελικά εφαρμόςαμε τελευταία φορά ςυςταδοποίθςθ ςτο τρίτο επίπεδο για 

χρονικό ορίηοντα 4 εβδομάδων. Ο αρικμόσ των παραγόμενων ςυςτάδων ςτο επίπεδο αυτό 

ιταν δυο. 

Το επόμενο ςτάδιο του πειράματοσ ιταν θ δθμιουργία του πίνακα ομοιότθτασ. Στθν 

πραγματικότθτα επιβεβαιϊςαμε τισ παραγόμενεσ ομοιότθτεσ των χρθςτϊν με πρότερθ 

γνϊςθ που είχαμε για τον κόμβο που αναλφςαμε. Για να γίνει πιο εφκολοσ ο υπολογιςμόσ 

αναλφςαμε τθν περίοδο των δυο πρϊτων εβδομάδων. Για τθν αποτίμθςθ τθσ ποιότθτασ 

του πίνακα εςτιάςαμε ςε ομοιότθτεσ μεταξφ χρθςτϊν που ιταν μεγαλφτερεσ ι ίςεσ με 0.8 

και μικρότερεσ ι ίςεσ με 0.2. Για τθν πρϊτθ κατθγορία ηευγαριϊν χρθςτϊν, οι μετριςεισ 

ζδειξαν πωσ οι χριςτεσ είχαν όντωσ παρόμοια ςυμπεριφορά ενϊ για τθ δεφτερθ κατθγορία 

οι χριςτεσ είχαν διαφορετικι ςυμπεριφορά. Ζχοντασ πρότερθ γνϊςθ τόςο των χρθςτϊν 

από τισ θλεκτρονικζσ τουσ διευκφνςεισ (διευκφνςεισ κακθγθτϊν, μεταπτυχιακϊν, φοιτθτϊν 

κ.α.) υπολογίςαμε τθν ακρίβεια των δυο κατθγοριϊν. Ο πίνακασ 2.4 παρακάτω 

παρουςιάηει τθν ακρίβεια για κακεμιά από τισ δυο κατθγορίεσ ομοιοτιτων. 

Category Precision 

Similarity >= 0.8 91% 

Similarity <= 0.2 88% 

Ρίνακασ 2.4 Ακρίβεια πίνακα ομοιότθτασ χρθςτϊν 

Ππωσ φαίνεται, ο πίνακασ ομοιότθτασ αναγνωρίηει με μεγάλθ ακρίβεια χριςτεσ με 

παρόμοια ςυμπεριφορά ι εντελϊσ διαφορετικι ςυμπεριφορά για ςυγκεκριμζνθ χρονικι 

περίοδο. 

Θϋματα ευχρηςτύασ 

Οι μζκοδοι ςυςταδοποίθςθσ δεδομζνων μποροφν να παίξουν πολφ ςθμαντικό ρόλο και 

ςτον παράγοντα ευχρθςτίασ τόςο των εφαρμογϊν διαχείριςθσ ροϊν δεδομζνων όςο και 

τθσ παρεχόμενθσ πλθροφορίασ. Τα ςυςτιματα ροϊν δεδομζνων αναφζρονται ςε ζνα 

τομζα ςχετικά νζο και δεν είναι όλα τουσ ευρζωσ γνωςτά και εμπορικά εκμεταλλεφςιμα. 

Υπάρχουν πολλά ςυςτιματα που κάνουν χριςθ γνωςτϊν τεχνικϊν και περιζχουν 

κακιερωμζνα (standard) τμιματα και πθγζσ δεδομζνων. Υπάρχει ανάγκθ λοιπόν για πιο 

κοινά χρθςιμοποιιςιμα ςυςτιματα με χαρακτθριςτικά ευχρθςτίασ για διευκόλυνςθ άλλων 

ερευνθτϊν και προγραμματιςτϊν. Επίςθσ υπάρχει ανάγκθ τροποποίθςθσ τθσ παρεχόμενθσ 
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πλθροφορίασ προσ τουσ χριςτεσ ζτςι ϊςτε να είναι πιο εφχρθςτθ και πιο ελκυςτικι προσ 

το χριςτθ. Και για τισ δυο περιπτϊςεισ ο όροσ ευχρθςτία αναλφεται ςτθ ςυνζχεια. 

Το ISO 9241-11 [62] περιγράφει τθν ευχρθςτία ςαν “τον βακμό ςτον οποίο ζνα 

προϊόν/υπθρεςία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ για τθν επίτευξθ 

ςυγκεκριμζνων ςκοπϊν με αποτελεςματικότθτα, αποδοτικότθτα, ευχαρίςτθςθ κάτω από 

ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο χριςθσ”. Ζνα εφχρθςτο ςφςτθμα ι υπθρεςία είναι αυτό το 

οποίο είναι ςχεδιαςμζνο να λαμβάνει υπόψθ τα προαναφερκζντα χαρακτθριςτικά.  

Από τθ ςτιγμι που ο όροσ ευχρθςτία είναι πολφ γενικόσ για να μελετθκεί ακριβϊσ, 

ςυνικωσ χωρίηεται ςτουσ παρακάτω όρουσ, ςφμφωνα με τον Nielsen [93]: 

 Ικανότθτα μάκθςθσ (Learnability): Είναι το μζτρο που δείχνει πόςθ εκπαίδευςθ 

απαιτείται πριν να φτάςει κάποιοσ ςε ζνα άριςτο επίπεδο γνϊςθσ τθσ εφαρμογισ. 

 Αποδοτικότθτα (Efficiency): Είναι το χαρακτθριςτικό ενόσ ςυςτιματοσ που 

επιτρζπει ςε ζνα χριςτθ να μεγιςτοποιιςει τθν παραγωγικότθτα. 

 Ικανότθτα ανάκλθςθσ (Memorability): Αυτό δείχνει πόςο εφκολα ζνασ χριςτθσ 

μπορεί να ξανακυμθκεί πωσ να χρθςιμοποιιςει ξανά το ςφςτθμα μετά από ζνα 

χρονικό διάςτθμα.  

 Σφάλματα (Errors): Είναι ζνα μζτρο που βλζπει τθν ορκότθτα και τθν ακρίβεια τθσ 

εργαςίασ που γίνεται για τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.  

 Ικανοποίθςθ (Satisfaction): Είναι το αίςκθμα που πρζπει να ζχει ο χριςτθσ μετά τθ 

χριςθ του ςυςτιματοσ. 

Μζχρι ςιμερα οι πιο διαδεδομζνοι μζκοδοι αποτίμθςθσ τθσ ευχρθςτίασ ιταν θ χριςθ 

ερωτθματολογίων και θ δοκιμι των ςυςτθμάτων με πραγματικοφσ χριςτεσ. Ωςτόςο ςαν 

όροσ θ ευχρθςτία δεν ζχει ερευνθκεί ςε βάκοσ και ειδικά βάςθ του ISO 9241-11.  

Μια διαφορετικι προςζγγιςθ λοιπόν είναι ο ςυνδυαςμόσ χριςθσ ερωτθματολογίου 

ςφμφωνα με το ISO 9241-11. Αναλυτικότερα γίνεται ανάλυςθ τθσ ιδζασ χριςθσ 

ερωτθματολογίου (ανάλογα τθν εφαρμογι ι τθν υπθρεςία) του οποίου οι ερωτιςεισ 

επθρεάηουν με κάποιο ςυντελεςτι (οριςμζνο από τον ερευνθτι) οριςμζνα από τα 

χαρακτθριςτικά τθσ ευχρθςτίασ που αναλφκθκαν παραπάνω. Το ερωτθματολόγιο αυτό 

εφαρμόηεται ςτουσ ςχεδιαςτζσ ςυςτθμάτων και αφοφ αξιολογθκοφν οι απαντιςεισ τουσ 

γίνονται οι απαραίτθτεσ μακθματικζσ αναλφςεισ για τθν αξιολόγθςθ κακενόσ από τα υπό 

εξζταςθ ςυςτιματα ςε κάκε πτυχι τθσ ευχρθςτίασ δίνοντασ ζναν ςυγκεντρωτικό πίνακα 

αξιολόγθςθσ τθσ ευχρθςτίασ των ςυςτθμάτων. Συμπεραςματικά μια τζτοια μεκοδολογία 

μπορεί να οδθγιςει ςτον κακοριςμό μιασ προκακοριςμζνθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ των 

ςυςτθμάτων ζτςι ϊςτε να είναι πιο εφχρθςτα τόςο από άλλουσ ςχεδιαςτζσ όςο και από 

χριςτεσ με τελικό ςκοπό τθ διάδοςθ τουσ. Επίςθσ μπορεί να βοθκιςει ςτθν περαιτζρω 
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βελτίωςθ των υπαρχόντων ςυςτθμάτων όςο είναι αυτό εφικτό μιασ και μια τζτοια 

μεκοδολογία δίνει ακριβι ςτοιχεία για το που ζχει ελλείψεισ ζνα ςφςτθμα ςτον τομζα τθσ 

ευχρθςτίασ. Με αυτό το ςκεπτικό μπορεί να γίνει αποτίμθςθ ενόσ ςυςτιματοσ που ςτθν 

περίπτωςθ μασ είναι ςυςτιματα ροϊν δεδομζνων ι απλά θ υπθρεςία παροχισ 

πλθροφοριϊν ςτον τελικό χριςτθ με τθν εφαρμογι του ανάλογου ερωτθματολογίου είτε 

ςτο ςχεδιαςτι του ςυςτιματοσ, ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, είτε ςτον τελικό χριςτθ, ςτθ 

δεφτερθ περίπτωςθ.  

Με αφορμι τθν παραπάνω μεκοδολογία ευχρθςτίασ ςε αυτι τθν παράγραφο 

παρουςιάηουμε εναλλακτικοφσ τρόπουσ μζτρθςθσ τθσ ευχρθςτίασ ςε ςυςτιματα ροϊν 

δεδομζνων. Εκτόσ από τθ χριςθ ερωτθματολογίων που ιδθ αναφζρκθκε, μπορεί να γίνει 

εφαρμογι τεχνικϊν ανάλυςθσ των ςυςτάδων που ζχουμε ςτθν ζξοδο και να εξάγουμε 

μετρικζσ που να προςδιορίηουν ςε τι επίπεδο ευχρθςτίασ βρίςκεται το εκάςτοτε ςφςτθμα ι 

θ εκάςτοτε υπθρεςία. Επίςθσ μπορεί να ενςωματωκεί ζνασ μθχανιςμόσ ανάκεςθσ βαρϊν 

ςτο ςφςτθμα ροϊν δεδομζνων ζτςι ϊςτε να εκτιμάται θ ευχρθςτία βάςθ του οριςμοφ που 

δόκθκε με μεγαλφτερθ ακρίβεια. 

Τελικά ζχοντασ ςυςτιματα διαχείριςθσ ροϊν δεδομζνων που ικανοποιοφν κάποιεσ 

μετρικζσ ευχρθςτίασ μπορεί να οδθγιςει ςτθν περαιτζρω εξάπλωςθ και διάδοςθ τουσ 

προςφζροντασ υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ. 

Συμπερϊςματα 

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάςτθκαν ζνα μοντζλο για τθ εξόρυξθ δεδομζνων από ροζσ ςτο 

παγκόςμιο ιςτό κακϊσ και μια επζκταςι του, για πολφ-επίπεδθ ςυςταδοποίθςθ των ροϊν 

αυτϊν. Κάναμε μια παρουςίαςθ οριςμζνων προθγοφμενων τεχνικϊν με μεκόδων 

διαχείριςθ ροϊν ςτο παγκόςμιο ιςτό και κακορίςαμε τισ βάςεισ για τουσ αλγορίκμουσ που 

ςτθ ςυνζχεια παρουςιάςαμε. Από τα πειραματικά αποτελζςματα φάνθκε θ χρθςιμότθτα 

τζτοιων μοντζλων και μεκοδολογιϊν μιασ και δίνουν πρακτικά και χριςιμα ςυμπεράςματα 

από τθν ανάλυςθ. Οι λφςεισ που παρουςιάςαμε ςτθν ενότθτα αυτι μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε διάφορα ςυςτιματα που διαχειρίηονται ροζσ δεδομζνων ςτον 

παγκόςμιο ιςτό και μποροφν να επεκτακοφν χρθςιμοποιϊντασ τόςο διαφορετικοφσ 

αλγόρικμουσ ςυςταδοποίθςθσ αλλά και άλλεσ τεχνικζσ εξόρυξθσ δεδομζνων όπωσ κανόνεσ 

ςυςχζτιςθσ και κατθγοριοποίθςθ. 

Η αποδοτικι και γριγορθ διαχείριςθ ροϊν δεδομζνων αποτελεί ζνα διαχρονικό πρόβλθμα, 

ωςτόςο όταν αναφερόμαςτε ςε ςυςτιματα πραγματικοφ χρόνου και ςε ροζσ ςτο 

παγκόςμιο ιςτό, τότε θ ανάγκθ για ςφγχρονεσ, βελτιωμζνεσ και εξελιγμζνεσ τεχνικζσ είναι 

τεράςτια. Οι τεχνικζσ που παρουςιάςτθκαν δίνουν ενκαρρυντικά αποτελζςματα και κα 
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μποροφςαν να εφαρμοςτοφν ςε πραγματικά ςυςτιματα μετά από απαραίτθτεσ 

τροποποιιςεισ ζτςι ϊςτε να γίνει περαιτζρω αξιολόγθςθ τουσ. 
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Κεφϊλαιο 3  

Τεχνικϋσ Συςταδοπούηςησ & Διαχεύριςησ XML 
Εγγρϊφων 
 
Σε αυτι τθν ενότθτα παρουςιάηεται μια μεκοδολογία για τθ ςυςταδοποίθςθ ομογενϊν και 

ετερογενϊν XML εγγράφων κακϊσ και θ επζκταςθ τθσ για τθ διαχείριςθ των εγγράφων 

αυτϊν ςε ομότιμα δίκτυα επικοινωνιϊν. Αρχικά παρουςιάηεται ζνασ ενιαίοσ αλγόρικμοσ 

ςυςταδοποίθςθσ τόςο για ομογενι όςο και για ετερογενι XML ζγγραφα. Ανάλογα με τον 

τφπο των εγγράφων XML, ο αλγόρικμοσ αυτόσ τροποποιεί τθ μετρικι απόςταςθσ, ϊςτε να 

προςαρμοςτεί κατάλλθλα ςτα ειδικά δομικά χαρακτθριςτικά των ομοιογενϊν και 

ετερογενϊν XML εγγράφων. Γίνεται ςφγκριςθ ςτθν ποιότθτα των παραγόμενων ςυςτάδων 

με αυτζσ από τουσ τελευταίουσ αλγόρικμουσ ςυςταδοποίθςθσ XML εγγράφων και 

αποδεικνφεται πωσ ο αλγόρικμοσ αυτόσ υπερζχει ςτθν περίπτωςθ των ομοιογενϊν και 

ετερογενϊν XML εγγράφων. Στθ ςυνζχεια θ τεχνικι αυτι χρθςιμοποιείται ςτον τομζα των 

ομότιμων δικτφων επικοινωνιϊν. Μερικά από τα βαςικά προβλιματα ςτο τομζα αυτό είναι 

οι τεχνικζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αναηιτθςθ, τθν αποδελτίωςθ και τθ διανομι 

των XML εγγράφων μεταξφ των κόμβων ςε ζνα δίκτυο. Για το ςκοπό παρουςιάηεται ζνα 

ομότιμο ςφςτθμα XML εγγράφων που διανζμει αποδοτικά ζνα ςφνολο από 

ομαδοποιθμζνα XML ζγγραφα ςε ζνα ομότιμο δίκτυο επικοινωνίασ για να βελτιςτοποιιςει 

τα ερωτιματα των χρθςτϊν. Η καινοτομία του ςυςτιματοσ ζγκειται ςτθν αποδοτικι 

διανομι των XML εγγράφων και ςτθν καταςκευι ενόσ εικονικοφ ευρετθρίου ςε ζνα 

επίπεδο πάνω από τουσ κόμβουσ του δικτφου. 

Ειςαγωγό 

Ο τομζασ τθσ ςυςταδοποίθςθσ δεδομζνων [52] αποτελεί πρόκλθςθ ςτθ διαχείριςθ 

δεδομζνων. Υπάρχουν διάφορεσ μορφζσ ςυςταδοποίθςθσ ανάλογα το εκάςτοτε πρόβλθμα 

και εφαρμόηονται ςε πλικοσ εφαρμογϊν. Επιπλζον, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδθ 

δεδομζνων τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν. Ζνα είδοσ είναι και αυτά που είναι ςε 

μορφι XML, δθλαδι ςε μια πιο εκλεπτυςμζνθ γλϊςςα ςιμανςθσ όπωσ λζγεται, τα οποία 

χρθςιμοποιοφνται ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ επιςτιμθσ των υπολογιςτϊν. Τα XML ζγγραφα 

ςυνικωσ αναπαρίςτανται με δενδρικι μορφι ςτθν οποία οι κόμβοι αντιςτοιχοφν ςε 



68 
 

ςτοιχεία (elements), χαρακτθριςτικά (attributes) και κείμενο ενϊ οι ςχζςεισ πατζρα / 

παιδιοφ μεταξφ των κόμβων αντιςτοιχοφν ςε εμφϊλευςθ μεταξφ των XML ςυςτατικϊν. Για 

τθν επιτάχυνςθ τθσ επεξεργαςίασ regular path expression ερωτθμάτων, είναι ςθμαντικό να 

μποροφμε γριγορα να προςδιορίηουμε ςχζςεισ πρόγονου-απόγονου μεταξφ οποιουδιποτε 

ηευγαριοφ κόμβων. Για το λόγο αυτό, αντιςτοιχοφμε ετικζτεσ ςτα ςτοιχεία του XML 

εγγράφου με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι εφκολο να βροφμε τισ δομικζσ τουσ ςχζςεισ. 

Η επεξεργαςία και θ διαχείριςθ των XML εγγράφων αποτελεί δθμοφιλι περιοχι ζρευνασ 

τα τελευταία χρόνια [2]. Υπάρχει πλθκϊρα προβλθμάτων τα οποία απαιτοφν λφςεισ 

ωςτόςο το βαςικότερο από αυτά είναι θ βζλτιςτθ ευρετθριοποίθςθ, αποκικευςθ και 

ανάκτθςθ των δεδομζνων. Η ςυςταδοποίθςθ XML εγγράφων δθμιουργεί νζεσ προκλιςεισ, 

αφοφ ζνα αρχείο XML κωδικοποιεί όχι μόνο δεδομζνα αλλά και δομι αυτϊν ςε μια 

οντότθτα. Το γεγονόσ αυτό επθρεάηει τθν αποδοτικι εφαρμογι των παραδοςιακϊν 

αλγόρικμων ςυςταδοποίθςθσ ζτςι ϊςτε να δθμιουργθκοφν ομάδεσ από XML ζγγραφα που 

μοιράηονται παρόμοια χαρακτθριςτικά. Η εκτίμθςθ τθσ ομοιότθτασ είναι ςτενά 

ςυνδεδεμζνθ με τθν μετρικι απόςταςθσ θ οποία χρθςιμοποιείται ςτουσ αλγόρικμουσ 

ςυςταδοποίθςθσ. Στθ βιβλιογραφία, τα δζντρα χρθςιμοποιοφνται ςυχνά για τθ 

μοντελοποίθςθ των XML εγγράφων χωρίσ ςτοιχεία αναφοράσ και θ δομικι ομοιότθτα 

μεταξφ δυο XML εγγράφων μπορεί να κεωρθκεί ωσ κάποια edit distance μεταξφ των 

αντίςτοιχων ετικετϊν των δζντρων. Ωςτόςο, ςτθν XML, μια ιςχυρι ιεραρχικι ςχζςθ 

παρουςιάηεται μεταξφ των ςτοιχείων των εγγράφων. Τα ζγγραφα κεωροφνται παρόμοια 

όχι μόνο για τα όμοια εννοιολογικά ςτοιχεία, αλλά επίςθσ για τισ παρόμοιεσ ςχζςεισ ςτθ 

δομι. Λίγεσ μόνο μζκοδοι ςυςταδοποίθςθσ XML εγγράφων λαμβάνουν υπόψθ 

ςθμαςιολογικζσ μετρικζσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ομαδοποίθςθσ τουσ. Στθ ςυνζχεια 

παρουςιάηονται κάποιεσ αξιοςθμείωτεσ μζκοδοι. 

Ραράλλθλα, με τθν ραγδαία εξάπλωςθ των εφαρμογϊν διαμοιραςμοφ αρχείων, το 

μοντζλο ομότιμου δικτφου (P2P) ζχει γίνει ευρζωσ διαδεδομζνο μαηί με τθν ανάπτυξθ ςτον 

τομζα των κατανεμθμζνων υπθρεςιϊν καταλόγου, τθν αποκικευςθ και τον υπολογιςμό 

πλζγματοσ (Grid Computing) [71][80].  

Υπόβαθρο  

Συςταδοπούηςη XML εγγρϊφων 

Στθ βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετζσ εργαςίεσ που επιλφουν το πρόβλθμα τθσ 

ςυςταδοποίθςθσ XML δεδομζνων προτείνοντασ διάφορεσ τεχνικζσ και αλγόρικμουσ. Γενικά 

το πρόβλθμα τθσ ςυςταδοποίθςθσ XML εγγράφων ζχει δυο διαςτάςεισ: περιεχόμενο και 

δομι. Στθ διάςταςθ του περιεχομζνου απαιτοφνται αποςτάςεισ που υπολογίηουν τθν 
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ομοιότθτα ςφμφωνα με το περιεχόμενο του κειμζνου ςτα ςτοιχεία του εγγράφου. Στθ 

διάςταςθ τθσ δομισ απαιτοφνται αποςτάςεισ που υπολογίηουν τθν ομοιότθτα ςφμφωνα με 

τισ δομικζσ ςχζςεισ των ςτοιχείων. Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτζσ τισ δυο διαςτάςεισ οι 

ςυγγραφείσ ςτθν εργαςία [110] παρουςιάηουν το πρόβλθμα τθσ ςυςταδοποίθςθσ XML 

δεδομζνων ςφμφωνα με τα χαρακτθριςτικά δομισ και περιεχομζνου εμπλουτιςμζνα με 

γνϊςεισ από λεξικολογικι οντολογία. Επίςθσ οι Ma & Chbeir [81] ζχουν μελετιςει τθν 

ομοιότθτα μεταξφ XML δεδομζνων και προτείνουν μια λφςθ ςφμφωνα με τθν οποία 

μποροφν να εξετάηονται τόςο τα περιεχόμενα όςο και θ δομι τουσ βαςιςμζνα ςτο ίδιο 

ςχιμα και χρθςιμοποιϊντασ ζνα πρότυπο για τθν επαλικευςθ και αποτίμθςθ των 

αποτελεςμάτων. Στθν εργαςία [26] οι ςυγγραφείσ προτείνουν μια μεκοδολογία για τθ 

ςυςταδοποίθςθ XML εγγράφων θ οποία βαςίηεται κυρίωσ ςτισ δομικζσ ομοιότθτεσ των 

εγγράφων. Με αυτό το τρόπο χρθςιμοποιοφν τθ δεντρικι φφςθ των XML εγγράφων και 

προτείνουν τεχνικζσ για ταίριαςμα, ςυνζνωςθ και κλάδεμα των δζντρων αυτϊν. Ζνα άλλο 

παράδειγμα είναι αυτό του Dalamagas [27] το οποίο διερευνά τθν εφαρμογι μεκόδων 

ςυςταδοποίθςθσ για τθν ομαδοποίθςθ όμοιων ςε δομι XML εγγράφων. Μοντελοποιϊντασ 

τα XML ζγγραφα ωσ rooted ordered labeled δζντρα, γίνεται ςυςταδοποίθςθ 

χρθςιμοποιϊντασ τθν tree-edit distance μεταξφ αυτϊν των δζντρων όςον αφορά τθν 

ιεραρχικι ςχζςθ των κόμβων τουσ. Μια άλλθ ενδιαφζρουςα εργαςία είναι θ [32], θ οποία 

αςχολείται με τθν ςυςταδοποίθςθ ομογενϊν ςυλλογϊν από κείμενο-κεντρικϊν XML 

εγγράφων. Με τθ χριςθ του κλαςικοφ αλγόρικμου ςυςταδοποίθςθσ k-means ςυνδυάηουν 

ομοιότθτεσ ςε δομι και περιεχόμενο ϊςτε να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα των παραγόμενων 

ςυςτάδων. Μια πρόςφατθ προςζγγιςθ είναι θ [91]. Οι ςυγγραφείσ ςτθν εργαςία τουσ 

προτείνουν ζνα compact level structure representation για κάκε XML ζγγραφο που 

βαςίηεται ςε ςυνόψεισ των κόμβων ανά επίπεδο του XML εγγράφου. Με βάςθ αυτι τθν 

αναπαράςταςθ, ορίηουν μια κατάλλθλθ μετρικι απόςταςθσ για ετερογενι XML ζγγραφα 

και εφαρμόηουν ζναν ιεραρχικό αλγόρικμο ςυςταδοποίθςθσ ςτο ςφνολο των level 

structure representations των εγγράφων. 

Το βαςικό μειονζκτθμα των μεκόδων που παρουςιάςτθκαν παραπάνω είναι θ ζλλειψθ 

μιασ ενιαίασ μεκοδολογίασ ςυςταδοποίθςθσ που κα μπορεί να εφαρμοςτεί αποδοτικά 

τόςο ςε ομογενι όςο και ςε ετερογενι XML ζγγραφα. Τα ετερογενι ζγγραφα προζρχονται 

από διαφορετικά Document Type Definitions (DTDs) και αναπαριςτοφν ςθμαςιολογικά 

διαφορετικζσ πλθροφορίεσ. Τζτοια XML ζγγραφα ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δεν ζχουν 

ίδιεσ ετικζτεσ ςτουσ κόμβουσ αφοφ ανικουν ςε διαφορετικζσ ςθμαςιολογικά κατθγορίεσ. 

Ωςτόςο ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςτα DTD ταινιϊν και θκοποιϊν, τα XML ζγγραφα 

μπορεί να μοιράηονται μερικζσ κοινζσ ετικζτεσ ςτουσ κόμβουσ αλλά μπορεί να ζχουν 

διαφορετικι ςχζςθ γονζα-παιδιοφ μεταξφ αυτϊν των κόμβων. Από τθν άλλθ μεριά, τα 

ομογενι XML ζγγραφα προζρχονται ςυνικωσ από sub-DTD’s του ίδιου DTD. Αυτά τα 

ζγγραφα ςυνικωσ ζχουν το ίδιο ςφνολο από κόμβουσ ανά επίπεδο και οι διαφορζσ τουσ 
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εμφανίηονται θ παρουςία ι απουςία ςυγκεκριμζνων ακμϊν μεταξφ κόμβων διαδοχικϊν 

επιπζδων. Ζτςι, λόγω των διαφορετικϊν δομικϊν χαρακτθριςτικϊν των ομογενϊν και 

ετερογενϊν XML εγγράφων, γίνεται παρακάτω θ παρουςίαςθ μιασ ομοιογενοφσ 

μεκοδολογίασ ςυςταδοποίθςθσ θ οποία μπορεί να κάνει διάκριςθ μεταξφ αυτϊν και να τα 

μεταχειριςτεί ανάλογα με τελικό ςκοπό βελτιωμζνα και ποιοτικότερα αποτελζςματα. 

Διαχεύριςη δεδομϋνων ςε ομότιμα δύκτυα επικοινωνιών 

Με τθν εξάπλωςθ των ςυςτθμάτων διαμοιραςμοφ αρχείων το ομότιμο μοντζλο (P2P 

Model) ζχει γίνει αρκετά δθμοφιλζσ ςε ςυνδυαςμό με κατανεμθμζνεσ υπθρεςίεσ 

καταλόγου, αποκικευςθσ και πλζγματοσ [71][80]. Το μοντζλο αναφζρεται ςε επικοινωνίεσ 

μεταξφ παρόμοιων διεργαςιϊν που εκτελοφνται ςε διαφορετικά υπολογιςτικά ςυςτιματα 

ι επικοινωνία μεταξφ ςυςκευϊν που είναι παρόμοιεσ ςε ςχζςθ με το πϊσ ανταλλάςςουν 

πλθροφορίεσ και δεδομζνα μεταξφ τουσ. Ανάμεςα ςτα χαρακτθριςτικά των ομότιμων 

δικτφων και των εφαρμογϊν που λειτουργοφν ςε αυτά ξεχωρίηουμε τθ δυναμικότθτα των 

πθγϊν δεδομζνων, τθν ευρωςτία, τθν επεκταςιμότθτα, τθν αξιοπιςτία, τθν απουςία 

κεντρικισ διαχείριςθσ και τθν ζλλειψθ ελζγχου ςτθν τοποκζτθςθ των δεδομζνων ςτουσ 

κόμβουσ του δικτφου. 

Στον τομζα των ομότιμων δικτφων ζχουν προτακεί πολλζσ μζκοδοι για τθ διαχείριςθ των 

δεδομζνων. Πςον αφορά τθν αναηιτθςθ πλιρουσ-κειμζνου, θ οποία βαςίηεται ςτο 

περιεχόμενο, ςτθν εργαςία [111] οι ςυγγραφείσ ανζπτυξαν ζνα ομότιμο ςφςτθμα 

ανάκτθςθσ πλθροφορίασ που ονομάςτθκε pSearch, ςτο οποίο θ ςθμαςιολογία των 

εγγράφων υπολογίηεται ςφμφωνα με λανκάνουςα ςθμαςιολογικι ευρετθριοποίθςθ (latent 

semantic indexing) ςτο διανυςματικό χϊρο. Το ςφςτθμα αυτό μπορεί να επιτφχει 

ικανοποιθτικά αποτελζςματα, ςε ςχζςθ με ςυςτιματα ανάκτθςθσ πλθροφορίασ που είναι 

κεντρικά, κάνοντασ αναηιτθςθ μόνο ςε ζνα μικρό αρικμό από κόμβουσ. Στθν εργαςία [1] οι 

ςυγγραφείσ προτείνουν το δίκτυο PGrid το οποίο δθμιουργεί ζνα trie και εκτελεί 

ςυςταδοποίθςθ ςε ςθμαςιολογικά παρόμοια δεδομζνα, παρζχοντασ ζτςι ζνα μια 

εςωτερικι ευρετθριοποίθςθ ςτο δίκτυο. Το BATON [68] αποτελεί ζνα ιςοηυγιςµζνο δζντρο 

επικάλυψθσ που υποςτθρίηει αποδοτικά τόςο ακριβι ερωτιματα όςο και ερωτιματα 

διαςτιματοσ. Κάκε κόμβοσ του δζντρου αποκθκεφεται ςε ζνα κόμβο του δικτφου, και ζχει 

ςυνδζςμουσ προσ τον πατζρα κόμβο, τα παιδιά κόμβουσ, τουσ παρακείμενουσ κόμβουσ και 

τουσ γείτονεσ που είναι ςτο ίδιο επίπεδο. 

Ομότιμα ευρετιρια ζχουν προτακεί για πολυδιάςτατα δεδομζνα ςτισ εργαςίεσ [80] και 

[44]. Σε αυτζσ ο πολυδιάςτατοσ χϊροσ διαςπάται και ςυνενϊνεται όςο οι peers ςυνδζονται 

και αποςυνδζονται με το δίκτυο. Οι Sartiani et al. [104] προτείνουν ζνα ςφςτθμα 

διαχείριςθσ XML δεδομζνων ςε ομότιμα δίκτυα που ονομάηεται XPeer. Το XPeer 

υλοποιείται πάνω ςε μια υφιςτάμενθ μθχανι ερωτθμάτων ςε XML δεδομζνα. Σε αυτό το 
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ςφςτθμα οι πιο ιςχυροί κόμβοι του δικτφου ζχουν περιςςότερεσ υποχρεϊςεισ για ομάδεσ 

από άλλουσ κόμβουσ. Οι κόμβοι δίνουν μια ςφνοψθ των XML δεδομζνων τουσ ςε μορφι 

ενόσ tree-shaped DataGuide [46]. Το XQuery [21] είναι ςχεδιαςμζνο για να παρζχει ζναν 

ευζλικτο και καλά κακοριςμζνο τρόπο αναηιτθςθσ μζςα ςε (θμιδομθμζνων) δεδομζνα που 

είτε είναι φυςικά ι ιδεατά αποκθκευμζνα ςε XML μορφι. Επιπλζον το XKeyword [60] 

παρζχει αποδοτικά ερωτιματα εγγφτθτασ (proximity queries) με λζξεισ κλειδιά ςε μεγάλεσ 

βάςεισ XML γραφθμάτων και το XSearch [24] είναι μια ςθμαςιολογικι μθχανι αναηιτθςθσ 

ςε XML δεδομζνα βαςιςμζνθ ςε λζξεισ κλειδιά επίςθσ. Τζλοσ ςτθν εργαςία [98] οι 

ςυγγραφείσ παρουςιάηουν ζνα ςφςτθμα που ονομάηεται psiX το οποίο λειτουργεί πάνω 

από ζνα υφιςτάμενο κατανεμθμζνο hashing framework. Το psiX υποςτθρίηει με αποδοτικό 

τρόπο τθν τοποκζτθςθ των ςχετικϊν XML εγγράφων ςτο δίκτυο ςφμφωνα με τα XPATH 

ερωτιματα των χρθςτϊν. Αυτό γίνεται με τθ δθμιουργία αλγεβρικϊν υπογραφϊν τόςο των 

XML εγγράφων όςο και των ερωτθμάτων των χρθςτϊν. 

Συνειςφορϊ 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, για να γίνει ςυςταδοποίθςθ ςε ζνα ςφνολο από XML ζγγραφα 

είναι απαραίτθτο να κακοριςτεί μια κατάλλθλθ αναπαράςταςθ των XML εγγράφων κακϊσ 

και μιασ ανάλογθσ μετρικισ απόςταςθσ μεταξφ των αναπαραςτάςεων δυο XML εγγράφων. 

Οριςμζνεσ από τισ προαναφερκείςεσ μεκόδουσ ςυςταδοποίθςθσ είτε χρθςιμοποιοφν ζνα 

πολφπλοκο και δφςκολο τρόπο υπολογιςμοφ τθσ μετρικισ απόςταςθσ [27] είτε προτείνουν 

μια μετρικι απόςταςθσ θ οποία δεν λαμβάνει υπόψθ ςθμαντικι πλθροφορία ςχετικά με τθ 

δομι ι τθ ςθμαςιολογικι πλθροφορία ενόσ XML εγγράφου [32][91]. Επιπλζον, καμία από 

τισ υπάρχουςεσ αναπαραςτάςεισ XML εγγράφων αλλά και μετρικζσ απόςταςθσ δεν 

διακρίνουν τα XML ζγγραφα ςε ομογενι και ετερογενι. Ωςτόςο, για να επιτευχκοφν 

μζγιςτα αποτελζςματα, μια μεκοδολογία ςυςταδοποίθςθσ XML εγγράφων κα πρζπει να 

χειρίηεται διαφορετικά τα ομογενι από τα ετερογενι XML ζγγραφα λόγω των 

διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν που αναφζρκθκαν παραπάνω.  

Στθν ενότθτα αυτι γίνεται επζκταςθ και γενικεφεται θ διαδικαςία τθσ ςυςταδοποίθςθσ 

που προτείνεται ςτθν εργαςία [91]. Η προτεινόμενθ level structure αναπαράςταςθ, αν και 

είναι ςυμπαγισ και ςχετικά μικρι ςε μζγεκοσ, αγνοεί ςθμαντικι πλθροφορία ςχετικά με τθ 

δομι όπωσ οι ςχζςεισ μεταξφ των κόμβων του κάκε επιπζδου. Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε 

εντελϊσ εςφαλμζνα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ςυςταδοποίθςθσ ςτθν περίπτωςθ των 

ομογενϊν XML εγγράφων που ζχουν το ίδιο ςφνολο από ετικζτεσ κόμβων ι ςτθν 

περίπτωςθ των ετερογενϊν XML εγγράφων που ζχουν ζνα υποςφνολο από ίδιεσ ετικζτεσ 

κόμβων. Επίςθσ θ προτεινόμενθ μετρικι απόςταςθσ απευκφνεται κυρίωσ ςε ετερογενι 

XML ζγγραφα. Ωςτόςο, θ μετρικι αυτι κα μποροφςε να τροποποιθκεί για τθν περίπτωςθ 
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των ομογενϊν XML εγγράφων, για τα οποία απαιτείται μια διαφορετικι προςζγγιςθ. 

Σχετικά με τθ διαδικαςία ςυςταδοποίθςθσ, οι ςυγγραφείσ μπορεί να προτείνουν τθ χριςθ 

ενόσ ιεραρχικοφ αλγόρικμου, όμωσ δεν αναφζρουν πωσ ορίηεται ζνασ cluster 

representative και δεν λαμβάνουν υπόψθ πωσ θ πλειοψθφία των XML εγγράφων 

αυξάνεται ραγδαία με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του απαιτοφμενου χρόνου για τθ 

διαδικαςία τθσ ςυςταδοποίθςθσ. 

Για να αντιμετωπιςτοφν τα παραπάνω προβλιματα, παρουςιάηουμε τθ LevelEdge, μια νζα 

δομθμζνθ αναπαράςταςθ των XML εγγράφων βαςιςμζνθ ςε ςυνόψεισ των ακμϊν και ςε 

μια κατάλλθλθ μετρικι απόςταςθσ μεταξφ των XML εγγράφων βαςιςμζνθ ςτισ LevelEdge 

αναπαραςτάςεισ των XML εγγράφων.  

Η αναπαράςταςθ αυτι, τθσ δομισ, ςυνοψίηει ανά επίπεδο τα πιο ςθμαντικά δομικά 

ςτοιχεία ενόσ XML εγγράφου: τισ ακμζσ, αντί για τουσ κόμβουσ και μπορεί να 

προςαρμοςτεί κατάλλθλα και ςτθν περίπτωςθ των ομογενϊν XML εγγράφων. Επιπλζον, 

για να γίνει αποδοτικότερθ θ διαδικαςία τθσ ςυςταδοποίθςθσ κακϊσ και των 

αποτελεςμάτων τθσ, παρουςιάηουμε τθ χριςθ ενόσ διαιρετικοφ αλγόρικμου 

ςυςταδοποίθςθσ (partitional clustering algorithm) μαηί με μια κακοριςμζνθ cluster 

representative δομι. Τα XML ζγγραφα αναπαριςτϊνται από τθν αντίςτοιχθ LevelEdge και 

οι αποςτάςεισ τουσ υπολογίηονται χρθςιμοποιϊντασ τθ κακοριςμζνθ μετρικι απόςταςθσ. 

Επιπρόςκετα, παρουςιάηεται μια τεχνικι ευρετθριοποίθςθσ των αποτελεςμάτων 

ςυςταδοποίθςθσ για να βελτιωκεί θ υπάρχουςα διαδικαςία ερωτθμάτων ςτο ςφνολο των 

ομογενϊν και ετερογενϊν XML εγγράφων. 

Στθ ςυνζχεια χρθςιμοποιϊντασ τθ δομι LevelEdge αλλά και τον διαιρετικό αλγόρικμο 

ςυςταδοποίθςθσ παρουςιάηουμε ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ XML εγγράφων ςε ομότιμα 

δίκτυα επικοινωνιϊν. Οι περιςςότερεσ εργαςίεσ ςτο τομζα τθσ ευρετθριοποίθςθσ και τθσ 

υποςτιριξθσ ερωτθμάτων XML δεδομζνων ςε ομότιμα δίκτυα επικοινωνιϊν βαςίηονται 

ςτθν αποςφνκεςθ μονοπατιοφ (path decomposition). Ρολφπλοκα ερωτιματα χρθςτϊν, 

αποςυνκζτονται ςε διαφορετικά μονοπάτια και αυτά τα μονοπάτια αναηθτοφνται ςτο 

δίκτυο. Τα αποτελζςματα ςυνενϊνονται για να βρεκοφν τα επικυμθτά XML ζγγραφα. Αυτι 

θ προςζγγιςθ μπορεί να αυξιςει αρκετά τα hops που απαιτοφνται για τθν εφρεςθ των 

ςχετικϊν XML εγγράφων ςε ζνα ομότιμο δίκτυο. Επίςθσ όςεσ εργαςίεσ ζχουν γίνει κάνουν 

τυχαία διανομι των εγγράφων ςτουσ κόμβουσ του δικτφου. Ζτςι αν και θ παραπάνω 

προςζγγιςθ δεν επιφζρει κάποιο περιοριςμό ωσ προσ το είδοσ των XML εγγράφων που κα 

υπάρχουν ςε κάκε κόμβο, ζχει ωσ αποτζλεςμα πιο πολφπλοκουσ αλγόρικμουσ για τθν 

ευρετθριοποίθςθ και τθν εφαρμογι ερωτθμάτων ςτα δεδομζνα. 

Το καινοτόμο ςφςτθμα που παρουςιάηουμε ςτθ ςυνζχεια καλείται PeerXML και 

διαφοροποιείται από τισ προθγοφμενεσ εργαςίεσ. Αρχικά δεν κάνει τυχαία διανομι των 
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εγγράφων ςτο δίκτυο, ειςάγοντασ ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ για το ποια XML ζγγραφα κα 

αποκθκεφονται ςε κάκε κόμβο. Ριο ςυγκεκριμζνα, βαςίηεται ςτθ τεχνικι τθσ 

ςυςταδοποίθςθσ των εγγράφων για τθν αποδοτικι διαμοίραςθ τουσ ςτο δίκτυο. Κάκε 

κόμβοσ μπορεί να ζχει ζγγραφα τθσ ίδιασ ςυςτάδασ, εξαςφαλίηοντασ μια ομογενι διανομι 

των δεδομζνων. Επίςθσ κόμβοι που είναι φυςικά κοντά μεταξφ τουσ, ζχουν ζγγραφα τθσ 

ίδιασ ςυςτάδασ για τθν μείωςθ των hops. 

Πςον αφορά τθν ευρετθριοποίθςθ, το ςφςτθμα PeerXML δθμιουργεί ζνα ιεραρχικό 

ευρετιριο των αποκθκευμζνων XML εγγράφων που βαςίηεται ςτο VBI-tree και το οποίο 

χρθςιμοποιεί multi-level Bloom filters για να μειϊςει το μζγεκοσ του ευρετθρίου. Μια 

τζτοια προςζγγιςθ ευρετθριοποίθςθσ ζχει χρθςιμοποιθκεί από το psiX [98]. Ωςτόςο το psiX 

απαιτεί ζνα υφιςτάμενο DHT δίκτυο για να λειτουργιςει, ενϊ το ευρετιριό μασ δεν ζχει 

τζτοιουσ περιοριςμοφσ. Τζλοσ ο αλγόρικμοσ ερωτθμάτων που παρουςιάηουμε επιτρζπει 

ολιςτικό τρόπο επεξεργαςίασ των ερωτθμάτων (ακόμα και με τθν φπαρξθ ‘//’) και ζτςι 

εξαλείφονται επιπλζον hops κατά τθν αναηιτθςθ. 

Συνολικά το ςφςτθμα αυτό είναι καινοτόμο γιατί: 

 Χρθςιμοποιεί ζναν νζο αλγόρικμο ςυςταδοποίθςθσ για τθ διανομι των εγγράφων 

ςτο δίκτυο. 

 Υποςτθρίηει πολφ-επίπεδθ ευρετθριοποίθςθ βαςιςμζνθ ςτο VBI-tree [69]. 

 Χρθςιμοποιεί multi-level Bloom filters για τον γριγορο ζλεγχο ερωτθμάτων ςε 

ζγγραφα 

 Χειρίηεται αποδοτικά τισ πράξεισ διαγραφή, ειςαγωγή και αντικατάςταςη ςτα 

αποκθκευμζνα ζγγραφα. 

Η δομό των XML εγγρϊφων 

Η δομό LevelStructure 

Οι ςυγγραφείσ ςτθν εργαςία [91] ειςαγάγουν τθ δομι LevelStructure. Ρρόκειται για μια 

ςυμπαγι δομθμζνθ ςφνοψθ ενόσ XML εγγράφου. Η δομι αυτι ομαδοποιεί τουσ 

ξεχωριςτοφσ XML κόμβουσ για κάκε επίπεδο του εγγράφου και ζτςι οργανϊνεται ςαν ζνα 

διάνυςμα επιπζδων, όπου κάκε επίπεδο περιζχει μια λίςτα με διαφορετικοφσ κόμβουσ του 

XML εγγράφου. Ζνα παράδειγμα ενόσ XML εγγράφου και τθσ αντίςτοιχθσ LevelStructure 

δομισ του φαίνεται ςτθν εικόνα 3.1(α) και ςτθν 3.1(β) αντίςτοιχα. 

Ο ακζραιοσ αρικμόσ κάτω από κάκε ετικζτα κόμβου ςτθν εικόνα 3.1.(α) είναι θ αντίςτοιχθ 

κωδικοποίθςθ του. Αυτοί οι ακζραιοι χρθςιμοποιοφνται για να αναπαραςτιςουν τουσ 

κόμβουσ ςτθ LevelStructure δομι όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 3.1.(β). Αν και θ δομι αυτι 
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είναι ςυμπαγισ και ςχετικά μικρι ςε μζγεκοσ, ζχει ςθμαντικά μειονεκτιματα τα οποία 

μποροφν να επιφζρουν εντελϊσ εςφαλμζνα αποτελζςματα κατά τθ διαδικαςία τθσ 

ςυςταδοποίθςθσ ενόσ ςυνόλου από XML ζγγραφα που αναπαρίςτανται από τισ 

LevelStructure δομζσ τουσ. Αναλυτικότερα θ δομι αυτι δεν ςυγκρατεί πλθροφορία ςχετικά 

με τισ δομικζσ ςχζςεισ (πατζρα/παιδιοφ, προγόνου/απογόνου) μεταξφ των κόμβων. 
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Εικόνα 3.1. Ραράδειγμα των LevelStructure & LevelEdge 

Η μόνθ δομικι πλθροφορία που περιζχεται ςτθ δομι LevelStructure είναι το ποιοι κόμβοι 

παρουςιάηονται ςτο κάκε επίπεδο του XML εγγράφου, ενϊ οι ςχζςεισ μεταξφ κόμβων 

διαφορετικϊν επιπζδων λείπουν. Ζτςι, είναι πικανό θ ίδια δομι LevelStructure να 

αντιςτοιχεί ςε δυο δομικά διαφορετικά XML ζγγραφα, όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα 3.2. 

Η εικόνα 3.2 απεικονίηει ζνα παράδειγμα των δυο XML εγγράφων που περιζχουν τουσ 

ίδιουσ διαφορετικοφσ κόμβουσ ςε κάκε επίπεδο, αλλά οι ςχζςεισ πατζρα/παιδιοφ μεταξφ 

των κόμβων είναι διαφορετικζσ ςε κάκε ζγγραφο. Ωςτόςο τα δυο XML ζγγραφα 

ςυνοψίηονται από τθν ίδια LevelStructure δομι. Αυτό ςυμβαίνει πολφ ςυχνά ςε ομογενι 

XML ζγγραφα τα οποία προζρχονται από sub DTDs των ίδιων DTD ι ςε περιπτϊςεισ 

ετερογενϊν XML εγγράφων που ζχουν ίδιεσ ετικζτεσ ςτουσ κόμβουσ αλλά ζχουν 

διαφορετικζσ δομικζσ ςχζςεισ μεταξφ κόμβων. 

A

1

B

2

D

4

E

5

4 5 6

2 3

1Level 0

Level 1

Level 2

(a) XML Document D1
(c) Level Structure of D1 and D2

C

3

F

6
G

7

B

2

D

4

E

5

C

3

F

6
G

7

A

1

7

(b) XML Document D2
 

Εικόνα 3.2. Αναπαράςταςθ δυο διαφορετικϊν XML εγγράφων από τθν ίδια Level Structure. 
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Ζτςι είναι αντιλθπτό πωσ θ αναπαράςταςθ ενόσ XML εγγράφου με δομι LevelStructure 

είναι ανεπαρκισ όταν κζλουμε να κάνουμε ςυςταδοποίθςθ είτε τα ζγγραφα αυτά είναι 

ομογενι είτε είναι ετερογενι. 

Η δομό LevelEdge 

Η δομι LevelEdge δίνει λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ δομισ LevelStructure και βαςίηεται ςε 

ςυνόψεισ των ακμϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα ομαδοποιεί τισ διαφορετικζσ ακμζσ ςε κάκε 

επίπεδο του εγγράφου. Είναι μια δομι οργανωμζνθ ςαν διάνυςμα επιπζδων, όπου κάκε 

επίπεδο περιζχει μια λίςτα με διαφορετικζσ ακμζσ. Κάκε μια αυτζσ τισ ακμζσ είναι 

μοναδικά οριςμζνθ από τουσ δυο μοναδικοφσ κόμβουσ που ςυνδζει. Αρχικά, οι 

διαφορετικζσ ακμζσ κωδικοποιοφνται ςε ακζραιουσ αρικμοφσ και μετά αυτοί 

χρθςιμοποιοφνται για τθ καταςκευι τθσ δομισ LevelEdge. Στθν εικόνα 3.1(c) 

παρουςιάηεται θ LevelEdge δομισ του XML εγγράφου τθσ εικόνασ 3.1.(a). Οι ακζραιοι ςτο 

πλάι κάκε ακμισ του εγγράφου είναι οι κωδικοποιιςεισ των αντίςτοιχων αυτϊν ακμϊν. 

Ζτςι για παράδειγμα, όλεσ οι ακμζσ Paper-Author κωδικοποιοφνται ςτον ακζραιο 3, ενϊ οι 

ακμζσ Poster-Author κωδικοποιοφνται ςτον ακζραιο 5. Ππωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 3.1 (c), 

θ ςυγκεκριμζνθ δομι αποτελείται από δυο μόνο επίπεδα κακϊσ δεν υπάρχουν ακμζσ ςε 

3ο επίπεδο. Το επίπεδο 0 περιζχει τισ ακμζσ 1, 2 που αντιςτοιχοφν ςτισ εξερχόμενεσ ακμζσ 

του κόμβου Conference ενϊ ςτο επίπεδο 1 υπάρχουν οι ακμζσ 3, 4, 5, 6 και 7 που 

αντιςτοιχοφν ςτισ εξερχόμενεσ ακμζσ των κόμβων ςτο επίπεδο 1 του εγγράφου. 

Η δομι LevelEdge πλεονεκτεί ζναντι τθσ LevelStructure για το γεγονόσ ότι διατθρεί τισ 

δομικζσ ςχζςεισ μεταξφ των κόμβων διαδοχικϊν επιπζδων ςε ζνα XML ζγγραφο με τθ 

χριςθ των ακμϊν τουσ. Κάκε ακμι αναπαριςτά τθ ςχζςθ πατζρα/παιδιοφ μεταξφ των 

κόμβων που αντιςτοιχεί ςτα δυο τθσ άκρα. Με αυτό το τρόπο θ δομι ςυνοψίηει όλεσ τισ 

μοναδικζσ ςχζςεισ πατζρα/παιδιοφ μζςα ςτο ζγγραφο ςε αντίκεςθ με τθ δομι 

LevelStructure που κάνει απλι ςφνοψθ των διαφορετικϊν κόμβων. Τόςο ςτθν περίπτωςθ 

ομογενϊν όςο και ετερογενϊν εγγράφων θ ςφνοψθ αυτι των ακμϊν αρκεί για να γίνει 

διάκριςθ μεταξφ ςθμαςιολογικά και δομικά διαφορετικϊν XML εγγράφων. Για παράδειγμα 

ασ κεωριςουμε ζνα ςφνολο ετερογενϊν XML εγγράφων που βαςίηονται ςε διαφορετικά 

DTDs και δεν ζχουν ίδιεσ ετικζτεσ ςτουσ κόμβουσ τουσ. Σε αυτι τθ περίπτωςθ τόςο θ δομι 

LevelEdge όςο και θ LevelStructure μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ζτςι ϊςτε να 

διακρίνουμε δυο διαφορετικά XML ζγγραφα μεταξφ τουσ. Ωςτόςο υπάρχει και θ 

περίπτωςθ όπου μερικά ζγγραφα μπορεί να ζχουν ζνα υποςφνολο από ίδιεσ ετικζτεσ ςτουσ 

κόμβουσ αλλά με διαφορετικι ςχζςθ πατζρα/παιδιοφ μεταξφ αυτϊν των κόμβων. Σε αυτι 

τθ περίπτωςθ οι δομζσ LevelEdge κα είναι διαφορετικζσ μιασ και κωδικοποιοφν ακμζσ και 

όχι κόμβουσ. Από τθν άλλθ πλευρά οι αντίςτοιχεσ LevelStructure δομζσ μπορεί να είναι 

παρόμοιεσ ζτςι ϊςτε να κεωρθκοφν ομογενι τα εν λόγω ζγγραφα. Πςον αφορά τα 
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ομογενι ζγγραφα θ δομι LevelStructure αποτυγχάνει να διακρίνει δυο ζγγραφα μεταξφ 

τουσ όταν βαςίηονται ςε διαφορετικά sub-DTDs κακϊσ ζχουν ίδιο ςφνολο ετικετϊν ςτουσ 

κόμβουσ κάκε επιπζδου. Σε αντίκεςθ με τθ LevelStructure, θ δομι LevelEdge μπορεί να 

διακρίνει δυο XML ζγγραφα μεταξφ τουσ, κακϊσ διαφζρουν ςτο αν υπάρχουν ι όχι 

επιπλζον ακμζσ ςε κάποια επίπεδα (π.χ. προαιρετικά χαρακτθριςτικά ι/και προαιρετικοί 

κόμβοι-παιδιά). Αυτό είναι ζνα πολφ ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ δομισ LevelEdge μιασ 

και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να κακοριςτεί θ κατάλλθλθ μετρικι απόςταςθσ μεταξφ 

δυο LevelEdge δομϊν. Η μετρικι αυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ διαδικαςία 

ςυςταδοποίθςθσ ενόσ ςυνόλου ομογενϊν ι ετερογενϊν XML εγγράφων. 

Μετρικό απόςταςησ δομών 

Για να εφαρμοςτεί θ διαδικαςία τθσ ςυςταδοποίθςθσ είναι απαραίτθτο να χρθςιμοποιθκεί 

μια κατάλλθλθ μετρικι απόςταςθσ μεταξφ δυο LevelEdge δομϊν. Η μετρικι αυτι κα 

πρζπει να προςεγγίηει τθν πραγματικι ςθμαςιολογικι και δομικι απόςταςθ μεταξφ των 

δυο αντίςτοιχων XML εγγράφων. Επίςθσ κα πρζπει να διακρίνει αν πρόκειται για ομογενι 

ι ετερογενι ζγγραφα ϊςτε να προςαρμόηεται ανάλογα. Βαςιηόμενοι ςτα παραπάνω, 

παρουςιάηουμε τθ μετρικι ομοιότθτασ μεταξφ δυο LevelEdge δομϊν και ορίηουμε τθν 

αντίςτοιχθ μετρικι απόςταςθσ βαςιςμζνθ ςτθ μετρικι αυτι. Ασ κεωριςουμε δυο 

LevelEdge δομζσ    και    με    και    επίπεδα αντίςτοιχα και ζναν κετικό ακζραιο a > 0. 

Ζςτω m = min(  ,   ) και M = max(  ,   ). Ορίηουμε το μζτρο ομοιότθτασ μεταξφ    και    

ωσ εξισ: 

         
     

        
   

     
        

   

 3.1 

όπου το    δθλϊνει τον αρικμό των κοινϊν διαφορετικϊν ακμϊν ςτο επίπεδο i των    και 

   ενϊ το    δθλϊνει το ςυνολικό αρικμό των διαφορετικϊν ακμϊν ςτο επίπεδο j των    

και   . Ο ακζραιοσ α είναι ζνασ ςυντελεςτισ βαρφτθτασ και δθλϊνεται από το χριςτθ. 

Χρθςιμοποιείται για να δείξει πωσ ακμζσ υψθλότερου επιπζδου είναι ςθμαςιολογικά πιο 

ςθμαντικζσ ςτα XML ζγγραφα. Ο παρανομαςτισ ςτθ ςχζςθ 3.1 δθλϊνει το ςυνολικό βάροσ 

όλων των διαφορετικϊν ακμϊν και ςτα δφο δζντρα, ενϊ ο αρικμθτισ δθλϊνει το ςυνολικό 

βάροσ των κοινϊν ακμϊν ςτα επίπεδα των    και   . Με αυτό το τρόπο, όςο πιο κοινζσ 

ακμζσ ςε υψθλά επίπεδα ζχουν δυο LevelEdge δομζσ, τόςο πιο όμοιεσ είναι. Η ιδζα τθσ 

ςτάκμιςθσ του αρικμοφ των κοινϊν ακμϊν ςφμφωνα με το αντίςτοιχο επίπεδο βαςίηεται 

ςτο γεγονόσ πωσ οι ακμζσ που είναι ςε υψθλότερα επίπεδα ενόσ XML εγγράφου 

ςυνειςφζρουν ςθμαςιολογικά περιςςότερο από αυτζσ των χαμθλότερων επιπζδων. 

Η ομοιότθτα κυμαίνεται από 0 ζωσ 1, όπου το 0 υποδθλϊνει τθν ολοκλθρωτικι 

διαφοροποίθςθ ςε δομι των αντίςτοιχων XML εγγράφων ενϊ το 1 υποδθλϊνει τθν 
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απόλυτθ ομοιότθτα τθσ δομισ των αντίςτοιχων XML εγγράφων. Η μετρικι ομοιότθτασ ςτθ 

ςχζςθ 4.1 χρθςιμοποιείται ςτθν περίπτωςθ που χειριηόμαςτε ομογενι ζγγραφα. Ππωσ ζχει 

ιδθ αναφερκεί, τα ομογενι XML ζγγραφα προζρχονται από sub-DTDs του ίδιου DTD. Αυτό 

ςθμαίνει πωσ υπάρχουν κοινζσ ακμζσ ςτο ίδιο επίπεδο ςε δυο ζγγραφα. Γι αυτό και θ 

μετρικι ομοιότθτασ ακολουκεί μια αυςτθρι διαδικαςία ταιριάςματοσ όπου οι κοινζσ 

ακμζσ αναηθτοφνται μόνο ςτο ίδιο επίπεδο και ςτα δυο XML ζγγραφα. Η εικόνα 3.3 

απεικονίηει ζνα παράδειγμα υπολογιςμοφ τθσ ομοιότθτασ μεταξφ δυο LevelEdge δομϊν 

ομογενϊν XML εγγράφων χρθςιμοποιϊντασ ςυντελεςτι βαρφτθτασ ίςο με 2. 
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1Level 0
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Level 2 7 4 5 7
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1 2
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Εικόνα 3.3. Ραράδειγμα μζτρθςθσ ομοιότθτασ μεταξφ ομογενϊν XML εγγράφων. 

Ωςτόςο δυο ετερογενι XML ζγγραφα μπορεί να ζχουν κοινζσ ακμζσ ςε διαφορετικά 

επίπεδα. Για παράδειγμα το ζγγραφο Α μπορεί να ζχει μια ακμι Ε ςτο επίπεδο i ενϊ ζνα 

ζγγραφο Β μπορεί να ζχει μια ακμι E ςτο επίπεδο j. Τζτοιου είδουσ ταιριάςματα ςε 

διαφορετικά επίπεδα είναι οι πιο κλαςςικζσ περιπτϊςεισ ςτα ετερογενι ζγγραφα λόγω των 

διαφορετικϊν DTDs. Για το λόγο αυτό το μζτρο ομοιότθτασ κα πρζπει να τροποποιθκεί ζτςι 

ϊςτε να είναι πιο “ανεκτικό” ςτθ διαδικαςία ταιριάςματοσ. Ζτςι αντί να γίνεται ζλεγχοσ 

των κοινϊν ακμϊν ςτο ίδιο επίπεδο δυο εγγράφων, επιτρζπεται το ταίριαςμα κοινϊν 

ακμϊν ςε διαφορετικά επίπεδα κάκε εγγράφου. Με αυτό το τρόπο είναι δυνατι θ εφρεςθ 

μερικϊν από τα ταιριάςματα των δυο εγγράφων ακόμα και όταν ςυμβαίνει ςε διαφορετικά 

επίπεδα του κάκε εγγράφου. Στθ ςυνζχεια δίνεται ο οριςμόσ του νζου μζτρου ομοιότθτασ 

μεταξφ δυο ετερογενϊν XML εγγράφων και ζπειτα περιγράφουμε τθ διαδικαςία ακριβοφσ 

ταιριάςματοσ για τον υπολογιςμό του μζτρου ομοιότθτασ. 

Το μζτρο ομοιότθτασ μεταξφ δυο LevelEdge δομϊν    και    ετερογενϊν XML εγγράφων 

ορίηεται ωσ εξισ: 
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 3.2 

όπου   
  δθλϊνει τον αρικμό των κοινϊν ακμϊν ςτο επίπεδο i τθσ    και κάποιου επιπζδου 

τθσ   , το   
  δθλϊνει τον αρικμό των κοινϊν ακμϊν ςτο επίπεδο k τθσ    και κάποιου 

επιπζδου τθσ   . Η ςθμαςιολογία αρικμθτι και παρανομαςτι είναι ίδια με αυτι τθσ 

ςχζςθσ 3.1. Η μόνθ διαφορά είναι ςτο τρόπο κακοριςμοφ των κοινϊν ακμϊν και ςτον 

υπολογιςμό των αντίςτοιχων βαρϊν. 

Τα   
  και   

  προκφπτουν από μια διαδικαςία ταιριάςματοσ ςφμφωνα με τθν οποία 

γίνεται ταίριαςμα κάκε επιπζδου i τθσ    με ζνα επίπεδο j τθσ    με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα 

δυο αντίςτοιχα επίπεδα να περιζχουν τουλάχιςτο μια κοινι ακμι. Εφόςον αυτό ςυμβεί, 

για παράδειγμα μεταξφ του επιπζδου i - 1 τθσ    και του επιπζδου k τθσ   , τότε το 

επίπεδο i τθσ    μπορεί μόνο να ταιριάηει με ζνα επίπεδο j τθσ    για το οποίο ιςχφει j > k. 

Η διαδικαςία ταιριάςματοσ όπωσ ορίηεται ςτθ ςχζςθ 3.2. γίνεται ωσ εξισ: 

 Αναηθτοφμε κοινζσ ακμζσ ςτο επίπεδο 0 τθσ    και τθσ   . Εφόςον βρεκεί ζςτω και 

μια κοινι ακμι, κζτουμε τα   
  και   

  ίςα με τον αρικμό των κοινϊν ακμϊν που 

βρζκθκαν και ςυνεχίηουμε ςτο 2ο βιμα. Διαφορετικά προχωράμε ςτο 3ο βιμα. 

 Ρροχωράμε ςτο επόμενο επίπεδο των    και    αυξάνοντασ τα i, k κατά 1. 

Αναηθτοφμε για κοινζσ ακμζσ ξανά. Εφόςον βρεκεί ζςτω και μια, κζτουμε τα   
  και 

  
  ίςα με τον αρικμό των κοινϊν ακμϊν που βρζκθκαν και ςυνεχίηουμε ςτο 2ο 

βιμα. Διαφορετικά προχωράμε ςτο 3ο βιμα. 

 Ρροχωράμε ςτο επόμενο επίπεδο μόνο τθσ    αυξάνοντασ το k κατά 1 και 

αναηθτοφμε για κοινζσ ακμζσ ςτο επίπεδο i του    και το νζο επίπεδο k του   . 

Εφόςον βρεκεί ζςτω και μια κοινι ακμι, κζτουμε τα   
 και   

  ίςα με τον αρικμό 

των κοινϊν ακμϊν που βρζκθκαν και ςυνεχίηουμε ςτο 2ο βιμα. Διαφορετικά 

προχωράμε ςτο 3ο βιμα. 

 Επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω μζχρι να εξεταςτοφν όλα τα επίπεδα ςε κάκε 

δομι. 

Στθν εικόνα 3.4 παρουςιάηεται ζνα παράδειγμα υπολογιςμοφ τθσ ομοιότθτασ μεταξφ δυο 

LevelEdge δομϊν    και    ετερογενϊν XML εγγράφων χρθςιμοποιϊντασ τθ ςχζςθ 3.2 με 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ 2. Για παράδειγμα, κατά τθ διαδικαςία ταιριάςματοσ, δεν βρζκθκαν 
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κοινζσ ακμζσ ςτο 1ο επίπεδο των    και   . Ζτςι προχωράμε ςτο 2ο επίπεδο του   . Σε αυτό 

το ςθμείο, βρίςκουμε δυο κοινζσ ακμζσ (ακμι 2 και ακμι 3) μεταξφ του 1ου επιπζδου του 

   και του 2ου επιπζδου του   , οπότε ζχουμε   
    και   

   . 

Ππωσ και πριν ζτςι και εδϊ θ ομοιότθτα τθσ ςχζςθσ 3.2 κυμαίνεται από 0 ζωσ 1, όπου το 0 

υποδθλϊνει θ ολοκλθρωτικι διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των XML εγγράφων ενϊ το 1 

υποδθλϊνει θ απόλυτθ ομοιότθτα ςε δομι των XML εγγράφων. 

Αφοφ ορίςαμε τθν ομοιότθτα μεταξφ δυο LevelEdge δομϊν τόςο ςε ομογενι όςο και 

ετερογενι XML ζγγραφα, ορίηουμε ςτθ ςυνζχεια τθ μετρικι απόςταςθσ μεταξφ δυο 

LevelEdge δομϊν ωσ εξισ: 

                    
 3.3 
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Εικόνα 3.4. Ραράδειγμα μζτρθςθσ ομοιότθτασ μεταξφ ετερογενϊν XML εγγράφων 

Η τιμι τθσ μετρικι απόςταςθσ κυμαίνεται μεταξφ 0 και 1, όπου το 0 υποδθλϊνει θ 

απόλυτθ ομοιότθτα ςε δομι των XML εγγράφων ενϊ το 1 υποδθλϊνει θ ολοκλθρωτικι 

διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των XML εγγράφων. Η μετρικι αυτι χρθςιμοποιείται ςτθ 

ςυνζχεια για τθ διαδικαςία ςυςταδοποίθςθσ. 

Ο αλγόριθμοσ ςυςταδοπούηςησ XEdge 

Η ραγδαία αφξθςθ του όγκου των δεδομζνων που αναπαρίςτανται ςε XML μορφι ζχει 

οδθγιςει ςε ανάλογθ αφξθςθ του αρικμοφ των διακζςιμων XML εγγράφων. Για το ςκοπό 

αυτό τα ςυςτιματα διαχείριςθσ τζτοιων εγγράφων κα πρζπει να μποροφν να 

επεξεργάηονται ι και να ομαδοποιοφν τα δεδομζνα αποδοτικά και αποτελεςματικά. 
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Βαςιηόμενοι ςε αυτι τθν ανάγκθ, ςτθν ςυνζχεια παρουςιάηουμε ζναν νζο αλγόρικμο 

ςυςταδοποίθςθσ XML εγγράφων που ονομάηεται XEdge. Ρρόκειται για ζναν διαιρετικό 

αλγόρικμο ςυςταδοποίθςθσ ο οποίοσ βαςίηεται ςτον γνωςτό αλγόρικμο k-means [52] 

κακϊσ εκμεταλλεφεται τα βαςικά του πλεονεκτιματα: 

 Είναι γενικόσ, κακϊσ εφαρμόηεται για οποιοδιποτε μετρικι απόςταςθσ και χωρίσ 

κάποια φάςθ εκπαίδευςθσ. 

 Είναι αρκετά γριγοροσ πρακτικά και ειδικά όταν χειρίηεται μεγάλο αρικμό 

αντικειμζνων. 

Ο XEdge αποτελεί μια τροποποιθμζνθ εκδοχι του k-means όπου κάκε XML ζγγραφο 

αναπαρίςταται από μια LevelEdge δομι και ο οποίοσ χρθςιμοποιεί τθν μετρικι απόςταςθσ 

         για τον υπολογιςμό τθσ απόςταςθσ μεταξφ δυο LevelEdge δομϊν. Επιπλζον δεν 

κάνει τυχαία επιλογι των κζντρων (centroid) των ςυςτάδων, αντίκετα χρθςιμοποιεί τθ 

μζκοδο που περιγράφεται ςτθν εργαςία [16] για τον υπολογιςμό τα αρχικά κζντρα κάκε 

ςυςτάδασ. Τζλοσ για κάκε ςυςτάδα ορίηουμε και ζναν cluster representative. Ρρόκειται για 

μια LevelEdge δομι που ςυνοψίηει όλεσ τισ LevelEdge δομζσ των XML εγγράφων που 

ανικουν ςτθν αντίςτοιχθ ςυςτάδα. Ριο ςυγκεκριμζνα, κάκε επίπεδο του cluster 

representative περιζχει όλεσ τισ διαφορετικζσ ακμζσ ςτο ίδιο επίπεδο όλων των LevelEdge 

δομϊν τθσ ςυςτάδασ. 

Ραρακάτω φαίνεται ο αλγόρικμοσ ςυςταδοποίθςθσ XEdge ο οποίοσ αποτελείται από τθ 

φάςθ αρχικοποίθςθσ και τθ βαςικι φάςθ. Στθ φάςθ αρχικοποίθςθσ, δθμιουργοφνται k 

ςυςτάδεσ και υπολογίηονται τα αρχικά κζντρα για κάκε ςυςτάδα ςφμφωνα με τθ μζκοδο 

τθσ εργαςίασ [16]. Λόγω περιοριςμϊν ςε χϊρο, κα περιγράψουμε ςτθ ςυνζχεια πιο 

αναλυτικά τθ τεχνικι για τον υπολογιςμό των αρχικϊν κζντρων. 

Κατά τθ βαςικι φάςθ του αλγορίκμου, κάκε LeveEdge δομι ελζγχεται ςε ςχζςθ με κάκε 

ςυςτάδα και αντιςτοιχίηεται ςτθν κοντινότερθ. Η απόςταςθ μεταξφ τθσ LeveEdge δομισ    

και τθσ ςυςτάδασ    ορίηεται ωσ θ απόςταςθ μεταξφ    και του cluster representative. 

Αφοφ αντιςτοιχθκοφν όλεσ οι LeveEdge δομζσ, υπολογίηονται ξανά οι cluster 

representatives. Η βαςικι αυτι φάςθ επαναλαμβάνεται μζχρι να μθν αλλάξει κάποιοσ 

cluster representative. 

Η ζξοδοσ του αλγορίκμου είναι ζνα ςφνολο από k ςυςτάδεσ που περιζχουν τισ LevelEdge 

δομζσ των XML εγγράφων. Οι ςυςτάδεσ αυτζσ εκτόσ του ότι δίνουν μια γενικι εικόνα των 

ομαδοποιθμζνων εγγράφων, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ϊςτε να βελτιςτοποιιςουν 

υφιςτάμενουσ αλγόρικμουσ υποςτιριξθσ ερωτθμάτων. 
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Αλγόρικμοσ 3.1 XEdge 

/* Είςοδοσ */ 
Αρικμόσ ςυςτάδων: k 

Σφνολο από m LeveEdge δομζσ            
/* Φάςθ αρχικοποίθςθσ */ 
(1)  Δθμιουργία k άδειων ςυςτάδων 
(2)  Υπολογιςμόσ αρχικοφ κζντρου για κάκε ςυςτάδα με χριςθ π.χ. τθσ μεκόδου από τθ [16]. 
/* Βαςικι φάςθ */ 
Επαναλθπτικά 

(6) Αντιςτοίχθςθ κάκε LevelEdge δομισ ςτθ ςυςτάδα με τθν ελάχιςτθ τιμι         ; 

(7) Πταν όλεσ οι LevelEdge δομζσ αντιςτοιχθκοφν, γίνεται υπολογιςμόσ ξανά για τουσ νζουσ 
cluster representatives; 
Μζχρισ ότου να μθν αλλάξει κανζνασ cluster representative 

 

Κάκε ςυςτάδα είναι καλά οριςμζνθ από τον αντίςτοιχο cluster representative: μια 

LevelEdge δομι που ςυνοψίηει όλεσ τισ διαφορετικζσ ακμζσ ανά επίπεδο των XML 

εγγράφων που ανικουν ςτθν δεδομζνθ ςυςτάδα. Μια απλοϊκι λφςθ ζτςι ϊςτε να 

βελτιωκεί θ επεξεργαςία XML ερωτθμάτων είναι θ δθμιουργία ενόσ ευρετθρίου με κλειδί 

(key) τθν ακζραια κωδικοποίθςθ κάκε ακμισ και με τιμι μια λίςτα από πλειάδεσ (tuples) 

<clNum,Level>. Το clNum είναι ο αρικμόσ τθσ ςυςτάδασ που περιζχει το κλειδί τθσ ακμισ 

και το Level είναι το επίπεδο τθσ ακμισ ςτο cluster representative. Αν θ ακμι αυτι 

εμφανίηεται ςε περιςςότερα από ζνα επίπεδα του cluster representative, τότε θ λίςτα κα 

περιζχει μια πλειάδα για κάκε επίπεδο τθσ ακμισ αυτισ ςτο cluster representative. 

Το ςφςτθμα διαχείριςθσ XML εγγράφων χρθςιμοποιεί τον αλγόρικμο XEdge για τθν 

ςυςταδοποίθςθ των XML εγγράφων πριν γίνει θ διανομι τουσ μζςα ςτο ομότιμο δίκτυο. 

Επίςθσ χρθςιμοποιεί τουσ cluster representatives για να γίνεται γριγορα ο ζλεγχοσ για το 

αν κάποιο XML ζγγραφο μιασ ςυγκεκριμζνθσ ςυςτάδασ ικανοποιεί ζνα ερϊτθμα χριςτθ. 

Ζτςι ελζγχουμε το ερϊτθμα ςε ςχζςθ με τισ ςυςτάδεσ που το ικανοποιοφν όπωσ 

περιγράφεται ςτθ ςυνζχεια. 

Μulti-Level Bloom Filters 

Για να μπορεί να γίνεται γριγορα ο ζλεγχοσ εάν ζνα twig ερϊτθμα ικανοποιείται από ζνα 

ςφνολο XML εγγράφων, γίνεται μια επζκταςθ των Bloom Filters βαςιηόμενοι ςτθ 

αναπαράςταςθ LevelEdge. Ζνα LevelEdge Bloom Filter (LBF) για μια LevelEdge 

αναπαράςταςθ L με n επίπεδα, είναι ζνα ςφνολο από n Bloom Filters 

                    . Σε κάκε      Bloom Filter ειςάγουμε όλεσ τισ ακμζσ που 

παρουςιάηονται ςτο i-οςτό επίπεδο τθσ L. Αν θ αρχικι LevelEdge αναπαράςταςθ ςυνοψίηει 
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τθ δομι ενόσ μόνο εγγράφου, τότε το αντίςτοιχο LBF μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το αν 

ζνα twig ερϊτθμα ικανοποιείται από αυτό το XML ζγγραφο. Από τθν άλλθ πλευρά αν θ 

αρχικι LevelEdge αναπαράςταςθ ςυνοψίηει τθ δομι ενόσ ςυνόλου από ζγγραφα, τότε το 

αντίςτοιχο LBF μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το αν ζνα twig ερϊτθμα ικανοποιείται από 

κάκε XML ζγγραφο του αντίςτοιχου ςυνόλου. 

Το φιλτράριςμα ενόσ twig ερωτιματοσ q ςε ζνα LBF LF είναι θ διαδικαςία του ελζγχου για 

το αν υπάρχει πικανότθτα το q να ικανοποιείται από κάποιο ζγγραφο που ςυνοψίηεται ςτο 

LF. Αν θ διαδικαςία δϊςει κετικό αποτζλεςμα τότε εκτελείται πλιρωσ το ερϊτθμα ςε όλα 

τα ζγγραφα που ςυνοψίηονται από το LF. Το μοντζλο αυτό μπορεί να λειτουργιςει με 

οποιαδιποτε μζκοδο επεξεργαςίασ twig ερωτθμάτων ςε XML ζγγραφα.  

Για να φιλτράρουμε ζνα twig ερϊτθμα με ζνα LBF, αρχικά εφαρμόηουμε το ερϊτθμα 

μεταξφ των ακμϊν του πρϊτου επιπζδου του ερωτιματοσ με κάκε επίπεδο ςτο LBF. Αν 

βρεκεί κάποιο αποτζλεςμα ζτςι ϊςτε να περιζχονται όλεσ οι ακμζσ του πρϊτου επιπζδου 

του ερωτιματοσ ςε κάποιο ι κάποια επίπεδα του LBF, ςυνεχίηεται θ διαδικαςία, 

διαφορετικά διακόπτεται. Για κάκε επίπεδο του LBF που παρουςιάηεται ταίριαςμα 

εφαρμόηουμε τα ακόλουκα βιματα: Ρροχωράμε ςτο επόμενο επίπεδο του ερωτιματοσ και 

ελζγχουμε τισ τρζχουςεσ ακμζσ με το επόμενο επίπεδο του LBF. Αν οι ακμζσ περιζχονται 

ςτο LBF επαναλαμβάνουμε το βιμα μζχρι το τζλοσ του ερωτιματοσ ι μζχρι να μθν υπάρχει 

ταίριαςμα. Για τισ ακμζσ που περιζχουν ‘//’ το ερϊτθμα διαςπάται ςτ //, και τα υπό-

ερωτιματα προωκοφνται ςε όλα τα επίπεδα. Κάκε ταίριαςμα αποκθκεφεται και 

ςυγκρίνεται για το αν υπάρχει ταίριαςμα ςτο ςυνολικό ερϊτθμα. Αν το ερϊτθμα 

παρουςιάηει κετικό αποτζλεςμα ςε ςχζςθ με το LBF, τότε υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα το 

ερϊτθμα να ικανοποιείται από τα αντίςτοιχα XML ζγγραφα. Διαφορετικά είναι απίκανο να 

υπάρχουν ζγγραφα που να το ικανοποιοφν από το τρζχον LBF. 

Διανομό και ευρετηριοπούηςη εγγρϊφων 

Η ςυςταδοποίθςθ του αρχικοφ ςυνόλου XML εγγράφων πραγματοποιείται μια φορά ςε 

κεντρικό διακομιςτι, πριν τθν αρχικοποίθςθ του ςυςτιματοσ, χρθςιμοποιϊντασ τον XEdge. 

Ο αρικμό των ςυςτάδων εξαρτάται από τισ διαφορετικζσ κεματικζσ κατθγορίεσ των XML 

εγγράφων. Για το λόγο αυτό κεωροφμε ςτο εξισ πωσ ζχουμε k ςυςτάδεσ. 

Για κάκε ςυςτάδα δθμιουργείται και μια αντίςτοιχθ LevelEdge αναπαράςταςθ που όπωσ 

ζχουμε ιδθ αναφζρει ονομάηεται cluster representative. Για κάκε cluster representative το 

ςφςτθμα δθμιουργεί ζνα LBF. Τα LBFs χρθςιμοποιοφνται για το γριγορο ζλεγχο των 

ερωτθμάτων (αν ικανοποιοφνται από τα ζγγραφα μιασ ςυςτάδασ ι όχι) για τθν αποφυγι 

άςκοπων δρομολογιςεων τουσ ςτουσ κόμβουσ του δικτφου. Αυτό αποτελεί και βαςικό 
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πλεονζκτθμα του ςυςτιματοσ. Στο εξισ κα αναφερόμαςτε ςτα LBFs των cluster 

representatives ωσ                     όπου       είναι το LBF του i-οςτοφ cluster 

representative. Ππωσ παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια κάκε κόμβοσ ςτο δίκτυο ζχει ζνα 

αντίγραφο όλων των       ζτςι ϊςτε να γίνεται γρθγορότερα θ δρομολόγθςθ των 

ερωτθμάτων και θ επεξεργαςία τουσ μειϊνοντασ τα ςυνολικά hops ςτο δίκτυο. 

1

...

... m

...
Neighborhood i

Control peers

Leaf peers

1

...

... m

...
Neighborhood j

Control peers

Leaf peers

... ... ...

...

VBI-tree

 

Εικόνα 3.5 Ευρετθριοποίθςθ δεδομζνων 

Το ςχιμα ευρετθριοποίθςθσ, ςτθν εικόνα 3.5, βαςίηεται ςτο VBI-tree [68] που παρουςιάηει 

μια μεκοδολογία για πολυδιάςτατθ ευρετθριοποίθςθ ςε ομότιμα δίκτυα επικοινωνιϊν. 

Αναλυτικότερα το δίκτυο χωρίηεται ςε k γειτονιζσ, όπου κακεμιά αποκθκεφει και 

διαχειρίηεται τα ζγγραφα μιασ ςυςτάδασ. Κάκε γειτονιά περιζχει κόμβουσ του δικτφου που 

είναι και φυςικά γείτονεσ ϊςτε να μειωκεί ο ςυνολικόσ αρικμόσ των hops ςτο δίκτυο κατά 

τθ δρομολόγθςθ και τθν επεξεργαςία. Ζτςι γειτονικοί κόμβοι περιζχουν παρόμοια 

ζγγραφα και απομακρυςμζνοι κόμβοι περιζχουν διαφορετικά ζγγραφα αντίςτοιχα. Κάκε 

γειτονιά είναι οργανωμζνθ ςε μια ιεραρχία δυο επιπζδων για τθ καλφτερθ δρομολόγθςθ 

των ερωτθμάτων κακϊσ και για τθν ειςαγωγι/διαγραφι και ανανζωςθ των 

αποκθκευμζνων XML εγγράφων. Οι κόμβοι του χαμθλοφ επιπζδου μιασ γειτονιάσ    

ονομάηονται κόμβοι φφλλα και χρθςιμοποιοφνται για τθν αποκικευςθ των XML εγγράφων 

τθσ i-οςτήσ ςυςτάδασ. Κάκε κόμβοσ φφλλο αποκθκεφει       ζγγραφα, όπου    είναι ο 

ςυνολικόσ αρικμόσ των εγγράφων που ανικουν ςτθ i-οςτή ςυςτάδα και    είναι ο 

ςυνολικόσ αρικμόσ των κόμβων ςτθ   . Οι κόμβοι υψθλοφ επιπζδου τθσ    ονομάηονται 

κόμβοι ελζγχου και χρθςιμοποιοφνται για τθ δρομολόγθςθ ερωτθμάτων ςτθν τρζχουςα 

γειτονιά αλλά και ςε διαφορετικζσ γειτονιζσ του δικτφου. Κάκε κόμβοσ ελζγχο είναι 

υπεφκυνοσ για ζνα υποςφνολο των κόμβων φφλλων ςτθ    που ονομάηονται subset peers. 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κόμβων ελζγχου είναι πολφ μικρότεροσ από αυτό των κόμβων 
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φφλλων, αλλά όχι πολφ μικρόσ κακϊσ κα αποτελζςουν bottleneck ςτθν επεξεργαςία των 

ερωτθμάτων. Οι κόμβοι ελζγχου κάκε γειτονιάσ γνωρίηουν όλα τα leaf subset peers και 

μποροφν να κατευκφνουν ςε αυτά κάκε ερϊτθμα. Επίςθσ οι κόμβοι φφλλα γνωρίηουν μόνο 

το κόμβο ελζγχου τουσ κακϊσ και τουσ αμφικαλισ (sibling) προσ ςε αυτοφσ κόμβουσ φφλλα 

(δθλαδι κόμβοι που ανικουν ςτον ίδιο κόμβο ελζγχου). 

Πλοι οι κόμβοι ελζγχου είναι οργανωμζνοι ςε ζνα πολφ-επίπεδο ςχιμα ευρετθρίου 

βαςιςμζνο ςτο VBI-tree. Ζτςι ςε κάκε κόμβο ελζγχου αντιςτοιχίηεται ζνα ηεφγοσ από 

κόμβουσ του VBI-tree, ζνασ κόμβοσ δρομολογθτισ και ζνασ κόμβοσ δεδομζνων, με τον 

κόμβο δεδομζνων να βρίςκεται ςτα αριςτερά. Αυτό γίνεται για να πετφχουμε αποδοτικι 

και ιςοηυγιςμζνθ δρομολόγθςθ των ερωτθμάτων ανάμεςα ςτουσ διαφορετικοφσ κόμβουσ 

ελζγχου του δικτφου. Κάκε κόμβοσ δρομολογθτισ ςτο ςχιμα ευρετθρίου περιζχει 

ςυνδζςμουσ προσ τουσ κόμβουσ πατζρεσ, τουσ κόμβουσ παιδιά, τουσ γειτονικοφσ κόμβουσ 

κακϊσ και τουσ πλευρικοφσ κόμβουσ όπωσ ςτο VBI-tree. Επιπλζον κάκε κόμβοσ 

δρομολογθτισ περιζχει μια LevelEdge δομι θ οποία ςυνοψίηει τα ζγγραφα όλων των 

κόμβων δεδομζνων που είναι παιδιά του (π.χ. κόμβοι ελζγχου) κακϊσ και ζνα αντίςτοιχο 

LBF. Το LBF αυτό χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο τθσ περιοχισ κάλυψθσ κάκε κόμβου 

δρομολογθτι ςτο VBI-tree. Με αυτό τον τρόπο ο κόμβοσ κορυφι αποκθκεφει ζνα LBF που 

καλφπτει όλα τα XML ζγγραφα του δικτφου. 

Ζνα ερϊτθμα ταιριάηει με τθ περιοχι κάλυψθσ ενόσ κόμβου δρομολογθτι μόνο και μόνο 

όταν ταιριάηει με τα LBF των αντίςτοιχων κόμβων. Ο αλγόρικμοσ δρομολόγθςθσ του VBI-

tree χρθςιμοποιεί αυτό τον ζλεγχο τθσ περιοχισ κάλυψθσ για να βρει ςε ποιουσ κόμβουσ 

πρζπει να δρομολογιςει το ερϊτθμα. 

Για να ζχουμε αποδοτικι επεξεργαςία των ερωτθμάτων, κάκε κόμβοσ ελζγχου και κόμβοσ 

φφλλο αρχικοποιεί κάποιεσ επιπλζον δομζσ. Συγκεκριμζνα κάκε κόμβοσ φφλλο δθμιουργεί 

ζνα LBF για όλα τα ζγγραφα, που ονομάηεται Local LBF και το οποίο χρθςιμοποιείται για 

γριγορθ αναγνϊριςθ του αν κάποιο ερϊτθμα είναι πικανό να ικανοποιείται με τα ζγγραφα 

που υπάρχουν ςε αυτό το κόμβο. Από τθν άλλθ μεριά, κάκε κόμβοσ ελζγχου αποκθκεφει το 

cluster representative LBF όλων των εγγράφων που βρίςκονται ςτουσ leaf subset peers. 

Δρομολόγηςη και επεξεργαςύα ερωτημϊτων 

Ο αλγόρικμοσ επεξεργαςίασ ερωτθμάτων του ςυςτιματοσ χρθςιμοποιεί μια δομι 

ευρετθρίου για τθν αποδοτικι προϊκθςθ των ερωτθμάτων ςτουσ κατάλλθλουσ κόμβουσ 

ελζγχου των γειτονιϊν που πικανό να υπάρχει απάντθςθ. Το ςφνολο των XML εγγράφων 

αποτελεί το ςυνολικό χϊρο αναηιτθςθσ και κάκε κόμβοσ δεδομζνων (κόμβοσ ελζγχου) του 

ευρετθρίου κατζχει μια περιοχι ςτο χϊρο αυτό που αντιςτοιχεί ςτα ζγγραφα των leaf 
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subset peers. Ζνα ερϊτθμα τζμνει μια περιοχι του χϊρου αναηιτθςθσ όταν και μόνο όταν 

ικανοποιείται με κάκε ζγγραφο που ανικει εκεί. Το ευρετιριο για να μπορεί να εφαρμόςει 

τον αλγόρικμο ερωτθμάτων εφρουσ του VBI-tree για τθν προϊκθςθ των ερωτθμάτων ςτουσ 

κατάλλθλουσ κόμβουσ ελζγχου κα πρζπει επίςθσ να μπορεί να ελζγξει εάν δυο περιοχζσ 

(ςφνολα από XML ζγγραφα) τζμνονται μεταξφ τουσ. Αυτό μπορεί να γίνει εφκολα με τον 

ζλεγχο των δομϊν LevelEdge των αντίςτοιχων κόμβων δρομολόγθςθσ. Αν δυο δομζσ 

περιζχουν τουλάχιςτο μια κοινι ακμι ςε οποιοδιποτε επίπεδο τότε οι αντίςτοιχεσ 

περιοχζσ τζμνονται μεταξφ τουσ. 

Αλγόρικμοσ 3.2 QueryProcessing (κόμβοσ n, ερϊτθμα q) 

if (n is leaf_peer) then 

 if (q matches LBF of n) 
 perform full match against the documents of n 
 end if 
 QueryProcessing(parent(n), q) /*Forward the query to the parent of n*/ 
else /*n is a control peer*/ 
 if (q matches LBF of n)  
 /*Forward the query to the leaf subset peers of the control peer*/ 
 for (each leaf ln in leaf subset peers of n) do  
 QueryProcessing(ln, q) 
 end 
 end if 
  
 if (q matches CLBF of n) 
 /*Forward the query to the all control peers of the neighborhood*/ 
 for (each control peer cp of the neighborhood(n)) do 
 QueryProcessing(cp, q) 
 end  
 end if  
 
 /*Now use the VBI-tree routing algorithm to forward the query into*/  
 /*appropriate peers*/ 
 VBI_query_process(n, q) 
end if 

 

Πταν εκτελείται ζνα ερϊτθμα ςτον κόμβο    του δικτφου, ο κόμβοσ αυτόσ είναι αυτόματα 

υπεφκυνοσ για τθν επεξεργαςία και τθν απάντθςθ ςτο ερϊτθμα αυτό. Ο κόμβοσ    ελζγχει 

αρχικά το LBF του για να δει αν το ερϊτθμα ικανοποιείται από τα ζγγραφα που περιζχει. 

Αν ικανοποιείται, εκτελεί πλιρωσ το ερϊτθμα ςτα αποκθκευμζνα του ζγγραφα 

χρθςιμοποιϊντασ ζναν αλγόρικμο XML ερωτθμάτων και αποκθκεφει τα αποτελζςματα 
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ςτθν προςωρινι του μνιμθ. Ζπειτα προωκεί το ερϊτθμα ςτον πρόγονο κόμβο ελζγχου και 

περεταίρω δρομολόγθςθ.  

Πταν ζνα ερϊτθμα φτάςει ςε ζναν κόμβο ελζγχου   , αρχικά ελζγχει το LBF του για να δει 

αν οι leaf subset peers περιζχουν ζγγραφα που να το ικανοποιοφν. Αν ικανοποιείται, 

προωκεί το ερϊτθμα ςε όλουσ τουσ leaf subset peers του. Μετά ελζγχει το cluster 

representative LBF για να δει αν ικανοποιείται το ερϊτθμα από τα ζγγραφα των γειτονικϊν 

ςυςτάδων. Αν ικανοποιείται, προωκεί το ερϊτθμα ςτουσ υπόλοιπουσ κόμβουσ ελζγχου τθσ 

γειτονιάσ. Αυτοί με τθ ςειρά τουσ ελζγχουν τα δικά τουσ LBFs και αν το ερϊτθμα ταιριάηει 

το προωκοφν ςτα leaf subset peers τουσ. Τελικά, οι κόμβοι ελζγχου χρθςιμοποιοφν το VBI-

tree για τθν προϊκθςθ του ερωτιματοσ ςε οποιοδιποτε άλλο κόμβο ελζγχου του οποίου 

το LBF περιζχει το ερϊτθμα. Η δρομολόγθςθ του ερωτιματοσ γίνεται όπωσ προτάκθκε ςτο 

αρχικό VBI-tree [68], με τθ διαφορά ότι οι κόμβοι δρομολόγθςθσ ελζγχουν τα LBFs τουσ για 

να επιλζξουν που κα προωκιςουν το ερϊτθμα.  

Κάκε κόμβοσ που περιζχει ζγγραφα που ικανοποιοφν το ερϊτθμα δίνει τα αποτελζςματα 

πίςω ςτον αρχικό κόμβο που είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυλλογι των αποτελεςμάτων. Ο 

κόμβοσ μπορεί να εφαρμόςει οποιοδιποτε αλγόρικμο βακμολόγθςθσ ι top-k αλγόρικμο 

πριν τθν προβολι των αποτελεςμάτων ςτο τελικό χριςτθ. Από τθν τθ διαδικαςία 

δρομολόγθςθσ ερωτθμάτων που περιγράψαμε, είναι ξεκάκαρο πωσ το ερϊτθμα 

μεταδίδεται μόνο ςτουσ κατάλλθλουσ κόμβουσ φφλλα των γειτονιϊν των ςυςτάδων, 

μειϊνονται ζτςι περιττά hops ςτο δίκτυο και ελζγχουσ. 

Διαχεύριςη ανανεώςεων 

Το ςφςτθμα αυτό ζχει ακόμθ ζνα πλεονζκτθμα. Μπορεί αποδοτικά να χειριςτεί τθ 

διαδικαςία τθσ ειςαγωγισ, διαγραφισ και εναλλαγισ των XML εγγράφων. Κακεμιά από 

αυτζσ τισ ανανεϊςεισ εκτελείται τοπικά ςε κάκε γειτονιά και περιλαμβάνει ανανεϊςεισ 

μόνο ςτουσ κόμβουσ ελζγχου τθσ αντίςτοιχθσ γειτονιάσ και ςε ζνα μόνο leaf pear. Ζτςι θ 

επιβάρυνςθ είναι πάντα ςτακερι και αναλογικά μικρι αφοφ επθρεάηει ζνα πολφ μικρό 

αρικμό από κόμβουσ ςτο ςυνολικό ομότιμο δίκτυο επικοινωνιϊν.  

Ριο αναλυτικά: 

 Ειςαγωγι/Εναλλαγι: Πταν ζνα νζο ζγγραφο ειςάγεται ι εναλλάςςεται ςε ζνα leaf 

pear, ο κόμβοσ από μόνοσ του ανανεϊνει το LBF του. Επιπλζον, προωκεί το 

ζγγραφο ςτον πρόγονο κόμβο ελζγχου, ο οποίοσ με τθ ςειρά του ανανεϊνει το δικό 

του LBF και το CLBF τθσ αντίςτοιχθσ ςυςτάδασ. Μετά, προωκεί το νζο CLBF ςτουσ 
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υπόλοιπουσ κόμβουσ ελζγχου ςτθν τρζχουςα γειτονιά. Τελικά, ανανεϊνονται 

αντίςτοιχα οι κόμβοι του VBI-tree ζτςι ϊςτε να αντικατοπτρίηουν τισ αλλαγζσ ςτουσ 

κόμβουσ δεδομζνων (κόμβοι ελζγχου). Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί πωσ κάκε 

αλλαγμζνοσ κόμβοσ ςτο VBI-tree ανανεϊνει τόςο το LBF όςο και τθ LevelStructure 

για αντικατοπτρίηει τισ αλλαγζσ. Ζτςι θ αλλαγι αναπαράγεται μόνο ςτουσ κόμβουσ 

που υπάρχουν ςτο μονοπάτι από τθ κορυφι ςτο κόμβο φφλλο.  

 Διαγραφι: Πταν ζνα ζγγραφο διαγράφεται από ζνα κόμβο φφλλο, ο κόμβοσ 

ανανεϊνει το δικό του LBF ϊςτε να αποβάλει το διαγραμμζνο ζγγραφο. Επιπλζον 

προωκεί το ζγγραφο προσ διαγραφι ςτο πρόγονο του κόμβο ελζγχου, ο οποίοσ 

ανανεϊνει το δικό του LBF κακϊσ και το CLBF τθσ αντίςτοιχθσ ςυςτάδασ. Στθ 

ςυνζχεια, προωκεί το ανανεωμζνο CLBF ςτουσ υπόλοιπουσ κόμβουσ ελζγχου τθσ 

τρζχουςασ γειτονιάσ. Τελικά, ανανεϊνονται αντίςτοιχα οι κόμβοι του VBI-tree ζτςι 

ϊςτε να αντικατοπτρίηουν τισ αλλαγζσ ςτουσ κόμβουσ δεδομζνων (κόμβοι ελζγχου). 

Ζτςι θ αλλαγι αναπαράγεται μόνο ςτουσ κόμβουσ που υπάρχουν ςτο μονοπάτι από 

τθ κορυφι ςτο κόμβο φφλλο. 

Πειραματικϊ δεδομϋνα 

Συςταδοπούηςη ομογενών και ετερογενών εγγρϊφων 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ ζγινε ςφγκριςθ του αλγόρικμου XEdge με 

τον αλγόρικμο XCLS [91] ζτςι ϊςτε να ελεγχκεί θ απόδοςθ τθσ δομισ LevelEdge. Ο 

αλγόρικμοσ XCLS είναι ζνασ από τουσ πιο πρόςφατα προτεινόμενουσ αλγόρικμουσ για 

ςυςταδοποίθςθ XML δεδομζνων. Χρθςιμοποιεί μια παρόμοια, με τον αλγόρικμο XEdge, 

προςζγγιςθ ςυςταδοποίθςθσ και χρθςιμοποιείται κυρίωσ για ετερογενι ζγγραφα. Ππωσ 

ζχει ιδθ αναφερκεί, ο αλγόρικμοσ XEdge είναι ςχεδιαςμζνοσ ζτςι ϊςτε να λειτουργεί 

αποδοτικά τόςο για ομογενι όςο και ετερογενι XML ζγγραφα. Για να ςυγκρικεί θ απόδοςθ 

του ςε ςχζςθ με αυτι του XCLS, εκτελζςαμε διαφορετικά πειράματα. 

Στο πρϊτο πείραμα, χρθςιμοποιικθκαν 323 πραγματικά XML ζγγραφα από τθ ψθφιακι 

τράπεηα XML εγγράφων Wisconisn [125] και το αποκετιριο XML δεδομζνων [127]. Το 

ςφνολο των XML εγγράφων μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςε 7 διαφορετικζσ περιοχζσ: 

Actors, Bibliography, Club, Company, Department, Movies και Sigmod Records. Το βαςικό 

χαρακτθριςτικό αυτοφ του ςυνόλου είναι ότι οι περιςςότερεσ από τισ περιοχζσ 
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χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ ετικζτεσ ςτουσ κόμβουσ κακϊσ και ακμζσ/ςχζςεισ εκτόσ από 

τισ περιοχζσ Sigmod Records και Bibliography οι οποίεσ ζχουν μερικζσ ίδιεσ ετικζτεσ αλλά 

διαφορετικζσ ακμζσ/ςχζςεισ μεταξφ αυτϊν των ίδιων ετικετϊν. 

XML Domain 
# 

Documents 

XEdge XCLS 

Recall 
Precisio

n 
F-measure Recall 

Precisio
n 

F-measure 

Actors 75 1 1 1 1 1 1 

Bibliography 16 1 1 1 1 1 1 

Club 12 1 1 1 0 0 0 

Company 20 1 1 1 1 1 1 

Department 19 1 1 1 1 0,61 0,75 

Sigmod 51 1 1 1 1 0,92 0,96 

Movies 130 1 1 1 1 1 1 

Ρίνακασ 3.1 Αποτελζςματα 1ου πειράματοσ ςυςταδοποίθςθσ XML εγγράφων 

Sub-DTD # Documents 
XEdge XCLS 

Recall Precision F-measure Recall Precision F-measure 

Dblp_1 17 1 1 1 0 0 0 

Dblp_2 16 1 1 1 0,21 1 0,35 

Dblp_3 24 1 1 1 0,58 1 0,73 

Dblp_4 110 1 1 1 1 0,47 0,64 

Ρίνακασ 3.2 Αποτελζςματα 2ου πειράματοσ ςυςταδοποίθςθσ XML εγγράφων 

Sub-DTD # Documents 
XEdge XCLS 

Recall Precision F-measure Recall Precision F-measure 

Movie_1 17 0,58 1 0,73 1 1 1 

Movie_2 25 0,44 0,35 0,39 0,96 0,65 0,78 

Movie_3 15 0,80 0,46 0,46 0,66 0,13 0,22 

Ρίνακασ 3.3 Αποτελζςματα 3ου πειράματοσ ςυςταδοποίθςθσ XML εγγράφων 

Στο δεφτερο πείραμα χρθςιμοποιικθκε το dblp DTD [121] για τθ δθμιουργία 4 sub-DTDs. 

Τα sub-DTDs δθμιουργικθκαν με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα XML ζγγραφα (που βαςίηονται ςε 

αυτά τα sub-DTDs) να ζχουν ίδιεσ ετικζτεσ ςτουσ κόμβουσ κάκε επιπζδου και να ζχουν 

κάποιεσ διαφορετικζσ ακμζσ/ςχζςεισ ςτα περιςςότερα επίπεδα. Με αυτό το πείραμα 

φαίνεται θ απόδοςθ των δυο αλγορίκμων ςτθν περίπτωςθ των ομογενϊν εγγράφων που 

ζχουν ίδιεσ ετικζτεσ κόμβων αλλά διαφορετικζσ ακμζσ. Δθμιουργικθκαν 167 ομογενι XML 

ζγγραφα εκ των οποίων 17 βαςιςμζνα ςτο πρϊτο sub-DTD, 16 βαςιςμζνα ςτο δεφτερο sub-

DTD, 24 βαςιςμζνα ςτο τρίτο sub-DTD και 110 βαςιςμζνα ςτο τζταρτο sub-DTD. 
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Στο τρίτο πείραμα, χρθςιμοποιικθκε το movies DTD [125] για τθ δθμιουργία 3 sub-DTDs. 

Τα sub-DTDs δθμιουργικθκαν με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα XML ζγγραφα (που βαςίηονται ςε 

αυτά τα sub-DTDs) να ζχουν ίδιεσ ετικζτεσ ςτουσ κόμβουσ και ακμζσ/ςχζςεισ ςε κάκε 

επίπεδο. Με αυτό το πείραμα φαίνεται θ απόδοςθ των δυο αλγορίκμων ςτθν περίπτωςθ 

των ομογενϊν εγγράφων που ζχουν ίδιεσ ετικζτεσ κόμβων και ακμζσ. Δθμιουργικθκαν 57 

ομογενι XML ζγγραφα εκ των οποίων 17 βαςιςμζνα ςτο πρϊτο sub-DTD, 15 βαςιςμζνα 

ςτο δεφτερο sub-DTD και 15 βαςιςμζνα ςτο τρίτο sub-DTD. 

Σε κάκε πείραμα, χρθςιμοποιικθκαν οι εξωτερικζσ μετρικζσ recall, precision και F-measure 

ζτςι ϊςτε να γίνει αποτίμθςθ τθσ ποιότθτασ των παραγόμενων ςυςτάδων και από τουσ δφο 

αλγόρικμουσ. Οι μετρικζσ recall και precision βαςίηονται ςτθ ςφγκριςθ των ςυςτάδων ςε 

γνωςτζσ εξωτερικζσ κλάςεισ (π.χ. διαφορετικζσ περιοχζσ ι sub-DTDs). Ζχοντασ μια κλάςθ    

με    XML ζγγραφα, ςχθματίηεται μια ςυςτάδα    (είτε από τον XEdge ι τον XCLS 

αλγόρικμο) με    ζγγραφα. Ζςτω ότι     είναι ο αρικμόσ των XML εγγράφων ςτθ ςυςτάδα    

που ανικει ςτθ κλάςθ   . Τότε οι μετρικζσ recall, precision και F-measure ορίηονται ωσ εξισ: 

 

              
  

 

  
 3.4 

 

                 
  

 

  
 3.5 

 

                 
                              

                              
 3.6 

Πεύραμα 1 –Ετερογενό ϋγγραφα 

Το ςφνολο των δεδομζνων περιείχε 323 ετερογενι XML ζγγραφα, από 7 περιοχζσ όπωσ 

αναφζρκθκε πριν. Τα αποτελζςματα του πειράματοσ φαίνονται ςτο πίνακα 3.1. Είναι 

εμφανζσ πωσ ο αλγόρικμοσ XEdge υπερζχει και εκτελείται με επιτυχία ομαδοποιϊντασ 

ορκά τα ζγγραφα ςε ςυςτάδεσ. Από τθν άλλθ ο αλγόρικμοσ XCLS, παρότι κακορίηει τισ 

περιςςότερεσ από τισ ςυςτάδεσ, αποτυγχάνει ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ςυςτάδασ τθσ περιοχισ 

Club όπωσ και μερικά ζγγραφα που ανικουν ςτισ περιοχζσ Sigmod και Department. Τα 

αποτελζςματα ιταν αναμενόμενα μιασ και μερικά ζγγραφα, αν και ανικουν ςε 

διαφορετικζσ περιοχζσ ζχουν ίδιεσ ετικζτεσ ςτουσ κόμβουσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα ο 

αλγόρικμοσ XCLS, να δθμιουργεί λανκαςμζνεσ ςυςτάδεσ επειδι ςτθρίηεται ςε ςυνόψεισ 

κόμβων και δεν λαμβάνει υπόψθ τισ ςχζςεισ μεταξφ των κόμβων. Αντίκετα ο αλγόρικμοσ 

XEdge αποδίδει άριςτα αφοφ βαςίηεται ςε ςυνόψεισ των ακμϊν και μπορεί να διακρίνει 

XML ζγγραφα από διαφορετικζσ περιοχζσ αφοφ ζχουν διαφορετικζσ ακμζσ. 
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Πεύραμα 2 – Ομογενό ϋγγραφα με ύδιεσ ετικϋτεσ κόμβων & διαφορετικϋσ ακμϋσ 

Το ςφνολο των δεδομζνων περιείχε 167 ομογενι XML ζγγραφα, από 4 sub-DTDs του dblp 

DTD. Η βαςικι ιδιότθτα των εγγράφων ιταν ότι είχαν ίδιεσ ετικζτεσ ςτουσ κόμβουσ αλλά 

διαφορετικζσ ακμζσ. Τα αποτελζςματα του πειράματοσ φαίνονται ςτο πίνακα 3.2. Είναι 

εμφανζσ πωσ ο αλγόρικμοσ XEdge υπερζχει και εκτελείται με επιτυχία ομαδοποιϊντασ 

ορκά τα ζγγραφα ςε ςυςτάδεσ αφοφ βαςίηεται ςε ςυνόψεισ των ακμϊν. Από τθν άλλθ ο 

αλγόρικμοσ XCLS, αποτυγχάνει να αναγνωρίςει ζγγραφα που προζρχονται από 

διαφορετικά DTDs και επιτυγχάνει για τθ μετρικι F-measure μζςθ τιμι ίςθ με 0,43. Αυτό 

οφείλεται ςτο ότι λαμβάνει υπόψθ μόνο τουσ κόμβουσ και όχι και τισ ακμζσ. 

Πεύραμα 3 - Ομογενό ϋγγραφα με ύδιεσ ετικϋτεσ κόμβων και ύδιεσ ακμϋσ 

Το ςφνολο των δεδομζνων περιείχε 57 ομογενι XML ζγγραφα, από 3 sub-DTDs του movies 

DTD. Η βαςικι ιδιότθτα των εγγράφων ιταν ότι είχαν ίδιεσ ετικζτεσ ςτουσ κόμβουσ ίδιεσ 

ακμζσ. Τα αποτελζςματα του πειράματοσ φαίνονται ςτο πίνακα 3.3. Από τα αποτελζςματα 

είναι εμφανζσ πωσ και οι δφο αλγόρικμοι, XEdge και XCLS, αποτυγχάνουν να 

ομαδοποιιςουν ορκά τα ζγγραφα πετυχαίνοντασ μζςθ τιμι τθσ μετρικισ F-measure ίςθ με 

0,57 και 0,66 αντίςτοιχα. Αυτό ιταν αναμενόμενο λόγο τθσ ιδιότθτασ που ζχουν τα 

ζγγραφα αυτά. Ωςτόςο θ ανάγκθ για ςυςταδοποίθςθ αυτισ τθσ κατθγορίασ εγγράφων 

είναι αρκετά ςπάνια μιασ και αυτά τα ζγγραφα κεωροφνται όμοια όςον αφορά τθ δομι 

τουσ και δεν χρειάηεται να γίνει κάποιου είδουσ ομαδοποίθςθ τουσ. 

Συςταδοπούηςη εγγρϊφων ςε ομότιμα δύκτυα επικοινωνιών 

Για τισ ανάγκεσ του πειράματοσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ XML εγγράφων ςε ομότιμα 

δίκτυα επικοινωνιϊν αρχικά δθμιουργιςαμε ζνα πρότυπο εξομοιωτι ενόσ τζτοιου 

ομότιμου δικτφου. Η υλοποίθςθ ζγινε ςε γλϊςςα Java 6 και θ εκτζλεςθ ςε υπολογιςτικό 

ςφςτθμα με επεξεργαςτι Core2duo 2.2 GHz και μνιμθ 2 GB. Για τθν καλφτερθ αξιολόγθςθ 

του ςυςτιματοσ ζγιναν δυο διαφορετικά πειράματα και μετριςαμε το μζςο αρικμό από 

hops ςε κάκε ερϊτθμα. Σε κάκε πείραμα χρθςιμοποιιςαμε το ςφνολο XML δεδομζνων 

Niagara μαηί με επιπλζον ζγγραφα ϊςτε να ςχθματίςουμε ζνα ςφνολο από 2000 XML 

ζγγραφα. Ζγινε αρχικά ςυςταδοποίθςθ και ζπειτα διανεμικθκαν ςτο δίκτυο. Επίςθσ 

δθμιουργιςαμε ζνα ςφνολο από διάφορα ερωτιματα με επικυμθτζσ απαντιςεισ ςε μερικά 

ζγγραφα ςυγκεκριμζνθσ ςυςτάδασ ι χωρίσ αποτζλεςμα. Για κάκε ερϊτθμα, το οποίο 

εφαρμόςτθκε ςε τυχαίο κόμβο φφλλο, μετριςαμε τον αρικμό των hops που χρειάςτθκαν 

ζτςι ϊςτε να φτάςει ςε κατάλλθλουσ κόμβουσ φφλλα που περιζχουν ζγγραφα τα οποία 

ικανοποιοφν το ερϊτθμα. 
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Πεύραμα 1 - Μεταβϊλλοντασ τον αριθμό των κόμβων 

Σε αυτό το πείραμα μελετιςαμε τθ ςχζςθ μεταξφ του αρικμοφ των κόμβων ςτο δίκτυο και 

του αρικμοφ των hops που απαιτοφνται για τθν επεξεργαςία κάκε ερωτιματοσ. Για το 

ςκοπό αυτό δθμιουργιςαμε 8 ςυςτάδεσ με 2000 ζγγραφα τα οποία διανεμικθκαν ςε 100, 

200, 500 και 1000 κόμβουσ του δικτφου. Για κάκε περίπτωςθ μετριςαμε το μζςο αρικμό 

από hops για κάκε ερϊτθμα. Τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτον πίνακα 3.4 και τθν 

εικόνα 3.6. 

#Κόμβοι 
#Συνολικά 

hops 
# Neighbor 

hops 
#hops 

δρομολόγθςθσ 

Ροςοςτό 
(#Συνολικά hops / 

#κόμβοι) 

100 11 5 6 11% 

200 19 15 4 9.5% 

500 57 51 6 11.4% 

1000 108 97 11 10.8% 

Ρίνακασ 3.4 Αποτελζςματα 1ου πειράματοσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ XML εγγράφων ςε P2P 

 

Εικόνα 3.6 Αρικμόσ των hops ςε ςχζςθ με τον αρικμό των κόμβων 

Ππωσ φαίνεται, ο μζςοσ αρικμόσ από hops που απαιτοφνται ςε κάκε ερϊτθμα για να γίνει 

θ επεξεργαςία του αυξάνεται αναλόγωσ με τον αρικμό των κόμβων ςτο ομότιμο δίκτυο. 

Αυτό ιταν αναμενόμενο μιασ και όςο ο αρικμόσ των κόμβων αυξάνεται, ο αρικμόσ των 

κόμβων που περιζχουν ζγγραφα που ικανοποιοφν το ερϊτθμα αυξάνεται επίςθσ και 

ςυνεπϊσ το ερϊτθμα πρζπει να αναπαραχκεί ςε περιςςότερουσ κόμβουσ. Επιπλζον, λόγω 

του ότι τα ζγγραφα κάκε ςυςτάδασ είναι αρκετά όμοια μεταξφ τουσ, κάκε ερϊτθμα που 

ςχετίηεται με ςυγκεκριμζνθ ςυςτάδα αναπαράγεται ςε όλουσ τουσ κόμβουσ φφλλα τθσ 
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αντίςτοιχθσ γειτονιάσ του δικτφου. Αυτό δίνει τθ ςχζςθ μεταξφ του αρικμοφ των hops και 

του αρικμοφ των κόμβων ςε ζνα ομότιμο δίκτυο επικοινωνιϊν. 

Ωςτόςο από τα αποτελζςματα είναι φανερό πωσ ο μζςοσ αρικμόσ από κόμβουσ που 

εμπλζκονται με τθν επεξεργαςία ενόσ ερωτιματοσ είναι περίπου 10% των ςυνολικϊν 

κόμβων ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ. Αυτό ςθμαίνει πωσ όςο μεγάλο και αν είναι το δίκτυο, 

κάκε ερϊτθμα κα φτάςει μόνο ςτο 10% των κόμβων του δικτφου. Οπότε θ κίνθςθ είναι 

μικρι ςε κάκε περίπτωςθ. Το πιο ςθμαντικό αποτζλεςμα του πειράματοσ είναι ότι τα 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα hops ανά ερϊτθμα (περίπου 90% ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ) γίνονται μεταξφ κόμβων φφλλων ςτθν ίδια γειτονιά του δικτφου και μόλισ 

10% είναι hops μεταξφ κόμβων δρομολόγθςθσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ ζνα ερϊτθμα απαιτεί 

λίγα hops ϊςτε να φτάςει ςτθ γειτονιά που το ικανοποιεί. Μετά από αυτό αναπαράγεται 

ςε όλουσ τουσ γειτονικοφσ κόμβουσ. 

Βαςιηόμενοι ςτθν υπόκεςθ ότι κόμβοι τθσ ίδιασ γειτονιάσ είναι φυςικά κοντά μεταξφ τουσ, 

το κόςτοσ των hops ςε μια γειτονιά είναι λιγότερο από το κόςτοσ των hops δρομολόγθςθσ. 

Ζτςι το ςφςτθμα μασ πετυχαίνει επεξεργαςία των ερωτθμάτων με ςχετικά μικρό αρικμό 

από hops δρομολόγθςθσ. 

Πεύραμα 2 - Μεταβϊλλοντασ τον αριθμό των ςυςτϊδων 

Σε αυτό το πείραμα μελετιςαμε τθ ςχζςθ μεταξφ του αρικμοφ των παραγόμενων 

ςυςτάδων και του αρικμοφ των hops που απαιτοφνται για τθν επεξεργαςία κάκε 

ερωτιματοσ. Χρθςιμοποιιςαμε ζνα δίκτυο με 1000 κόμβουσ και δθμιουργιςαμε 4, 8 και 

16 ςυςτάδεσ από ςυνολικά 2000 ζγγραφα. Για κάκε περίπτωςθ μετριςαμε το μζςο αρικμό 

των hops για κάκε ερϊτθμα. Τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ςτο πίνακα 3.5 και τθν 

εικόνα 3.7. 

Ππωσ φαίνεται, ο μζςοσ αρικμόσ από hops που απαιτοφνται ςε κάκε ερϊτθμα για να γίνει 

θ επεξεργαςία του μειϊνεται όςο ο αρικμόσ των ςυςτάδων αυξάνεται και ζπειτα ςυγκλίνει 

ςε μια ςτακερι τιμι. Αυτό ιταν αναμενόμενο μιασ και όςο ο αρικμόσ των ςυςτάδων 

αυξάνεται, ο αρικμόσ των κόμβων ελζγχου και το μζγεκοσ του VBI-tree αυξάνεται αλλά το 

μζγεκοσ κάκε γειτονιάσ μικραίνει οπότε το ερϊτθμα απαιτεί πιο πολλά hops 

δρομολόγθςθσ και πολφ λιγότερα hops γειτονιάσ.  

#Clusters #Total hops #Neighbor hops #Routing hops 

4 145 141 4 

8 108 97 11 

16 107 91 16 

Ρίνακασ 3.5 Αποτελζςματα 2ου πειράματοσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ XML εγγράφων ςε P2P 
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Εικόνα 3.7 Αρικμόσ των hops ςε ςχζςθ με τον αρικμό των ςυςτάδων 

Συμπερϊςματα 

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάςτθκε ο αλγόρικμοσ XEdge, οποίοσ είναι ζνα ενιαίοσ 

αλγόρικμοσ ςυςταδοποίθςθσ τόςο ομογενϊν όςο και ετερογενϊν XML εγγράφων. Αρχικά 

ζγινε αναπαράςταςθ κάκε εγγράφου ςε μια LevelEdge δομι θ οποία ςυνοψίηει τισ 

διαφορετικζσ ακμζσ κάκε επιπζδου του εγγράφου. Στθ ςυνζχεια κακορίςτθκαν δυο 

διαφορετικζσ μετρικζσ απόςταςθσ, ανάλογα τον τφπο των εγγράφων. Επίςθσ 

παρουςιάςτθκε ο αλγόρικμοσ ςυςταδοποίθςθσ ο οποίοσ χρθςιμοποιεί τα παραπάνω για 

να ζχει καλφτερα αποτελζςματα. Για τθ βελτίωςθ των παραγόμενων ςυςτάδων λαμβάνει 

χϊρα μια διαδικαςία προ-επεξεργαςίασ των δεδομζνων για τον καλφτερο υπολογιςμό των 

αρχικϊν κζντρων τουσ. Αυτό φαίνεται ςε μια ςειρά από πειραματικά αποτελζςματα ςε 

ςχζςθ με τον αλγόρικμο XCLS. Ακόμθ παρουςιάςτθκε ζνα ειδικό ευρετιριο ςε κάκε 

ςυςτάδα με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των υφιςτάμενων αλγορίκμων 

επεξεργαςίασ XML ερωτθμάτων. 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκε ζνα καινοτόμο ςφςτθμα διαχείριςθσ XML εγγράφων το οποίο 

χρθςιμοποιεί τον αλγόρικμο XEdge για τθν ςυςταδοποίθςθ των XML εγγράφων πριν γίνει θ 

διανομι τουσ μζςα ςτο ομότιμο δίκτυο. Επίςθσ χρθςιμοποιεί τουσ cluster representatives 

για να γίνεται γριγορα ο ζλεγχοσ για το αν κάποιο XML ζγγραφο μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

ςυςτάδασ ικανοποιεί ζνα ερϊτθμα χριςτθ. Τα πειραματικά αποτελζςματα δείχνουν πωσ ο 

ςυνολικόσ αρικμόσ των hops που απαιτοφνται για τθν επεξεργαςία ενόσ ερωτιματοσ είναι 

περίπου 10% του ςυνολικοφ αρικμοφ των κόμβων, αλλά μόνο 10% από αυτά είναι hops 

μεταξφ κόμβων ςε διαφορετικζσ γειτονιζσ.  
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Κεφϊλαιο 4  

Μεθοδολογύα Εξόρυξησ Δεδομϋνων ςε 
Κοινότητεσ Πρακτικόσ 
 
Σε αυτι τθν ενότθτα θ διατριβι εςτιάηει ςτθν παρουςίαςθ μιασ μεκοδολογίασ εξόρυξθσ 

δεδομζνων ςε εφαρμογζσ κοινοτιτων πρακτικισ. Ρρόκειται για μια επζκταςθ τθσ 

ανάλυςθσ κοινωνικϊν δικτφων θ οποία βαςίηεται ςε δυο διαφορετικοφσ αλγόρικμουσ 

ςυςταδοποίθςθσ και που ςτθ ςυνζχεια γίνεται χριςθ τεχνικϊν ανάλυςθσ κοινωνικϊν 

δικτφων επικοινωνίασ. 

Ειςαγωγό 

Τα κοινωνικά δίκτυα (social networks) και οι κοινότθτεσ πρακτικισ, που αποτελοφν μια 

ομάδα αυτϊν, είναι µία από τισ πιο ενδιαφζρουςεσ περιοχζσ για εφαρμογι τεχνικϊν 

ανάκτθςθσ πλθροφορίασ και εξόρυξθσ δεδομζνων. Τα τελευταία χρόνια οι κοινότθτεσ 

αυτζσ δραςτθριοποιοφνται ςτον παγκόςμιο ιςτό ςθμειϊνοντασ μια ραγδαία ανάπτυξθ 

τεχνικϊν και υπθρεςιϊν ϊςτε να προςελκφςουν περιςςότερουσ χριςτεσ. Ταυτόχρονα ο 

τομζασ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων ςτο παγκόςμιο ιςτό παρουςιάηει ακόμα μεγαλφτερο 

ενδιαφζρον λόγω τθσ γενικότερθσ εξζλιξθσ του παγκόςμιου ιςτοφ και των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν. Ο όγκοσ των δεδομζνων που ανταλλάςςεται και αποκθκεφεται ςε αυτά τα 

online ςυςτιματα κάνει ακόμα πιο επιτακτικι τθν ανάγκθ για αποδοτικι διαχείριςι τουσ 

αλλά και για εξαγωγι χριςιμων γνϊςεων για τθν επιπλζον βοικεια των χρθςτϊν τουσ. Οι 

τεχνικζσ εξόρυξθσ δεδομζνων μποροφν να παίξουν ςθμαντικό ρόλο ςε ςυςτιματα 

κοινοτιτων πρακτικισ ανακαλφπτοντασ κρυφζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ των χρθςτϊν και 

παρζχοντασ βοθκθτικζσ υπθρεςίεσ και ςυμπεράςματα για τθν γρθγορότερθ και 

αποδοτικότερθ εξάπλωςι τουσ.  

Αναλυτικότερα, κακϊσ θ διάδοςθ πλθροφορίασ γίνεται ςυνεχϊσ όλο και μεγαλφτερθ, οι 

αναλυτζσ και ερευνθτζσ ζχουν να αντιμετωπίςουν μια ςειρά από προβλιματα. Ειδικά όταν 

πρζπει να φιλτράρουν ςχετικι πλθροφορία και να εξάγουν «χριςιμθ» γνϊςθ τότε τα 

προβλιματα είναι ςθμαντικά και απαιτοφνται ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ. Είναι ευρζωσ 

γνωςτό πωσ ζνασ από τουσ πιο κατάλλθλουσ τρόπουσ για να διατθρθκεί ςε υψθλό επίπεδο 
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θ ικανότθτα των αναλυτϊν είναι θ ςυνεχισ μάκθςθ [100]. Στθν πραγματικότθτα, οι 

περιςςότεροι οργανιςμοί ιδθ υποςτθρίηουν δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ όπωσ ςεμινάρια και 

άλλεσ παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ. Ραρ 'όλα αυτά, οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ δεν 

ςυμμορφϊνονται ςε όλεσ τισ ανάγκεσ. Τα ςυνεργατικά περιβάλλοντα (Collaborative 

Environments) ζχουν ωσ βαςικό τουσ ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

ομάδων ανκρϊπων και αποτελοφν τισ κοινότθτεσ πρακτικισ. Αυτά τα περιβάλλονται 

αποτελοφν μία από τισ πλζον υποςχόμενεσ λφςεισ για τθν προϊκθςθ αυτισ που είναι 

κοινϊσ γνωςτό ωσ “ςυλλογική νοημοςφνη” (“collective intelligence”) ι “οργανωτική μνήμη” 

(“organizational memory”) [3].  

Οι Κοινότθτεσ πρακτικισ (Communities of Practice - CoPs), είναι ομάδεσ ανκρϊπων που 

ςυμμετζχουν ςε μια διαδικαςία ςυλλογικισ εκμάκθςθσ. Μοιράηονται ζνα ενδιαφζρον, ζνα 

πάκοσ για κάτι και αλλθλεπιδροφν για να μάκουν καλφτερα για αυτό. Το κίνθτρο 

ςχθματιςμοφ μιασ κοινότθτασ δεν είναι απαραίτθτα θ μάκθςθ. Ο όροσ CoP ςυχνά 

χρθςιμοποιείται για να ορίςει μια ομάδα ανκρϊπων με “κοινό πεικαρχικό υπόβακρο, 

παρόμοιεσ δραςτθριότθτεσ εργαςίασ, εργαλεία και κοινζσ ιςτορίεσ, πλαίςια και αξίεσ” [87]. 

Τθν ίδια ςτιγμι, ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, θ αξία των κοινοτιτων και 

τθσ ςυνεργατικισ εργαςίασ είναι μεγάλθ και ςυντελοφν ςτθν αποτελεςματικι μάκθςθ [59]. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, δίνουν ζμφαςθ ςτο ζργο τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ το οποίο 

αναφζρεται ςε διαδικαςίεσ, μεκοδολογίεσ και περιβάλλοντα όπου οι επαγγελματίεσ 

ςυμμετζχουν ςε μια κοινι εργαςία και όπου τα άτομα είναι υπόλογοι το ζνα ςτο άλλο. 

Πταν αναφερόμαςτε ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ, υιοκετοφμε τθν προοπτικι μάκθςθσ του 

Wenger ωσ κοινωνικό φαινόμενο ςτο πλαίςιο τθ εμπειρίασ που ζχουν όλοι όςοι ηουν 

ςυμμετζχοντασ ςτο κόςμο [116]. Η ςφγκριςθ μεταξφ κοινοτιτων πρακτικισ άμεςθσ 

επικοινωνίασ (on-line) και παραδοςιακϊν κοινοτιτων αποκαλφπτει πολλζσ διαφορζσ [94]. 

Ραρόλο που ο ςτόχοσ τθσ ενότθτασ δεν είναι θ μελζτθ αυτϊν, ωςτόςο μερικζσ από αυτζσ 

αναφζρονται ςκόπιμα.  

Μια παραδοςιακι κοινότθτα πρακτικισ ςυχνά αντιμετωπίηει περιοριςμοφσ ςε χρόνο και 

χϊρο και ςτα μζλθ τθσ ζχει ανατεκεί ζνα ςυγκεκριμζνο ζργο. Επιπλζον, θ είςοδοσ ςε μια 

τζτοια κοινότθτα μπορεί να απαιτεί ςκοπίμωσ κίνθτρα, κακϊσ τα μζλθ τείνουν να αυτό-

οργανϊνονται μζςα από διάφορεσ φυςικζσ δραςτθριότθτεσ. Από τθν άλλθ μεριά, οι 

κοινότθτεσ άμεςθσ επικοινωνίασ (on-line CoPs) ζχουν διαφορετικοφσ περιοριςμοφσ. Αυτό 

μπορεί να οδθγιςει ςτο να ζχουν πιο περιφερειακά μζλθ με λιγότερθ προβολι [119]. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, προκφπτουν διάφορα ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ 

κοινότθτεσ άμεςθσ επικοινωνίασ. Στθν πραγματικότθτα, θ ανάλυςθ χριςθσ τζτοιων 

κοινοτιτων ζχει δείξει ότι ζνα από τα μεγαλφτερα προβλιματα είναι θ αδρανοποίθςθ των 

μελϊν με όλο και πιο μειωμζνθ ςυμμετοχι ι και θ οριςτικι τουσ απουςία από τισ 
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κοινότθτεσ [56]. Με άλλα λόγια, ενϊ τα μζλθ τουσ κατζχουν και καλλιεργοφν μια κοινι και 

μοιραςμζνθ γνϊςθ, μοιράηονται παρόμοιεσ αξίεσ και κοςμοκεωρία και ζχουν τθν αίςκθςθ 

μιασ κοινισ ταυτότθτασ, παρουςιάηεται μια αναςτολι ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ. 

Υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία αποςκοποφν ςτθν διευκόλυνςθ ι τθν ενίςχυςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ των μελϊν διάφορων κοινοτιτων που ζχουν αναπτυχκεί και 

δραςτθριοποιθκεί ςτον παγκόςμιο ιςτό. Ωςτόςο πολλά ςφγχρονα εργαλεία ζχουν δεχτεί 

κριτικι ςχετικά με τθν ενεργι ςυμμετοχι και τθν εμπλοκι των χρθςτϊν τουσ. Αυτό 

οφείλεται εν μζρει ςτθν αδυναμία που παρουςιάηουν ςτον εντοπιςμό και ςτθν ουςιαςτικι 

αξιοποίθςθ μιασ ςειράσ ςθμαντικϊν ςχζςεων μεταξφ των μελϊν κάκε κοινότθτασ αλλά και 

των ςυςχετίςεων διάφορων άλλων δεδομζνων που αφοροφν τισ ενζργειεσ και το προφίλ 

τουσ. Καταλυτικόσ είναι ο ρόλοσ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων ςε αυτά τα εργαλεία ςε 

ςυνδυαςμό με μετρικζσ ανάλυςθσ κοινωνικϊν δικτφων.  

Περιβϊλλοντα ςυνεργαςύασ ςτον παγκόςμιο ιςτό 

Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςε περιβάλλοντα ςυνεργαςίασ, ςτον παγκόςμιο ιςτό, βαςίηονται 

ςε διάφορουσ μθχανιςμοφσ περιγραφισ και μελζτθσ των προφίλ των χρθςτϊν [40]. 

Συνικωσ οι προςεγγίςεισ αυτζσ κάνουν διάκριςθ μεταξφ ςτατικϊν προφίλ (κακοριςμζνων 

από το χριςτθ) και δυναμικϊν προφίλ (κακοριςμζνων από το ςφςτθμα). Τα δυναμικά 

χαρακτθριςτικά προκφπτουν από τον εντοπιςμό των δραςτθριοτιτων των χρθςτϊν και 

αποςκοποφν ςτθν παροχι ενόσ προςωποποιθμζνου περιβάλλοντοσ. Η προςωποποίθςθ 

αυτι μπορεί να περιλαμβάνει τθν προςαρμογι του περιβάλλοντοσ ϊςτε να είναι πιο 

εφχρθςτο από το χριςτθ και θ πλθροφορία να του δίνεται πιο γριγορα και άμεςα. Επίςθσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ το προφίλ ενόσ χριςτθ, αυτζσ οι προςεγγίςεισ αποςκοποφν ςτο 

φιλτράριςμα τθσ πλθροφορίασ που ςυνικωσ προζρχεται από μεγάλεσ ςυλλογζσ εγγράφων. 

Το φιλτράριςμα πλθροφορίασ επιτυγχάνεται με το ςάρωμα του ςυνόλου των εγγράφων 

και ςυνδυάηοντασ το περιεχόμενό τουσ με το προφίλ ενόσ χριςτθ. Ο βαςικόσ ςτόχοσ 

τζτοιων προςεγγίςεων είναι θ παροχι εξατομικευμζνων ςυςτάςεων ςτουσ χριςτεσ ςχετικά 

με τα ςτοιχεία του ςυςτιματοσ [18].  

Η ανάλυςθ κοινωνικϊν δικτφων (SNA analysis), αποτελεί ζνα εργαλείο για τθν εξζταςθ των 

κοινωνικϊν ςχζςεων μεταξφ των μελϊν μιασ ομάδασ, θ οποία μπορεί να αποκαλφψει 

κρυφζσ ςυςχετίςεισ [115]. Είναι μία τεχνικι-κλειδί (ςχετίηεται με τθ κεωρία δικτφων) για τθ 

μζτρθςθ και απεικόνιςθ των ςχζςεων και των ροϊν ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ, ομάδεσ, 

επιχειριςεισ, θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ ι οποιεςδιποτε άλλεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ 

γνϊςθσ και πλθροφορίασ. Σε επιχειριςεισ, θ ανάλυςθ αυτι μπορεί να είναι πολφ χριςιμθ 

ϊςτε να ανακαλυφκοφν ςχζςεισ και οργανωτικζσ δομζσ διαφορετικζσ από τισ τυπικζσ που 

ςυνικωσ κακορίηονται. Αυτζσ οι ςχζςεισ προκφπτουν από τθν εξζταςθ του επιπζδου 
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επικοινωνίασ μεταξφ των εργαηομζνων θ οποία οδθγεί ςε ζνα ςυνεργατικό γράφθμα. Το 

αποτζλεςμα τθσ ανάλυςθσ του γραφιματοσ ςυνικωσ δίνει ζνα διάγραμμα ροισ το οποίο 

δεν ακολουκεί απαραίτθτα τθν τυπικι οργανωτικι δομι. Κατά παράδοςθ, οι κοινωνικζσ 

ςχζςεισ, αποκαλφπτονται από τθν χειροκίνθτθ ςυλλογι δεδομζνων όπωσ για παράδειγμα 

τα ερωτθματολόγια ι τισ ςυνεντεφξεισ. Η ανάλυςθ κοινωνικϊν δικτφων ζχει εφαρμοςτεί με 

επιτυχία ςτον επιχειρθματικό τομζα για δεκαετίεσ και αποτελεί χριςιμο εργαλείο για τθν 

ανάλυςθ τθσ λειτουργίασ μιασ εταιρίασ. Αυτι θ ανάλυςθ μπορεί να περιλαμβάνει τον 

κακοριςμό των εργαηομζνων που αποτελοφν τθν κινθτιρια δφναμθ επικοινωνίασ ςτθν 

εταιρία. Από τεχνολογικι άποψθ “ο φίλοσ ενόσ φίλου” (FOAF [122]), που αποτελεί μια 

επζκταςθ του (Resource Description Framework (RDF)) και ζχει κακοριςτεί με τθν 

οντολογικι γλϊςςα παγκόςμιου ιςτοφ (Web Ontology Language (OWL)), ζχει εκτιμθκεί 

αρκετά και μπορεί να κεωρθκεί ωσ μζροσ τθσ προςπάκειασ για τθν ενίςχυςθ του 

παγκόςμιου ιςτοφ με περιςςότερθ ςθμαςιολογία. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτο πλαίςιο 

αυτό, ο Tim Berners Lee ειςιγαγε τον όρο “Giant Global Graph”, ςαν τον γράφθμα που 

ενϊνει το παγκόςμιο ιςτό και τον κοινωνικό γράφθμα [124]. Βαςιςμζνοι ςτθν παραπάνω 

τεχνολογία, μεγάλο μζροσ τθσ ζρευνασ ζχει πραγματοποιθκεί [86][95], εςτιάηοντασ κυρίωσ 

ςε τεχνολογικζσ λφςεισ που εκμεταλλεφονται το πρότυπο FOAF για τθ δθμιουργία μεγάλων 

όγκων πλθροφορίασ ςχετικά με χριςτεσ. 

Από μια άλλθ ςκοπιά, ο τομζασ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων παίηει ςθμαντικό ρόλο ςε όςα 

αναφζρκθκαν ςχετικά με τα ςυςτιματα ςυνεργαςίασ και υποςτιριξθσ μάκθςθσ. Τεχνικζσ 

εξόρυξθσ δεδομζνων μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με επιτυχία, κακϊσ παρζχουν βακιά 

γνϊςθ ςε ςχζςθ με μια απλι παρατιρθςθ των δεδομζνων. Μια από τισ βαςικότερεσ 

κατθγορίεσ τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων είναι θ ςυςταδοποίθςθ (Data Clustering) 

[52][53], για τθν οποία πολλζσ προςεγγίςεισ ζχουν προτακεί. Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ 

ςυςταδοποίθςθσ είναι για ζνα δεδομζνο ςφνολο δεδομζνων να βρεκεί ζνα ςφνολο από 

ομάδεσ (ςυςτάδεσ) ανάμεςα ςε αυτά τα δεδομζνα. Κακϊσ θ αφξθςθ τθσ κίνθςθσ ςτο 

παγκόςμιο ιςτό γίνεται όλο και μεγαλφτερθ, θ κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν 

βαςιηόμενοι ςτισ ενζργειεσ που κάνουν είναι πλζον αναγκαία αλλά ταυτόχρονα αποτελεί 

και μια δφςκολθ εργαςία. Η ςυςταδοποίθςθ ςε ςυνδυαςμό με τεχνικζσ προςωποποίθςθσ, 

αυτισ τθσ περιοχισ δεδομζνων, είναι επιτακτικι από πολλζσ εφαρμογζσ. Συςτιματα ςτο 

παγκόςμιο ιςτό, ςυμπεριλαμβανομζνων ςυςτθμάτων κοινοτιτων πρακτικισ, είναι 

εξοπλιςμζνα με μθχανιςμοφσ καταγραφισ και αναφοράσ γεγονότων, ςυνκθκϊν, 

ςφαλμάτων και προειδοποιιςεων. Επιπλζον, όταν γίνεται αναφορά ςε ςυςτιματα 

θλεκτρονικισ μάκθςθσ, τότε τα δεδομζνα για τα αιτιματα των χρθςτϊν προκφπτουν από 

αρχεία καταγραφισ (log files) και λαμβάνονται υπόψθ. Ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των 

πλθροφοριϊν και θ χριςθ τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων μπορεί να βοθκιςει κάποιον να 

αναλφςει τισ δραςτθριότθτεσ των χρθςτϊν ςε βάκοσ. 
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Η ανάγκθ για εξαγωγι και ανάλυςθ των ςχζςεων μεταξφ των χρθςτϊν αποτζλεςε και 

αποτελεί αντικείμενο μελζτθσ και ζρευνασ για πολλά χρόνια. Το αντικείμενο τθσ ενότθτασ 

αυτισ εξετάηεται από δυο διαφορετικζσ αλλά ςυμπλθρωματικζσ προςεγγίςεισ. Σφμφωνα 

με τθν πρϊτθ εφαρμόηονται τεχνικζσ εξόρυξθσ δεδομζνων για τθν αναγνϊριςθ ομάδων 

χρθςτϊν με παρόμοιεσ προτιμιςεισ και ςφμφωνα με τθ δεφτερθ εφαρμόηονται τεχνικζσ 

ανάλυςθσ κοινωνικϊν δικτφων ςε αυτζσ τισ ομάδεσ. Τα παραπάνω εφαρμόςτθκαν ςε ζνα 

πρότυπο ςφςτθμα που παρζχει υπθρεςίεσ ςε κοινότθτεσ πρακτικισ ςτον παγκόςμιο ιςτό. 

Εξόρυξη γνώςησ 

Ασ κεωριςουμε ζνα ςφςτθμα υποςτιριξθσ ςυνεργατικότθτασ, το οποίο υιοκετεί πολλά 

από τα χαρακτθριςτικά και τισ λειτουργίεσ του Web 2.0. Το ςφςτθμα αυτό επιτρζπει ςτα 

μζλθ μιασ κοινότθτασ με εφκολο τρόπο να διατυπϊνουν τισ απόψεισ και τισ γνϊςεισ τουσ 

μζςα από διάφορεσ μορφζσ εγγράφων. Αυτά τα ζγγραφα τοποκετοφνται ςε ιδεατά 

περιβάλλοντα εργαςίασ γνωςτά και ωσ περιοχζσ εργαςίασ (workspaces). Ασ υποκζςουμε 

επίςθσ ότι το ςφςτθμα δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ του να μποροφν να 

βακμολογοφν αυτά τα ζγγραφα. Με βάςθ αυτά τα δεδομζνα, ςτθν ενότθτα αυτι 

παρουςιάηεται μια μεκοδολογία για τθν εξόρυξθ «κρυφισ γνϊςθσ» από ζνα τζτοιο 

ςφςτθμα. Η μεκοδολογία αυτι εκμεταλλεφεται μια ςειρά από μετρικζσ που αναλφονται 

παρακάτω. Αρχικά ορίηεται θ μετρικι ομοιότθτασ: User Similarity: Sim(i,j) (μεταξφ των 

χρθςτϊν i και j). H ομοιότθτα αυτι υπολογίηεται αξιοποιϊντασ τον αλγόρικμο User Nearest 

Neighbor [85], ο οποίοσ δζχεται ςαν είςοδο τισ βακμολογίεσ των αντικειμζνων που ζχουν 

δϊςει οι χριςτεσ. Συγκεκριμζνα, ο αλγόρικμοσ για τθ μζτρθςθ τθσ ομοιότθτασ χρθςτϊν 

βαςίηεται ςτθν ςυςχζτιςθ Pearson (Pearson correlation), ςε ςχζςθ με τα κοινϊσ 

βακμολογθμζνα αντικείμενα. Ορίηουμε: 

          
                                                                                    

    
 4.1 

Στθν παραπάνω εξίςωςθ τα    και    αναπαριςτοφν τισ προκακοριςμζνεσ αποκλίςεισ 

(standard deviations) των κοινά βακμολογθμζνων αντικειμζνων από τουσ χριςτεσ i και j, 

αντίςτοιχα,    είναι το ςφνολο των αντικειμζνων που ο χριςτθσ i ζχει βακμολογιςει, 

           είναι θ βακμoλογία του χριςτθ i ςτο αντικείμενο a, και        
           είναι θ μζςθ 

βακμολογία του χριςτθ i ςτο ςφνολο των κοινά βακμολογθμζνων αντικειμζνων. 

Για να αποφευχκεί θ υπερεκτίμθςθ τθσ ομοιότθτασ μεταξφ των χρθςτϊν, από τθν 

παραπάνω ςχζςθ, με μικρό δείγμα εγγράφων που ζχουν βακμολογθκεί από τουσ χριςτεσ i 

και j, θ παραπάνω εξίςωςθ τροποποιείται ωσ εξισ: 
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           4.2 

όπου γ είναι ζνα όριο κακοριςμζνο από το ςφςτθμα [58]. 

Στθν περίπτωςθ που περιγράφεται, οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ είναι οι ςυγγραφείσ όλων 

των εγγράφων που τοποκετοφνται ςτισ περιοχζσ εργαςίασ του ςυςτιματοσ. Για να 

ςτακμιςτοφν οι βακμολογίεσ ενόσ χριςτθ i ςτα ζγγραφα που δθμιοφργθςε ζνασ χριςτθσ j, 

θ παραπάνω εξίςωςθ τροποποιείται ωσ εξισ: 

            
                   

                 
           4.3 

όπου         
            είναι θ μζςθ βακμολογία του χριςτθ i ςτα ζγγραφα του χριςτθ j. 

Η παραπάνω εξίςωςθ λαμβάνει υπόψθ τον τρόπο που ο χριςτθσ i αξιολογεί τα ζγγραφα 

του χριςτθ j ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα κοινά τουσ ζγγραφα. Ππωσ προκφπτει από τα 

παραπάνω, θ ομοιότθτα μεταξφ των χρθςτϊν i και j δεν είναι αμοιβαία. Η παρατιρθςθ 

αυτι ζχει μεγάλθ ςθμαςία. Ανάλογα με τθ δραςτθριότθτα μιασ κοινότθτασ πρακτικισ αλλά 

και τθσ φφςθσ των δεδομζνων, υπάρχουν περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ο αρικμόσ των 

εγγράφων του χριςτθ j που βακμολογικθκαν από τον χριςτθ i είναι μικρόσ και επομζνωσ 

θ αξιοποιιςιμθ πλθροφορία είναι περιοριςμζνθ. Ζτςι, ανάλογα με τθν ποςότθτα και τθ 

φφςθ των δεδομζνων, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ εξίςωςθ           ι θ εξίςωςθ 

          . 

Στθ ςυνζχεια ορίηεται θ                
μεταξφ των χρθςτϊν i και j ωσ θ δυαδικι μζτρθςθ 

τθσ απευκείασ επικοινωνίασ μεταξφ αυτϊν των χρθςτϊν ωσ εξισ: για κάκε ηευγάρι (i,j) των 

μελϊν i, j, καταςκευάηεται ζνασ πίνακασ Α ςτον οποίο το     είναι ο αρικμόσ των 

βακμολογιϊν του χριςτθ i για τα ζγγραφα του χριςτθ j. Από το πίνακα αυτό ςχθματίηεται 

ο ςυμμετρικόσ πίνακασ   όπου                   (αδφναμθ ςυνοχι) ι      

             (ιςχυρι ςυνοχι). Υποκζτοντασ πωσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ βακμολογιϊν του 

χριςτθ i είναι   , ορίηεται ζνα ςυμμετρικό μζτρο που ονομάηεται communication degree: 

    και το οποίο αναπαριςτά τθ ροι επικοινωνίασ μεταξφ των χρθςτϊν i και j ωσ εξισ: 

     
    

          
 4.4 

Η τιμι του     είναι 1 ςτθν περίπτωςθ όπου οι χριςτεσ i, j βακμολογιςουν αποκλειςτικά ο 

ζνασ τα ζγγραφα του άλλου και 0 αν κανείσ από τουσ χριςτεσ δεν ζχει βακμολογιςει 

κάποιο από τα ζγγραφα του άλλου (αδφναμθ ςυνοχι) ι τουλάχιςτον ζνασ δεν ζχει 

βακμολογιςει όλα τα ζγγραφα του άλλου (ιςχυρι ςυνοχι). Ορίηεται θ δυαδικι ςυνάρτθςθ 
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               που δείχνει τθν φπαρξθ ι όχι επαρκοφσ απευκείασ ανταλλαγισ 

πλθροφορίασ μεταξφ των χρθςτϊν i, j. Η ςυνάρτθςθ είναι: 

                 
            

            
  4.5 

όπου t είναι ζνα όριο το οποίο εξαρτάται από τθ φφςθ και τισ ανάγκεσ τθσ κοινότθτασ που 

είναι υπό εξζταςθ. Η ςυνάρτθςθ                δίνει τθ κεμελιϊδθ ςχζςθ που 

χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι του κοινωνικοφ δικτφου ςτθν κοινότθτα και 

χρθςιμοποιικθκε για τισ απαραίτθτεσ αναλφςεισ που ζγιναν. 

Κάποιεσ άλλεσ μετρικζσ που υιοκετικθκαν ςτθ μεκοδολογία αυτι είναι οι παρακάτω: 

 Clusters: αναφζρονται ςε ομάδεσ από οντότθτεσ (π.χ. χριςτεσ), όπου οι οντότθτεσ 

μιασ ςυςτάδασ είναι παρόμοιεσ ςε μεγάλο βακμό, ενϊ οντότθτεσ ςε διαφορετικζσ 

ςυςτάδεσ είναι τελείωσ διαφορετικζσ. Κάκε ςυςτάδα μπορεί να ςυνδυάηει διάφορα 

αλθκοφανι κριτιρια [15]. Μερικζσ φορζσ υπάρχουν οριςμζνεσ απαιτιςεισ για τισ 

οντότθτεσ ςε μια ςυςτάδα, όπωσ το να μοιράηονται ίδιεσ ι ςχετικά παρόμοιεσ 

ιδιότθτεσ, να ζχουν μικρζσ αποςτάςεισ ι διαφορζσ ι να ζχουν «επαφι» με 

τουλάχιςτον μια ακόμθ οντότθτα ςτθν ίδια ςυςτάδα. 

 Degree: εκφράηει τον αρικμό των ανκρϊπων που ςυνδζεται ζνα μζλοσ μια 

κοινότθτασ πρακτικισ. Τα μζλθ που ζχουν μεγάλο βακμό (degree) μπορεί να 

κεωρθκοφν ωσ ςθμαντικά ςτο δίκτυο από τθ ςτιγμι που κρατοφν τθν κοινότθτα 

αρκετά ενωμζνθ. 

 Betweenness: ενϊ κάποιοσ μπορεί να είναι ςτενά ςυνδεδεμζνοσ με κάποιον άλλο, 

υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου μόνο οριςμζνα μζλθ μιασ κοινότθτασ πρακτικισ 

ςυμβάλουν καλφτερα ςτθν ακεραιότθτα τθσ. Άνκρωποι με υψθλό βακμό 

Betweenness κεωρείται πωσ εκφράηουν καλφτερα μια ςυλλογικι ομοφωνία. Με 

άλλα λόγια θ μετρικι Betweenness ενόσ μζλουσ εκφράηει το ςυνολικό αρικμό των 

ςφντομων μονοπατιϊν μεταξφ όλων των ηευγαριϊν των μελϊν που περνοφν από 

αυτό το μζλοσ [8][41]. 

 Closeness: εκφράηει το ςυνολικό αρικμό των ςυνδζςμων που ζνα μζλοσ πρζπει να 

ακολουκιςει ϊςτε να φτάςει κάκε άλλο μζλοσ ςτο δίκτυο [102]. 

Συςταδοπούηςη 

Η ςυςταδοποίθςθ (Data Clustering) μπορεί να οριςτεί ωσ θ διαδικαςία τθσ οργάνωςθσ των 

αντικειμζνων μιασ βάςθσ δεδομζνων ςε ςυςτάδεσ (clusters), ζτςι ϊςτε αντικείμενα τθσ 

ίδιασ ςυςτάδασ να ζχουν υψθλό βακμό ομοιότθτασ και ταυτόχρονα αντικείμενα που 

ανικουν ςε διαφορετικζσ ςυςτάδεσ να ζχει υψθλό βακμό ανομοιότθτασ [7][70][77]. Οι 
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μζκοδοι ςυςταδοποίθςθσ ςε αρικμθτικά δεδομζνα ζχουν εξεταςτεί ςε αντίκεςθ με τισ 

εννοιολογικζσ μεκόδουσ ςυςταδοποίθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν Τεχνθτι 

Νοθμοςφνθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι τεχνικζσ πάνω ςε αρικμθτικά δεδομζνα δίνουν ζμφαςθ 

ςτον κακοριςμό ομοιογενϊν ςυςτάδων, ςφμφωνα με οριςμζνεσ μετρικζσ ομοιότθτασ, αλλά 

ωςτόςο παρζχουν χαμθλοφ επιπζδου περιγραφζσ των ςυςτάδων [7]. Ρρόςφατα, 

παρουςιάςτθκαν εργαςίεσ ςχετικά με τθ ςυςταδοποίθςθ, οι οποίεσ εςτιάηουν ςε 

αρικμθτικά δεδομζνα των οποίων οι εγγενείσ γεωμετρικζσ ιδιότθτεσ μποροφν να 

αξιοποιθκοφν για τον κακοριςμό ςυναρτιςεων απόςταςθσ μεταξφ ςθμείων των 

δεδομζνων, όπωσ DBSCAN [35], BIRTH [118], C2P [89], CURE [49] , CHAMELEON [76], 

WaveCluster [108]. Ωςτόςο ςτον τομζα τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων, οι εφαρμογζσ ςυχνά 

χειρίηονται ςφνολα δεδομζνων τα οποία αποτελοφνται επίςθσ από κατθγορικά 

χαρακτθριςτικά (categorical attributes) για τα οποία οι ςυναρτιςεισ απόςταςθσ δεν μπορεί 

να οριςτεί με φυςικό τρόπο.  

Αναφερόμενοι ςε μια ςυγκεκριμζνθ κοινότθτα πρακτικισ, μια ςυςτάδα είναι μια ομάδα 

χρθςτϊν οι οποίοι μοιράηονται παρόμοιεσ βακμολογίεσ ςε αντικείμενα τθσ ίδιασ περιοχισ 

εργαςίασ. Για παράδειγμα ζςτω ότι               είναι οι k περιοχζσ εργαςίασ που 

χρθςιμοποιοφνται από τθν κοινότθτα Α. Δθμιουργοφμε ζνα πίνακα Χ μεγζκουσ n x n (n 

είναι ο αρικμόσ των χρθςτϊν), όπου το κελί     δθλϊνει τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ των χρθςτϊν 

i και j. Η ςυςχζτιςθ αυτι μπορεί να είναι είτε           ι            θ οποία ζχει ωσ 

αποτζλεςμα ςυμμετρικοφσ μθ-κατευκυνόμενουσ ι κατευκυνόμενουσ πίνακεσ αντίςτοιχα. 

Μετά τθν δθμιουργία αυτϊν των πινάκων, μπορεί να δθμιουργθκεί ζνασ ενιαίοσ πίνακασ 

για το ςφνολο των περιοχϊν εργαςίασ με τον υπολογιςμό τθσ μζςθσ τιμισ κάκε κελιοφ.  

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ από τθ μελζτθ των πινάκων αυτϊν για κάκε περιοχι εργαςίασ (και 

όχι του ενοποιθμζνου πίνακα όλθσ τθσ κοινότθτασ) μπορεί να κάποιοσ να παρατθριςει με 

λεπτομζρεια τθ δραςτθριότθτα των χρθςτϊν αλλά και τθσ περιοχισ εργαςίασ ςυνολικά. Η 

προςζγγιςθ αυτι, τθσ ςυςταδοποίθςθσ των δεδομζνων των χρθςτϊν για ςυγκεκριμζνθ 

περιοχι εργαςίασ ζχει ωσ αποτζλεςμα χαμθλοφ επιπζδου ςυςτάδεσ που ονομάηονται 

μικρο-ςυςτάδεσ (micro-clusters) [5]. Συνικωσ, οι μικρο-ςυςτάδεσ μειϊνουν τα αρχικά 

δεδομζνα και επιτρζπουν τθ δθμιουργία ςυνόψεων των δεδομζνων και ςυνικωσ 

χρθςιμοποιοφνται ςε εφαρμογζσ που χειρίηονται ροζσ δεδομζνων και γενικά μεγάλο όγκο 

δεδομζνων που εναλλάςςεται γριγορα ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο. Επιπλζον, οι μικρο-

ςυςτάδεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςαν ιδζα ςαν ενδιάμεςο αποτζλεςμα για τθ 

δθμιουργία υψθλότερου επιπζδου ςυςτάδων. Στο πλαίςιο ενόσ ςυνεργατικοφ 

περιβάλλοντοσ, οι μικρο-ςυςτάδεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ δείκτεσ για μια 

λεπτομερι και ςυγκριτικι άποψθ τθσ κοινότθτασ που κάκε φορά εξετάηεται. Αυτό μπορεί 

να επιτευχκεί μζςα από τθν εφαρμογι αυξθτικισ ςυςταδοποίθςθσ (incremental clustering) 

[19].  
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Πςον αφορά τθν διαδικαςία ςυςταδοποίθςθσ, ανάλογα με τθ φφςθ των δεδομζνων που 

είναι προσ ανάλυςθ, μποροφν να ακολουκθκοφν δφο διαφορετικζσ προςεγγίςεισ, μια 

ςχετικά με τουσ ςυμμετρικοφσ και μθ-κατευκυνόμενουσ πίνακεσ και μια ςχετικά με τουσ 

κατευκυνόμενουσ πίνακεσ. Οι προςεγγίςεισ αυτζσ περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια: 

Συμμετρικού μη-κατευθυνόμενοι πύνακεσ 

Σε αυτι τθ περίπτωςθ, χρθςιμοποιείται ζνασ αλγόρικμοσ ιεραρχικισ ςυςταδοποίθςθσ 

(hierarchical clustering). Στθν ιεραρχικι ςυςταδοποίθςθ, υπάρχει μια διαδικαςία 

διαχωριςμοφ των αντικειμζνων με βζλτιςτο τρόπο ςε ομογενείσ ομάδεσ [72]. Υπάρχουν 

δυο κατθγορίεσ ιεραρχικϊν αλγορίκμων, αυτοί που επαναλθπτικά ςυγχωνεφουν δυο 

μικρότερεσ ςυςτάδεσ ςε μια μεγαλφτερθ και αυτοί που διαχωρίηουν μια μεγάλθ ςυςτάδα 

ςε μικρότερεσ.  

Σφμφωνα με τον αλγόρικμο MinMax Cut [30], ζχοντασ n αντικείμενα κακϊσ και τθ μιτρα 

ομοιότθτασ τουσ ανά δυο          (όπου      είναι ο βακμόσ ομοιότθτασ μεταξφ των i 

και j), ο βαςικόσ ςτόχοσ είναι ο διαχωριςμόσ των δεδομζνων ςε δυο ςυςτάδεσ Α και Β. Η 

αρχι αυτοφ του αλγορίκμου είναι θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ ομοιότθτασ μεταξφ των ςυςτάδων 

και θ μεγιςτοποίθςθ τθσ ομοιότθτασ μζςα ςε μια ςυςτάδα. Η ομοιότθτα μεταξφ των 

ςυςτάδων Α και Β μπορεί να οριςτεί ςαν                      . Η ομοιότθτα (self-

similarity) μζςα ςε μια ςυςτάδα Α είναι το άκροιςμα όλων των βακμϊν ομοιότθτασ μζςα 

ςτθν Α       . Κατά ςυνζπεια, ο αλγόρικμοσ απαιτεί τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ        και 

τθ μεγιςτοποίθςθ των        και       , το οποίο υλοποιείται από τθν ςυνάρτθςθ min-

max cut: 

            
      

      
 
      

      
 4.6 

Η μετρικι                είναι μια μετρικι ομοιότθτασ μεταξφ των ςυςτάδων Α και Β 

(closeness or similarity measure). Ορίηει τθν ομοιότθτα μιασ ςυςτάδασ πιο αποδοτικά από 

το βάροσ αφοφ κανονικοποιεί το βάροσ τθσ ςυςτάδασ: 

        
      

             
 4.7 

Για ζνα χριςτθ i θ τιμι τθσ μετρικισ linkage με μια ςυςτάδα Α είναι:  

       
      

      
  

όπου                      
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Σφμφωνα με τθ ςχζςθ αυτι, μποροφν να βρεκοφν οι χριςτεσ των οποίων οι τιμζσ τθσ 

μετρικισ είναι κοντά ςτο όριο. Πταν ζνασ χριςτθσ i ανικει ςε μια ςυςτάδα, θ τιμι τθσ 

μετρικισ linkage ςε αυτι τθ ςυςτάδα κα είναι υψθλι. Πταν θ τιμι αυτι είναι κοντά ςτο 

όριο τότε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ διαφορά των linkage μετρικϊν              

      . Ζνα χριςτθσ για τον οποίο θ τιμι του    είναι μικρι, βρίςκεται κοντά ςτο όριο και 

είναι πικανό να μετακινθκεί ςε άλλθ ςυςτάδα.  

Σφμφωνα με τα παραπάνω, είναι δυνατόν να δθμιουργθκοφν περιςςότερεσ ςυςτάδεσ από 

τθν επαναλθπτικι εφαρμογι του αλγορίκμου Min-Max cut μζχρι να ικανοποιθκεί κάποιο 

κριτιριο για τθν παφςθ του (για παράδειγμα ο αρικμόσ των ςυςτάδων ι μια κακοριςμζνθ 

τιμι MinMax cut). Μια άλλθ επιλογι για ςυςταδοποίθςθ βαςιηόμενοι ςτον παραπάνω 

αλγόρικμο είναι θ χριςθ τθσ μζςησ ομοιότητασ (average similarity) θ οποία 

μεγιςτοποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ ςυςταδοποίθςθσ. Η average self-similarity μιασ 

ςυςτάδασ υπολογίηεται από τθ ςχζςθ: 

         
      

  
            4.8 

Πταν θ average self-similarity ζχει μεγάλθ τιμι τότε υπάρχει ομοιογζνεια ςτα ςτοιχεία μιασ 

ςυςτάδασ. Σφμφωνα με αυτό, θ πιο “χαλαρι” ςυςτάδα (loosest cluster) (δθλαδι αυτι με 

το μικρότερθ τιμι μζςθσ ομοιότθτασ) διαςπάται. 

Κατευθυνόμενοι πύνακεσ 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ, υιοκετείται ο αλγόρικμοσ ςυςταδοποίθςθσ των Chakrabarti et al. 

[20] ο οποίοσ βαςίηεται ςτον αλγόρικμο του Kleinberg [78]. Αρχικά, θ ανάλυςθ αυτι 

εφαρμόςτθκε ςε ζγγραφα που ςχετίηονται μεταξφ τουσ με κατευκυνόμενεσ ςυςχετίςεισ 

(όπωσ ςτο παγκόςμιο ιςτό). Για κάκε ζγγραφο, υπολογίηονται οι βακμοί hub (κομβικό 

πληροφοριακό ςημείο) και authority (αυθεντία) ακροίηοντασ το ςφνολο των βακμϊν 

αυτϊν, προσ και από το ζγγραφο αυτό αντίςτοιχα. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζχοντασ 

δθμιουργιςει τον πίνακα ομοιότθτασ του χριςτθ μεγζκουσ n x n, όπωσ και πριν, μπορεί να 

ςχθματιςτεί ζνασ κατευκυνόμενοσ πίνακασ βαρϊν για τουσ χριςτεσ και υπολογίηονται τα 

μθ κφρια ιδιοδιανφςματα (non-principal eigenvectors) of     . Τα ςυςτατικά τμιματα 

κάκε μθ κφριου ιδιοδιανφςματοσ αντιςτοιχίηονται με κάκε χριςτθ. Αφοφ γίνει ταξινόμθςθ, 

ςε αφξουςα ςειρά, των τιμϊν κάκε ιδιοδιανφςματοσ, είναι εφκολο να διαχωριςτοφν οι 

χριςτεσ ςτο ςθμείο που παρουςιάηουν το μεγαλφτερο κενό μεταξφ τουσ. Οι τιμζσ του 

     αναπαριςτοφν τουσ τισ τιμζσ του βακμοφ authority και αυτζσ του      

αναπαριςτοφν τισ τιμζσ του βακμοφ hub. Το τελικό αποτζλεςμα είναι ομάδεσ από χριςτεσ 

οι οποίοι είναι κοντά μεταξφ τουσ ςφμφωνα με τθν τιμι του βακμοφ authority ι του 

βακμοφ hub. Ο αλγόρικμοσ μπορεί να δθμιουργιςει μζχρι 2n διαφορετικζσ ομάδεσ 
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χρθςτϊν. Ωςτόςο, ςφμφωνα με πειραματικά αποτελζςματα, οι ομάδεσ χρθςτϊν που ζχουν 

μεγάλεσ τιμζσ ςυντεταγμζνων ςε μερικά από τα αρχικά ιδιοδιανφςματα τείνουν να 

επαναλαμβάνονται, οπότε το πρϊτο ςφνολο από ομάδεσ μπορεί να ικανοποιιςει τθ 

διαδικαςία τθσ ςυςταδοποίθςθσ (π.χ. [78]). 

Ζχοντασ εξετάςει αυτζσ τισ ομάδεσ χρθςτϊν, μπορεί να γίνει θ ανάλυςθ τουσ. Η ανάλυςθ 

αυτι μπορεί να παρζχει, ανάλογα πάντα τα δεδομζνα, μια καλφτερθ κατανόθςθ ςχετικά με 

τισ ςχζςεισ των χρθςτϊν μεταξφ τουσ, ειδικά ςε ςυςτιματα που ζχουν διαφορετικοφσ 

τφπουσ δεδομζνων. Μπορεί επίςθσ να βοθκιςει να παρατθρθκοφν ακραία ςθμεία 

(outliers), όπου αντικείμενα από το ςφνολο δεδομζνων ζχουν διαφορετικι κατανομι τιμϊν 

από τθν πλειοψθφία των άλλων αντικειμζνων ςτθ περιοχι εργαςίασ. Ακόμθ για μια 

δεδομζνθ “ζνταςθ” επικοινωνίασ ι δραςτθριότθτασ των χρθςτϊν, οι ςυςτάδεσ μποροφν να 

τονίηουν τα διάφορα επίπεδα “ζνταςθσ”. Η ανάλυςθ των ςυςτάδων μπορεί να δϊςει 

χριςιμεσ πλθροφορίεσ και για υποςφνολα των δεδομζνων. Ζτςι για παράδειγμα είναι 

δυνατι θ εφρεςθ του αρικμοφ των ςυςτάδων μζςα ςε μια κοινότθτα μόνο κακϊσ και θ 

παρατιρθςθ για τυχόν πρότυπα ενδιαφζροντοσ ςτουσ χριςτεσ αυτοφσ. 

Ανϊλυςη κοινωνικών δικτύων 

Μετά τθ διαδικαςία τθσ ςυςταδοποίθςθσ, ςχθματίηονται ςυςτάδεσ από χριςτεσ οι οποίοι 

ζχουν ίδιεσ ι παρόμοιεσ προτιμιςεισ ςφμφωνα με τθ βακμολογία των εγγράφων τουσ. Ριο 

αναλυτικά, υπάρχει μια κατθγοριοποίθςθ των μελϊν κάκε κοινότθτασ πρακτικισ ςε ζνα 

ςφνολο από ςυςτάδεσ           . Για κάκε ςυςτάδα, το μοντζλο υπολογίηει τισ τιμζσ για 

κάκε μετρικι ανάλυςθσ κοινωνικϊν δικτφων (π.χ. degree, betweenness and closeness). Σε 

αντίκεςθ με τθ διαδικαςία τθσ ςυςταδοποίθςθσ όπου θ μζτρθςθ βαςίηεται ςτθ ςυςχζτιςθ 

μεταξφ χρθςτϊν (π.χ. ομοιότθτα χρθςτϊν), θ ανάλυςθ κοινωνικϊν δικτφων εκμεταλλεφεται 

τo               , που αντιςτοιχεί ςτθν επικοινωνία μεταξφ των μελϊν. Η ανάλυςθ αυτι 

προςφζρει χριςιμα ςυμπεράςματα Για παράδειγμα, μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα χρθςτϊν, 

που κεωρείται πωσ ζχουν μεγάλθ ομοιότθτα, κα βρίςκονται ςτθν ίδια ςυςτάδα. Γενικότερα 

ο ςυνδυαςμόσ τθσ διαδικαςίασ ςυςταδοποίθςθσ και τθσ ανάλυςθσ κοινωνικϊν δικτφων 

αναδεικνφει ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά ςε ομάδεσ χρθςτϊν που παρουςιάηουν 

ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Η χριςιμθ αυτι γνϊςθ που προκφπτει από τθν εφαρμογι του 

μοντζλου αυτοφ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε εφαρμογζσ μζςω μθχανιςμϊν ςυςτάςεων 

και κοινοποιιςεων, παρζχοντασ ςτουσ χριςτεσ ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ.  

Στθν ςυνζχεια γίνεται αναφορά ςε μερικοφσ αλγόρικμουσ και υλοποιιςεισ αναφορικά με 

τθν ανάλυςθ κοινωνικϊν δικτφων. Οι μετρικζσ closeness (εγγφτθτα) και betweenness 

(διαμεριςιμότθτα) που εκφράηουν τθν κεντρικότθτα τθσ κορυφισ μζςα ςε ζνα γράφο 

μποροφν να υπολογιςτοφν με πολλοφσ αλγορίκμουσ που είναι ςτενά ςυνδεδεμζνοι με τουσ 

αλγόρικμουσ ςυντομότερθσ διαδρομισ (shortest path algorithms). Για παράδειγμα ο 
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αλγόρικμοσ graph traversal χρθςιμοποιϊντασ τον αλγόρικμο Dijkstra [29]. Επίςθσ θ 

βιβλιοκικθ LEDA [84] είναι γενικοφ ςκοποφ βιβλιοκικθ και παρζχει επαρκι υποςτιριξθ 

για τθν εκτζλεςθ των απαιτοφμενων υπολογιςμϊν. 

Αξιολόγηςη μοντϋλου 

Μια κοινότθτα πρακτικισ κεωρείται ζνα δυναμικό δίκτυο από χριςτεσ. Ππωσ και ςε κάκε 

άλλο δίκτυο, ζτςι και ςτισ κοινότθτεσ πρακτικισ υπάρχουν μερικά τμιματα που παίηουν 

πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν απόδοςι τθσ. Ο κακοριςμόσ ενόσ ςυνόλου ποιοτικϊν μετρικϊν 

που περιγράφουν ζνα τζτοιο δίκτυο μπορεί να είναι χριςιμοσ για τα μζλθ ϊςτε να υπάρχει 

μια ςυνεχι τουσ δραςτθριοποίθςθ μζςα ςτθ κοινότθτα. Η μεκοδολογία που περιγράφθκε 

ςτθν ενότθτα αυτι μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ζνα μεγάλο αρικμό από ςυςτιματα τα οποία 

είναι ςχεδιαςμζνα για να υποςτθρίηουν τθ ςυνεργατικότθτα. Μπορεί να βοθκιςει τουσ 

χριςτεσ τουσ να εντοπίςουν πλθροφορίεσ που πριν δεν ιταν άμεςα ορατζσ. Ειδικότερα, 

ζχοντασ ςχθματιςτεί ςυςτάδεσ από χριςτεσ μζςα ςε μια κοινότθτα, είναι πικανό να 

φανερωκοφν κοινωνικζσ, διανοθτικζσ ι πνευματικζσ διαφορζσ μεταξφ των μελϊν τθσ όπωσ 

επίςθσ του πωσ αυτά τα μζλθ αυτο-οργανϊνονται ςε μικρότερεσ ομάδεσ. Πλα αυτά είναι 

πολφ ςθμαντικά για τθ βιωςιμότθτα μιασ κοινότθτασ ι και για τον επαναπροςδιοριςμό τθσ 

δομισ τθσ. 

Επιπρόςκετα, εφαρμόηοντασ ανάλυςθ κοινωνικϊν δικτφων ςτισ ςυςτάδεσ, είναι δυνατόν 

να βρεκεί αν ζνα κοινωνικό δίκτυο είναι κεντροποιθμζνο (centralized) ι όχι. Η δθμιουργία 

αποκεντρωμζνων δικτφων οδθγεί ςε πιο υγιι δίκτυα, μιασ και αυτό ςυνεπάγεται λιγότερα 

μζλθ που λειτουργοφν ωσ μεςολαβθτζσ (brokers) [54]. Ο ρόλοσ αυτόσ είναι πολφ ιςχυρόσ: 

ζνασ μεςολαβθτισ ςυνδζει δυο ομάδεσ ανκρϊπων και λειτουργεί ςαν μια γζφυρα 

επικοινωνίασ (ο μεςολαβθτισ είναι τυπικά ζνα ”cutpoint” ςτο γράφθμα, π.χ. ζνασ κόμβοσ 

που αν αφαιρεκεί αυξάνει τα μθ ςυνδεδεμζνα μζρθ). Με αυτό το τρόπο, τα μζλθ για τα 

οποία διαπιςτϊνεται πωσ ζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ δραςτθριότθτα μιασ ομάδασ ι τθ 

ςυνεργαςία των μελϊν τθσ, μποροφν να ειδοποιοφνται και να αναλαμβάνουν τα ανάλογα 

κακικοντα και τισ εργαςίεσ, κακιςτϊντασ ζτςι βζβαιθ και ορκι κάκε πλθροφορία τουσ. 

Επιπλζον, οι χριςτεσ που μοιράηονται κοινζσ ιδζεσ και ςυνθκίηουν να βακμολογοφν 

ανάλογα τθ ςυνειςφορά των μελϊν μποροφν να πιςτοποιοφνται κακιςτϊντασ μόνιμθ ζτςι 

τθ ςυνεργαςία τουσ ακόμθ και όταν υπάρχουν προβλιματα επικοινωνίασ. Τζλοσ, ζνα 

ακόμθ κζμα που εξετάςτθκε και μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο εκμετάλλευςθσ είναι θ 

διεφρυνςθ τθσ περιφερειακισ ςυμμετοχισ (enlargement legitimate peripheral 

participation) [79]. Με αυτό τον όρο, αναφερόμαςτε ςτθν δυνατότθτα που ζχει μια 

κοινότθτα πρακτικισ ςτθν προςζλκυςθ νζων μελϊν και ςτθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ 

τουσ ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ που ζχουν ξεχωριςτά.  
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Αναλφοντασ τισ ενζργειεσ των χρθςτϊν, θ αναγνϊριςθ των ςχζςεων που ζχουν μεταξφ τουσ 

και θ εξαγωγι των τιμϊν διαφόρων μετρικϊν ςχετικά με τα επίπεδα επικοινωνίασ μεταξφ 

των μελϊν μιασ κοινότθτασ πρακτικισ είναι μια καλά υποςχόμενθ τεχνικι για τθ βελτίωςθ 

τθσ παραγωγικότθτασ των κοινοτιτων κακϊσ και τθσ επίγνωςθσ (awareness). Τα μζλθ αυτά 

είναι ςε κζςθ να επιλφςουν πιο γριγορα και αποδοτικά τυχόν ηθτιματα και οι 

αρμοδιότθτεσ των μελϊν μπορεί να προκφπτουν με πιο φυςικό τρόπο. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

οι υπθρεςίεσ επίγνωςθσ μποροφν να δθμιουργθκοφν με ςτόχο ςτθν αυτό-αξιολόγθςθ τθσ 

ςυμμετοχισ των μελϊν τθσ κοινότθτασ, παρζχοντασ τουσ με ςθμαντικι ανάδραςθ 

(feedback) ςχετικά με τθ ςυνολικι τουσ ςυνειςφορά ςτθ κοινότθτα και βοθκϊντασ τουσ 

ςτθ ςυνεργατικι μάκθςθ κακϊσ και ςτθν αυτό-αξιολόγθςθ (self-reflecting). 

Χρθςιμοποιϊντασ ςτατιςτικζσ αναφορζσ με όςα αναφζρκθκαν παραπάνω, τζτοιεσ 

υπθρεςίεσ μποροφν να μετριςουν το επίπεδο ςυνειςφορά κάκε μζλουσ ςτθ ςυνεργατικι 

διαδικαςία. Με αυτό το τρόπο, ζνα μζλοσ μιασ κοινότθτασ πρακτικισ μπορεί να 

παρακολουκεί τθν πραγματικι επίπτωςθ των πθγϊν που δθμοςιεφονται από κάκε άλλο 

μζλοσ. Ζτςι, κακζνασ μπορεί να είναι ενιμεροσ για τθ ςυνολικι εντφπωςθ που ζχουν τα 

άλλα μζλθ για τον ίδιο ςχετικά με τθ ςυμμετοχι του ςτθ κοινότθτα. Τελικά, θ κοινότθτα 

πρακτικισ μπορεί να λειτουργεί πιο αποδοτικά, γριγορα και με αςφάλεια ενϊ παράλλθλα 

θ εξζλιξι τθσ μπορεί να είναι υπό ςυνεχι και ουςιαςτικι παρατιρθςθ. 

Συμπερϊςματα 

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάςτθκε μια μεκοδολογία θ οποία μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ζνα 

μεγάλο εφροσ εφαρμογϊν για τθ διευκόλυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ μάκθςθσ μεταξφ 

των χρθςτϊν τουσ. Το κίνθτρο για τθ δθμιουργία αυτισ τθσ μεκοδολογίασ πθγάηει από το 

γεγονόσ ότι τα ςφγχρονα περιβάλλοντα, που υποςτθρίηουν τθ ςυνεργαςία, παρουςιάηουν 

χαμθλό ποςοςτό ςυμμετοχισ από τουσ χριςτεσ. Αφοφ ζγινε μια περιγραφι των βαςικϊν 

χαρακτθριςτικϊν των ρυκμίςεων που εξετάηονται, παρουςιάςτθκε μια προςζγγιςθ που 

ενςωματϊνει τεχνικζσ από το τομζα τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων κακϊσ και από αυτόν τθσ 

ανάλυςθσ κοινωνικϊν δικτφων. Ριο ςυγκεκριμζνα, αναλφκθκαν δυο διαφορετικζσ τεχνικζσ 

ςυςταδοποίθςθσ ζτςι ϊςτε να βρεκοφν κάποιεσ ςθμαντικζσ μετρικζσ. Επιπλζον, τα 

αποτελζςματα τθσ ςυςταδοποίθςθσ ςυνδυάςτθκαν με μετρικζσ ανάλυςθσ κοινωνικϊν 

δικτφων. Πλα αυτά ζγιναν με ςκοπό τθν αποκάλυψθ τθσ πολφ ςθμαντικισ γνϊςθσ που 

κρφβεται ςε τζτοια ςυςτιματα και κοινότθτεσ. Τα αποτελζςματα αυτά μποροφν να 

αξιοποιθκοφν με πολλοφσ τρόπουσ για τθν ενίςχυςθ των δυνατοτιτων των ςυςτθμάτων 

κακϊσ και τθσ απόδοςθσ τόςο ςε επίπεδο επικοινωνίασ όςο και ςυνεργαςίασ των χρθςτϊν 

τουσ. 
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Κεφϊλαιο 5  

Αλγοριθμικό Μοντϋλο Αποτύμηςησ Πηγαύου 
Κώδικα 
 
Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηεται ζνα γενικευμζνο μοντζλο ςτο οποίο αναπτφχκθκαν και 

εφαρμόςτθκαν ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ εξόρυξθσ δεδομζνων ςε κακοριςμζνεσ μετρικζσ και 

δεδομζνα από πθγαίο κϊδικα λογιςμικοφ. Το μοντζλο αυτό δίνει λφςεισ τόςο ςτο 

πρόβλθμα τθσ κατανόθςθσ των ςυςτθμάτων λογιςμικοφ όςο και ςτθ βελτίωςθ και 

εκτίμθςθ τθσ ςυντθρθςιμότθτασ του λογιςμικοφ. 

Ριο αναλυτικά αρχικά παρουςιάηεται μια ςυνολικι ζρευνα πάνω ςτθν εφαρμογι και τθν 

καταλλθλότθτα τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων για τθν διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

ςυντθρθςιμότθτασ και πιο ςυγκεκριμζνα τθν κατανόθςθ και τθν εκτίμθςθ 

ςυντθρθςιμότθτασ πθγαίου κϊδικα ενόσ λογιςμικοφ ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια δίνεται ζνα 

μοντζλο αποτίμθςθσ πθγαίου κϊδικα, βάςθ του προτφπου ποιότθτασ λογιςμικοφ ISO/IEC 

9126, με ςυγκεκριμζνεσ και καινοτόμεσ τεχνικζσ που εφαρμόςτθκαν ςε διάφορα 

ςυςτιματα λογιςμικοφ. 

Το πρόβλημα 

Η ςυντιρθςθ λογιςμικοφ είναι θ πιο δφςκολθ και με κόςτοσ φάςθ ςτο κφκλο ανάπτυξθσ 

λογιςμικοφ και ςυνικωσ γίνεται με ελλιπι γνϊςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ γενικότερθσ 

δομισ του ςυςτιματοσ λόγω των εμπορικϊν πιζςεων και δυςκολιϊν που υπάρχουν τθν 

περίοδο εκείνθ. Οι γριγορεσ αλλαγζσ που βαςίηονται ςτθν ελλιπι γνϊςθ και κατανόθςθ 

του ςυςτιματοσ αυξάνει τθν πολυπλοκότθτα του κϊδικα και δυςκολεφει κάκε 

διαμόρφωςθ με αποτζλεςμα το 50-90% του χρόνου των ςυντθρθτϊν να δαπανάται για τθν 

κατανόθςθ των ςυςτθμάτων αυτϊν [97][109]. Επίςθσ παρατθρείται πωσ δεν υπάρχουν 

ςαφισ κανόνεσ και κακοδιγθςθ για τθν κατανόθςθ ςυγκεκριμζνων διαδικαςιϊν των 

ςυςτθμάτων λογιςμικοφ, οφτε και κατάλλθλα κριτιρια για το πϊσ κα μπορζςει κάποιοσ 

ςυντθρθτισ να αναπαραςτιςει αυτι τθ γνϊςθ.  
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Μια καλά τεκμθριωμζνθ αρχιτεκτονικι μπορεί να βελτιϊςει τθν ποιότθτα και 

ςυντθρθςιμότθτα ενόσ ςυςτιματοσ λογιςμικοφ. Εντοφτοισ, πολλά από τα υπάρχοντα 

ςυςτιματα ςυχνά δεν τεκμθριϊνουν τθν αρχιτεκτονικι τουσ. Επιπλζον, θ τεκμθριωμζνθ 

αρχιτεκτονικι γίνεται ξεπεραςμζνθ και οι δομζσ ςυςτθμάτων καταςτρζφονται κακϊσ 

γίνονται γριγορεσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα. Το υψθλό ποςοςτό κφκλου εργαςιϊν μεταξφ των 

υπεφκυνων για τθν ανάπτυξθ κάνει τθν κατάςταςθ ακόμα χειρότερθ. Η ςυντιρθςθ τθσ 

αρχιτεκτονικισ τεκμθρίωςθσ είναι ζνα από πολλά προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα 

ςθμερινά μεγάλα ςυςτιματα λογιςμικοφ. Γενικά, θ κατανόθςθ προγράμματοσ είναι ζνα 

ςθμαντικό μζροσ τθσ ςυντιρθςθσ λογιςμικοφ, ειδικά όταν θ δομι είναι ςφνκετθ και θ 

τεκμθρίωςθ είναι μθ διακζςιμθ ι ξεπεραςμζνθ. 

H ςυντθρθςιμότθτα ενόσ ςυςτιματοσ λογιςμικοφ εξαρτάται ςθμαντικά από τθν ποιότθτα 

του πθγαίου κϊδικα [57]. Ζτςι ςυςτιματα των οποίων ο πθγαίοσ κϊδικασ είναι πολφπλοκα 

γραμμζνοσ και γενικά θ δομι του δεν βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ και πρότυπα 

επιφζρει και ανάλογθ δυςκολία ςτθν ςυντιρθςι του. Ζτςι θ ανάγκθ ϊςτε να γίνεται 

καλφτερα και γρθγορότερα θ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ είναι επιτακτικι και καταλιγει να 

είναι μζτρο αξιολόγθςθσ για τθν επιτυχία ι όχι ενόσ ςυςτιματοσ [112]. Το πρότυπο 

ποιότθτασ λογιςμικοφ ISO/IEC 9126, αντιλαμβάνεται τθ ςυντθρθςιμότθτα ςαν ζνα ποιοτικό 

χαρακτθριςτικό του οποίου τα υποχαρακτθριςτικά είναι θ αναλυτικότητα, η δυνατότητα 

πραγματοποίηςησ αλλαγϊν, η ςταθερότητα και η ευκολία ελζγχου [64]. Σφμφωνα με το 

πρότυπο αυτό “η ςυντηρηςιμότητα είναι η ικανότητα ενόσ προϊόντοσ λογιςμικοφ να μπορεί 

να τροποποιείται”. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυντθρθςιμότθτασ λογιςμικοφ παρουςιάηονται τα εξισ προβλιματα: 

 Η τεκμθρίωςθ δεν είναι επικαιροποιθμζνθ και ςυχνά είναι αναξιόπιςτθ [113]. 

 Δεν υπάρχουν πάντοτε ειδικοί ςτον εκάςτοτε τομζα ϊςτε να μποροφν να 

εργαςτοφν και να κάνουν τισ απαραίτθτεσ αναλφςεισ ανάλογα [113]. 

 Δεν είναι εφκολοσ ο διαχωριςμόσ ενόσ ςυςτιματοσ ςε επιμζρουσ υποςυςτιματα 

κακϊσ θ δομι του προγράμματοσ μπορεί ζχει γίνει πολφπλοκθ λόγω των 

επανειλθμμζνων αλλαγϊν και διορκϊςεων οι οποίεσ δεν ζγιναν με ςωςτό τρόπο.  

Ο τομζασ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων και θ δυνατότθτα των τεχνικϊν που υπάρχουν ςτο να 

χειρίηονται μεγάλου όγκου δεδομζνα, ζχει ορκά κεωρθκεί ςαν τθν κατάλλθλθ λφςθ ςτο 

πρόβλθμα τθσ ςυντθρθςιμότθτασ λογιςμικοφ με πολλά παραδείγματα όπωσ φαίνεται ςτισ 

εργαςίεσ [37][52]. Οι αλγόρικμοι και οι τεχνικζσ ςτον τομζα αυτό μποροφν να 

ανακαλφψουν άγνωςτεσ και δφςκολα ορατζσ ςχζςεισ μεταξφ των δεδομζνων και των 

χαρακτθριςτικϊν τουσ για παράδειγμα ςε μεγάλεσ βάςεισ δεδομζνων. Αυτό τονίηει τθν 
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ικανότθτα του τομζα ςτθν εφρεςθ πολφτιμθσ γνϊςθσ για τθ δομι μεγάλων ςυςτθμάτων. 

Ριο ςυγκεκριμζνα οι τεχνικζσ ςτο τομζα τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων μποροφν να βοθκιςουν 

ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ ενόσ ςυςτιματοσ λογιςμικοφ και ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ 

ςυντιρθςισ του ςε τρείσ κατευκφνςεισ όπωσ φαίνεται ςτθ ςυνζχεια: 

 Μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε μεγάλουσ όγκουσ δεδομζνων. Αυτό ςθμαίνει πωσ 

ζχουν τθν ικανότθτα να αναλφουν μεγάλα ςυςτιματα που ζχουν πολφπλοκθ δομι. 

 Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να εξάγουν άγνωςτεσ και μθ τετριμμζνα 

πρότυπα και ςυςχετίςεισ μεταξφ των αντικειμζνων ςτισ βάςεισ δεδομζνων. Ζτςι, 

μποροφν να αποκαλφψουν κρυφζσ ςχζςεισ μεταξφ των τμθμάτων ενόσ 

προγράμματοσ. 

 Μποροφν να εξάγουν πλθροφορίεσ ανεξάρτθτα με κάκε πρότερθ γνϊςθ του τομζα. 

Αυτό είναι πολφ ςθμαντικό για τθ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ για το οποίο υπάρχει 

περιοριςμζνθ γνϊςθ ςχετικά με τθ λειτουργικότθτα ι τισ λεπτομζρειεσ υλοποίθςισ 

του. 

Σε γενικζσ γραμμζσ θ εξόρυξθ δεδομζνων μπορεί να δϊςει λφςεισ ςτο πρόβλθμα τθσ 

κατανόθςθσ ενόσ ςυςτιματοσ λογιςμικοφ κακϊσ και ςτισ διάφορεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ 

λογιςμικοφ εξάγοντασ “γνϊςθ” από τον πθγαίο κϊδικα του εκάςτοτε ςυςτιματοσ [31]. Ζτςι 

μπορεί να βοθκιςει τουσ ςυντθρθτζσ να αντιμετωπίςουν μια ςειρά από δυςκολίεσ μζςα 

ςτο ςφςτθμα, εξοικονομϊντασ περιςςότερο χρόνο για κάποιεσ άλλεσ πιο “παραδοςιακζσ” 

μεκόδουσ που απαιτοφνται. 

Συνειςφορϊ ϋρευνασ 

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ςτθν ενότθτα αυτι, ιταν να βρεκοφν και να παρουςιαςτοφν πρακτικζσ 

αναλφςεισ για ςυςτιματα λογιςμικοφ που μποροφν να βοθκιςουν μθχανικοφσ αλλά και 

αναλυτζσ να κατανοιςουν και να αποκτιςουν μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ ςτα ςυςτιματα 

που αναπτφςςουν ι εξετάηουν αντίςτοιχα. Επίςθσ να βοθκιςει ςυντθρθτζσ λογιςμικοφ να 

αναγνωρίηουν ομάδεσ ομοιογενϊν αντικειμζνων λογιςμικοφ (όπωσ κλάςεισ, μεκόδουσ και 

πακζτα) βάςθ είτε ςτο ςχεδιαςμό τουσ ι ςτισ τεχνικζσ τουσ μετριςεισ. Τα αποτελζςματα 

ζδειξαν ακόμθ πωσ είναι δυνατό να βρεκοφν προβλθματικά τμιματα ςε κομμάτια του 

λογιςμικοφ.  

Σε τεχνικό επίπεδο αναπτφχκθκε μια μεκοδολογία για τθν αποδοτικι επεξεργαςία και 

αποκικευςθ μεγάλου δεδομζνων ζτςι ϊςτε να μποροφν να εφαρμοςτοφν διάφορεσ 
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τεχνικζσ εξόρυξθσ δεδομζνων. Επιπλζον δόκθκε μεγάλο βάροσ ςτθν ακρίβεια και 

αποτφπωςθ των αποτελεςμάτων πράγμα που αποτελεί πολφ ςθμαντικό παράγοντα ςτθν 

ανάπτυξθ λογιςμικοφ. 

Συντόρηςη και κατανόηςη ςυςτημϊτων λογιςμικού 

Συντόρηςη ςυςτημϊτων λογιςμικού 

Σφμφωνα με το IEEE θ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ είναι θ τροποποίθςθ ενόσ προϊόντοσ 

λογιςμικοφ μετά τθν παράδοςθ, ζτςι ϊςτε να διορκωκοφν ςφάλματα, να βελτιωκεί θ 

απόδοςι του ι αλλά χαρακτθριςτικά ι για να προςαρμοςτεί ςε ζνα νζο περιβάλλον [60]. 

Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται ο κφκλοσ ηωισ του λογιςμικοφ ςφμφωνα με το μοντζλο 

Waterfall [9] και είναι φανερό πωσ θ διαδικαςία τθσ ςυντιρθςθσ είναι θ ςυνζχιςθ τθσ 

ανάπτυξθσ του λογιςμικοφ. 

 

Εικόνα 5.1 Το μοντζλο Waterfall για το κφκλο ηωισ λογιςμικοφ. 

Ωςτόςο θ ςυντιρθςθ διαφζρει από τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ ςτο ότι υπάρχουν οριςμζνοι 

περιοριςμοί από το ίδιο το ςφςτθμα κατά τθ διαδικαςία τθσ ςυντιρθςθσ. Ζτςι για να γίνει 

μια αλλαγι θ προςκικθ κα πρζπει ο ςυντθρθτισ να ερευνιςει το ςφςτθμα και να 

καταλάβει τθ γενικι αρχιτεκτονικι του κακϊσ και το ςχεδιαςμό του ςε χαμθλότερο 

επίπεδο. Η πλθροφορίεσ αυτζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να δει πωσ κα γίνει 

κάποια αλλαγι, να προβλζψει πικανζσ επιπτϊςεισ από μια τροποποίθςθ και να 

αποφαςίςει για το ποιεσ είναι οι απαραίτθτεσ γνϊςεισ για να γίνουν οι τυχόν αλλαγζσ [9]. 
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Κατανόηςη ςυςτημϊτων λογιςμικού 

Ο ςυντθρθτισ, πριν γίνει οποιαδιποτε αλλαγι ςε ζνα ςφςτθμα λογιςμικοφ, είναι βαςικό να 

καταλάβει τι κα γίνει μετά τθν αλλαγι τόςο ςτο ςυγκεκριμζνο κομμάτι του ςυςτιματοσ 

αλλά και γενικά ςτο ςφςτθμα. Αυτό περιλαμβάνει τα εξισ: 

 Να αποκτιςει μια γενικι άποψθ του ςυςτιματοσ. 

 Να βρει ςε πιο ςθμείο κα γίνουν οι αλλαγζσ. 

 Να ξζρει ςε βάκοσ για το πϊσ τα τμιματα που κα αλλάξει ι διορκϊςει, λειτουργοφν 

[9]. 

Η κατανόθςθ ενόσ ςυςτιματοσ λογιςμικοφ εξαρτάται από τθν προςπάκεια κατά τθσ 

ςυντιρθςθ αλλά και από τουσ διακζςιμουσ πόρουσ. Ο ςκοπόσ τθσ κατανόθςθσ ενόσ 

ςυςτιματοσ είναι να μπορεί να γίνει επιτυχϊσ οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ είναι 

αναγκαία. Η διαδικαςία κατανόθςθσ ενόσ ςυςτιματοσ φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα [9].  

 

Εικόνα 5.2 Μοντζλο κατανόθςθσ ενόσ ςυςτιματοσ λογιςμικοφ. 

Οι προγραμματιςτζσ και οι ςυντθρθτζσ λογιςμικοφ μπορεί να διαφζρουν ςτο τρόπο 

ςκζψθσ, επίλυςθσ προβλθμάτων και επιλογισ τεχνικϊν και εργαλείων. Γενικά, θ μελζτθ 

ενόσ ςυςτιματοσ λογιςμικοφ, του πθγαίου κϊδικα του και θ εκτζλεςι του είναι τρείσ 

ενζργειεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτι τθ διαδικαςία τθσ κατανόθςθσ ενόσ ςυςτιματοσ 

λογιςμικοφ. 
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Το πρότυπο ISO/IEC-9126 για την ποιότητα ςυςτημϊτων 

λογιςμικού 

Η ολοζνα αυξανόμενθ εξάρτθςθ των λειτουργιϊν τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ ςτο λογιςμικό 

των υπολογιςτϊν κακϊσ και θ πικανότθτα αυτό να παρουςιάςει λάκθ που μποροφν να 

αποβοφν μοιραία ςε όρουσ ανκρϊπινων ηωϊν, χρθμάτων και χρόνου κάνουν επιτακτικι 

τθν ανάγκθ για ποιοτικό λογιςμικό [12]. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί με τον οριςμό 

κατάλλθλων χαρακτθριςτικϊν ποιότθτασ και λαμβάνοντασ υπόψθ το ςκοπό τθσ χριςθσ του 

προϊόντοσ λογιςμικοφ. Βαςικι προχπόκεςθ για να γίνει αυτό είναι ότι κάκε ςχετικό 

χαρακτθριςτικό ποιότθτασ πρζπει να κακοριςτεί και να αποτιμθκεί, όπου αυτό είναι 

δυνατόν, με τθ χριςθ αξιόπιςτων και κοινϊσ αποδεκτϊν μετρικϊν. Μία τζτοια πρόταςθ για 

τθν αξιολόγθςθ ποιότθτασ αποτελεί το πρότυπο ISO/IEC-9126 το οποίο κακορίηει ζξθ 

χαρακτθριςτικά ποιότθτασ και περιγράφει ζνα μοντζλο διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ ενόσ 

προϊόντοσ λογιςμικοφ [63]. 

Ριο ςυγκεκριμζνα το πρότυπο ISO/IEC-9126 περιγράφει ζνα μοντζλο αξιολόγθςθσ 

ποιότθτασ λογιςμικοφ το οποίο αποτελείται από δφο μζρθ: 

  Εςωτερικι και εξωτερικι ποιότθτα: Αυτό το μζροσ κακορίηει χαρακτθριςτικά για 

εςωτερικι και εξωτερικι ποιότθτα, που ακολοφκωσ διακρίνονται ςε ςυγκεκριμζνα 

υποχαρακτθριςτικά. 

  Ροιότθτα ςτθ χριςθ, θ οποία κακορίηει τζςςερα χαρακτθριςτικά και κεωρείται το 

αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ των ζξθ χαρακτθριςτικϊν ποιότθτασ του πρϊτου 

μζρουσ. 

Θα πρζπει εδϊ να αναφερκεί ότι τα χαρακτθριςτικά που κακορίηονται από το πρότυπο 

ISO/IEC-9126 εφαρμόηονται ςε κάκε είδοσ λογιςμικοφ, από προγράμματα υπολογιςτϊν 

ζωσ δεδομζνα που περιζχονται ςε λογιςμικό εξαρτθμάτων (firmware). Επίςθσ τα 

χαρακτθριςτικά αυτά παρζχουν ζνα πλαίςιο κακϊσ και μία ςυγκεκριμζνθ ορολογία για τθν 

ποιότθτα προϊόντων λογιςμικοφ. 

Ζνα ακόμθ κετικό ςτοιχείο του προτφπου ISO/IEC-9126 είναι ότι δίνει τθ δυνατότθτα θ 

ποιότθτα ενόσ προϊόντοσ λογιςμικοφ να κακοριςτεί και να αξιολογθκεί από όλα τα 

ενδιαφερόμενα μζρθ που αςχολοφνται με τθν αγορά του, τον κακοριςμό απαιτιςεων, τθν 

ανάπτυξι του, τθν υποςτιριξθ και ςυντιρθςι του, τθ χριςθ του κακϊσ και τον ζλεγχό και 

πιςτοποίθςι του. Μπορεί για παράδειγμα να χρθςιμοποιθκεί από προγραμματιςτζσ, 

χριςτεσ, ιδιοκτιτεσ και αγοραςτζσ κακϊσ και από ανεξάρτθτουσ αξιολογθτζσ. 

Ραραδείγματα χριςθσ του προτφπου ISO/IEC-9126 είναι τα ακόλουκα: 
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  Επικφρωςθ τθσ πλθρότθτασ των απαιτιςεων ενόσ προϊόντοσ λογιςμικοφ. 

  Κακοριςμόσ των απαιτιςεων λογιςμικοφ. 

  Κακοριςμόσ των ςτόχων τθσ ςχεδίαςθσ του λογιςμικοφ. 

  Κακοριςμόσ των ςτόχων των δοκιμϊν (testing) του λογιςμικοφ. 

  Κακοριςμόσ κριτθρίων εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

  Κακοριςμόσ κριτθρίων για ζνα ολοκλθρωμζνο προϊόν λογιςμικοφ. 

Η χριςθ αυτοφ του μοντζλου ςυντελεί ςτο να τεκοφν ςτόχοι ποιότθτασ τόςο για 

ςυςτιματα λογιςμικοφ όςο και για ενδιάμεςα ςυςτιματα. Το μοντζλο πρζπει επίςθσ να 

αποτελείται από χαρακτθριςτικά και υποχαρακτθριςτικά τα οποία μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςαν μία λίςτα ελζγχου (checklist) κεμάτων ςχετικϊν με τθν ποιότθτα.  

Θα πρζπει εδϊ να τονίςουμε ότι δεν είναι πρακτικά δυνατόν να αποτιμιςουμε όλα τα 

εςωτερικά και εξωτερικά υποχαρακτθριςτικά όλων των τμθμάτων ενόσ μεγάλου 

ςυςτιματοσ λογιςμικοφ. Ραρόμοια δεν είναι δυνατόν να αποτιμιςουμε τθν ποιότθτα ςτθ 

χριςθ για όλα τα δυνατά ςενάρια χριςθσ. Οι πόροι για αξιολόγθςθ χρειάηεται να 

κατανζμονται μεταξφ των διαφορετικϊν τφπων τθσ αποτίμθςθσ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ 

που τίκενται, τθ φφςθ του προϊόντοσ κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ ςχεδίαςθσ. 

Μοντϋλο Αξιολόγηςησ για Εςωτερικό και Εξωτερικό Ποιότητα 

Το μοντζλο αξιολόγθςθσ για εςωτερικι και εξωτερικι ποιότθτα τθν κατθγοριοποιεί ςε ζξι 

(6) χαρακτθριςτικά (λειτουργικότθτα (functionality), αξιοπιςτία (reliability), χρθςτικότθτα 

(usability), αποτελεςματικότθτα (efficiency), ςυντθρθςιμότθτα (maintainability) και 

φορθτότθτα (portability)), τα οποία διακρίνονται περαιτζρω ςε επιμζρουσ 27 

υποχαρακτθριςτικά. Τα υποχαρακτθριςτικά αυτά είναι που αποτιμϊνται από εςωτερικζσ 

και εξωτερικζσ μετρικζσ. Πλα αυτά απεικονίηονται ςτθν παρακάτω εικόνα. 
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Εζυηεπική και 

Εξυηεπική Ποιόηηηα

(Internal and External 

Quality)

Λειηοςπγικόηηηα

(Functionality)

Αποηελεζμαηικόηηηα

(Efficiency)

Σςνηηπηζιμόηηηα

(Maintainability)

Φοπηηόηηηα

(Portability)

Αξιοπιζηία

(Reliability)

Χπηζηικόηηηα

(Usability)

Καηαλληλόηηηα

(Suitability)

Ακπίβεια

(Accuracy)

Διαλειηοςπγικόηηηα

(Interoperability)

Αζθάλεια

(Security)

Σςμβαηόηηηα 

Λειηοςπγικόηηηαρ

(Functionality 

Compliance)

Ωπιμόηηηα

(Maturity)

Ανοσή ζε Σθάλμαηα

(Fault Tolerance)

Ανανητιμόηηηα

(Recoverability)

Σςμβαηόηηηα 

Αξιοπιζηίαρ

(Reliability 

Compliance)

Εςκολία Καηανόηζηρ

(Understandability)

Εςκολία Μάθηζηρ

(Learnability)

Εςκολία λειηοςπγίαρ

(Operability)

Ελκςζηικόηηηα

(Attractiveness)

Σςμβαηόηηηα 

Χπηζηικόηηηαρ

(Usability 

Compliance)

Πποζαπμοζηικόηηηα

(Adaptability)

Εςκολία 

Εγκαηάζηαζηρ

(Installability)

Εςκολία Σςνύπαπξηρ

(Co-Existence)

Εςκολία 

Ανηικαηάζηαζηρ

(Replaceability)

Σςμβαηόηηηα 

Φοπηηόηηηαρ

(Portability 

Compliance)

Αναλςηικόηηηα

(Analysability)

Εςκολία 

Ππαγμαηοποίηζηρ 

Αλλαγών

(Changeability)

Σηαθεπόηηηα

(Stability)

Εςκολία Ελέγσος

(Testability)

Σςμβαηόηηηα 

Σςνηηπηζιμόηηηαρ

(Maintainability 

Compliance)

Σςμπεπιθοπά Σηο 

Χπόνο

(Time Behavior)

Χπήζη Πόπυν

(Resource Utilisation)

Σςμβαηόηηηα 

Αποηελεζμαηικόηηηαρ

(Efficiency 

Compliance)

 

Εικόνα 5.3 Μοντζλο Αξιολόγθςθσ Εςωτερικισ και Εξωτερικισ Ροιότθτασ 

Το χαρακτηριςτικό τησ ςυντηρηςιμότητασ ςύμφωνα με το πρότυπο 

ISO/IEC-9126 

Σφμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC-9126 θ ςυντθρθςιμότθτα είναι θ ικανότθτα ενόσ 

ςυςτιματοσ λογιςμικοφ να μπορεί να τροποποιείται. Αυτζσ οι αλλαγζσ μπορεί να είναι 

διορκωτικζσ, προςαρμοςτικζσ ι ολοκλθρωτικζσ ϊςτε το ςφςτθμα να ςυμμορφωκεί με τισ 

νζεσ απαιτιςεισ και τισ λειτουργικζσ προδιαγραφζσ [64]. Επίςθσ αυτζσ οι αλλαγζσ μπορεί 

να πραγματοποιθκοφν χωρίσ κάποιον χρονικό προγραμματιςμό. Η ςυντθρθςιμότθτα 

χαρακτθρίηεται από τα ακόλουκα υποχαρακτθριςτικά: 

 Αναλυτικότθτα (analysability): Η δυνατότθτα του ςυςτιματοσ λογιςμικοφ να 

μπορεί διαγνωςτεί για ελλείψεισ ι προκλιςεισ ςφαλμάτων ι για τμιματά του που 

κζλουν τροποποίθςθ. 

 Δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ αλλαγϊν (changeability): Υποδθλϊνει το πόςο 

εφκολο μποροφν να γίνουν αλλαγζσ. 

 Στακερότθτα (stability): Δείχνει πόςο ικανό είναι το ςφςτθμα λογιςμικοφ να μζνει 

ςτακερό μετά από πικανζσ τροποποιιςεισ. 

 Ευκολία ελζγχου (testing): Δθλϊνει τθν ικανότθτα του ςυςτιματοσ λογιςμικοφ να 

μπορεί να επικυρϊνεται μζςα από διαδικαςίεσ δοκιμϊν και ελζγχων. 
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Αυτά τα υποχαρακτθριςτικά τθσ ςυντθρθςιμότθτασ μποροφν να αποτυπωκοφν ιεραρχικά 

όπωσ φαίνεται και ςτθν παρακάτω εικόνα. Η ςυντθρθςιμότθτα αποτελείται από 

υποχαρακτθριςτικά τα οποία με τθ ςειρά τουσ ζχουν επιμζρουσ μετρικζσ. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.4 Ιεραρχία τθσ ςυντθρθςιμότθτασ λογιςμικοφ βάςθ του ISO/IEC-9126. 

Εξόρυξη δεδομϋνων ςτο τομϋα τησ ανϊπτυξησ λογιςμικού 

Η ραγδαία ανάπτυξθ τεχνικϊν και εργαλείων τόςο ςτον παγκόςμιο ιςτό όςο και εκτόσ 

αυτοφ δίνει τθ δυνατότθτα να δθμιουργοφν και να αποκθκεφουν μεγάλουσ όγκουσ 

δεδομζνων. Αυτό το γεγονόσ κάνει επιτακτικι τθν ανάγκθ για νζα, κλιμακοφμενα και 

αποδοτικά εργαλεία για τθν ανάλυςθ των δεδομζνων αυτϊν. Αυτόσ είναι και ο ςτόχοσ του 

τομζα τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων. 

Τεχνικϋσ εξόρυξησ δεδομϋνων 

Η εξόρυξθ γνϊςθσ από μεγάλεσ αποκικεσ δεδομζνων ζχει εξελιχκεί ςε ζνα από τα 

ςθμαντικότερα ερευνθτικά ηθτιματα ςτον τομζα των βάςεων δεδομζνων , τθσ ςτατιςτικισ, 

των μθχανϊν γνϊςθσ , κακϊσ και ωσ μία ςθμαντικι ευκαιρία για καινοτομία ςτισ 

επιχειριςεισ.  

Οι βαςικζσ εργαςίεσ για τθν εξόρυξθ γνϊςθσ που μποροφν να βοθκιςουν ςτθν ανάπτυξθ 

λογιςμικοφ είναι οι εξισ: 

 Εκτίμθςθ και πρόβλεψθ: Ρεριλαμβάνει τθν εξζταςθ των χαρακτθριςτικϊν μιασ 

ςειράσ από οντότθτεσ και βάςθ των τιμϊν τουσ γίνεται εκτίμθςθ των τιμϊν κάποιων 

άλλων άγνωςτων μζχρι τϊρα χαρακτθριςτικϊν. Η πρόβλεψθ λαμβάνει χϊρα μετά 

τθν εκτίμθςθ για τισ μελλοντικζσ τιμζσ των χαρακτθριςτικϊν. 

Maintainability 

Analysability Changeability Stability Testability 

Metric 1 Metric 2 Metric 3 Metric 4 Metric 5 Metric …n 
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 Κατθγοριοποίθςθ: Βαςίηεται ςτθν εξζταςθ των χαρακτθριςτικϊν ενόσ νζου 

αντικειμζνου (μθ κατθγοριοποιθμζνο) το οποίο με βάςθ τα χαρακτθριςτικά αυτά 

αντιςτοιχίηεται ςε ζνα προκακοριςμζνο ςφνολο κλάςεων. 

 Συςταδοποίθςθ: Είναι θ εργαςία του καταμεριςμοφ ενόσ ετερογενοφσ πλθκυςμοφ 

ςε ζνα ςφνολο περιςςότερων ετερογενϊν ςυςτάδων. Στθ ςυςταδοποίθςθ δεν 

υπάρχουν προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ. Οι εγγραφζσ ομαδοποιοφνται ςε ςφνολα 

με βάςθ τθν ομοιότθτα που παρουςιάηουν μεταξφ τουσ. 

 Κανόνεσ ςυςχζτιςθσ: Ανακαλφπτουν κρυμμζνεσ «ςυςχετίςεισ» μεταξφ των 

γνωριςμάτων ενόσ ςυνόλου των δεδομζνων. Αυτοί οι ςυςχετιςμοί παρουςιάηονται 

ςτθν ακόλουκθ μορφι: Α Β όπου το Α και το Β αναφζρονται ςτα ςφνολα 

γνωριςμάτων που υπάρχουν ςτα υπό ανάλυςθ δεδομζνα. 

 Οπτικοποίθςθ δεδομζνων: Ραρζχει ςτον χριςτθ τθ δυνατότθτα για άμεςθ 

κατανόθςθ μεγάλου όγκου δεδομζνων και μπορεί να διαχωρίςει τθ ςθμαντικι 

πλθροφορία ανάμεςα ςε εκατομμφρια μετριςεισ. Δεν δίνει απλά μια εικόνα των 

δεδομζνων αλλά πολλζσ φορζσ και του τρόπου με τον οποίο αυτά ζχουν ςυλλεχκεί. 

Ακόμθ διευκολφνει τθν κατανόθςθ των χαρακτθριςτικϊν μεγάλθσ και μικρισ 

κλίμακασ των δεδομζνων. 

Οι παραπάνω εργαςίεσ ζχουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά και μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τθ διαδικαςία ανακάλυψθσ 

γνϊςθσ. Από τθ μια μεριά, θ κατθγοριοποίθςθ μαηί με τθν πρόβλεψθ ζχουν ωσ κφριο 

ςκοπό τθν δθμιουργία ςυγκεκριμζνων μοντζλων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από 

εταιρίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ. Από τθν άλλθ, θ οπτικοποίθςθ δεδομζνων και οι 

υπόλοιπεσ εργαςίεσ βοθκοφν τουσ ειδικοφσ να βρουν πρότυπα, τάςεισ και να αναλφςουν 

με πιο γριγορο και κατανοθτό τρόπο ζνα ςφςτθμα λογιςμικοφ. 

Εφαρμογό των τεχνικών εξόρυξησ ςτην ανϊπτυξη λογιςμικού 

Κατά τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ δθμιουργείται μεγάλοσ όγκοσ δεδομζνων και πολλζσ 

εταιρίεσ ςυλλζγουν τα δεδομζνα αυτά με τθν ελπίδα να εξάγουν κάποια χριςιμα 

ςυμπεράςματα ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ. Ωςτόςο, θ πραγματικά χριςιμεσ και 

αξιοποιιςιμεσ πλθροφορίεσ παραμζνουν κριμζνεσ ςε αυτζσ τισ βάςεισ δεδομζνων [31]. Ο 

τομζασ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων παρζχει ζνα ςφνολο από τεχνικζσ και αλγόρικμουσ για τθν 

ανάλυςθ και τθν εξαγωγι ενδιαφζροντων και χριςιμων προτφπων από τα δεδομζνα. Με 
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άλλα λόγια περιλαμβάνει τα μοντζλα ςυναρμολογιςεων των υπό ανάλυςθ δεδομζνων, ι 

διαφορετικά τθν εξαγωγι των προτφπων από τα δεδομζνα αυτά. Η ανάλυςθ αυτι μπορεί 

να βοθκιςει ζναν ειδικό να κατανοιςει καλφτερα ζνα ςφςτθμα λογιςμικοφ κακϊσ και να 

αξιολογιςει τθ ςυντθρθςιμότθτά του. Ακόμθ, βαςιςμζνοι ςτισ τεχνικζσ αυτζσ μποροφμε να 

εξάγουμε ςυςχετίςεισ μεταξφ των ςυςτθμάτων λογιςμικοφ και αξιοποιϊντασ τα 

αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ αυτισ να αξιολογιςουμε τα ςυςτιματα αυτά κακϊσ και να 

προβλζψουμε τθ ςυμπεριφορά τουσ. 

Μεθοδολογύα αξιολόγηςησ πηγαύου κώδικα βϊςη του 

ISO/IEC-9126 

Τα ςυςτιματα λογιςμικοφ, όπωσ ιδθ αναφζρκθκε, είναι μεγάλα ςε όγκο δεδομζνων και 

πθγαίου κϊδικα, πολφπλοκα με διάφορα προβλιματα ςυντθρθςιμότθτασ και οι τελικοί 

τουσ χριςτεσ αναμζνουν να είναι υψθλισ ποιότθτασ κακϊσ και ςυνεπι ςτθ χριςθ τουσ 

[112]. Ωςτόςο είναι δφςκολο να αξιολογθκεί και να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα. Το πρότυπο 

ISO/IEC-9126 αναπτφχκθκε για να δϊςει λφςεισ ςε κζματα που ζχουν να κάνουν με τθν 

ποιότθτα λογιςμικοφ [64][65][66][67]. 

Στισ επόμενεσ παραγράφουσ παρουςιάηεται μια καινοτόμα μεκοδολογία για τθν 

αξιολόγθςθ πθγαίου κϊδικα βαςιςμζνθ ςτο πρότυπο ISO/IEC-9126. Ππωσ και ςτθν εργαςία 

ενιςχφεται θ ιεραρχία του μοντζλου με τθν ειςαγωγι ενόσ επιπζδου που κα 

χρθςιμοποιιςει ιδιότθτεσ από τον πθγαίο κϊδικα των ςυςτθμάτων λογιςμικοφ όπωσ ο 

όγκοσ, θ πολυπλοκότθτα, θ ςυνοχι κ.α. Αυτζσ οι ιδιότθτεσ ςυνδζονται με τα 

χαρακτθριςτικά και τα υποχαρακτθριςτικά του προτφπου ISO/IEC-9126 τα οποία και 

επθρεάηουν. Η μεκοδολογία αυτι δεν εςτιάηει μόνο ςτθ ςυντθρθςιμότθτα αλλά και ςε 

άλλα χαρακτθριςτικά που είναι θ φορθτότθτα, λειτουργικότθτα και θ αποτελεςματικότθτα. 

Αυτό τθν κάνει παρόμοια με τθν εργαςία [83], θ οποία ωςτόςο δε χρθςιμοποιεί το 

ενδιάμεςο επίπεδο με τισ ιδιότθτεσ του πθγαίου κϊδικα. Επίςθσ χρθςιμοποιεί μια τεχνικι 

ανάκεςθσ βαρϊν (Analytic Hierarchy Process – AHP) χρθςιμοποιϊντασ βάρθ για να 

αποδϊςει με ακρίβεια τθ ςθμαντικότθτα των μετρικϊν και των χαρακτθριςτικϊν του 

πθγαίου κϊδικα ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά και υποχαρακτθριςτικά του πρότυπου 

ISO/IEC-9126, κατά τθν αξιολόγθςθ. Η χριςθ αυτισ τθσ μεκοδολογίασ με τθ δυνατότθτα 

λιψθσ αποφάςεων βάςθ πολφ-κριτθρίων και χρθςιμοποιϊντασ επιπλζον ςτοιχεία 

υποκειμενικότθτασ όπωσ τθ γνϊμθ ειδικϊν, μπορεί να παρζχει ςυςτάςεισ ςχετικά με τισ 

ςυςχετίςεισ οντοτιτων με ακρίβεια.  

Τα χαρακτθριςτικά του προτφπου ISO/IEC-9126 που παρουςιάςτθκαν πριν δεν καλφπτουν 

όλα τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ μεκοδολογίασ γι’αυτό και δεν χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

ςυνζχεια. Αυτά είναι θ αξιοπιςτία, θ χρθςτικότθτα και το υποχαρακτθριςτικό ςυμπεριφορά 
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ςτο χρόνο (του χαρακτθριςτικοφ αποτελεςματικότθτασ) τα οποία είναι περιςςότερο 

ςχετικά με τθ δυναμικι ςυμπεριφορά ενόσ ςυςτιματοσ λογιςμικοφ. Ζτςι θ εςωτερικι 

ποιότθτα εκτιμάται βάςθ τεςςάρων χαρακτθριςτικϊν όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 

παρακάτω. 

 

Εικόνα 5.5 Χαρακτθριςτικά και υποχαρακτθριςτικά εςωτ. ποιότθτασ του ISO/IEC-9126. 

Η εικόνα 5.6 δείχνει τθν ιεραρχία, όπου ςτο χαμθλότερο επίπεδο υπάρχουν μετρικζσ για 

τθν αξιολόγθςθ των χαρακτθριςτικϊν του πθγαίου κϊδικα, αντιςτοιχιςμζνεσ με τα 

χαρακτθριςτικά και υποχαρακτθριςτικά του προτφπου ISO/IEC-9126. Η μεκοδολογία 

υποςτθρίηει τθν διαφοροποίθςθ του ςυνόλου των μετρικϊν ι των χαρακτθριςτικϊν του 

πθγαίου κϊδικα ι ακόμα και τθν αλλαγι των χαρακτθριςτικϊν του ISO/IEC-9126 που κα 

αξιολογθκοφν. 

Η μεκοδολογία αυτι αξιολογικθκε με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

 Να είναι ευζλικτθ ςτο να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυςτιματα που ζχουν 

διαφορετικι λειτουργικότθτα και τρόπο ανάπτυξθσ (δομικό ι αντικειμενοςτρεφι 

προγραμματιςμό). 

 Να είναι ζγκυρθ ϊςτε να αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ και τθ διαίςκθςθ των ειδικϊν 

ςχετικά με το επίπεδο ποιότθτασ του ςυςτιματοσ. 
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Εικόνα 5.6 Ιεραρχία μεκοδολογίασ. 

Αλγοριθμικό πλαύςιο αναφορϊσ για εξόρυξη γνώςησ από 

πηγαύο κώδικα 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ζνα πλαίςιο αναφοράσ για τθν απόκτθςθ γνϊςθσ μζςα από 

πθγαίο κϊδικα. Σε αυτό το πλαίςιο αναφοράσ χρθςιμοποιοφνται αλγόρικμοι 

ςυςταδοποίθςθσ για να τθν υποςτιριξθ διαδικαςιϊν ςυντιρθςθσ αλλά και κατανόθςθσ 

ςυςτθμάτων λογιςμικοφ. 

Εξαγωγό και προετοιμαςύα δεδομϋνων 

Η εξαγωγι και θ προετοιμαςία των δεδομζνων βαςίηεται αρχικά ςτθ ςυλλογι όλων των 

ςτοιχείων που περιγράφουν τθν αρχιτεκτονικι του λογιςμικοφ και τα χαρακτθριςτικά του. 

Αυτά τα ςτοιχεία περιλαμβάνουν μετρικζσ και γθγενι γνωρίςματα του πθγαίου κϊδικα. 

Στθ ςυνζχεια γίνεται ανάλυςθ των ςτοιχείων αυτϊν και ζνα εκλεπτυςμζνο υποςφνολο από 

αυτά και αποκθκεφεται ςε μια βάςθ δεδομζνων και περαιτζρω ανάλυςθ. 

Τα γθγενι γνωρίςματα περιλαμβάνουν Definition files, κλάςεισ, τμθματικζσ δομζσ κ.α. Οι 

μετρικζσ από τθν άλλθ πλευρά παρζχουν επιπρόςκετεσ πλθροφορίεσ για το ςφςτθμα και 

περιγράφουν πιο αποδοτικά τα χαρακτθριςτικά και τθ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ. 

Πλεσ οι μετρικζσ ςυνδζονται με τα γθγενι χαρακτθριςτικά του πθγαίου κϊδικα. Για 

παράδειγμα θ μετρικι τθσ ζλλειψθσ ςυνοχισ ςυνδζεται με τθ μζκοδο μιασ κλάςθσ. Πλα τα 

παραπάνω χαρακτθριςτικά και οι μετρικζσ αποκθκεφονται ςε κατάλλθλα δομθμζνα XML 

αρχεία. Επιλζχκθκε θ XML δομι λόγω τθσ διαλειτουργικότθτασ που ζχει και επειδι είναι 



122 
 

ευρζωσ διαδεδομζνθ και ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ μορφι αποκικευςθσ των δεδομζνων. 

Η αποκικευςθ των δεδομζνων ςε μορφι XML επιτρζπει τθν περαιτζρω ανάλυςθ και 

επεξεργαςία τουσ με τθ βοικεια διάφορων εργαλείων. 

Για λόγουσ ευκολίασ επιλζχκθκε θ ανάλυςθ ενόσ μόνο υποςυνόλου από τα πιο ςθμαντικά 

ςτοιχεία. Το υποςφνολο αυτό κα ζπρεπε να είναι αρκετά μικρό για να αναλυκεί εφκολα 

αλλά ταυτόχρονα αρκετά μεγάλο για να περιζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με το ςφςτθμα. Γι’αυτό το λόγο ζγινε αποκικευςθ και ςτθ ςυνζχεια ανάλυςθ μόνο 

των μετρικϊν και των αντίςτοιχων ςυνδεδεμζνων χαρακτθριςτικϊν. 

Τα ςτοιχεία που επιλζχκθκαν χρειάςτθκε να εξαχκοφν από τα XML αρχεία και να 

αποκθκευκοφν ςε ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων. Για το λόγο αυτό χρθςιμοποιικθκε ζνα 

εργαλείο που μετατρζπει όλα τα ςτοιχεία και τουσ κόμβουσ του XML αρχείου ςε 

οποιαδιποτε βάςθ δεδομζνων. Στθν ακόλουκθ εικόνα φαίνεται θ γενικι αρχιτεκτονικι τθσ 

διαδικαςίασ εξαγωγισ και προετοιμαςίασ των δεδομζνων. 

 

Εικόνα 5.7 Αρχιτεκτονικι τθσ διαδικαςίασ εξαγωγισ και προετοιμαςίασ των δεδομζνων. 

Ανϊθεςη βαρών 

Ππωσ αναφζρκθκε και πρωτφτερα ςτθν ανάλυςθ τθσ μεκοδολογίασ αξιολόγθςθσ, 

χρθςιμοποιικθκε μια τεχνικι ανάκεςθσ βαρϊν που ονομάηεται Analytic Hierarchy Process 

(AHP). Ρρόκειται για μια τεχνικι λιψθσ αποφάςεων που επιτρζπει τθν εκτίμθςθ τόςο 

ποιοτικϊν όςο και ποςοτικϊν πτυχϊν για τθ λιψθ αποφάςεων [101]. Μειϊνει τισ 

πολφπλοκεσ αποφάςεισ με μια ςειρά από ςυγκρίςεισ επιπζδου ζνα-προσ-ζνα και τελικϊσ 

ςυνκζτει τα αποτελζςματα. Συγκριτικά με άλλεσ ανάλογεσ τεχνικζσ, θ AHP μιμείται τθν 

ανκρϊπινθ ικανότθτα τθσ ςφγκριςθσ μοναδικζσ ιδιότθτεσ εναλλακτικϊν λφςεων. Δεν 

βοθκάει μόνο ςτθ λιψθ αποφάςεων αλλά παρζχει επίςθσ ζνα ςαφζσ ςκεπτικό για τθν 

τελικι επιλογι. 
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Η AHP με ςυςτθματικό τρόπο ςυγκρίνει μια λίςτα από ςτόχουσ ι εναλλακτικζσ λφςεισ. Στθν 

ανάπτυξθ ςυςτθμάτων λογιςμικοφ μπορεί να αποτελζςει ςθμαντικό εργαλείο για τθ 

ςφγκριςθ εναλλακτικϊν τεχνικϊν ςχεδιαςμοφ. Ασ υποκζςουμε πωσ ζχουμε ορίςει 

κάποιουσ ςτόχουσ και επικυμοφμε να ορίηουμε μια ςειρά από βάρθ για να ςυγκρίνουμε 

εναλλακτικζσ λφςεισ για τουσ ςτόχουσ αυτοφσ. Η AHP ςχθματίηει ζνα πίνακα ςυγκρίςεων 

ηευγϊν Α, όπου ο αρικμόσ τθσ i-οςτισ γραμμισ και τθσ j-ςτισ ςτιλθσ δίνει τθ ςχετικι 

ςθμαςία του ςτόχου O(i) ςε ςχζςθ με τον O(j). Οι τιμζσ που ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται 

κυμαίνονται από 1-9 με a(i,j)=1 αν οι δυο ςτόχοι είναι ανάλογθσ ςθμαςίασ, a(i,j)=3 όταν το 

O(i) είναι λίγο πιο ςθμαντικόσ από τον O(j), a(i,j)=5 όταν ο O(i) είναι αρκετά πιο ςθμαντικόσ 

από τον O(j), a(i,j)=7 όταν ο O(i) είναι πολφ πιο ςθμαντικόσ από τον O(j) και a(i,j)=9 όταν ο 

O(i) είναι παρά πολφ πιο ςθμαντικόσ από τον O(j). Μετά από αυτι τθ διαδικαςία ο πίνακασ 

ςυγκρίςεων κανονικοποιείται και υπολογίηονται οι ιδιοτιμζσ του. Αυτζσ οι ιδιοτιμζσ είναι οι 

ςυντελεςτζσ/βάρθ όταν κάποιοσ κζλει να αποτιμιςει εναλλακτικζσ λφςεισ για τουσ 

ςτόχουσ του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.8 Ιεραρχία αντιςτοίχιςθσ βαρϊν. 

Στθ περίπτωςι μασ, όταν κζλουμε να αξιολογιςουμε τθ ςυντθρθςιμότθτα (Εικόνα 5.8) από 

ζνα ςφνολο μετρικϊν, εφαρμόηουμε τθ διαδικαςία AHP ςε κάκε επίπεδο τθσ ιεραρχίασ των 

μετρικϊν ςυντθρθςιμότθτασ. Στο πρϊτο επίπεδο αξιολογοφμε τθ ςυντθρθςιμότθτα από τα 

χαρακτθριςτικά εφαρμόηονται ξανά τθν AHP. Ζτςι ςτο πρϊτο επίπεδο ςχθματίηεται ζνασ 

πίνακασ ςυγκρίςεων ηευγϊν για κακζνα από τα χαρακτθριςτικά δείχνοντασ το πόςο κάκε 

μετρικι επθρεάηει κάκε χαρακτθριςτικό. Ζπειτα κανονικοποιϊντασ και εξάγοντασ τισ 

ιδιοτιμζσ ςε κάκε πίνακα, βρίςκουμε το βάροσ κάκε μετρικισ για τον υπολογιςμό κάποιασ 

τιμισ για κάκε χαρακτθριςτικό. Σε υψθλότερο επίπεδο, ςχθματίηεται επίςθσ ζνα πίνακασ 

Metric 1 Metric 2 Metric 3 Metric 4 Metric 5 Metric …n 

Maintainability 

Analysability Changeability Stability Testability 
Maintainability 

Compliance 
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ςφγκριςθσ ηευγϊν αντικατοπτρίηοντασ τθ γνϊςθ των ειδικϊν για το πόςο επθρεάηει κάκε 

χαρακτθριςτικό τθν ςυντθρθςιμότθτα. Στθ ςυνζχεια υπολογίηονται και εδϊ τα βάρθ. 

Ανϊλυςη δεδομϋνων 

Η διαδικαςία ανάλυςθσ των δεδομζνων φαίνεται ςτθν εικόνα 5.9. Αφοφ γίνει θ εξαγωγι 

και θ προετοιμαςία των δεδομζνων και εφόςον ζχει δθμιουργθκεί ζνα μοντζλο ανάκεςθ 

βαρϊν προχωράμε ςτθ διαδικαςία ανάλυςθσ των δεδομζνων. Στθ φάςθ αυτι μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε διαφορετικοφσ αλγόρικμουσ εξόρυξθσ δεδομζνων. 

 

Εικόνα 5.9 Γενικι διαδικαςία ανάλυςθσ δεδομζνων. 

Συςταδοπούηςη 

Για τθν ςυςταδοποίθςθ των δεδομζνων χρθςιμοποιείται ζνασ νζοσ αλγόρικμοσ που 

ονομάηεται k-Attractors [75] όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα 5.10. 

 

Εικόνα 5.10 Διαδικαςία ςυςταδοποίθςθσ δεδομζνων. 

Ο αλγόρικμοσ δζχεται τα δεδομζνα από τον αναλυτι πθγαίου κϊδικα εφαρμόηοντασ 

ερωτιματα ςτθ βάςθ δεδομζνων. Το αποτζλεςμα τθσ ανάλυςθσ αποκθκεφεται ςε XML 

αρχεία ζτςι ϊςτε να αποτυπωκοφν από μια τελικι διαδικαςία.  

Στθν περίπτωςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ςυντθρθςιμότθτα, με τθ διαδικαςία τθσ 

ςυςταδοποίθςθσ παράγονται επιςκοπιςεισ των ςυςτθμάτων δθμιουργϊντασ αμοιβαία 

ομάδων από κλάςεισ, member data ι μεκόδουσ, ςφμφωνα με τισ ομοιότθτεσ τουσ μζςα 

από τεχνικζσ μετριςεισ ςτον πθγαίο κϊδικα [105]. Αυτό βοθκάει να μειωκεί ο 
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απαιτοφμενοσ χρόνοσ για να κατανοιςουμε και να αξιολογιςουμε ςυνολικά ζνα ςφςτθμα. 

Μια άλλθ ςυνειςφορά τθσ διαδικαςίασ ςυςταδοποίθςθσ, είναι ότι βοθκάει ςτθν εφρεςθ 

προτφπων ςε επίπεδο προγραμματιςμοφ κακϊσ και περιπτϊςεων που ίςωσ απαιτοφν τθν 

προςοχι των αναλυτϊν/προγραμματιςτϊν (από τθν εφρεςθ των ακραίων ςθμείων). 

Αλγόρικμοσ 5.1 k-Attractors 

/*Input Parameters*/ 
Support: s 
Hamming distance power: h 
Inner product power: i 
Given a set of m data items            
 
/*Initialization Phase*/ 
(1) Generate frequent itemsets using the APriori Algorithm; 
(2) Construct the itemset graph and partition it using the confidence similarity criteria related to 
the support of these itemsets; 
(3) Use the number of partitions as the final k; 
(4) Select the maximal frequent itemset of every cluster in order to form a set of k initial 
attractors; 
 
/*Main Phase*/ 
Repeat 
(6) Assign each data item to the cluster that has the minimum             ; 

(7) When all data items have been assigned, recalculate the new attractors; 
Until    don’t_move 
(8) Search all clusters to find outliers and group them in a new cluster 

 

Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιείται ο αλγόρικμοσ k-Attractors, οποίοσ είναι 

προςαρμοςμζνων για αρικμθτικά δεδομζνα όπωσ μετριςεισ από πθγαίο κϊδικα. Στα 

βαςικά του χαρακτθριςτικά διακρίνουμε ότι: 

 Κακορίηει τον αρικμό των ςυςτάδων χωρίσ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ. 

 Τοποκετεί τουσ αρχικοφσ attractors των κζντρων των ςυςτάδων με πολφ καλι 

ακρίβεια. 

 Μετράει τθν ομοιότθτα βάςθ μιασ ςφνκετθσ μετρικισ θ οποία ςυνδυάηει τθν 

Hamming distance και το εςωτερικό γινόμενο των ςυναλλαγϊν και των attractors 

των ςυςτάδων. 
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Οπτικοπούηςη αποτελεςμϊτων 

Αρχικά γίνεται μια ςάρωςθ ενόσ αρχείου xml που προζρχεται από το τμιμα τθσ εξόρυξθσ 

γνϊςθσ τθσ μεκοδολογίασ και ςτθ ςυνζχεια γίνεται θ αναπαράςταςθ των δεδομζνων που 

ζχουν ςαρωκεί. Ο μθχανιςμόσ αναπαράςταςθσ δεδομζνων υλοποιικθκε ζτςι ϊςτε να 

ανταποκρίνεται ςτισ χρονικζσ απαιτιςεισ κακϊσ και να μπορεί να χειριςτεί μεγάλουσ 

όγκουσ δεδομζνων. Επίςθσ το τμιμα αυτό είναι ευζλικτο ϊςτε να μπορεί να μετατρζπεται 

ςε μθχανιςμό διαφορετικϊν ειδϊν αναπαραςτάςεων ανάλογα με το είδοσ του αλγορίκμου 

εξόρυξθσ δεδομζνων ι τθν τεχνικι ανάλυςθσ. Οι λειτουργίεσ του είναι ςαφϊσ οριςμζνεσ 

και διαχωριςμζνεσ, ϊςτε πικανζσ αλλαγζσ ςε κάποια λειτουργία, να επιτυγχάνονται άμεςα, 

εφκολα και χωρίσ να γίνεται διάδοςθ των μεταβολϊν ςτον υπόλοιπο κϊδικα. 

Η διαδικαςία τθσ οπτικοποίθςθσ αποτελεςμάτων φαίνεται ςτθν παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 5.11 Διαδικαςία οπτικοποίθςθσ δεδομζνων. 

Αξιολόγηςη μεθοδολογύασ 

Βάςθ όλων των παραπάνω ζγιναν δυο μελζτεσ περιπτϊςεων. Αρχικά ζγινε ανάλυςθ δυο 

ςυςτθμάτων ανοιχτοφ κϊδικα, του Apache Geronimo και του JBoss AS τα οποία ζχουν 

αναπτυχκεί ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java. Σκοπόσ τθσ πρϊτθσ μελζτθσ ιταν θ 

αξιολόγθςθ τθσ ίδιασ τθσ μεκοδολογίασ. Οι ςθμειϊςεισ ζκδοςθσ κακενόσ από τα 

ςυςτιματα χρθςιμοποιικθκαν για τθν επικφρωςθ των αποτελεςμάτων των μελετϊν. Στθ 

ςυνζχεια ζγινε αποτίμθςθ τθσ ςυντθρθςιμότθτασ 4 βιβλιοκθκϊν λογιςμικοφ εκ των οποίων 

τρείσ ανοιχτοφ κϊδικα, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ τθλεπικοινωνιακϊν 

προϊόντων (SIP). Οι βιβλιοκικεσ είχαν αναπτυχκεί ςε C, C++ ι ςε ςυνδυαςμό τουσ. Σκοπόσ 

τθσ δεφτερθσ μελζτθσ ιταν να βοθκιςει του μθχανικοφσ λογιςμικοφ ςυςτθμάτων να 

επιλζξουν μια από αυτζσ και θ οποία κα τουσ ιταν καταλλθλότερθ αναφορικά με τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ, για τθν ανάπτυξθ ενόσ τθλεπικοινωνιακοφ ςυςτιματοσ. Τα 

αποτελζςματα τθσ μελζτθσ επικυρϊκθκαν από μθχανικοφσ λογιςμικοφ. Αναλυτικά οι 

μελζτεσ παρουςιάηονται ςτθν εργαςία [74]. 
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Ππωσ αναφζρκθκε πιο πριν, για τουσ ςκοποφσ των πειραμάτων αναλφκθκαν τόςο 

ςυςτιματα ανοιχτοφ κϊδικα αλλά και εμπορικά ςυςτιματα. Τα αποτελζςματα 

επανεξετάςτθκαν από ειδικοφσ του τομζα που ζδωςαν τα δικά τουσ ςχόλια και τθ 

πολφτιμθ βοικειά τουσ ςε όλθ τθ διαδικαςία. Τα κριτιρια τθσ αξιολόγθςθσ 

ςυμπεριελάμβαναν τθν ακρίβεια τθσ μεκοδολογίασ και τθν ικανότθτά τθσ να εξάγει γνϊςθ 

θ οποία είναι ζγκυρθ, καινοτόμα και δυνθτικά χριςιμθ για του ςυντθρθτζσ λογιςμικοφ. Τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ ζδειξαν ότι τεχνικζσ εξόρυξθσ δεδομζνων ζχουν τθν 

ικανότθτα να υποςτθρίηουν τθν κατανόθςθ των ςυςτθμάτων λογιςμικοφ και τθν 

αξιολόγθςθ τθσ ςυντθρθςιμότθτασ αυτϊν ςφμφωνα με το πρότυπο ποιότθτασ ISO/IEC-

9126. Αποδείχκθκε πωσ θ ςυςταδοποίθςθ μπορεί να αποτελζςει ςυμπλιρωμα των 

κανόνων ςυςχζτιςθσ με τθν ζννοια ότι ο ςυνδυαςμόσ τουσ μπορεί να δϊςει ζνα ενιαίο και 

ςυνεκτικό πλαίςιο αναφοράσ. Οι δυο τεχνικζσ δίνουν τθ δυνατότθτα να δθμιουργθκοφν 

προβολζσ του ςυςτιματοσ που αναλφεται και να βρεκοφν κρυφζσ ςυςχετίςεισ ςτα 

δεδομζνα. Επίςθσ από τισ μετριςεισ ο k-Attractors ιταν πιο γριγοροσ από τον κλαςςικό 

αλγόρικμο k-means δίνοντασ πιο ποιοτικά αποτελζςματα με “ςυγκεκριμζνεσ” ςυςτάδεσ. 

Αποδείχκθκε ακόμθ πωσ οι μετρικζσ που χρθςιμοποιικθκαν μποροφν να δθμιουργιςουν 

ομάδεσ από artifacts με παρόμοιεσ μετριςεισ τονίηοντασ ςθμαντικά κζματα ςχετικά με τθ 

ςυντθρθςιμότθτα. Τελικά δόκθκε λφςθ ςτο πϊσ να μεταφραςτοφν οι μετριςεισ από το 

πθγαίο κϊδικα ςε υψθλοφ επιπζδου χαρακτθριςτικά ποιότθτασ. 

Πειραματικϊ αποτελϋςματα 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται κάποια πειραματικά αποτελζςματα και αναλφςεισ που 

ζγιναν ςτον Apache Geronimo AS. Το ςφςτθμα αυτό είναι ανεπτυγμζνο ςε πλατφόρμα J2EE 

1.4 και ςυγκεκριμζνα χρθςιμοποιικθκαν τρεισ διαφορετικζσ εκδόςεισ του, που ιταν 

διακζςιμεσ [120]. Οι εκδόςεισ αυτζσ αξιολογικθκαν χρθςιμοποιϊντασ ζνα ςφνολο από 

μετρικζσ οι οποίεσ αναλφκθκαν χρθςιμοποιϊντασ τον αλγόρικμο ςυςταδοποίθςθσ k-

Attractors. Στθν εικόνα παρακάτω φαίνονται κάποια ςτοιχεία ςχετικά με τισ εκδόςεισ όπωσ 

το μζγεκοσ των κλάςεων και των γραμμϊν πθγαίου κϊδικα. 

Ζκδοςθ Μζγεκοσ κλάςεων 
Μζγεκοσ γραμμϊν κϊδικα 

(KLOC) 
Ημ/νία ζκδοςθσ 

Ver. 1.0 1646 81 05/01/2006 

Ver. 1.1 1644 63 26/06/2006 

Ver. 1.1.1 1653 64 18/09/2006 

Ρίνακασ 5.1 Μζγεκοσ κλάςεων και γραμμϊν πθγαίου κϊδικα ςτον Apache Geronimo. 
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Εξαγωγό και προετοιμαςύα δεδομϋνων 

Πλα τα ςυλλεγόμενα δεδομζνα αποκθκεφκθκαν ςε μορφι XML. Η βαςικι μονάδα του 

κάκε XML αρχείου εδϊ είναι το java-source-program. Κάκε java-source-program 

αντιςτοιχίηεται με ζνα java-class-file και μπορεί να περιζχει τθ διλωςθ πακζτου (package-

decl), μια λίςτα από ειςθγμζνα αρκρϊματα (import), μια λίςτα από διεπαφζσ (interface) 

και μια λίςτα από κλάςεισ (class). Για κάκε τζτοια υπομονάδα, το XML αρχείο αποκθκεφει 

αναλυτικζσ πλθροφορίεσ. Για παράδειγμα, για κάκε κλάςθ αποκθκεφονται οι υποκλάςεισ 

τθσ, μια λίςτα με τα πεδία-μζλθ τθσ (field), μια λίςτα με τισ μεκόδουσ (methods), τουσ 

καταςκευαςτζσ τθσ (constructor) και τελικά τισ αντίςτοιχεσ μετρικζσ τθσ. Για λόγουσ 

ευκολίασ επιλζχκθκε να αναλυκεί ζνα βελτιωμζνο υποςφνολο των πιο ςθμαντικϊν 

ςτοιχείων που ςυλλζχκθκαν το οποίο και αποκθκεφκθκε.  

Πειραματικϊ ςύνολα δεδομϋνων 

Για τα πειράματα ςυνδυάςτθκαν μια μετρικι μεγζκουσ (π.χ. γραμμζσ πθγαίου κϊδικα) και 

δυο ςφνολα από μετρικζσ που προτάκθκαν ςτισ εργαςίεσ [23] και [12]. Το τελικό ςφνολο κα 

μποροφςε να εφαρμοςτεί ςε ςυςτιματα που βαςίηονται ςε αντικειμενοςτρεφι κϊδικα και 

να χρθςιμοποιθκεί για πρόβλεψθ και αποτίμθςθ τθσ ςυντθρθςιμότθτασ του [73]. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται οι μετρικζσ που υπολογίςτθκαν και χρθςιμοποιικθκαν ςτθ 

διαδικαςία ςυςταδοποίθςθσ: 

 Γραμμζσ πθγαίου κϊδικα (Lines of Code - LOC): μετράει τον αρικμό των γραμμϊν 

ςε μια κλάςθ ςυμπεριλαμβανομζνων των κενϊν γραμμϊν και των γραμμϊν των 

ςχολίων. 

 Στακμιςμζνεσ Μζκοδοι ανά Κλάςθ (Weighted Methods per Class - WMC): είναι το 

άκροιςμα τθσ πολυπλοκότθτασ των μεκόδων τθσ [23]. 

 Σφηευξθ μεταξφ Αντικειμζνων (Coupling between Objects - CBO): αναπαριςτά τον 

αρικμό των κλάςεων που ςυνδζεται μια άλλθ κλάςθ [23]. 

 Ζλλειψθ Συνοχισ ςτισ Μεκόδουσ (Lack of Cohesion in Methods - LCOM): μετράει 

εάν μια κλάςθ ζχει μεκόδουσ που λειτουργοφν μαηί για να πετφχουν ζναν καλά 

κακοριςμζνο ςτόχο [23]. 

 Αρικμόσ Ραιδιϊν (Number of Children - NOC): μετράει τον αρικμό των απογόνων 

τθσ κλάςθσ ςτο αμζςωσ πιο κάτω επίπεδο [23]. 
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 Βάκοσ Δζντρου Κλθρονομικότθτασ (Depth of Inheritance Tree - DIT): παρζχει για 

κάκε κλάςθ ζνα μζτρο επιπζδου κλθρονομικότθτασ ςτθν ιεραρχία του αντικειμζνου 

[23]. 

 Μετρικι Ρρόςβαςθσ ςτα Δεδομζνα (Data Access Metric - DAM): αντικατοπτρίηει 

πόςο καλά εφαρμόηεται θ ιδιότθτα τθσ ενκυλάκωςθσ ςε μια κλάςθ [12]. 

 Μζτρο τθσ Συγκζντρωςθσ (Measure of Aggregation - MOA): μετράει τθν ζκταςθ τθσ 

part-whole ςχζςθσ από τθ χριςθ χαρακτθριςτικϊν [12]. 

 Αρικμόσ Ρολυμορφικϊν Μεκόδων (Number of Polymorphic Methods - NOP): είναι 

το μζτρο των overridden (ι ιδεατϊν) μεκόδων ενόσ αντικειμενοςτρεφοφσ 

ςυςτιματοσ λογιςμικοφ [12].  

 Αρικμόσ Μθνυμάτων (Number of Messages - NOM): είναι το μζτρο των υπθρεςιϊν 

που παρζχει μια κλάςθ [12]. 

Συςταδοπούηςη δεδομϋνων 

Χρθςιμοποιικθκε ο αλγόρικμο ςυςταδοποίθςθσ k-Attractors για το ςχθματιςμό ζξι 

ςυςτάδων για κάκε ζκδοςθ του προσ ανάλυςθ ςυςτιματοσ. Οι παράμετροι ειςόδου που 

χρθςιμοποιικθκαν παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα. Γενικά χρθςιμοποιικθκαν οι 

ίδιεσ παράμετροι και ςτισ τρεισ διαδικαςίεσ ςυςταδοποίθςθσ ϊςτε οι παραγόμενεσ 

ςυςτάδεσ να παραμζνουν ςυνεπισ ςε όλεσ τισ εκδόςεισ. 

Ραράμετροσ Τιμι 

Υποςτιριξθ s 0,1 

Hamming Distance ςυντελεςτισ h 1 

Εςωτερικό γινόμενο ςυντελεςτισ i 3 

Αρικμόσ αρχικϊν attractors 6 

Ρίνακασ 5.2 Ραράμετροι ειςόδου του αλγόρικμου k-Attractors. 

Επιπλζον δόκθκε μεγαλφτερο βάροσ ςτο εςωτερικό γινόμενο ςε ςχζςθ με τθ Hamming 

distance, λόγω των ανόμοιων τιμϊν κάκε μετρικισ αρκρϊματοσ το οποίο ζδινε υψθλι 

Hamming distance για τα περιςςότερα δεδομζνα. Ζτςι κακορίςτθκαν το i=3 και h=1. Η 

υποςτιριξθ του αλγορίκμου Apriori ορίςτθκε να είναι 0.1 για να εξεταςτοφν μόνο ςφνολα 

ςτοιχείων με τουλάχιςτον 10% ςυχνότθτα ςτο αρχικό ςφνολο δεδομζνων. Επίςθσ ο αρικμόσ 

των αρχικϊν attractors k ορίςτθκε ςτθν τιμι 6 για να ςχθματιςτοφν τελικά ζξι ςυςτάδεσ. 
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Αξιολόγηςη του Geronimo Application Server 

Αφοφ εφαρμόςτθκε ο αλγόρικμοσ με τισ παραμζτρουσ ειςόδου που παρουςιάςτθκαν ζγινε 

θ αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ. Στο πίνακα 5.3 παρουςιάηεται θ πλθκικότθτα (cardinality) 

για κάκε ςυςτάδα. 

 V.1.0.0 V.1.1.0 V.1.1.1 

1θ ςυςτάδα 574 710 477 

2θ ςυςτάδα 373 344 407 

3θ ςυςτάδα 269 247 273 

4θ ςυςτάδα 202 131 242 

5θ ςυςτάδα 116 128 143 

6θ ςυςτάδα 112 84 111 

Ρίνακασ 5.3 Η πλθκικότθτα των ςυςτάδων κάκε ζκδοςθσ. 

Τα βαςικά ςυμπεράςματα εδϊ είναι τα εξισ: 

 Οι 1θ, 2θ και 3θ ςυςτάδεσ είναι πιο δθμοφιλείσ (περιςςότερο από 70%) ςε κάκε 

ζκδοςθ και περιζχουν κλάςεισ των οποίων οι τιμζσ μζτρθςθσ είναι χαμθλζσ και ζτςι 

είναι ευκολότερο κάποιοσ να τισ κατανοιςει και να τισ ςυντθριςει. Αυτζσ οι 

ςυςτάδεσ μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ “καλζσ” ςυςτάδεσ. 

 Οι 4θ και 5θ ςυςτάδεσ περιζχουν κλάςεισ με αυξθμζνεσ τιμζσ το οποίο υποδθλϊνει 

ότι κζλουν περιςςότερθ προςοχι και προςπάκεια για να είναι ςυντθριςιμεσ ςε 

μελλοντικζσ εκδόςεισ του Apache Geronimo. Αυτζσ οι ςυςτάδεσ μποροφν να 

χαρακτθριςτοφν ωσ “υπό εξζταςθ” ςυςτάδεσ. 

 Η 6θ ςυςτάδα ζχει τθ χαμθλότερθ δθμοτικότθτα και περιζχει κλάςεισ που 

παρουςιάηουν εξαιρετικζσ τιμζσ μετριςεων. Αυτζσ οι κλάςεισ αυτζσ κεωροφνται 

“ακραία ςθμεία” ςτον Apache Geronimo. Αυτι θ ςυςτάδα μπορεί να χαρακτθριςτεί 

ωσ “κακι” ςυςτάδεσ. 

Στθν εικόνα 5.12 φαίνεται θ κατανομι τθσ πολυπλοκότθτασ (WMC) ςτισ διάφορεσ 

ςυςτάδεσ ςε όλεσ τισ εκδόςεισ του Apache Geronimo. Για εξοικονόμθςθ χϊρου δεν 

παρουςιάηουμε άλλεσ γραφικζσ για τα υπόλοιπεσ μετρικζσ. 
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Εικόνα 5.12 Η πολυπλοκότθτα των ςυςτάδων ςτισ διάφορε εκδόςεισ. 

Ανϊλυςη 1ησ, 2ησ και 3ησ ςυςτϊδασ 

Οι ςυςτάδεσ αυτζσ χαρακτθρίςτθκαν “καλζσ ςυςτάδεσ”. Στθν ζκδοςθ 1.1.0 οι κλάςεισ των 

ςυςτάδων αυτϊν δείχνουν να είναι περιςςότερο ςυντθριςιμεσ ςε ςχζςθ με αυτζσ τθσ 

ζκδοςθσ 1.0.0 και τθσ ζκδοςθσ 1.1.1 κακϊσ οι αντίςτοιχεσ μετρικζσ είναι πιο κοντά ςτο 0 

(ςτον άξονα Χ). Για παράδειγμα ςτθν 2θ γραφικι είναι φανερό πωσ θ κατανομι τθσ 

πολυπλοκότθτασ τθσ ζκδοςθσ 1.1.0 είναι πιο κοντά ςτο 0 (ςτον άξονα Χ) ςε ςχζςθ με τισ 

άλλεσ εκδόςεισ. Μια άλλθ παρατιρθςθ είναι ότι οι ςυςτάδεσ αυτζσ, ςτθν ζκδοςθ 1.1.1, 

μετακινοφνται από τθν τιμι 0 (ςτον άξονα Χ) και αυτό υποδθλϊνει πωσ οι κλάςεισ γίνονται 

λιγότερο ςυντθριςιμεσ. 

Ανϊλυςη 4ησ και 5ησ ςυςτϊδασ 

Οι ςυςτάδεσ αυτζσ χαρακτθρίςτθκαν “υπό εξζταςθ ςυςτάδεσ”. Ρεριζχουν κλάςεισ οι 

οποίεσ χρειάηονται τθν προςοχι και παρακολοφκθςθ ϊςτε να παραμείνουν ςυντθριςιμεσ. 

Από τθν ζκδοςθ 1.0.0 ςτθν 1.1.0 οι κλάςεισ των ςυςτάδων 4 και 5 γίνονται λιγότερο 

ςυντθριςιμεσ κακϊσ οι μετρικζσ τθσ πολυπλοκότθτασ, τθσ ςφηευξθσ και τθσ ζλλειψθσ 

ςυνοχισ αυξάνονται. Η ίδια ςυμπεριφορά παρατθρείται και ςτθν ζκδοςθ 1.1.1. Για 

παράδειγμα ςτθν 2θ γραφικι των ςυςτάδων 4 και 5, παρατθρείται πωσ ςτθν ζκδοςθ 1.0.0 θ 

κατανομι τθσ πολυπλοκότθτασ είναι πιο κοντά ςτο 0 (ςτον άξονα Χ) ςε ςχζςθ με τισ 

εκδόςεισ 1.1.0 και 1.1.1. 
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Ανϊλυςη 6ησ ςυςτϊδασ 

Η ςυςτάδα αυτι χαρακτθρίςτθκε “κακι ςυςτάδα”. Ρεριζχει κλάςεισ που παρουςιάηουν 

περίεργεσ τιμζσ. Είναι οι πιο δφςκολα ςυντθριςιμεσ και ίςωσ χρειάηονται αναςχεδιαςμό 

για να βελτιωκεί το ςφςτθμα. Σθ 2θ γραφικι τθσ ςυςτάδασ 6, παρατθρείται πωσ και ςτισ 

τρείσ εκδόςεισ θ μζςθ κατανομι τθσ πολυπλοκότθτασ είναι πολφ μακριά από το 0 (ςτον 

άξονα Χ). 

Αλλαγϋσ κλϊςεων 

Η εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ ςυςταδοποίθςθσ δίνει επίςθσ τθ δυνατότθτα να καταγραφεί 

θ μετακίνθςθ των κλάςεων από τθν ζκδοςθ 1.0.0 (που αρχικά ορίςτθκαν) ςτθν ζκδοςθ 

1.1.0 και μετά ςτθν 1.1.1 και να εξεταςτεί αν τελικά ανικουν ςε “καλφτερθ” ι “χειρότερθ” 

ςυςτάδα. Ζνα πολφ καλό παράδειγμα μετακίνθςθσ κλάςθσ ςε “καλι” ςυςτάδα είναι θ 

κλάςθ RefContext θ οποία ςτθν ζκδοςθ 1.0.0 ιταν ςτθ ςυςτάδα 4 (LOC=318, NPM=26 

DIT=0, NOC=0, OM=101, LCOM = 100, RFC=101, CBO = 23, MOA=56 και WMC = 56) και ςτισ 

επόμενεσ εκδόςεισ μετακινικθκε ςτισ ςυςτάδεσ 3 (LOC=91, NPM=10, DIT=0, NOC=0, 

NOM=27, LCOM = 45, RFC=27, CBO = 16, MOA=0 και WMC = 21) και 2 (LOC=91, NPM=10, 

DIT=0, NOC=0, NOM=0, LCOM = 45, RFC=27, CBO = 16, MOA=0 και WMC = 19) αντίςτοιχα. 

Ζνα άλλο παράδειγμα κλάςθσ που μετακινικθκε ςε “χειρότερθ” ςυςτάδα είναι αυτό τθσ 

AbstractWebModuleBuilder θ οποία μετακινικθκε από τθ ςυςτάδα 1 (LCOM = 0, CBO = 3 

και WMC = 1) ςτθ ςυςτάδα 5 (LCOM = 394, CBO = 41 και WMC = 74) θ οποία είναι ςυςτάδα 

υπό εξζταςθ τόςο ςτθν ζκδοςθ 1.1.0 όςο και ςτθν 1.1.1. 

Τζλοσ ςτισ εικόνεσ 6.13 και 6.14 φαίνονται ςε τρείσ διαςτάςεισ οι ςυςτάδεσ ανά ζκδοςθ 

(κόκκινθ=v1.0, πράςινθ=V1.1, μπλε=v.1.1.1). Εκεί παρατθρείται πωσ πολλά δεδομζνα 

μετακινοφνται ςτο χϊρο από ζκδοςθ ςε ζκδοςθ ενϊ κάποια παραμζνουν ςτο ίδιο ςθμείο. 
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Εικόνα 5.13 Συςτάδεσ 1, 2 και 3 των 3 εκδόςεων 

 

 

Εικόνα 5.14 Συςτάδεσ 4, 5 των 3 εκδόςεων 
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Συμπερϊςματα 

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάςτθκε μια ςυνολικι ζρευνα πάνω ςτθν εφαρμογι και τθν 

καταλλθλότθτα τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων για τθν διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

ςυντθρθςιμότθτασ και πιο ςυγκεκριμζνα τθν κατανόθςθ και τθν εκτίμθςθ 

ςυντθρθςιμότθτασ πθγαίου κϊδικα ενόσ λογιςμικοφ ςυςτιματοσ. Για το ςκοπό αυτό 

αναλφκθκε ζνα καινοτόμο μοντζλο αποτίμθςθσ πθγαίου κϊδικα, βάςθ του προτφπου 

ποιότθτασ λογιςμικοφ ISO/IEC 9126, με ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ που εφαρμόςτθκαν ςε 

διάφορα ςυςτιματα λογιςμικοφ. 

Η εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ ζδειξε κετικά ποιοτικά και ποςοτικά αποτελζςματα. Η 

εξαγωγι των δεδομζνων, που αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικαςία, εκτελζςτθκε ςε 

διάφορα πειράματα ςε ςχετικά ςφντομο χρόνο. Για τθν αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων 

χρειάςτθκε θ βοικεια ειδικϊν ερευνθτϊν αλλά και προγραμματιςτϊν από τα ςυςτιματα 

που αναλφκθκαν οι οποίοι ζδωςαν και τα ανάλογα βάρθ ςτισ μετρικζσ βάςθ τθσ εμπειρίασ 

τουσ. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τα αποτελζςματα ιταν ενκαρρυντικά ςχετικά με το 

ςυνδυαςμό τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων ςτο μοντζλο βάςθ του πρότυπου ποιότθτασ 

ISO/IEC-9126.  

Μελλοντικά θ μεκοδολογία αυτι κα μποροφςε να ςυμπεριλάβει και τθν ανάλυςθ 

ςυςτθμάτων και από άλλεσ γλϊςςεσ προγραμματιςμοφ όπωσ C++, C και COBOL. Αυτζσ οι 

γλϊςςεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ κλθροδοτθμζνων ςυςτθμάτων (όπωσ τα 

τραπεηικά) τα οποία παρουςιάηουν ενδιαφζρον για ανάλυςθ και αξιολόγθςθ.  

Η ζρευνα που παρουςιάςτθκε ςτθν ενότθτα αυτι κακϊσ και κάποιεσ ακόμα προεκτάςεισ 

και αναλφςεισ αυτισ είναι αποτζλεςμα ζργου ζρευνασ και ανάπτυξθσ που διιρκθςε δυο 

χρόνια ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ και τθν 

εταιρία Dynacomp Α.Ε.  



135 
 

Κεφϊλαιο 6 

Επύλογοσ & Ανοιχτϊ Προβλόματα 
 
Στθ παροφςα διατριβι παρουςιάςτθκαν νζοι αποδοτικοί αλγόρικμοι, τεχνικζσ και 

μεκοδολογίεσ ςε διάφορα προβλιματα διαχείριςθσ μεγάλου όγκου δεδομζνων τόςο ςτον 

παγκόςμιο ιςτό όςο και ςε ομότιμα δίκτυα επικοινωνιϊν αλλά και ςε προβλιματα 

αξιολόγθςθσ και αποτίμθςθσ λογιςμικοφ.  

Ανοιχτϊ προβλόματα 

Στθ ςυνζχεια κα ςχολιαςτοφν τα βαςικά κζματα τθσ διατριβισ ςτθν ερευνθτικι περιοχι 

τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων και κα γίνει προςπάκεια να ςυνοψιςτοφν οριςμζνα ανοιχτά 

προβλιματα ςτα οποία παρουςιάηεται ενδιαφζρον για επζκταςθ και περαιτζρω ζρευνα. 

Ριο ςυγκεκριμζνα ςτο κεφάλαιο 2 παρουςιάςτθκε ζνα μοντζλο για τθ ςυςταδοποίθςθ 

ροϊν δεδομζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό (click stream data) και ςτθ ςυνζχεια μια επζκταςθ 

του βαςιηόμενθ ςτθν πολφ-επίπεδθ ςυςταδοποίθςθ. Τα αποτελζςματα των πειραμάτων 

ζδειξαν πωσ υπάρχει μεγάλοσ όγκοσ δεδομζνων ςτο παγκόςμιο ιςτό και χριςιμθ γνϊςθ θ 

οποία μπορεί να αξιοποιθκεί ςε διάφορεσ μορφζσ και ςε πολλά επίπεδα τόςο από τθν 

πλευρά των χρθςτϊν όςο και από τθν πλευρά των ςυςτθμάτων. Η χρθςιμότθτα τζτοιων 

μοντζλων ειδικά τα τελευταία χρόνια, όπου τα δεδομζνα από ροζσ ςτο παγκόςμιο ιςτό 

είναι όλο και πιο πολλά με πολλζσ λεπτομζρειεσ και προςωποποιθμζνεσ πλθροφορίεσ είναι 

μεγάλθ. Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και με άλλεσ τεχνικζσ 

εξόρυξθσ δεδομζνων όπωσ κατθγοριοποίθςθ ι κανόνεσ ςυςχζτιςθσ για να αξιολογθκοφν οι 

χριςτεσ από μια άλλθ ςκοπιά. Τζλοσ, μεγάλο ενδιαφζρον κα ζχει θ χρθςιμοποίθςθ 

επιπρόςκετων δεδομζνων ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά των χρθςτϊν ςε ςυνδυαςμό με νζεσ 

τεχνικζσ ςφνοψθσ των δεδομζνων αυτϊν ςτθ μνιμθ για γριγορθ και αποδοτικι 

επεξεργαςία. 

Στο κεφάλαιο 3 παρουςιάςτθκε μια μεκοδολογία για τθ ςυςταδοποίθςθ ομογενϊν και 

ετερογενϊν XML εγγράφων κακϊσ και θ επζκταςθ τθσ για τθ διαχείριςθ των εγγράφων 

αυτϊν ςε ομότιμα δίκτυα επικοινωνιϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα παρουςιάςτθκε ο αλγόρικμοσ 

XEdge, οποίοσ είναι ζνα ενιαίοσ αλγόρικμοσ ςυςταδοποίθςθσ τόςο ομογενϊν όςο και 
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ετερογενϊν XML εγγράφων. Στθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκε ζνα καινοτόμο ςφςτθμα 

διαχείριςθσ XML εγγράφων το οποίο χρθςιμοποιεί τον αλγόρικμο XEdge για τθν 

ςυςταδοποίθςθ των XML εγγράφων πριν γίνει θ διανομι τουσ μζςα ςτο ομότιμο δίκτυο. Τα 

ςυμπεράςματα από τα πειράματα ιταν ενκαρρυντικά και πολφ χριςιμα για τθ ςυνζχιςθ 

τθσ ζρευνασ ςτο πεδίο αυτό. Μελλοντικά μπορεί να γίνει ζρευνα για τθ περαιτζρω 

βελτίωςθ τθσ επεξεργαςίασ των XML ερωτθμάτων χρθςιμοποιϊντασ τισ παραγόμενεσ 

ςυςτάδεσ κακϊσ και θ ςφγκριςθ του αλγόρικμου ςυςταδοποίθςθσ με περιςςότερουσ 

αλγορίκμουσ ςτθ περιοχι αυτι. Επίςθσ μπορεί να βελτιωκεί ο εξομοιωτισ του ομότιμου 

δικτφου ζτςι ϊςτε να εκτελεί αναλυτικότερα πειράματα για τθν εφαρμογι νζων 

προςεγγίςεων. Τζλοσ μπορεί να επεκτακεί θ διαδικαςία δρομολόγθςθσ ζτςι ϊςτε να 

λαμβάνει υπόψθ όχι μόνο τθ δομι των ερωτθμάτων αλλά και τισ τιμζσ των κατθγορθμάτων 

τουσ. 

Στο κεφάλαιο 4 παρουςιάςτθκε μια μεκοδολογία εξόρυξθσ δεδομζνων ςε εφαρμογζσ 

κοινοτιτων πρακτικισ. Ρρόκειται για μια επζκταςθ τθσ ανάλυςθσ κοινωνικϊν δικτφων θ 

οποία βαςίηεται ςε δυο διαφορετικοφσ αλγόρικμουσ ςυςταδοποίθςθσ. Αφοφ ζγινε μια 

περιγραφι των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν των ρυκμίςεων που εξετάηονται, 

παρουςιάςτθκε μια προςζγγιςθ που ενςωματϊνει τεχνικζσ από το τομζα τθσ εξόρυξθσ 

δεδομζνων κακϊσ και από αυτόν τθσ ανάλυςθσ κοινωνικϊν δικτφων. Μελλοντικά μπορεί 

να γίνει εκτενισ και διεξοδικι αξιολόγθςθ τθσ μεκοδολογίασ που παρουςιάςτθκε με 

πραγματικά δεδομζνα από διαφορετικζσ κοινότθτεσ χρθςτϊν ςε ςυςτιματα κοινοτιτων 

πρακτικισ. Τζλοσ μπορεί να γίνει εξζταςθ για διαφορετικά ςενάρια χριςθσ κακϊσ και 

άλλουσ τρόπουσ εκμετάλλευςθσ των αποτελεςμάτων του. 

Τζλοσ ςτο κεφάλαιο 5 παρουςιάςτθκε ζνα γενικευμζνο μοντζλο ςτο οποίο αναπτφχκθκαν 

και εφαρμόςτθκαν ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ εξόρυξθσ δεδομζνων ςε κακοριςμζνεσ μετρικζσ 

και δεδομζνα από πθγαίο κϊδικα λογιςμικοφ. Το μοντζλο αυτό αποδείχκθκε πωσ δίνει 

λφςεισ τόςο ςτο πρόβλθμα τθσ κατανόθςθσ των ςυςτθμάτων λογιςμικοφ όςο και ςτθ 

βελτίωςθ και εκτίμθςθ τθσ ςυντθρθςιμότθτασ του λογιςμικοφ. Ζνα πολφ ςθμαντικό 

ςυμπζραςμα τθσ ζρευνασ ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο ιταν πωσ για τθν αποτίμθςθ των 

αποτελεςμάτων και τθν αξιοποίθςθ των ςυμπεραςμάτων αυτϊν είναι απαραίτθτθ θ 

παρουςία και θ ςυμβολι των ειδικϊν τθσ περιοχισ αυτισ (αναλυτζσ ι προγραμματιςτζσ 

των ςυςτθμάτων). Οι ειδικοί γνωρίηουν τθ δομι και ίςωσ το πόςο εφκολα ςυντθροφν το 

ςφςτθμα τουσ και ςυνεπϊσ μποροφν να ςυγκρίνουν τα αποτελζςματα του μοντζλου που 

παρουςιάςτθκε ςε ςχζςθ με το πϊσ εργάηονται και το πϊσ είναι το ςφςτθμα τουσ. Επίςθσ 

μποροφν να βοθκιςουν ςτθν βελτίωςθ του μοντζλου αυτοφ αναφζροντασ άλλεσ ανάγκεσ 

τουσ, ςυγκεκριμζνα προβλιματα και περαιτζρω αναλφςεισ που μποροφν να γίνουν. Ρολφ 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν ςυνολικι ανάλυςθ ζπαιξε θ αποτφπωςθ των αποτελεςμάτων. Γι’αυτό 

το λόγο είναι βαςικό να υπάρχουν επιπλζον γραφικζσ αποτυπϊςεισ των αποτελεςμάτων 
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και δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ του αναλυτι με τα γραφιματα αυτά ϊςτε να είναι πιο 

άμεςθ και αποτελεςματικι μια ανάλυςθ. Επιπλζον, ενδιαφζρον ζχει θ μελλοντικι χριςθ 

και εφαρμογι άλλων τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων όπωσ θ κατθγοριοποίθςθ 

(classification) και θ παλινδρόμθςθ (regression). Τζλοσ, μια ςθμαντικι επζκταςθ του 

μοντζλου που παρουςιάςτθκε κα είναι θ ανάλυςθ τθσ δυναμικισ (εξωτερικισ) 

ςυμπεριφοράσ ςυςτθμάτων λογιςμικοφ (θ ςυμπεριφορά τουσ κατά τθν εκτζλεςθ). 
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Ευρετόριο Όρων 

OLAP: Η θλεκτρονικι αναλυτικι επεξεργαςία (On-Line Analytical Processing - OLAP) είναι 

ζνασ τρόποσ οργάνωςθσ μεγάλων βάςεων δεδομζνων για επιχειριςεισ. Οι βάςεισ 

δεδομζνων OLAP οργανϊνονται ςφμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο ανακτάτε και 

αναλφετε δεδομζνα, ϊςτε να διευκολφνεται θ δθμιουργία των αναφορϊν που 

χρειάηεςτε. 

Αgglomeration: Είναι θ ςυνάκροιςθ ι ςυςςϊρευςθ και χρθςιμοποιείται εδϊ για τισ 

ςυςτάδεσ.  

Αrtificial Intelligence: Τεχνθτι Νοθμοςφνθ. 

Αssociation Rules: Κανόνεσ Συςχζτιςθσ. 

Αwareness: Eπίγνωςθ. 

Βroker: Μεςολαβθτισ. 

Cardinality: Ρλθκικότθτα. 

Centroid: Κζντρο ςυςτάδασ. 

Classification: Η διαδικαςία τθσ κατθγοριοποίθςθσ. 

Click stream data: οζσ δεδομζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό. Συνικωσ αναφζρεται ςτθ ροι 

των επιςκζψεων που κάνει ζνασ χριςτθσ ςε μια ιςτοςελίδα κατά τθ διάρκεια μιασ 

ςυνόδου. 

Clustering: Η διαδικαςία τθσ ςυςταδοποίθςθσ. 

Data stream model: Το μοντζλο ροϊν δεδομζνων. 

Decision support systems: Συςτιματα υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων. 

Decision trees: Δζντρα απόφαςθσ. 

Dendrograms: Δεντρογράμματα 

Divisive clustering: Διαιρετικι ςυςταδοποίθςθ όπου αρχικά όλα τα ςτοιχεία είναι ςε μία 

ςυςτάδα και προοδευτικά οι μεγάλεσ ςυςτάδεσ διαιροφνται.  
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Log files: Αρχεία καταγραφισ. Στθν περίπτωςθ των ροϊν δεδομζνων ςτο παγκόςμιο ιςτό 

είναι αρχεία καταγραφισ των αιτθμάτων ενόσ χριςτθσ ςε ζνα διακομιςτι. 

Non-principal Eigenvectors: Mθ κφρια ιδιοδιανφςματα. 

Outliers: Ρρόκειται για ακραία ςθμεία και αναφζρεται ςυνικωσ ςτθ διαδικαςία τθσ 

ςυςταδοποίθςθσ όπου υπάρχουν ςθμεία τα οποία είναι μόνα τουσ ςτο χϊρο και 

αποτελοφν ςυςτάδεσ με μοναδικό ςτοιχείο τον εαυτό τουσ. 

Summarization: Είναι θ ςφνοψθ δεδομζνων ϊςτε να απαιτείται λιγότεροσ χϊροσ για τθν 

αποκικευςι τουσ. 

XML: (Extensible Markup Language) είναι μία γλϊςςα ςιμανςθσ, που περιζχει ζνα ςφνολο 

κανόνων για τθν θλεκτρονικι κωδικοποίθςθ κειμζνων. Η XML ςχεδιάςτθκε δίνοντασ 

ζμφαςθ ςτθν απλότθτα, τθ γενικότθτα και τθ χρθςιμότθτα ςτο Διαδίκτυο.
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