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Καη‟ αξράο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ θαζεγεηή κνπ θαη επηβιέπνληα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, ηνλ θαζεγεηή Γεκήηξε Υξηζηνδνπιάθε γηα ηελ νιφζεξκε ππνζηήξημε 

θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα πξαγκαηνπνηήζσ ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο ζην 

εξγαζηήξην Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη κνπ παξείρε φιε ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε, ζε 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ.  

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο θαη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο ηξηκεινχο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ηνλ θαζεγεηή Υξήζην Μπνχξα θαη ηνλ θαζεγεηή Γεψξγην 

Παπιίδε γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο θαζψο θαη γηα ηελ 

άξηζηε ζπλεξγαζία. 

 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηε ιέθηνξα νθία ηάκνπ θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ 

απιφρεξα κνπ πξνζέθεξαλ. Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα Λεπηέξε 

Κνδαλίδε, πνπ κε ηε ζπλερή πξνηξνπή θαη ζηήξημή ηνπ ε εξγαζία απηή νινθιεξψζεθε θαη 

νδήγεζε ζε δεκνζίεπζε. 

 

Θέισ λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο γνλείο κνπ γηα ηε δηαξθή ηνπο ππνζηήξημε, 

πνπ επέηξεςε ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ησλ κέρξη ηψξα ζπνπδψλ κνπ. 

 

Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο κνπ, δηφηη κε ηνλ ηξφπν ηνπο κε βνήζεζαλ λα 

νινθιεξψζσ ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία.  

 

 

Βνληηζάλνπ Μαξία-Αιεμάλδξα 
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Πεξίιεςε 

Η αχμεζε ηεο δηαζέζηκεο Πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ είλαη ξαγδαία. Η παξαηήξεζε 

απηή παξφηξπλε πνιινχο εξεπλεηέο λα επηθεληξψζνπλ ην έξγν ηνπο ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

γλσξηζκάησλ απφ δηαδηθηπαθά έγγξαθα, φπσο ηζηνζειίδεο, εηθφλεο, βίληεν, κε ζθνπφ ηε 

ελίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηεγνξηνπνίεζεο ηζηνζειίδσλ. Έλαο πφξνο πνπ πεξηέρεη 

πιεξνθνξία θαη δελ έρεη δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά γηα γιψζζεο εθηφο ηεο αγγιηθήο, είλαη ε 

δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο (URL- Uniform Recourse Locator). Σν θίλεηξν ηεο δηπισκαηηθήο 

απηήο εξγαζίαο είλαη ην γεγνλφο φηη έλα ζεκαληηθφ ππνζχλνιν ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ 

δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα δηθηπαθνχο πφξνπο, ησλ νπνίσλ νη δηεπζχλζεηο URL πεξηιακβάλνπλ 

φξνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα (ε νπνία δελ είλαη ε αγγιηθή), 

γξακκέλνπο κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο. Πξνηείλεηαη κέζνδνο ε νπνία  ζα αλαγλσξίδεη θαη ζα 

εμάγεη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά απφ δηεπζχλζεηο ηζηνζειίδσλ (URLs), εζηηάδνληαο ζην ειιεληθφ 

Γηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζε  URLs  πνπ πεξηέρνπλ ειιεληθνχο φξνπο. Σν θχξην δήηεκα 

ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ είλαη φηη νη ειιεληθέο ιέμεηο κπνξνχλ λα κεηαγισηηίδνληαη κε 

ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο ζχκθσλα κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, θαζψο θαη ην γεγνλφο 

φηη ηα URLs κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ιέμεηο ρσξίο θάπνην δηαρσξηζηηθφ. 

Παξφιε ηελ χπαξμε πξνεγνχκελσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ειιεληθνχ 

δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο αλαδεηήζεηο ζην ειιεληθφ δηαδίθηπν θαη αλαγλψξηζε 

νληφηεηαο ζε ειιεληθέο ηζηνζειίδεο, θακία απφ ηηο παξαπάλσ δελ βαζίδεηαη ζε δηεπζχλζεηο 

URL. Δπηπιένλ, έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ηερληθέο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηζηνζειίδσλ κε 

βάζε θπξίσο ηηο δηεπζχλζεηο URL, αιιά θακία δελ δηεξεπλά ηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ 

δηαδηθηχνπ. Η πξνηεηλφκελε κέζνδνο πεξηέρεη δχν βαζηθά ζηνηρεία: ην κεηαγισηηηζηή θαη ηνλ 

θαηαθεξκαηηζηή. Ο κεηαγισηηηζηήο, βαζηζκέλνο ζε έλα ειιεληθφ ιεμηθφ θαη έλα ζχλνιν 

θαλφλσλ, κεηαηξέπεη ηηο ιέμεηο πνπ είλαη γξακκέλεο κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο ζε ειιεληθνχο 

φξνπο ελψ παξάιιεια ν θαηαθεξκαηηζηήο ηκεκαηνπνηεί ηε δηεχζπλζε URL ζε ιέμεηο κε 

λφεκα, εμάγνληαο, έηζη ηειηθά ειιεληθνχο φξνπο πνπ απνηεινχλ ιέμεηο θιεηδηά. Η 

πεηξακαηηθή αμηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο  κεζφδνπ  ζε δείγκα  ειιεληθψλ URLs 

απνδεηθλχεη φηη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί επνηθνδνκεηηθά ζηελ απηφκαηε αλαγλψξηζε ιέμεσλ-

θιεηδηψλ ζε ειιεληθά URLs.. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Μεηαγιψηηηζε ειιεληθψλ κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, κεηαγιψηηηζε απφ 

Greeklish ζε ειιεληθά, εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ, Δληαίνο εληνπηζηήο πφξσλ, ηκεκαηνπνίεζε 

ιέμεσλ 
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Abstract 

The available information on the WWW is increasing rapidly. This observation has triggered 

many researchers to focus their work on extracting useful features from web documents that 

would enhance the task of web classification. A quite informative resource that has not been 

thoroughly explored for languages other than English, is the uniform recourse locator (URL). 

Motivated by the fact that a significant part of the Web users is interested in web resources, 

whose URLs contain terms from their non English native languages,written using Latin 

characters, we propose a method that identifies and extracts successfully keywords within 

URLs focusing on the Greek Web and especially ons URLs, containing Greek terms. The 

main issue of this approach is that Greek words can be transliterated to Latin characters in 

many different ways based on how the words are pronounced rather than on how they are 

written. Although there are previous attempts on similar issues, like Greek web searches and 

entity recognition in Greek Web Pages, none of them is based on URLs. In addition, there are 

many techniques on web page categorization based mainly on URLs but noone explores the 

case of Greek terms. The proposed method uses a three-step approach; firstly, a normalized 

URL is divided into its basic components, according to URI protocol (scheme :// host / path-

elements / document . extension). The domain part is splitted on the apperance of punctuation 

marks or numbers. Secondly, domain-tokens are segmented into meaningful tokens using a 

set of transliteration rules and a Greek dictionary. Finally, in order to identify useful 

keywords, a score is assigned to each extracted keyword based on its length and whether the 

word is nested in another word. The algorithm is evaluated on a random sample of 1,000 

URLs collected manually. We perform a human-based evaluation comparing the keywords 

extracted automatically with the keywords extracted manually when no other additional 

information than the URL is available. The results look promising..  

 

Index Terms: Greek to Latin character set transliteration, Greeklish to Greek transliteration, 

keyword extraction, Uniform Resource Locator, word segmentation 
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1   Δηζαγωγή 

1.1 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 

Ο κεγάινο φγθνο πιεξνθνξίαο δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν απμάλεηαη ξαγδαία 

αγγίδνληαο ηηο 15 δηζεθαηνκκχξηα ζειίδεο [1]. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αλάγθε γηα αθξηβή θαη απνηειεζκαηηθή αλαγλψξηζε ηεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο ζε 

απηφ ην ηεξάζηην δίθηπν πφξσλ δεδνκέλσλ, έρεη θαηαζηήζεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

αλάπηπμεο ζε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε 

δφκεζε ηνπ πεξηερφκελνπ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

αξθεηνί εξεπλεηέο ζηξάθεθαλ, πξνηείλνληαο κεζφδνπο γηα ηελ ζεκαηηθή ηαμηλφκεζε 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ θαη 

ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη πξνζεγγίζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ εζηηάδνπλ ζηελ εμέηαζε ησλ ηξηψλ θχξησλ 

εμαγκέλσλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο, δειαδή ην θείκελν ηνπ πεξηερφκελνχ ηνπο [2], ην 

anchor θείκελν θαη ηελ εζσηεξηθή δηαλνκή ζπλδέζκσλ [3] θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

URL ηνπο [4], [5 ], [6], [7], [8]. Αλ θαη πθίζηαληαη δηάθνξεο ηερληθέο γηα θάζε κία 

απφ ηηο παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο, ππάξρεη αθφκε κεγάιν πεξηζψξην γηα βειηηψζεηο 

θαζψο θαλέλα απφ ηα ππάξρνληα εξγαιεία θαη ηηο κεζφδνπο δε κπνξεί λα εληνπίζεη κε 

επηηπρία ην ζέκα ηεο θάζε ζειίδαο ζην δηαδίθηπν θαη σο εθ ηνχηνπ λα είλαη ζε ζέζε 

λα ηελ αλαζέζεη ζηελ θαηάιιειε ζεκαηηθή θαηεγνξία. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε δηεχζπλζε URL είλαη κηα ζπκβνινζεηξά πνπ θαζνξίδεη ην 

κεραληζκφ γηα ηελ αλάθηεζε ηεο εθηνπηζζείζαο πεγήο, παξέρνληαο έλα ζχζηεκα, κηα 

δηεχζπλζε θεληξηθνχ εμππεξεηεηή ή κηα ΙΡ δηεχζπλζε θαη έλα κνλνπάηη. Γηαηζζεηηθά 
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κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε, φηη εθφζνλ ηα URLs δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απηφκαηα, αιιά πξφθεηηαη γηα αλζξψπηλα ζθεπάζκαηα, πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλάγλσζε απφ αλζξψπνπο, ην θείκελν ηνπο ζα είλαη αλαγλψζηκν θαη ζα δίλεη κηα 

ζχληνκε ηδέα γηα ηε ζεκαηνινγία. Έηζη κπνξεί θάπνηνο λα αληιήζεη άκεζα 

πιεξνθνξίεο ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα πξνζπειάζεη ην πιήξεο πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο. 

Γηα παξάδεηγκα, απφ ην URL http://genikitrapeza.gr είλαη πξνθαλέο απφ πξφθεηηαη 

γηα ηζηνζειίδα θάπνηαο ηξάπεδαο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα δηαβαζηεί ην πεξηερφκελν ή 

θάπνην κεηα-δεδνκέλν ηεο ηζηνζειίδαο. 

ηεξηδφκελνη ζηα URLs ησλ ηζηνζειίδσλ θαη φρη ζην θείκελν ηνπ  πεξηερφκελνπ ηνπο 

γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ  δεδνκέλσλ απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη ην 

θφζηνο εθφζνλ ε εξγαζία κε ζπκβνινζεηξέο (π.ρ. URLs) αληί πιήξσλ εγγξάθσλ, 

κεηψλεη ηελ πνιππινθφηεηα θαη ην γεληθφ θφξην ηνπ δηθηχνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Σν παξαπάλσ δηαθαίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ε ηαρχηεηα είλαη ζεκαληηθή, νπφηε ε ιήςε ηνπ URL είλαη απηφ πνπ 

έρεη ην κηθξφηεξν θφζηνο. 

Δπίζεο,  ζηελ πεξίπησζε ηνπ εζηηαζκέλνπ crawling ε ρξήζε ησλ URLs ζα κπνξνχζε 

λα απνηξέςεη ηελ άζθνπε θαηαλάισζε εχξνπο δψλεο γηα λα πξνζπειάζεη ηηο ζειίδεο 

κε ζηφρν λα ζπκπεξάλεη ην ζέκα. 

Η εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ απφ κηα δηεχζπλζε URL κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε, δηφηη 

φηαλ δελ ππάξρεη anchor θείκελν ή φηαλ ν δηαδηθηπαθφο πφξνο δελ είλαη ηζηνζειίδα 

(πρ. βίληεν, εηθφλα θιπ), πξφθεηηαη γηα ηε κφλε δηαζέζηκε πιεξνθνξία γηα ηελ 

δηαδηθηπαθή πεγή ελδηαθέξνληνο.  

Η ηαμηλφκεζε ηζηνζειίδσλ κε βάζε ην URL αθνξά θπξίσο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ιέμεσλ-θιεηδηψλ κέζα ζε URLs πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχνπλ σο ζεκαηηθνί 

φξνη ησλ αληίζηνηρσλ ζειίδσλ. Όκσο, ε εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ απφ ηηο 

δηεπζχλζεηο URL δελ είλαη κηα πξνθαλήο θαη απιή δηαδηθαζία εθφζνλ νη δηεπζχλζεηο 

URL κπνξνχλ λα πεξηέρνπλ ή λα κελ πεξηέρνπλ έγθπξνπο φξνπο, κπνξνχλ λα 

πεξηέρνπλ ζχκβνια, εηδηθνχο ραξαθηήξεο,  κπνξνχλ λα ζπγρένπλ αιθαξηζκεηηθά γηα 

ζπληκήζεηο θξάζεσλ ή νλνκάησλ θαη νχησ θαζεμήο. Αληίζεηα κε ην πεξηερφκελν ησλ 

δηεπζχλζεσλ URL ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα ζπιιεθζεί θαη λα εξκελεπζεί εθφζνλ 

δελ αθνινπζεί θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ε δνκή ησλ δηεπζχλζεσλ URL είλαη 

ελδεηθηηθή ηεο ηνπνινγίαο ησλ αληίζηνηρσλ ηζηνζειίδσλ ηνπο ζην γξάθεκα ηζηνχ. Ωο 

εθ ηνχηνπ, ε πιεηνςεθία ησλ εξγαζηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπιιάβνπλ ηηο ηδηφηεηεο 
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ησλ ηζηνζειίδσλ κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ URLs ηνπο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ 

νηθνδφκεζε URL-parsers πνπ ζα κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηε ζχληαμε ηνπ URL.  

Οη ιίγεο απφπεηξεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί γηα ηελ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

ζέκαηνο κηαο ηζηνζειίδαο κε βάζε ηελ εξκελεία ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζηε δηεχζπλζε URL ηεο ηζηνζειίδαο, γεληθά επηθεληξψλνληαη ζε 

δηεπζχλζεηο αγγιηθψλ URLs. H εξγαζία απηή, επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε 

ειιεληθψλ δηεπζχλζεσλ URLs γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμαγσγή φξσλ απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 1 Μέγεζνο Παγθόζκηνπ Ιζηνύ 

 

1.2 Αληηθείκελν ηεο δηπιωκαηηθήο 

ηελ εξγαζία απηή, αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ απφ 

ηε δηεχζπλζε URL κηαο ηζηνζειίδαο, κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ν ζεκαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο. Η δηαδηθαζία απηή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηαμηλνκήζεη απηφκαηα ην ειιεληθφ δηαδηθηπαθφ 

πεξηερφκελν κε βάζε απνθιεηζηηθά ηα URLs θαη ρσξίο ηελ αλάγθε λα εθηειεζζεί 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ε νπνία είλαη κηα ρξνλνβφξα θαη επίπνλε δηαδηθαζία. Σν 
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θίλεηξν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο απηήο είλαη ε παξαηήξεζε φηη νη ειιεληθέο 

δηεπζχλζεηο URL αξζξψλνληαη  κε ηε ρξήζε ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ θη έηζη αθφκε 

θαη αλ ελζσκαηψλνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, ζα πξέπεη θάπνηνο λα κεηαγισηηίζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηα ειιεληθά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο νξκελεχζεη.  

Η θχξηα πξφθιεζε πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε είλαη ην γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο 

δηεπζχλζεηο URL πεξηέρνπλ φξνπο γξακκέλνπο ζηα ιαηηληθά θαη φηη νη ειιεληθέο 

ιέμεηο κπνξνχλ λα κεηαγισηηίδνληαη κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάινγα κε 

ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ηα ζπληαθηηθά έγθπξνπο 

ζπλδπαζκνχο εληφο ησλ URLs, ε ειιεληθή γιψζζα παξέρεη ειεπζεξία ζηε ζεηξά ησλ 

ιέμεσλ, επηηξέπεη πνιιαπινχο ζπλδπαζκνχο ησλ φξσλ, θαηαιήγνληαο ζε νλνκαηηθέο 

θξάζεηο πνπ δελ πεξηέρνληαη ζε ιεμηθά γεληθνχ ζθνπνχ.  

Αλ θαη ππάξρνπλ πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ ειιεληθνχ 

δηαδηθηπαθνχ πεξηερφκελνπ [9], [10], [11], θακία απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ έρεη επηθεληξσζεί ζην πξφβιεκα ηεο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ-θιεηδηψλ 

απφ δηεπζχλζεηο URL ηνπ ειιεληθνχ δηθηπαθνχ ρψξνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία ην 

πξφβιεκα ηεο εμφξπμεο ιέμεσλ-θιεηδψλ απφ ηελ ειιεληθή δηεπζχλζεηο URL 

αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ελζσκαηψλεη κηα κεραλή 

κεηαγιψηηηζεο θαη έλα URL θαηαθεξκαηηζηή. Δλ ζπληνκία, ε δηεχζπλζε URL 

εηζφδνπ θαηαθεξκαηίδεηαη ζε ηκήκαηα, ηα νπνία δίλνληαη σο είζνδνο ζην κεραληζκφ 

κεηαγιψηηηζεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ παξάγεη φιεο ηηο πηζαλέο παξαιιαγέο ησλ 

ειιεληθψλ ιέμεσλ ηνπ URL. Γηα ηελ παξαγσγή ησλ κεηαγισηηίζεσλ ε πξνηεηλφκελνο 

κεραληζκφο βαζίδεηαη ζε έλα ειιεληθφ κνξθνινγηθφ ιεμηθφ, κηα ειιεληθή 

γξακκαηηθή θαη ελζσκαηψλεη έλα ζχλνιν νξζνγξαθηθψλ θαη γξακκαηηθψλ θαλφλσλ 

θαζψο θαη θπζηθά θαλφλσλ κεηαγιψηηηζεο.  

 

1.3 Οξγάλωζε ηνπ ηόκνπ 

Ο ηφκνο είλαη νξγαλσκέλνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζθέξεη ηηο απαηηνχκελεο 

βάζεηο θαη ηηο απαξαίηεηεο έλλνηεο ζηνλ αλαγλψζηε ψζηε λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη 

πιήξσο ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ρσξίο λα πξνυπνζέηεη θάπνηα πξφηεξε γλψζε.  

 

Αλαιπηηθφηεξά, έρνπκε: 
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ην θεθάιαην 2 γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε ζρεηηθή έξεπλα φζνλ αθνξά ηελ 

εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ απφ URLs θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ειιεληθνχ 

δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

ην θεθάιαην 3 γίλεηαη κηα ζχληνκε εηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ θαηαλφεζε ην ηφκνπ. 

 

ην θεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ειιεληθνχ δηαδηθηχνπ, 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κεηαγιψηηηζεο ησλ 

ειιεληθψλ κε ρξήζε ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ.  

 

Σν θεθάιαην 5 αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία. 

Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία εμαγσγήο ιέμεσλ θιεηδηψλ απφ ειιεληθά 

URLs. πγθεθξηκέλα, εηζάγνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ελζσκαηψλεη ε κέζνδνο, 

ηνλ θαηαθεξκαηηζηή θαη ην κεηαγισηηηζηή. Παξάιιεια, παξνπζηάδνληαη νη πφξνη πνπ 

ηα πξνηεηλφκελα ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχλ θαη επηδηθλχεηαη κέζσ παξαδεηγκάησλ ε 

πξνηεηλφκελε ηερληθή. 

 

ην θεθάιαην 6 παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

ζθνπφ λα αμηνινγεζεί ε απφδνζε ηεο κεζφδνπ ζηελ αθξηβή αλαγλψξηζε ιέμεσλ 

θιεηδηψλ απφ ειιεληθά URLs.   

 

Σν θεθάιαην 7 αζρνιείηαη ζπλνςίδεη ηελ εξγαζία παξαζέηνληαο ζπκπεξάζκαηα θαη 

παξαηεξήζεηο θαζψο θαη κειινληηθέο πξνεθηάζεηο ηεο εξγαζίαο απηήο. 

 

Σέινο, αθνινπζεί ε βηβιηνγξαθία θαη ην παξάξηεκα φπνπ παξαηίζεηαη ν θψδηθαο 

πινπνίεζεο θαζψο θαη ην ζχλνιν πεηξακαηηθψλ δεδφκελσλ. 
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2 Σρεηηθή εξγαζία 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε ζρεηηθή έξεπλα φζνλ αθνξά 

ηελ εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ απφ URLs θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ειιεληθνχ 

δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ. 

 

2.1 Δπεμεξγαζία URLs 

εκαληηθφο φγθνο εξγαζίαο παξαηεξείηαη εζηηαζκέλνο ζηελ επεμεξγαζία ηνπ URL κε 

ζηφρν ηελ εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ ηαρχηεξε θαηεγνξηνπνίεζε 

ηζηνζειίδσλ.  

ηελ [4] ζθηαγξαθείηαη έλα πιαίζην γηα ηελ εμαγσγή κεηα-δεδνκέλσλ απφ URLs. Η 

πξνηεηλφκελε κέζνδνο απνηειείηαη απφ ηξεηο θάζεηο θαη ζπλδπάδεη ηερληθέο γηα ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ηεο ιέμεο, ηελ επέθηαζε ησλ ζπληνκνγξαθηψλ θαη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε. Δθαξκφδεηαη επίζεο κεραλή κάζεζεο γηα ηελ παξαγσγή 

πνιχπιεπξσλ κεηα-δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ 

σο ζελάξην, πνζνηηθνπνηεί ηηο ζπλέπεηεο ησλ δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κεραλψλ κάζεζεο βαζηδφκελνη απνθιεηζηηθά ζην URL.  

Μηα ειαθξψο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε [5] δηεξεπλά ηε ρξήζε ησλ URLs γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηζηνζειίδσλ κέζσ κηαο δηθαζηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη  

θαηάηκεζε / επέθηαζε ηεο ιέμεο θαη ηαμηλφκεζε ζε πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο. Η 

απφδνζε πνζνηηθνπνηείηαη θαη ζπγθξίλεηαη κε κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζην θείκελν 

θαη απαηηνχλ ηελ αλάθηεζε ηνπ εγγξάθνπ πξνέιεπζεο θαη παξαηεξνχλ φηη φηαλ ην 
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URL αληηκεησπίδεηαη ζσζηά, ππεξβαίλεη ηελ απφδνζε νξηζκέλσλ κεζφδσλ 

βαζηζκέλσλ ζην θείκελν. 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ζηελ [6] παξνπζηάδεηαη κηα πξνζέγγηζή πνπ 

ηκεκαηνπνηεί ην URL ζε έγθπξα θνκκάηηα θαη πξνζζέηεη αθνινπζηαθά θαη 

νξζνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα κνληεινπνηήζεη αθνινπζίεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ πξνθχπηνπλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε κνληεινπνίεζε κέγηζηεο κνληεινπνίεζεο. 

Απνδεηθλχεηαη φηη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη κέζνδνη πνπ βαζίδνληαη ζε 

URLs πξνζεγγίδνπλ ηελ απφδνζε ησλ state-of-the-art κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζην 

θείκελν. 

Πξφζθαηα, εξεπλεηέο [7] πξφηεηλαλ κηα ηερληθή εθκάζεζεο κεραλήο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ζέκαηνο κηαο ηζηνζειίδαο κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ URL ζπλδπάδνληαο κνληέια n-grams.  

Απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία [8], ηερληθέο θαηεγνξηνπνίεζεο ηζηνζειίδσλ κε βάζε 

ζην URL  εθαξκφδνληαη θαη ζε κεζφδνπο αλαγλψξηζεο γιψζζαο. Σν απνηέιεζκα ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ζε πέληε γιψζζεο, αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά, ηζπαληθά, 

ηηαιηθά, είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά.  

Παξφιε ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ παξαπάλσ απνδνηηθψλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ 

θακία δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ URLs. 

 

2.1 Δπεμεξγαζία ειιεληθνύ δηαδηθηπαθνύ 

πεξηερνκέλνπ 

 

Η ζρεηηθή έξεπλα αθνξά επίζεο θαη ην ζέκα ησλ κεηαγξαθψλ ηεο ειιεληθήο κε 

ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο κε ζηφρν ηελ δηαρείξηζε ηνπ ειιεληθνχ δηαδηθηπαθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ε έξεπλα ησλ [9], [10] εζηηάδεη ζηελ 

αλαγλψξηζε ειιεληθψλ ιέμεσλ ζε εξσηήκαηα θαη ηελ κεηέπεηηα δηαρείξηζε ησλ 

εξσηεκάησλ κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο ζπλδπάδνληαο γισζζνινγηθή αλάιπζε θαη 

ηερληθέο web-mining. 

Παξάιιεια, εξεπλεηέο [11] κειεηνχλ ηξφπνπο θαηεγνξηνπνίεζεο ειιεληθψλ 

εκπνξηθψλ ηζηνζειίδσλ κε βάζε ηελ αλαγλψξηζε ησλ νληνηήησλ ζηα ηκήκαηα 
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θεηκέλνπ ηνπο. πγθεθξηκέλα αλαγλσξίδνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη θχξηα 

νλφκαηα, αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο θαη ρξνληθέο εθθξάζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηε κεηαγιψηηηζε ζηα ειιεληθά ησλ θεηκέλσλ γξακκέλσλ κε ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο, νη εξεπλεηέο θπξίσο βαζίδνληαη ζε πηζαλνηηθά κνληέια [12], ηερληθέο 

νξζνγξαθηθψλ ειέγρσλ [13] θαη θαλνληθέο εθθξάζεηο [14], πξνζεγγίζεηο πνπ 

νδεγνχλ ζε πιαηθφξκεο κεηαγιψηηηζεο.  

Παξφιε ηε δηαζεζηκφηεηα πιεζψξαο απνδνηηθψλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ θαλέλα δε 

δξνκνινγεί ηε κεηαγιψηηηζε εληφο ησλ URLs φπνπ ηα ιεμηθνινγηθά φξηα 

απνπζηάδνπλ θαη ππάξρεη απψιεηα θαηεπζπληεξίσλ γηα ην ηη ζα έπξεπε λα πεξηέρεη λα 

URL ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο πνπ θηινμελεί.   
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3 Βαζηθέο έλλνηεο 

ε απηφ ην θεθάιαην αλαιχεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαζψο θαη νη βαζηθέο ελλνηεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

3.1 Γηαπέξαζε θαη Αλαδήηεζε ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό 

Ο Παγθφζκηνο Ιζηφο παξέρεη ζήκεξα κηα θαηλνκεληθά αζηείξεπηε πεγή πιεξνθνξηψλ 

γηα φια ηα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα καο απαζρνινχλ θαη πάλσ ηνπ ζηεξίδεηαη ε δηάδνζε 

ηεο παγθφζκηαο γλψζεο ζην επξχ θνηλφ. Σν ηεξάζηην πιήζνο πιεξνθνξηψλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζε απηφλ απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ζηελ 

εχξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ελδηαθέξνπλ θάζε ρξήζηε. Δπνκέλσο, κηα 

απφ ηηο αλάγθεο πνπ «γέλλεζε» ν εθζεηηθφο ξπζκφο επέθηαζεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ 

είλαη ε αλάγθε γηα γξήγνξε θαη κε αθξίβεηα αλαδήηεζε ησλ επηζπκεηψλ 

πιεξνθνξηψλ. ηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηαδηθηχνπ πηζαλφλ λα κπνξνχζε 

θαλείο λα πινεγεζεί ζε απηφ μεθηλψληαο απφ κηα γλσζηή ηνπ ηζηνζειίδα θαη 

αθνινπζψληαο ππεξζπλδέζκνπο λα θαηαιήμεη ζε απηφ πνπ αλαδεηνχζε. ηε 

ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθαλ θαηάινγνη ηζηνζειίδσλ κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο, νη 

νπνίνη δηεπθφιπλαλ ηελ αλαδήηεζε. Καη πάιη φκσο, ε ηαρχηαηε θαη ζπλερήο 

αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ απαηηεί εμσπξαγκαηηθνχο ξπζκνχο αλαλέσζεο ησλ 

θαηαιφγσλ ψζηε απηνί λα επηηπγράλνπλ πιεξφηεηα θαη εγθπξφηεηα ζηα πεξηερφκελά 

ηνπο. Απφ ηνπο πην γλσζηνχο ζεκαηηθνχο θαηαιφγνπο είλαη ην Yahoo! [17] θαη απφ 

ηνπο πην πιήξεηο ν θαηάινγνο ηνπ Open Directory Project (ODP) ν νπνίνο 

ζπληεξείηαη απφ πιεζψξα εζεινληψλ, ρξεζηψλ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ [18]. Πιένλ, ν 
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πην επέιηθηνο θαη δεκνθηιήο ηξφπνο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην Παγθφζκην Ιζηφ 

είλαη κέζσ ηεο ρξήζεο κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο, δειαδή ελφο πξνγξάκκαηνο 

ζρεδηαζκέλνπ λα δέρεηαη ηηο εξσηήζεηο ηνπ ρξήζηε, θπξίσο κέζσ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, 

θαη λα ηνπ επηζηξέθεη ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη δεδνκέλα απφ φιν ην Παγθφζκην 

Ιζηφ. Δπηπιένλ, είλαη εθηθηφο θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ δηαθνξεηηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο κέζσ ησλ κεηα-κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

Παξφκνηα πξνγξάκκαηα ζρεδηάζηεθαλ αξρηθά γηα εχξεζε ζηνηρείσλ ζε 

πεξηνξηζκέλεο ζπιινγέο φπσο ηα πεξηερφκελα κηαο βηβιηνζήθεο ή ηα δεδνκέλα ησλ 

ππνινγηζηψλ ελφο κηθξνχ εηαηξηθνχ δηθηχνπ. Πνιιέο απφ ηηο κεραλέο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ κε θπξίαξρε γηα 

κηθξφ ζχλνιν αξρείσλ ην Latent Semantic Indexing (LSI [19]) ην νπνίν ζηεξίδεηαη 

ζην δηαλπζκαηηθφ κνληέιν (vector space model). Σν LSI ρξεζηκνπνηεί ηελ αλάιπζε 

ζε εηδηθέο ηηκέο (Singular Value Decomposition) ηνπ πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηνπο φξνπο 

πνπ εκθαλίδνληαη αλά έγγξαθν (term-by-document) γηα λα εληνπίζεη ζεκαζηνινγηθέο 

ζπζρεηίζεηο ησλ εγγξάθσλ κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ ρξήζηε. Έγηλε δεκνθηιέο γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα ρεηξίδεηαη απνδνηηθά αλαδεηήζεηο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη 

θαηλφκελα ζπλσλπκίαο θαη πνιπζεκίαο. Η SVD επηηξέπεη ζην LSI λα νκαδνπνηεί 

έγγξαθα θαη φξνπο αλά έλλνηα, γηα παξάδεηγκα, ηα ζπλψλπκα απηνθίλεην, ακάμη, 

φρεκα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ ίδηα νκάδα. Όκσο, ην LSI ζρεδηάζηεθε γηα 

κηθξέο ζπιινγέο δεδνκέλσλ φπνπ ην θφζηνο ππνινγηζκνχ ηεο SVD ηνπ πίλαθα θαη 

ηεο απνζήθεπζήο ηνπ είλαη κηθξφ. Η δχλακή ηνπ είλαη θαη ν ιφγνο ηεο κε πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ ζην Παγθφζκην Ιζηφ. πγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή παξφκνησλ 

πξαθηηθψλ ζην Παγθφζκην Ιζηφ δπζρεξαίλεηαη απφ ην ηεξάζηην πιήζνο ησλ αξρείσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε απηφλ, ηελ δηαξθή επέθηαζή ηνπ κε λέεο ηζηνζειίδεο θαη αξρεία 

θαη ηε δηαζπνξά ηνπο ζε εθαηνκκχξηα δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο αλά ηνλ θφζκν. 

Δπηπιένλ, ηα έγγξαθα ζην Παγθφζκην Ιζηφ δελ ππφθεηληαη ζε θάπνηνπ είδνπο 

εθδνηηθφ έιεγρν κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη πιεζψξα άρξεζησλ ή απιά 

επηθαιππηφκελσλ ζεκαηηθά εγγξάθσλ. Σαπηφρξνλα, ε πνηφηεηα πνιιψλ εγγξάθσλ 

είλαη πνιχ ρακειή ή θαη ακθηβφινπ εγθπξφηεηαο θαη αμίαο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

επηηαθηηθή ηελ αμηνιφγεζε πξψηα ησλ εγγξάθσλ πξηλ ηελ ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηα 

απνηειέζκαηα κηαο αλαδήηεζεο. Σέινο, νη ζπρλέο αιιαγέο ζην πεξηερφκελν ησλ 

ηζηνζειίδσλ, ε αλαλέσζή ηνπο θαη πηζαλέο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπο νδεγνχλ αιιά θαη 

ζπλδπάδνληαη κε ηελ χπαξμε εζθαικέλσλ ππεξζπλδέζκσλ θαζηζηψληαο ηελ 
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πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ ελφο πξνγξάκκαηνο αθφκα πην ζχλζεηε 

θαη δχζθνιε. 

ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη κεξηθέο αξλεηηθέο 

δηαπηζησκέλεο [21] ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο φπσο ε ρξήζε 

πνιχ κηθξψλ επεξσηήζεσλ κε ρξήζε ιίγσλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Δπηπιένλ, δελ 

ζπλεζίδεηαη ε ρξήζε ησλ πξνρσξεκέλσλ επηινγψλ αλαδήηεζεο πνπ παξέρνπλ πνιιέο 

απφ ηηο κεραλέο νχηε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζηνηρεία πνπ ζα 

βειηίσλαλ ηελ αλαδήηεζε. Αθφκα φκσο θαη αλ φια ηα παξαπάλσ εθαξκφδνληαλ, ε 

ζπλήζεηα ησλ ρξεζηψλ λα βιέπνπλ κφλν ηα πξψηα 10 κε 20 απνηειέζκαηα εληείλεη 

ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξνπο ηξφπνπο αλαδήηεζεο. Δπνκέλσο, ε αλαδήηεζε ζα πξέπεη 

λα επηζηξέθεη απνηειέζκαηα, γξήγνξα, κε αθξίβεηα, εγθπξφηεηα θαη πιεξφηεηα ψζηε 

λα ηθαλνπνηεί ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

Γηα λα επηηχρνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο ζηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ 

πιεξνθνξηψλ ζε θάζε επεξψηεζε ησλ ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ην ζηάδην ηεο 

Γηαπέξαζεο (Crawling) ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ απφ ηα αληίζηνηρα γηα απηή ηε 

ιεηηνπξγία ππνπξνγξάκκαηα/κέξε ησλ κεραλψλ πνπ είλαη γλσζηά σο crawlers, 

spiders, robots, worms θ.η.ι. Καηά ην crawling ηα πξνγξάκκαηα απηά επηζθέπηνληαη 

δηαδνρηθά ζειίδεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ αθνινπζψληαο ηνπο ππεξζπλδέζκνπο πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζηα δεκνζηεπκέλα απηά έγγξαθα, έρνληαο σο ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ 

ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγξάθσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ ή θάπνησλ κφλν ζεκαηηθψλ 

ελνηήησλ. 

Απφ ηελ πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ηνπ crawling ινηπφλ εμαξηάηαη θαη ε απφδνζε ηεο 

κεραλήο αλαδήηεζεο ζηα δηάθνξα εξσηήκαηα πνπ δέρεηαη θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ην 

crawling απνηειεί έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ηκήκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαδήηεζεο. 

3.2 Τα κέξε κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο 

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο απνηεινχλ ηδηαίηεξα ζχλζεηεο εθαξκνγέο, απαηηεηηθέο ζηε 

δεκηνπξγία αιιά θαη θαηά ηε ζπληήξεζή ηνπο.  Σν ηκήκα Γηαπέξαζεο επηηειεί ηελ 

«θνπηαζηηθή» δηαδηθαζία λα επηζθεθηεί θαη λα ζπιιέμεη ηζηνζειίδεο θαη άιια 

δεδνκέλα απφ ην Παγθφζκην Ιζηφ. Απνηειείηαη ζπλήζσο απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

μερσξηζηνχο crawlers, νη νπνίνη κπνξνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια 
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εμνηθνλνκψληαο ρξφλν κέρξη ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ. Πξνζέρνληαο λα κελ 

επηζθέπηνληαη ηηο ίδηεο ηζηνζειίδεο θαη πεγέο πιεξνθνξηψλ, μεθηλάλε απφ έλα ζχλνιν 

αξρηθψλ πεγψλ θαη αθνινπζψληαο ηνπο ππεξζπλδέζκνπο αλαθαιχπηνπλ λέεο 

ηζηνζειίδεο θαη έγγξαθα ζην Παγθφζκην Ιζηφ ηα νπνία θαη απνζεθεχνπλ ζηνλ 

δηαηηζέκελν ρψξν ή ιφγσ νηθνλνκίαο ρψξνπ απνζεθεχνπλ απιψο ηηο δηαδξνκέο πνπ 

νδεγνχλ ζε απηά. Σν θέληξν ειέγρνπ δηαπέξαζεο ζπληνλίδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

crawlers θαη θαζνξίδεη ηνπο ακέζσο επφκελνπο ππεξζπλδέζκνπο πξνο επίζθεςε. 

 

Δηθόλα 2 Σα κέξε κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο 

 

Η δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη κέρξη λα εμαληιεζνχλ νη πφξνη ηνπ ζπζηήκαηνο πάλσ 

ζην νπνίν «ηξέρεη» ε εθαξκνγή (πιεξφηεηα απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ή θαη κλήκεο) ή 

κέρξη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί αξρηθά. Γηα παξάδεηγκα, ε 

δηαπέξαζε ζα κπνξνχζε λα έρεη σο ζηφρν  

 λα αλαθαιπθηνχλ φζν πην πνιιά έγγξαθα θαη πεγέο γίλεηαη αλεμαξηήηνπ 

ζέκαηνο, ηεξκαηίδνληαο κφλν φηαλ εμαληιεζνχλ νη πφξνη ηνπ ζπζηήκαηνο.   

 λα αλαθαιπθηνχλ φζν ην δπλαηφλ πην πνιιέο αξρηθέο ζειίδεο ηζηνηφπσλ. 
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 λα γίλεη δηαπέξαζε κφλν ησλ πεγψλ πνπ εληνπίδνληαη εληφο θάπνηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ domain, π.ρ. ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάηξαο ή ηνπ δηθηχνπ 

κηαο εηαηξείαο. 

 λα εληνπηζηνχλ κφλν φζεο ζρεηίδνληαη κε θάπνην ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα. 

 θαζψο θαη ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ αιιά θαη φπνησλ άιισλ επηζπκνχλ νη 

δεκηνπξγνί ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. 

Η δηαδηθαζία ηεο δηαπέξαζεο κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη αλά θάπνηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα νιφθιεξε ή ελ κέξεη ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα ζπκβαδίδνπλ φζν είλαη 

δπλαηφλ κε ηελ δηαξθή αιιαγή θαη εμέιημε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. ηελ επηινγή ηνπ 

επφκελνπ ππεξζπλδέζκνπ πνπ ζα αθνινπζεζεί απφ έλαλ crawler κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη θαη ε πξντζηνξία απφ πξνεγνχκελεο δηαπεξάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ίζσο είρε δεκηνπξγεζεί θάπνην γξάθεκα ή επξεηήξην ππαξθηψλ ππεξζπλδέζκσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην θέληξν ειέγρνπ ηεο δηαπέξαζεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ 

επηινγή. Σν θέληξν ειέγρνπ ηεο δηαπέξαζεο ζα κπνξνχζε λα θάλεη ρξήζε θαη 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Σν ηκήκα Σαμηλφκεζεο εμάγεη ιέμεηο απφ φια ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ αλαθαιπθζεί 

θαηά ηε δηαπέξαζε θαη δεκηνπξγεί έλαλ πίλαθα γηα ηελ αληηζηνίρηζε ησλ εκθαλίζεσλ 

ησλ ιέμεσλ ζηα εθάζηνηε έγγξαθα θαη ζηηο εθάζηνηε δηεπζχλζεηο ζην Παγθφζκην 

Ιζηφ. Σν κέγεζνο ηνπ παξαγφκελνπ πίλαθα ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη 

ηεξάζηην (γηα πεξηνξηζκέλεο αλαδεηήζεηο δελ ππάξρεη αληίζηνηρν πξφβιεκα) θαη ε 

δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη «αθξηβή» σο πξνο ηνπο πφξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Απφ ηα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ επξεηήξηα, π.ρ. επξεηήξηα δνκήο 

πνπ απνζεθεχνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλδεζκνινγία κεηαμχ ησλ εγγξάθσλ θαη 

αμηνπνηνχληαη απφ ην θέληξν ειέγρνπ ηεο δηαπέξαζεο. Δπίζεο, νη πιεξνθνξίεο απφ 

ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν θαη ηα απιά επξεηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ απφ ην ηκήκα Αλάιπζεο ψζηε λα πξνθχςνπλ εηδηθά 

επξεηήξηα ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ. Γηα παξάδεηγκα, επξεηήξηα πνπ παξέρνπλ 

πξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο πνπ εληνπίδνληαη ζε δηεπζχλζεηο πεξηνξηζκέλνπ κήθνπο 

(θαηά θαλφλα απηέο είλαη νη θεληξηθέο ηζηνζειίδεο ησλ δηαθφξσλ ηζηνηφπσλ), 

επξεηήξηα ηζηνζειίδσλ κε ειάρηζην φξην «ζπνπδαηφηεηαο» αλάινγα κε ηα θξηηήξηα 

ζπνπδαηφηεηαο πνπ είραλ ηεζεί ή επξεηήξηα ηζηνζειίδσλ κε βάζε ην πιήζνο ή ην 
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είδνο ησλ εηθφλσλ πνπ πεξηέρνπλ. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη θαη ην ηκήκα ηνπ 

απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν απνζεθεχνληαη (ζπλήζσο πξνζσξηλά κέρξη λα 

αμηνπνηεζνχλ νη πιεξνθνξίεο ηνπο) νη ηζηνζειίδεο πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηε 

δηαπέξαζε. Γηα παξάδεηγκα ην Google απνζεθεχεη θαη ηζηνζειίδεο γηα λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα βιέπνπλ ηελ απνζεθεπκέλε έθδνζε κηαο 

ηζηνζειίδαο αθφκα θαη αλ απηή έρεη γηα θάπνην ιφγν θαηαζηεί κε πξνζβάζηκε κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Πξνθαλψο, έλαο ρψξνο φπσο ν Παγθφζκηνο Ιζηφο δελ είλαη δπλαηφλ λα ρσξέζεη ζε 

νπνηνδήπνηε ηνπηθφ ρψξν θαη επνκέλσο ε απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ απαηηεί 

εηδηθή αληηκεηψπηζε γηα λα επηιπζνχλ ζεκαληηθφηαηα ζέκαηα. Μεξηθά απφ απηά είλαη 

ε εμνηθνλφκεζε ρψξνπ, ε γξήγνξε εχξεζε ησλ απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλαδεηνχληαη, ε «θξεζθάδα» ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί (αλ 

αξγήζεη πνιχ ε φιε δηαδηθαζία κπνξεί ζην πέξαο ηεο νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απνζεθεχηεθαλ λα κελ είλαη έγθπξεο θαζψο επίζεο θαη αλ πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κία 

θνξά ζηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο), θ.ν.θ. 

Σέινο, ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Δπεξσηήζεσλ αλαιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία κε ην 

ρξήζηε. Γέρεηαη ηα εξσηήκαηα πνπ ηνπ ζέηεη, πξαγκαηνπνηεί ηελ αλαδήηεζε ζηα 

ππάξρνληα επξεηήξηα κε ηηο ζπγθεληξσκέλεο πιεξνθνξίεο θαη παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα ζην ρξήζηε. 

Λφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπλήζσο ππάξρνπλ πξνο εκθάληζε ζην 

ρξήζηε, απαηηείηαη εηδηθή αληηκεηψπηζε ζηελ παξνπζίαζή ηνπο. Αθνχ δελ είλαη 

εθηθηή ε ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ επεξψηεζε 

ηζηνζειίδσλ, είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα κηα κεραλή αλαδήηεζεο λα παξνπζηάδεη ηα 

απνηειέζκαηα κε θάπνηα ζεηξά σο πξνο ηελ αμία ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, φζν πην 

ζρεηηθά είλαη κε ην ζέκα αλαδήηεζεο ηφζν πην λσξίο λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ ρξήζηε. 

Η δηαδηθαζία απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο αμηνιφγεζεο (ranking) 

ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ βαζίδεηαη ζε δηάθνξεο κεηξηθέο γηα ηελ αλάζεζε ζέζεο 

(ordering metrics). 
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3.3 Γηαπέξαζε 

Δάλ ν Παγθφζκηνο Ιζηφο απνηεινχληαλ απφ έλα ζηαζεξφ ζχλνιν ζηαηηθψλ θαη κε 

κεηαβαιιφκελσλ ηζηνζειίδσλ ηφηε ζα αξθνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπγθέληξσζή 

ηνπο κία κφλν θνξά απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Κάηη ηέηνην φκσο είλαη εληειψο 

αληίζεην απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηελ νπνία λέεο ηζηνζειίδεο πξνζηίζεληαη 

θαηά εθαηνληάδεο θαζεκεξηλά ζην ππάξρνλ ζχλνιν, άιιεο απνζχξνληαη θαη πνιιέο 

αθφκα ηξνπνπνηνχληαη, κεηαθηλνχληαη ή/θαη αλαλεψλνπλ ηα πεξηερφκελά ηνπο. 

Καζίζηαηαη επνκέλσο αλαγθαία ε ζπλερήο ρξήζε ζπζηεκάησλ αλάθηεζεο 

δηαδηθηπαθήο πιεξνθνξίαο πνπ ζα αλαλεψλνπλ ηα ππάξρνληα δεδνκέλα. 

Η δηαδηθαζία απηή, ζηελ νπνία ζα αλαθεξφκαζηε σο Γηαπέξαζε, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί είηε βαζηδφκελε ζηνλ εμαληιεηηθφ έιεγρν φινπ ηνπ Παγθφζκηνπ 

Ιζηνχ είηε επηιέγνληαο ηελ εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγίαο θαη 

ελδηαθέξνληνο ηζηνζειίδεο. Καηά ην ζηάδην ηεο Γηαπέξαζεο είλαη δπλαηφ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ έλαο ή θαη πεξηζζφηεξνη web crawlers ηαπηφρξνλα γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο. Μεξηθέο πηζαλέο εθαξκνγέο ηεο εθηφο απφ ηε 

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ πξνο ηαμηλφκεζε είλαη θαη ε πηζηνπνίεζε ηζηνζειίδσλ, 

δνκηθή αλάιπζε θαη νπηηθνπνίεζε, εηδνπνίεζε αλαλέσζεο, παξνρή πνιιαπιψλ 

πεγψλ ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο (mirroring), πξνζσπηθνί βνεζνί θαη πξάθηνξεο γηα ηνλ 

Παγθφζκην Ιζηφ θαη άιιεο. 

3.3.1 Φαξαθηεξηζηηθά ελόο Crawler 

Έλαο web crawler είλαη έλα πξφγξακκα πνπ δηαηξέρεη απηφκαηα ην Παγθφζκην Ιζηφ, 

«θαηεβάδνληαο» ηζηνζειίδεο, αμηνπνηψληαο ηελ χπαξμε ππεξζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ 

ηζηνζειίδσλ, δειαδή ηε δνκή γξάθνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ην Παγθφζκην Ιζηφ. 

ηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ, έλαο crawler, μεθηλά απφ κηα αξρηθή ζειίδα 

ηξνθνδφηεζεο θαη αμηνπνηεί ηνπο εμεξρφκελνπο ππεξζπλδέζκνπο απφ απηήλ ψζηε λα 

επηζθεθηεί θαη άιιεο ηζηνζειίδεο. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κε ηηο λέεο 

ηζηνζειίδεο λα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξνπο εμεξρφκελνπο ππεξζπλδέζκνπο πξνο 

δηαπέξαζε, κέρξη λα εληνπηζηεί επαξθήο αξηζκφο ηζηνζειίδσλ ή λα επηηεπρζεί 

θάπνηνο αλψηεξνπ επηπέδνπ επηδησθφκελνο ζηφρνο. 



 

34 

Σα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη έλαο crawler πεγάδνπλ θπξίσο απφ ην 

ηεξάζηην κέγεζνο ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε απηφ θαζηζηψληαο 

ηε θαηαζθεπή ελφο απνδνηηθνχ crawler κηα ηδηαίηεξα επίπνλε θαη ιεπηή δηαδηθαζία.  

Μεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα κπνξεί λα απαληήζεη έλαο θαιά 

ζρεδηαζκέλνο crawler είλαη ηα αθφινπζα:  

3.3.1.1 Πνηεο ηζηνζειίδεο ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα «θαηεβάζεη» ν crawler; 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν crawler δελ κπνξεί λα δηαπεξάζεη φιεο ηηο ζειίδεο 

πνπ ππάξρνπλ ζην Παγθφζκην Ιζηφ. Αθφκα θαη νη πην γλσζηέο κεραλέο αλαδήηεζεο 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα έλα κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ ηζηνχ. Δπνκέλσο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα επηιέγεη ν crawler κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ηηο ζειίδεο θαη λα επηζθέπηεηαη 

πξψηα απηέο πνπ ζεσξεί πην «ζεκαληηθέο» ζέηνληαο κηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηηο 

URLs πνπ δηαζέηεη πξνο δηαπέξαζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην ηκήκα ηνπ δηαδηθηχνπ 

πνπ επηζθέπηεηαη (θαη αλαλεψλεη ζηε ζπλέρεηα) ζα έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη 

βαξχηεηα. 

3.3.1.2 Πώο ζα απνθεπρζεί ην «θαηέβαζκα» ίδησλ αξρείσλ θαηά ηελ ίδηα δηαπέξαζε; 

Καηά ηε δηαπέξαζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πνιχ πηζαλφ ν crawler λα εληνπίζεη 

ηαπηφζεκα αξρεία απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο (γηα παξάδεηγκα ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

mirroring) ή λα νδεγείηαη ζηα ίδηα URLs απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. Γηα ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε αξθεί ίζσο κηα θαηαγξαθή ησλ επηζθεπηφκελσλ URLs ψζηε λα κελ ηηο 

μαλαεπηζθέπηεηαη, αιιά γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε απαηηείηαη θάηη πην ζχλζεην, φπσο 

ν έιεγρνο ηνπ «απνηππψκαηνο» ηνπ εγγξάθνπ, γηα παξάδεηγκα κέζσ ελφο αιγνξίζκνπ 

πνπ βαζίδεηαη ζε έλα 64-bit άζξνηζκα ειέγρνπ ηνπ αξρείνπ ή κε ρξήζε MD5 ή SHA. 

3.3.1.3 Με πνην ηξόπν πξέπεη λα αλαλεώλεη ηηο ζειίδεο πνπ βξήθε; 

Μφιηο βξεζνχλ αξθεηέο ηζηνζειίδεο (ηφζεο φζεο λα ηθαλνπνηνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ 

ηέζεθαλ εμ αξρήο), πξέπεη λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία αλαλέσζήο ηνπο, δειαδή λα ηηο 

μαλα-επηζθέπηεηαη ψζηε λα εληνπίδεη ηπρφλ αιιαγέο ή θαηαξγήζεηο. Δπεηδή νη 

ηζηνζειίδεο αιιάδνπλ κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο (π.ρ. άιιεο θάζε κέξα θαη 

άιιεο κηα θνξά ην ρξφλν) θαη δηαθνξεηηθή έληαζε (π.ρ. ξηδηθέο αιιαγέο ή απιψο 

θάπνηεο κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο), ν crawler πξέπεη λα απνθαζίδεη πξνζεθηηθά γηα ην 

πνηα ζειίδα ζα μαλαεπηζθεθηεί θαη πνηα φρη θαζψο απηή ε απφθαζε έρεη ζεκαληηθφ 
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αληίθηππν ζηελ «θξεζθάδα» ηεο ζπιινγήο ηζηνζειίδσλ πνπ επηζθέθηεθε θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα ηζηνζειίδα αιιάδεη ζπάληα, ηφηε είλαη 

πηζαλφηεξν λα κε ρξεηάδεηαη λα ηελ μαλαεπηζθέπηεηαη ζε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

εμνηθνλνκψληαο πφξνπο γηα λα επηζθεθηεί απηέο πνπ αιιάδνπλ πην ζπρλά. 

3.3.1.4 Πώο ζα ειαρηζηνπνηεζεί ν θόξηνο εξγαζίαο πνπ πξνζηίζεηαη ζηνπο 

επηζθεπηόκελνπο από ηνλ crawler ηζηνηόπνπο;  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπέξαζεο κηαο ηζηνζειίδαο ν crawler θαηαλαιψλεη πφξνπο 

πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο νξγαληζκνχο (ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ εμππεξεηεηψλ θαη ηνπ 

ελδηάκεζνπ δηθηχνπ). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ν crawler «θαηεβάδεη» κηα ηζηνζειίδα 

απφ έλαλ ηζηνηφπν, ν ηζηνηφπνο πξέπεη λα αλαθηήζεη ηε ζειίδα απφ ην ζχζηεκα 

αξρείσλ ηνπ θαηαλαιψλνληαο πφξνπο απφ ην ζθιεξφ δίζθν θαη ηνλ επεμεξγαζηή ηνπ 

εμππεξεηεηή πνπ ηελ θηινμελεί. Δπηπιένλ, ε ηζηνζειίδα πξέπεη λα κεηαθεξζεί κέζσ 

ηνπ δηθηχνπ ην νπνίν απνηειεί έλαλ άιιν πφξν δηακνηξαδφκελν κεηαμχ πνιιψλ 

νξγαληζκψλ. Δπνκέλσο, ν crawler πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεί φζν κπνξεί  πεξηζζφηεξν 

ηελ επίδξαζή ηνπ ζε απηνχο ηνπο πφξνπο (Robots exclusion protocol [22]), 

δηαθνξεηηθά νη δηαρεηξηζηέο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα δηακαξηπξεζνχλ ή θαη 

λα απνθιείζνπλ εληειψο ηελ πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπο απφ ηνλ crawler. 

3.3.1.5 Πώο ζα έπξεπε λα πινπνηείηαη ε παξάιιειε δηαπέξαζε; 

Λφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ κεγέζνπο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζπρλά νη crawlers ιεηηνπξγνχλ ζε 

πνιιαπιά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο παξάιιεια. Απηή 

ε παξάιιειε ιεηηνπξγία είλαη ζπρλά απαξαίηεηε ψζηε λα επηζθεθηνχλ ζεκαληηθφ 

αξηζκφ ηζηνζειίδσλ ζε ινγηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σίζεληαη ινηπφλ δεηήκαηα 

ζπγρξνληζκνχ κεηαμχ ηνπο ψζηε γηα παξάδεηγκα δηαθνξεηηθνί crawlers λα κελ 

επηζθέπηνληαη ηνλ ίδην ηζηνηφπν πνιιαπιέο θνξέο. Η επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζπγρξνληζκνχ κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθφ επηπιένλ επηθνηλσληαθφ θφζηνο 

ζέηνληαο έηζη πεξηνξηζκφ ζην κέγηζην αξηζκφ ησλ crawlers πνπ κπνξνχλ λα 

δνπιεχνπλ παξάιιεια. 

3.3.2 Γνκή θαη ιεηηνπξγία ελόο Crawler 

Η ξνή ιεηηνπξγίαο ελφο απινχ αθνινπζηαθνχ crawler θαίλεηαη ζην 

αθφινπζν ζρήκα: 
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Δηθόλα 3 Ρνή ιεηηνπξγίαο ελόο crawler 

3.3.2.1 Τν ζύλνξν 

Σν ζχλνξν (frontier) απνηειεί κηα ιίζηα-ζηφρν απφ URLs πνπ γλσξίδεη ν crawler 

αιιά δελ έρεη πξνιάβεη αθφκα λα ηηο επηζθεθηεί. Δάλ ε ιίζηα πξφθεηηαη λα 

απνζεθεπηεί ζηε κλήκε αληί ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ, ην κέγεζφο ηεο πεξηνξίδεηαη απφ ην 

πνζφ ηεο κλήκεο πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ν ππνινγηζηήο. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη θαη 

έλαο κεραληζκφο πνπ ζα απνθαζίδεη ηη ζα γίλεηαη κε ηηο λέεο URLs απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ην frontier ζα είλαη πιήξεο, θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζχληνκα, δεδνκέλεο ηεο 

χπαξμεο πνιιψλ ζπλδέζκσλ κέζα ζηηο ππάξρνπζεο ηζηνζειίδεο. 

Σν frontier ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί σο κηα ζεηξά FIFO (First In First Out) 

πινπνηψληαο έηζη έλαλ breadth-first crawler ν νπνίνο ζα πξνζπαζνχζε λα δηαπεξάζεη 

«ηπθιά» φιν ην Παγθφζκην Ιζηφ. Η ακέζσο επφκελε URL πξνο δηαπέξαζε είλαη απηή 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζεηξάο ελψ θάζε λέα URL πνπ εμάγεηαη απφ ηηο 

ηζηνζειίδεο πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηεο ζεηξάο. Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζην κέγεζνο 

ηεο ιίζηαο, απαηηείηαη έιεγρνο ψζηε λα κελ εηζάγεηαη μαλά URL πνπ έρεη εηζαρζεί 

ζην παξειζφλ. Μηα ιχζε γηα λα αληηκεησπηζηεί ην θφζηνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

ειέγρνπ είλαη ε ρξήζε δελδξνεηδνχο δνκήο είηε γηα ηελ παξάιιειε απνζήθεπζε ησλ 

URLs (κε ηελ νλνκαζία ηνπο γηα θιεηδί) είηε ηελ απνζήθεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ frontier. 
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ηελ πξψηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπγρξνληζκφο κεηαμχ ηεο δνκήο θαη ηνπ 

ίδηνπ ηνπ frontier θαη ζπλεπψο κεγαιχηεξν πεξίζζεπκα κλήκεο, ελψ ζηε δεχηεξε ζα 

ππήξρε πξφζζεηε θαζπζηέξεζε θαηά ηελ επηινγή ηεο επφκελεο URL πξνο 

δηαπέξαζε, εθφζνλ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ε παιηφηεξα εηζεγκέλε ζηε ιίζηα URL 

πνπ δελ έρεη αθφκα δηαπεξαζηεί θαη κάιηζηα δηακέζσ κηαο δνκήο πνπ δεκηνπξγήζεθε 

φρη κε θιεηδί ην ρξφλν αιιά ηελ νλνκαζία. Μφιηο ην frontier θηάζεη ζην κέγηζην 

επηηξεπφκελν κέγεζφο ηνπ ηφηε ν breadth-first crawler ζα κπνξεί λα εηζάγεη κφλν κία 

λέα URL (πνπ δελ έρεη μαλαεηζαρζεί) απφ θάζε λέα ηζηνζειίδα πνπ επηζθέπηεηαη. 

Έλαο άιινο ηξφπνο πινπνίεζεο ηνπ frontier είλαη σο κηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, 

πινπνηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έλαλ crawler πξνηηκήζεηο, πην γλσζηφ σο best-first 

crawler. Η νπξά κπνξεί λα είλαη έλα δπλακηθφ δηάλπζκα πνπ δηαηεξείηαη ζπλερψο 

ηαμηλνκεκέλν βάζε ελφο ζθνξ εθηίκεζεο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ αθφκα δελ έρνπλ 

δερζεί επίζθεςε. ε θάζε βήκα επηιέγεηαη ε θαιχηεξε URL γηα πξνζπέιαζε απφ ηελ 

θνξπθή ηεο νπξάο. Μφιηο επηζηξαθεί εμάγνληαη ηα URLs πνπ πεξηέρεη, γίλεηαη κηα 

εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο θαη ηνπνζεηνχληαη ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ζηελ νπξά. Η 

δηπινεηζαγσγή ελφο URL ζηελ νπξά κπνξεί λα απνθεπρζεί κε ηε ρξήζε ελφο 

μερσξηζηνχ πίλαθα γηα γξήγνξε αλαδήηεζε. Μφιηο μεπεξαζηεί ην κέγηζην επηηξεπηφ 

κέγεζνο ηνπ frontier, κφλν νη «θαιχηεξεο» θαη‟ εθηίκεζε URLs παξακέλνπλ ζε απηφ. 

Η δηαδηθαζία ηνπ crawling ηεξκαηίδεη εάλ ν crawler βξεη άδεην απφ URLs ην frontier, 

θάηη πνπ ελψ ζην Παγθφζκην Ιζηφ κπνξεί εχθνια λα κε ζπκβεί πνηέ (κε κεγάιν φξην 

ζην frontier θαη αξθεηέο ζειίδεο λα ην ηξνθνδνηνχλ αξρηθά), ζην εκαζηνινγηθφ 

ηζηφ, γηα ηελ ψξα, απηφ είλαη ην ζχλεζεο. 

Μεξηθέο θνξέο ν crawler κπνξεί λα έξζεη αληηκέησπνο κε θάπνηα παγίδα (spider trap) 

πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα ηνλ εγθισβίζεη ρξεζηκνπνηψληαο πνιιέο δηαθνξεηηθέο URLs 

πνπ δείρλνπλ ζηελ ίδηα ζειίδα. Μεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ απφ ζειίδεο πνπ κπνξεί λα 

δηαπεξάζεη ν crawler απφ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (domain) αλά 100 γηα 

παξάδεηγκα πξνζπειάζεηο κπνξνχκε λα ηνλ πξνθπιάμνπκε απφ ηέηνηνπ είδνπο 

αδηέμνδα, παξάιιεια λα γίλεη πην «επγεληθφο» απνθεχγνληαο λα επηβαξχλεη 

πνιιαπιέο ζπλερφκελεο θνξέο ηνλ ίδην εμππεξεηεηή θαη νη ζειίδεο πνπ δηαπεξλά λα 

είλαη ζεκαηηθά επξχηεξα θαηαλεκεκέλεο. 



 

38 

3.3.2.2 Ιζηνξηθό θαη απνζήθεπζε ηζηνζειίδσλ 

Έλα ζεκαληηθφηαην ζηνηρείν ζηε ιεηηνπξγία ελφο crawler είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ, δειαδή κηαο ρξνληθήο ιίζηαο πνπ ζα δείρλεη ηε δηαδξνκή πνπ αθνινχζεζε 

μεθηλψληαο απφ ηηο ζειίδεο ηξνθνδφηεζεο. Μηα λέα εηζαγσγή URL ζηε ιίζηα γίλεηαη 

κφλν αθνχ επηζηξαθεί ε αληίζηνηρε ζειίδα. 

Σν ηζηνξηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλαιχζεηο θαη αμηνινγήζεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηαπέξαζεο. Γηα παξάδεηγκα αλ θάζε ζειίδα ζρεηηζηεί κε θάπνηα 

αμία ηφηε κέζσ ηνπ ηζηνξηθνχ κπνξνχκε λα δνχκε ζε πνηα ρξνληθά ζεκεία είρε ηα 

ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα, δειαδή δηαπέξαζε ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζειίδεο. Δπηπιένλ, 

αλ ην ηζηνξηθφ, αληί λα απνζεθεχεηαη απιψο ζην δίζθν, ζπληεξείηαη σο κηα δνκή 

δεδνκέλσλ ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα γξήγνξν έιεγρν 

εάλ κηα ηζηνζειίδα έρεη ήδε δηαπεξαζηεί. Απνθεχγεηαη έηζη ε δηαπέξαζε ίδησλ 

ηζηνζειίδσλ θαη ν αρξείαζηνο θνξεζκφο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ζε κέγεζνο frontier. Γηα 

λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο απηφο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κηα ζηξαηεγηθή 

θαλνληθνπνίεζεο ησλ URLs πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ηζηνξηθφ πνπ πεξηγξάθεηαη 

κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζε επφκελε παξάγξαθν. 

Μφιηο επηζηξαθεί κηα ηζηνζειίδα κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη λα ηαμηλνκεζεί γηα 

ρξήζε απφ ηελ θχξηα εθαξκνγή πνπ ζπλήζσο πεξηέρεη ηνλ crawler (π.ρ. κηα κεραλή 

αλαδήηεζεο). ηελ απινχζηεξή ηεο κνξθή ε απνζήθεπζε ησλ ζειίδσλ κπνξεί λα 

γίλεηαη σο μερσξηζηά αξρεία ηα νπνία ζα πξέπεη φκσο λα έρνπλ κνλαδηθφ φλνκα. 

Έλαο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε αληηζηνίρηζε ηνπ URL θάζε ζειίδαο κε 

έλα ζχλνιν δηαδνρηθψλ ραξαθηήξσλ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ κηα ζπλάξηεζε πνπ ζα 

εγγπάηαη ειάρηζηε πηζαλφηεηα ζπγθξνχζεσλ (σο πξνο ηε κνλαδηθφηεηα ησλ 

νλνκάησλ). Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο MD5 κνλήο θαηεχζπλζεο πνπ 

λα παξέρεη έλαλ θψδηθα 128bit γηα θάζε URL. ηε ζπλέρεηα ε 128bit ηηκή 

κεηαηξέπεηαη ζην δεθαεμαδηθφ ηζνδχλακφ ηεο 32 ραξαθηήξσλ πνπ απνηειεί θαη ην 

φλνκα ηνπ αξρείνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν φια ηα URLs, αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο, 

απνζεθεχνληαη ζε αξρεία κε ζηαζεξφ θαη δεδνκέλν κήθνο νλφκαηνο. 

Η απνζήθε ηζηνζειίδσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα ειεγρζεί εάλ κηα 

ηζηνζειίδα έρεη ήδε δηαπεξαζηεί θαζηζηψληαο ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κε αλαγθαία ηε 

ρξήζε κηαο δνκήο δεδνκέλσλ γηα ην ηζηνξηθφ ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή. 
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3.3.2.3 Επηζηξνθή ηζηνζειίδσλ 

Η δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο (fetching) ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη κηα δηαδηθαζία κε 

πνιιέο παξακέηξνπο θαη απαηηεί πξνζνρή θαη πνιινχο ειέγρνπο. Καη‟ αξράο, 

απαηηείηαη κηα εθαξκνγή πνπ ζα ζηείιεη ην HTTP αίηεκα γηα κηα ζειίδα θαη ζα 

δηαβάζεη ηελ απάληεζε. Η εθαξκνγή απηή ζα πξέπεη λα έρεη ρξνληθά φξηα γηα λα 

εμαζθαιίζεη πσο δε ζα δηαηεζεί ππεξβνιηθά πνιχο ρξφλνο ζε αξγνχο εμππεξεηεηέο ή 

γηα ηελ επηζηξνθή ηεξάζηησλ ζειίδσλ. Ο πεξηνξηζκφο ζηελ επηζηξνθή κφλν ησλ 

πξψησλ δεθάδσλ KB απφ θάζε ζειίδα, κνινλφηη είλαη εθαξκφζηκνο ζηνλ απιφ 

Παγθφζκην Ιζηφ, δελ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζην ζεκαζηνινγηθφ ηζηφ γηαηί ην 

αξρείν ζα εκθάληδε πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζή ηνπ ζηε ζπλέρεηα. Ο έιεγρνο ιαζψλ 

θαη εμαηξέζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηζηξνθήο θαζψο 

πξέπεη ν ίδηνο θψδηθαο λα δηαρεηξηζηεί εθαηνκκχξηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

απνκαθξπζκέλσλ εμππεξεηεηψλ. Δπηπξφζζεηα, ζα σθεινχζε ε ζπγθέληξσζε 

ζηαηηζηηθψλ αλαθνξηθά κε ηα ρξνληθά φξηα πνπ μεπεξάζηεθαλ θαη ηα δηάθνξα 

κελχκαηα θαηάζηαζεο πνπ επηζηξάθεθαλ γηα ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ π.ρ. κε 

ηνλ απηφκαην επαλαθαζνξηζκφ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ. 

Έλα ζπνπδαηφηαην θνκκάηη ηεο δηαπέξαζεο ηζηνζειίδσλ απνηειεί θαη ην πξσηφθνιιν 

πεξηνξηζκνχ ησλ robots πην γλσζηφ σο Robot Exclusion Protocol [22]. Απηφ ην 

πξσηφθνιιν παξέρεη έλα κεραληζκφ ζηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εμππεξεηεηψλ λα 

θαηαζηήζνπλ γλσζηή ζηνπο άιινπο ηελ πνιηηηθή πξφζβαζεο ζηα αξρεία ηνπο, γηα 

παξάδεηγκα λα θαζνξίδνπλ πνηα αξρεία δελ επηηξέπεηαη λα δηαπεξαζηνχλ απφ έλαλ 

crawler. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ελφο αξρείνπ robots.txt ζην βαζηθφ 

θαηάινγν ηνπ εμππεξεηεηή (π.ρ. http://www.myservername.gr/robots.txt) ην νπνίν 

παξέρεη πνιηηηθέο πξφζβαζεο γηα δηαθνξεηηθνχο πξάθηνξεο (robots ή crawlers). Μηα 

ηηκή „*‟ γηα θάπνηνλ πξάθηνξα δειψλεη εθαξκνγή ηεο default πνιηηηθήο γηα θάζε 

crawler πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε άιιν είδνο/ηηκή πξάθηνξα ζην αξρείν. Έλαο αξηζκφο 

εηηθεηψλ Disallow κπνξεί λα παξέρνληαη γηα θάπνηνλ πξάθηνξα. Κάζε URL πνπ 

μεθηλά κε κηα ηέηνηα εηηθέηα δελ πξέπεη λα επηζηξαθεί απφ crawler πνπ αληηζηνηρεί ζε 

απηφ ην είδνο πξάθηνξα. Δπνκέλσο, φηαλ έλαο crawler ζέιεη λα δηαπεξάζεη κηα 

ηζηνζειίδα ζε έλαλ εμππεξεηεηή πξέπεη πξψηα λα ειέγμεη ην αληίζηνηρν robots.txt 

αξρείν ηνπ θαη λα βεβαησζεί πσο ε ελέξγεηά ηνπ επηηξέπεηαη. Γηα ιφγνπο 

απνδνηηθφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα απνζεθεπηνχλ πξνζσξηλά νη πνιηηηθέο πξφζβαζεο 

ελφο αξηζκνχ απφ εμππεξεηεηέο πνπ έρνπλ πξφζθαηα δερζεί ηελ επίζθεςε ηνπ 
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crawler. Έηζη, δελ ζα ρξεηάδεηαη ν έιεγρνο ηνπ αληίζηνηρνπ αξρείνπ γηα θάζε URL 

πνπ εμεηάδεηαη, αξθεί βέβαηα λα γίλεηαη αλαλέσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζε ινγηθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηπρφλ αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή. 

3.3.2.4 Λεμηθνινγηθή, ζπληαθηηθή θαη γξακκαηηθή αλάιπζε ηζηνζειίδσλ 

Μεηά ηελ επηζηξνθή ηεο ηζηνζειίδαο αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο γηα 

ηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο πνπ ζα ηξνθνδνηήζεη θαη ζα θαηεπζχλεη ηελ πνξεία ηνπ 

crawler. Απηή ε αλάιπζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη απφ απιή εμαγσγή ησλ 

ππεξζπλδέζκσλ έσο πην πνιχπινθα βήκαηα κεηαηξνπήο ησλ εμαγφκελσλ URLs ζε 

θαλνληθνπνηεκέλε κνξθή, εμάιεηςε θνηλφηππσλ ιέμεσλ θαη αλαγσγή ησλ ππφινηπσλ 

ζε θνηλέο ξίδεο, θαζψο θαη αμηνπνίεζε ηεο δελδξνεηδνχο δνκήο ησλ HTML αξρείσλ 

αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν ησλ αξρείσλ ηνπ εκαζηνινγηθνχ ηζηνχ φπσο ηα RDF 

έγγξαθα.  

3.3.2.4.1 Εμαγσγή λέσλ URLs θαη Καλνληθνπνίεζή ηνπο  

Δξγαιεία απηφκαηεο αλάιπζεο ηζηνζειίδσλ (π.ρ. HTML, RDF parsers) έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί γηα δηάθνξεο πξνγξακκαηηζηηθέο γιψζζεο θαη παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εηηθεηψλ απφ ην εθάζηνηε 

πξφηππν. Σα εξγαιεία απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εληνπηζηνχλ 

εηηθέηεο πνπ δειψλνπλ ππεξζπλδέζκνπο πξνο άιια έγγξαθα ηνπ ηζηνχ, αθνχ φκσο 

πξνεγεζεί ε κεηαηξνπή ησλ ζρεηηθψλ URLs ζε απφιπηεο ρξεζηκνπνηψληαο ην βαζηθφ 

URL ηεο ηζηνζειίδαο απφ ηελ νπνία επηζηξάθεθαλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα 

απνθεπρζεί ην θαηλφκελν ηεο επηζηξνθήο ησλ ίδησλ ζειίδσλ πνιιέο θνξέο θαηά ηελ 

πεξίπησζε πνπ δηαθνξεηηθά URLs δείρλνπλ πξνο ηελ ίδηα ζειίδα. Μεξηθά ηππηθά 

βήκαηα θαλνληθνπνίεζεο ησλ URLs πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ είλαη θαη ηα εμήο : 

 Μεηαηξνπή φισλ ησλ ραξαθηήξσλ απφ θεθαιαία ζε κηθξά.  

 Απαινηθή ηκεκάησλ ησλ URLs πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

 Υξήζε ηεο URL θσδηθνπνίεζεο γηα θάπνηνπο ραξαθηήξεο, ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελνπο, φπσο ην «~».  

 Πξνζζήθε ηειηθψλ «/».  

 Δηδηθή αληηκεηψπηζε ζα ρξεηαζηεί επίζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ βαζηθψλ (default) ζειίδσλ. Π.ρ. ζειίδεο φπσο νη 
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index.html, index.htm ζα κπνξνχζαλ λα εμαιεηθζνχλ απφ ην URL ζεσξψληαο 

πσο είλαη νη default ζειίδεο θαη επνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα επηζηξαθνχλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην βαζηθφ ηκήκα ηνπ URL. 

 Απαινηθή ησλ «..» θαη ηνπ γνληθνχ θαηαιφγνπ απφ ην URL.  

 Απαινηθή ηνπ αξηζκνχ ζχξαο (port) 80  

Σν ζεκαληηθφηεξν ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ε χπαξμε ζπλέπεηαο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ. Δίλαη πηζαλφ δχν θαηλνκεληθά αληίζεηνη θαλφλεο, 

φπσο ν παξαπάλσ γηα ην port 80, λα έρνπλ εμίζνπ θαιά απνηειέζκαηα αξθεί λα 

εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη άιινη θαλφλεο 

βαζηζκέλνη ζε πξφηεξε γλψζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο εθάζηνηε εθαξκνγήο γηα ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη. Γηα παξάδεηγκα, νη spider traps πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

δεκηνπξγνχλ απηφκαηα εηθνληθέο (dummy) URLs ην νπνίσλ ην κέγεζνο ζπρλά 

μεθεχγεη απφ ηα ζπλεζηζκέλα φξηα. Δπνκέλσο, έλαο θαλφλαο πνπ πεξηνξίδεη ην 

κέγεζνο ησλ απνδεθηψλ URLs ζε 128 ή 256 ραξαθηήξεο ζα κπνξνχζε λα 

αληηκεησπίζεη ελ κέξεη ην πξφβιεκα. 

3.3.2.4.2 Παξάιεηςε θνηλόηππσλ ιέμεσλ (Stoplisting) θαη αλαγσγή ιέμεσλ ζε θνηλή 

ξίδα (Stemming) 

Καηά ηελ αλάιπζε κηαο ηζηνζειίδαο γηα ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ απφ ην 

πεξηερφκελφ ηεο θαη ηνλ εληνπηζκφ λέσλ URLs πξνο δηαπέξαζε, είλαη ρξήζηκν λα 

πξνεγεζεί κηα απαινηθή ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ ιέμεσλ πνπ πηζαλφηαηα δε 

πξνζθέξνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε πιεξνθνξία. Απηέο νη ιέμεηο, φπσο ην «it» θαη ην 

«and», νλνκάδνληαη stopwords θαη ε δηαδηθαζία απαινηθήο ηνπο απφ έλα θείκελν 

ιέγεηαη stoplisting. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ιίζηεο ηέηνησλ ιέμεσλ, άιιεο κεγαιχηεξεο, 

άιιεο κηθξφηεξεο θαη γηα δηάθνξεο άιιεο γιψζζεο εθηφο απφ ηα αγγιηθά [23, 24]. 

Δθηφο απφ ηε δηαδηθαζία stoplisting ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη κηα αλαγσγή 

ησλ ιέμεσλ ζηελ θνηλή ηνπο ξίδα. Η δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη stemming θαη 

αλαγάγεη θάπνηεο κνξθνινγηθά φκνηεο ιέμεηο ζηελ θνηλή ηνπο ξίδα. Γηα παξάδεηγκα νη 

ιέμεηο «study», «studies», «studying» κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζηελ ιέμε «study» θαη 

έλαο απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο αιγφξηζκνπο πνπ πινπνηνχλ απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ν 

αιγφξηζκνο ηνπ Porter [25]. Όκσο, ε εθαξκνγή stemming αιγνξίζκσλ δελ είλαη 

πάληνηε βέβαην πσο ζα ζπληειέζεη ζεηηθά ζηε δηαπέξαζε, αληηζέησο, έρεη 
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παξαηεξεζεί θαη κείσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαπέξαζεο ιφγσ ηνπ 

stemming. 

Αμηνπνίεζε ηεο δελδξνεηδνχο δνκήο ησλ επηζηξεθφκελσλ ηζηνζειίδσλ Δπηπιένλ, 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπέξαζεο ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ζηνηρεία απφ 

ηελ ίδηα ηε δνκή ελφο επηζηξεθφκελνπ αξρείνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο crawler ζα 

κπνξνχζε λα πξνζδηνξίδεη θαηά θάπνην ηξφπν ηελ αμία ελφο ζπλδέζκνπ ή ελφο 

πεξηερνκέλνπ εμεηάδνληαο ηε δελδξνεηδή δνκή ησλ εηηθεηψλ πνπ ην πεξηβάιινπλ ή ην 

πξνζδηνξίδνπλ. ε έλα HTML αξρείν γηα παξάδεηγκα, ε εηηθέηα <html> αληηζηνηρεί 

ζηε ξίδα ηνπ δέλδξνπ θαη νη δηάθνξεο εηηθέηεο θαη θείκελα απνηεινχλ ηνπο θφκβνπο 

ηνπ. Βέβαηα, ζηελ HTML ηα πεξηζζφηεξα αξρεία δελ είλαη θαιψο δηακνξθσκέλα, 

κπνξεί λα ιείπεη γηα παξάδεηγκα ε εηηθέηα θιεηζίκαηνο </html> ρσξίο απηφ λα 

επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αξρείνπ αιιά λα δπζρεξαίλεη ην ζρεκαηηζκφ ηνπ 

δέλδξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζπζρεηηζκψλ πνπ 

πεξηγξάθεη. Απαηηείηαη επνκέλσο κηα πξνεξγαζία «ηαθηνπνίεζεο» ζηα HTML αξρεία 

νχησο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αμηφπηζηε θαηαζθεπή ηνπ ζσζηνχ δέλδξνπ πεξηγξαθήο 

ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ αξρείνπ. Καζψο ζηα αξρεία XML, RDF, OWL απαηηνχληαη 

απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο ζσζηά δηακνξθσκέλα αξρεία ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ 

αληίζηνηρνπ δέλδξνπ είλαη επθνιφηεξε θαη δελ απαηηεί πξνεξγαζία. Πεξηέρνληαη 

ζπγρξφλσο θαη λέεο εηηθέηεο πνιχ πην πεξηγξαθηθέο θαη θαηαηνπηζηηθέο σο πξνο ην 

πεξηερφκελν πνπ πεξηβάιινπλ κε απνηέιεζκα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα γηα έλαλ 

crawler λα επηιέμεη ζσζηά ηελ επφκελε θίλεζή ηνπ. 

 

3.4 Σεκαζηνινγηθόο Ιζηόο 

Η έθξεμε ηεο αλάπηπμεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (World Wide Web) απνηειεί εδψ θαη 

κεξηθά ρξφληα αλακθηζβήηεην γεγνλφο. Υξήζηεο απφ φιν ηνλ θφζκν επηζθέπηνληαη 

ηζηνζειίδεο, ζπιιέγνπλ αιιά θαη πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο θάζε 

ηχπνπ κέζσ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ. Όπσο αλακελφηαλ, ζε κηα ηφζν μαθληθή θαη 

απφηνκε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ θαη αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

κεηαδίδνληαη, ηέζεθαλ δεηήκαηα αλαδήηεζεο, δηαρσξηζκνχ θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

επηζπκεηψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ρξήζηεο. 

ηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο θαη εξκελείαο ησλ επηζηξεθφκελσλ πιεξνθνξηψλ ε 

απηφκαηε κεραληθή ππνζηήξημε είλαη πεξηνξηζκέλε θαη επνκέλσο ηε ιεηηνπξγία απηή 
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πξέπεη λα επηηειέζεη ν άλζξσπνο-ρξήζηεο. Απηφ έρεη σο επαθφινπζν θφζηνο ζε 

ρξφλν θαη θφπν, δπζρξεζηία θαη πεξηνξηζκφ ηνπ εμεηαδφκελνπ κεγέζνπο 

εηζεξρνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηα αλζξψπηλα κέηξα. 

Γηα λα αξζεί απηφο ν πεξηνξηζκφο, ν Tim Berners-Lee (δεκηνπξγφο ηνπ WWW), 

έζεζε ην φξακα ηνπ εκαζηνινγηθνχ ηζηνχ σο εμήο: λα κπνξνχλ ηα πεξηερφκελα ηνπ 

WWW λα πξνζπειαχλνληαη θαη λα εξκελεχνληαη απφ κεραλέο [26]. 

Σν World Wide Web Consortium (W3C) νξίδεη ην εκαζηνινγηθφ ηζηφ (Semantic 

web) σο εμήο : “the representation of data on the World Wide Web” [27], νξζά ρσξίο 

λα πεξηνξίδεη ηνλ ηχπν ή ηε ρξήζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα δεδνκέλα απηά. Γχν είλαη 

ινηπφλ ηα βαζηθά θίλεηξα γηα ην εκαζηνινγηθφ ηζηφ. Σν πξψην είλαη ε ελνπνίεζε 

ησλ δεδνκέλσλ (data integration) θαη απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα ζε φιεο ηηο 

εθαξκνγέο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο (IT applications). Οη ησξηλέο ιχζεηο ζην 

πξφβιεκα απηφ είλαη θπξίσο ηνπηθέο, εζηηαζκέλεο θαη εθαξκνζκέλεο πάλσ ζην 

εθάζηνηε έξγν. Κάζε θνξά ζρεδηάδεηαη κηα εμεηδηθεπκέλε αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ 

κνληέισλ (schemas) πνπ πεξηγξάθνπλ ηα δεδνκέλα θαη ησλ ίδησλ ησλ δεδνκέλσλ.  

Δάλ κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί ην λφεκα θαη ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ κε έλαλ ηξφπν 

θαηαλνεηφ απφ ηηο κεραλέο, ηφηε νη αληηζηνηρίζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

νινθιεξψλνληαη απηφκαηα. Σν δεχηεξν θίλεηξν, πνπ είλαη θαη ην πην άκεζα 

αληηιεπηφ, απνηειεί ε παξνρή «επθπέζηεξεο» ππνζηήξημεο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

ρξεζηψλ. Αλ ηα πξνγξάκκαηα ησλ ππνινγηζηψλ κπνξνχζαλ λα εμάγνπλ λέα δεδνκέλα 

θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν Παγθφζκηνο Ιζηφο, ηφηε ζα 

ππνζηήξηδαλ θαιχηεξα ηε πξνζπάζεηα ηνπ ρξήζηε γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, 

επηινγή θαηάιιεισλ πεγψλ, εμαηνκίθεπζε κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ, ην ζπλδπαζκφ 

πιεξνθνξηψλ απφ πνιιαπιέο πεγέο, θ.ν.θ. Καζψο ν εκαζηνινγηθφο ηζηφο 

αλαπηχζζεηαη, εκθαλίδνληαη θάπνηα πξφηππα, φπσο γηα ηε γιψζζα νληνινγίαο θαη ην 

κνληέιν δεδνκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ζην ππφβαζξν. 

Οη βαζηθέο ηερλνινγίεο ηνπ εκαζηνινγηθνχ ηζηνχ αληηζηνηρνχλ ζε έλα ζχλνιν 

δηαβαζκηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ην Resource 

Description Framework (RDF), ην RDF Schema θαη ε Web Ontology language 

(OWL). Βαζηζκέλε ζε απηά ηα βαζηθά πξφηππα είλαη ε SPARQL, κηα 

πξνηππνπνηεκέλε γιψζζα επεξσηήζεσλ γηα ην RDF ε νπνία επηηξέπεη ηε ζχλδεζε 

απνθεληξνπνηεκέλσλ ζπιινγψλ RDF δεδνκέλσλ. Όιεο απηέο νη γιψζζεο 

«ρηίζηεθαλ» ζηα ζεκέιηα ησλ URIs, XML, θαη XML namespaces. 
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Οη πξνζπάζεηεο απηέο αθνινπζνχλ κηα bottom-up δηαδηθαζία πξνζπαζψληαο λα 

δψζνπλ «δσή» θαη ρξεζηηθφηεηα ζηα πξφηππα απηά κέζα απφ πξαγκαηηθέο 

εθαξκνγέο, ζε αληίζεζε κε ηελ top-down πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία 

αλαγλσξηζκέλεο θαη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο εθαξκνγψλ νδεγνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ πξνηχπσλ. Γηα λα κπνξέζεη λα επηηχρεη απηή ε δηαδηθαζία, νη πξνζπάζεηεο 

μεθηλνχλ πξψηα απφ ηα απιά.  

Σα επφκελα βήκαηα δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία βαδίδεη ν 

εκαζηνινγηθφο ηζηφο: 

 

1. παξνρή θνηλνχ ζπληαθηηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξηζκψλ- δειψζεσλ 

(statements) θαηαλνεηψλ ζε κεραλέο. 

2. δεκηνπξγία θνηλψλ ιεμηθψλ. 

3. ζπκθσλία ζε κηα θνηλή γιψζζα πεξηγξαθήο ινγηθήο. 

4. ρξήζε ηεο γιψζζαο γηα αληαιιαγή απνδεηθηηθψλ (proofs) 

 

3.4.1 Γνκή ηνπ Σεκαζηνινγηθνύ ηζηνύ 

Σα παξαπάλσ βήκαηα αληηζηνηρνχλ ζηα επίπεδα ηεο δνκήο ηνπ εκαζηνινγηθνχ 

ηζηνχ φπσο ηελ πξφηεηλε ν Tim Berners-Lee ζην [28].  

Η αλάπηπμε μερσξηζηά θαζελφο απφ ηα βήκαηα-επίπεδα απηά ζα βνεζήζεη έηζη ψζηε 

ν εκαζηνινγηθφο ηζηφο λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα κε απμεηηθφ ηξφπν. ηα θαηψηεξα 

επίπεδα ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ελφο θνηλνχ ζπληαθηηθνχ. Σα URIs (Uniform Resource 

Identifiers) παξέρνπλ έλα πξφηππν ηξφπν αλαθνξάο ζε νληφηεηεο, ελψ ην Unicode 

είλαη έλα πξφηππν γηα ηελ αληαιιαγή ζπκβφισλ.  

Η XML (eXtensible Markup Language) είλαη κηα γιψζζα γηα ηε δφκεζε δεδνκέλσλ, 

δειαδή έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ην ζρεδηαζκφ κνξθψλ 

θεηκέλνπ νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηε δφκεζε ησλ δεδνκέλσλ. Καη‟ επέθηαζε ην XML 

Schema παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ γξακκαηηθψλ γηα δεκηνπξγία «έγθπξσλ» 

XML αξρείσλ. Σα αξρεία απηά κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο 

νλνκάησλ (namespaces) γηα λα δηαρσξίδνπλ κεηαμχ δχν εηηθεηψλ, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα αιιά έρνπλ ην ίδην φλνκα. Οη ηερλνινγίεο-
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πξφηππα ησλ δχν απηψλ βαζηθψλ επηπέδσλ έρνπλ γίλεη επξέσο απνδεθηά θαη ν 

αξηζκφο ησλ XML αξρείσλ δηαξθψο απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο. 

 

 

Δηθόλα 4Γνκή εκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ 

 

Σν ηξίην θαηά ζεηξά επίπεδν αλαθέξεηαη ζην RDF (Resource Description Framework) 

θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην πξψην θνκκάηη πνπ αλαπηχρζεθε εμ‟ αξρήο γηα ην 

εκαζηνινγηθφ ηζηφ. χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ W3C [22], ην RDF απνηειεί ην 

ζεκέιην γηα ηελ επεμεξγαζία κεηαδεδνκέλσλ. Παξέρεη δπλαηφηεηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο (interoperability) κεηαμχ εθαξκνγψλ πνπ αληαιιάζζνπλ 

πιεξνθνξία ζην Παγθφζκην Ιζηφ. 

Σν κνληέιν δεδνκέλσλ θάζε αξρείνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην RDF είλαη απηφ ελφο 

θαηεπζπλφκελνπ, ςεπδν-γξάθνπ κε εηηθέηεο. Σν RDF Schema θαζνξίδεη κηα απιή 

γιψζζα επάλσ ζην RDF γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηηο έλλνηεο ησλ θιάζεσλ, is-a ζρέζεηο 

κεηαμχ θιάζεσλ θαη κεηαμχ ηδηνηήησλ, θαζψο θαη πεξηνξηζκνχο πεδίνπ/εκβέιεηαο γηα 

ηηο ηδηφηεηεο. Σν RDF θαη ην RDF Schema είλαη θσδηθνπνηεκέλα κε XML ζχληαμε 

αιιά δελ εθαξκφδνπλ αλαγθαζηηθά ηε δελδξηθή δνκή ηεο XML. 

ην επφκελν επίπεδν ηνπνζεηνχληαη νη Οληνινγίεο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ 

δίλεηαη ζηελ εξγαζία [30], κηα νληνινγία είλαη “an explicit formalization of a shared 
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understanding of a conceptualization”. Απηφο ν πςεινχ επηπέδνπ νξηζκφο αθήλεη 

πνιιά πεξηζψξηα παξαπιήζησλ θαη ζπλάκα δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ απφ ηελ 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα θαη ζπλεπψο ζηηο δεκηνπξγνχκελεο γιψζζεο αλαπαξάζηαζεο 

νληνινγηψλ.  

Παξνπζηάδνπλ φκσο φιεο απηέο νη γιψζζεο νκνηφηεηεο θαζψο νη πεξηζζφηεξεο 

πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν ελλνηψλ, κηα ηεξαξρία ζε απηφ, θαη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ 

ησλ ελλνηψλ. Μεξηθέο πεξηέρνπλ επίζεο αμηψκαηα κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ινγηθή. 

Η ινγηθή ηνπνζεηείηαη ζην ακέζσο επφκελν επίπεδν, αλ θαη ζπλήζσο νη εξεπλεηέο 

ηελ ηνπνζεηνχλ ζην επίπεδν νληνινγίαο θαζψο νη νληνινγίεο βαζίδνληαη ζηε ινγηθή 

θαη ζα έπξεπε λα επηηξέπνπλ ινγηθά αμηψκαηα [31]. Δθαξκφδνληαο ηε ινγηθή ζα 

κπνξνχζε λα εμαρζεί λέα γλψζε απφ ηελ πιεξνθνξία πνπ δειψλεηαη ξεηά. Γηα 

παξάδεηγκα, ην αμίσκα πνπ θαζνξίδεη εκαζηνινγηθφο Παγθφζκηνο Ιζηφο θαη  φηη ε 

ζρέζε «ζπλεξγάδεηαη κε» είλαη ζπκκεηξηθή νδεγεί ινγηθά ζην ζπκπέξαζκα φηη εάλ 

κηα νληφηεηα Α ζπλεξγάδεηαη κε κηα Β ηφηε θαη ε Β ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Α. Σν 

πιήζνο θαη ην είδνο ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ εμαξηψληαη 

θπξίσο απφ ηε ινγηθή πνπ επηιέγεηαη.  

Δλψ είλαη ελδηαθέξνλ λα ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ ζα θαηαιαβαίλνπλ ηηο βαζηθέο 

έλλνηεο (ππνθιάζε, αληίζηξνθν θ.η.ι.) ζα ήηαλ αθφκε θαιχηεξν αλ κπνξνχζακε λα 

δειψζνπκε νπνηαδήπνηε ινγηθή αξρή θαη λα κπνξεί ν ππνινγηζηήο λα βγάδεη 

θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα απφ απηέο ηηο αξρέο.  

ηα δχν αλψηεξα επίπεδα ηνπνζεηνχληαη ε ηεθκεξίσζε θαη ε εκπηζηνζχλε. 

Καιχπηνπλ ηελ αλάγθε γηα έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ησλ δειψζεσλ  (statements) πνπ 

γίλνληαη ζην εκαζηνινγηθφ ηζηφ. Οη δεκηνπξγνί δειψζεσλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ ηεθκήξηα ηεο εγθπξφηεηαο ησλ δειψζεψλ ηνπο ηα νπνία ζα είλαη ειέγμηκα 

απφ θάπνηα κεραλή. ην επίπεδν απηφ δελ είλαη απαξαίηεην φηη ε κεραλή ηνπ 

αλαγλψζηε ηεο δήισζεο ζα κπνξεί λα βξεη κφλε ηεο ηηο απαξαίηεηεο απνδείμεηο γηα 

ηελ εγθπξφηεηα ε κε ηεο δήισζεο, αιιά απιψο λα κπνξεί λα ειέγμεη ηηο απνδείμεηο 

πνπ παξέρνληαη απφ ην δεκηνπξγφ ηεο δήισζεο. Μφιηο ινηπφλ θαηαθέξνπκε λα 

θηηάμνπκε ζπζηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ηε ινγηθή, ζα έρεη λφεκα λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα δηάθνξεο απνδείμεηο (ηεθκεξίσζε). Άλζξσπνη απφ φιν ηνλ 

θφζκν ζα κπνξνχλ λα γξάθνπλ ινγηθέο δειψζεηο θαη ζα ελαπφθεηηαη ζηε κεραλή λα 

αθνινπζήζεη απηνχο ηνπο ζεκαζηνινγηθνχο «ζπλδέζκνπο» γηα λα θαηαζθεπάζεη 

απνδείμεηο. 
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Δλψ είλαη πνιχ δχζθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ ηέηνηεο απνδείμεηο (κπνξεί λα ρξεηαζηεί 

λα αθνινπζεζνχλ ρηιηάδεο ζεκαζηνινγηθνί ζχλδεζκνη), εληνχηνηο είλαη πνιχ εχθνιν 

λα ειεγρζνχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ 

πιεξνθφξεζεο, φπνπ θάπνηνη απιψο παξέρνπλ δεδνκέλα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

άιινη. Κάπνηνη άιινη «εμππλφηεξνη» κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ θαλφλεο. Οη «εμππλφηεξνη» αθνινπζνχλ φινπο απηνχο ηνπο 

θαλφλεο θαη ηηο δειψζεηο γηα λα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη κεηά λα παξαζέζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα πίζσ ζην δίθηπν σο απνδείμεηο ή θαη σο απιά δεδνκέλα. 

Σα επίπεδα ηεο ηεθκεξίσζεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο αξρίδνπλ ήδε λα απαζρνινχλ ηελ 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα θαη ζίγνπξα ζα ηελ απαζρνιήζνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζην 

κέιινλ φπνπ ζα εδξαησζνχλ θαη ηα θαηάιιεια πξφηππα. Θα κπνξνχζε γηα 

παξάδεηγκα έλαο δηαθνκηζηήο ηζηνζειίδσλ λα αλαγλσξίδεη ηελ πξνέιεπζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (π.ρ. Googlebot) πνπ πξνζπαζεί λα δηαπεξάζεη θάπνηα απφ απηέο θαη 

λα ηνπ παξνπζηάδεη ηε ζειίδα ζηε κνξθή πνπ λνκίδεη φηη ηαηξηάδεη ζηα δεδνκέλα 

ηαπηνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θεξδίδνληαο θαηά θάπνην ηξφπν ηελ «εχλνηά» ηνπ. 

Δλψ φηαλ ζα ηελ πξνζπειαχλεη θάπνηνο απιφο ρξήζηεο ζα ηνπ παξνπζηάδεη κηα 

εληειψο δηαθνξεηηθή κνξθή ηεο ηζηνζειίδαο. Έλα ζπνπδαίν εξψηεκα ινηπφλ ζα είλαη 

ην πφζν ζα κπνξνχκε λα εκπηζηεπηνχκε ηα παξερφκελα δεδνκέλα θαη λα ηα 

αμηνπνηήζνπκε ζηηο εθαξκνγέο καο. Μηα αξρή πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα 

κπνξνχζε λα ήηαλ ε αξρηθνπνίεζε κηαο XML ππνγξαθήο ζπλδπαζκέλεο κε ηδησηηθφ 

θιεηδί θξππηνγξάθεζεο πνπ ζα ζπλδένληαη άκεζα κε θάπνην ζηηγκηφηππν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ foaf:Person. Υσξίο λα ιχλνληαη φια ηα πξνβιήκαηα, ζα βειηησλφηαλ ε 

ιχζε γηα θάζε λέα παξνπζηαδφκελε κεηαπιεξνθνξία. 

Tν W3C έρεη θαζνξίζεη αλνηρηά πξφηππα γηα ηε ζχληαμε κεηαδεδνκέλσλ ην RDF θαη 

ηελ OWL (Web Ontology Language) θαη ε ππνζηήξημε γηα απηά ηα πξφηππα ηφζν 

απφ ηε βηνκεραλία φζν θαη απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα απμάλεηαη ξαγδαία. 

Δπηπιένλ, νκάδεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ ζπλερψο δεκηνπξγνχλ ιεμηθά 

κεηαδεδνκέλσλ (δειαδή νληνινγίεο). Ήδε ππάξρνπλ γηα παξάδεηγκα κεγάιεο 

νληνινγίεο γηα ηαηξηθή νξνινγία, γηα ηα γνλίδηα, γηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ θαη γηα λνκηθά πιαίζηα. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο είλαη ρεηξνπνίεηεο, ηα 

ζπζηήκαηα βειηηψλνληαη ζπλερψο ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο εμάγνπλ εκηαπηφκαηα απφ 

κεγάιεο πνζφηεηεο θεηκέλνπ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αλνηρηά πξνβιήκαηα είλαη 
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απηφ ηεο απηφκαηεο κεηάθξαζεο κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ νξνινγηψλ νη νπνίεο 

ζρεδηάζηεθαλ γηα ηελ ίδηα ζεκαηηθή ελφηεηα (domain). Γηα ην πξφβιεκα απηφ, ηεο 

αληηζηνίρηζεο νληνινγηψλ (ontology mapping problem), ζηελ εξγαζία [33] 

πεξηγξάθεηαη ην GLUE, έλα ζχζηεκα ην νπνίν επηρεηξεί λα αληηζηνηρίζεη θάζε έλλνηα 

ηεο κηαο νληνινγίαο ζηελ πην φκνηα έλλνηα ηεο άιιεο νληνινγίαο ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξεο πξαθηηθέο κεζφδνπο κέηξεζεο νκνηφηεηαο πνπ βαζίδνληαη είηε ζηε δνκή 

ησλ νληνινγηψλ είηε ζηα ίδηα ηα δεδνκέλα ηνπο. 

Γηα πξνθαλείο ιφγνπο, ε απφθηεζε κεγάισλ πνζνηήησλ κεηαδεδνκέλσλ απφ ην 

Παγθφζκην Ιζηφ ζα πξέπεη λα βαζηζηεί ζε κεραλέο, αιιά γηα απηή ηελ εξγαζία δελ 

αλακέλεηαη ε χπαξμε γεληθεπκέλσλ ιχζεσλ κε επξεία εθαξκνγή. Αληηζέησο, 

αλακέλεηαη ε εθαξκνγή πνιιψλ εηδηθνχ ζθνπνχ ηερληθψλ φπσο ε απηφκαηε εμαγσγή 

ελλνηψλ απφ ηε θπζηθή γιψζζα ζε πεξηνξηζκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ε εμαγσγή 

ρξήζηκσλ θαη κε λφεκα φξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε URLs, θ.ν.θ. 

 

3.5 Μεηαδεδνκέλα  

Σα κεηαδεδνκέλα είλαη δνκεκέλα δεδνκέλα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο αληηθεηκέλνπ. Θα κπνξνχζαλ λα παξνκνηαζηνχλ ζε έλα βαζκφ κε ηελ 

θαηαινγνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο βηβιηνζήθεο ή ελφο κνπζείνπ. Σν πξφζεκα 

«κεηα» ππνδειψλεη πεξηγξαθή ζε θάπνην αλψηεξν επίπεδν ή πην βαζηθφ. 

Μηα εγγξαθή κεηαδεδνκέλσλ απνηειείηαη απφ έλα πιήζνο πξν-νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ 

πνπ αλαπαξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο ελφο αληηθεηκέλνπ/πεγήο θαη θαζέλα 

ζηνηρείν κπνξεί λα ιάβεη κία ή πεξηζζφηεξεο ηηκέο φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξάδεηγκα 

εγγξαθήο πνπ αθνινπζεί. 

Όνομα στοιχείου  Τιμή 

Τίτλοσ  Ιςτοςελίδα 

Δθμιουργόσ  Ομάδα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν διαδικτφου 

Εκδότθσ  Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ και Πλθροφορικισ 

Αναγνωριςτικό  http://www.ceid.upatras.gr 

Μορφι  Κείμενο/HTML 

Σχζςθ  Ενθμερωτικι ιςτοςελίδα πλθροφοριϊν τμιματοσ 
Πίλαθαο 1 Παξάδεηγκα εγγξαθήο κεηαδεδνκέλσλ 
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Κάζε ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ ζπλήζσο έρεη σο ραξαθηεξηζηηθά έλαλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ ζηνηρείσλ, ηα νλφκαηά ηνπο θαη ηε ζεκαζία ηνπο. πλήζσο, ε ζεκαζηνινγηθή 

πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηα πεξηερφκελα, ην ρψξν χπαξμεο, ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο, ηνλ 

ηχπν (π.ρ. θείκελν ή εηθφλα, ράξηεο ή κνληέιν) θαη ηε κνξθή (π.ρ. εθηππσκέλν 

αληίγξαθν, ειεθηξνληθφ αξρείν). Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε έγγξαθα πεξηιακβάλνπλ ηνλ ζπγγξαθέα, ην ρξφλν 

θαη ηφπν πνπ εθδφζεθε θαζψο θαη ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη. Δάλ ην 

πιηθφ ησλ πιεξνθνξηψλ βξίζθεηαη ζε κε ςεθηαθή κνξθή (π.ρ. εθηππσκέλε έθδνζε) 

παξέρνληαη επηπξφζζεηα κεηαδεδνκέλα πνπ βνεζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ πιηθνχ 

απηνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηειέθσλα βηβιηνζεθψλ. 

Η θνηλφηεηα πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο κπνξεί επίζεο λα θαζνξίζεη θαη κηα ινγηθή 

νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ή λα αθήζεη ηε δηαδηθαζία απηή ζην εθάζηνηε ζρήκα 

κεηαδεδνκέλσλ. Γη παξάδεηγκα, ην ζρήκα Dublin Core [34] κπνξεί λα παξέρεη ηνλ 

ππξήλα ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνζζήθεο λέσλ ζηνηρείσλ. 

Μεξηθά δεκνθηιή ζρήκαηα κεηαδεδνκέλσλ είλαη ηα Dublin Core, AACR2 (Anglo-

American Cataloging Rules), GILS (Government Information Locator Service), EAD 

(Encoded Archives Description), IMS (IMS Global Learning Consortium), AGLS 

(Australian Government Locator Service). 

Παξφηη ην ζπληαθηηθφ δελ είλαη απζηεξά κέξνο ηνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ, ηα 

δεδνκέλα ζα ήηαλ κε ρξεζηκνπνηήζηκα, εθηφο θαη αλ ην ζρήκα θσδηθνπνίεζεο 

θαηαιάβαηλε ηηο έλλνηεο ηνπ ζρήκαηνο κεηαδεδνκέλσλ. Η θσδηθνπνίεζε επηηξέπεη 

ζηα κεηαδεδνκέλα λα είλαη επεμεξγάζηκα απφ έλα πξφγξακκα. 

εκαληηθά ζρήκαηα απνηεινχλ ηα HTML (Hyper-Text Markup Language), SGML 

(Standard Generalised Markup Language), XML (eXtensible Markup Language), 

RDF(Resource Description Framework), OWL, MARC (MAchine Readable  

Cataloging), MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Σα κεηαδεδνκέλα 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε κηα πεγή πιεξνθνξηψλ είηε ελζσκαηψλνληάο ηα κέζα ζηελ 

ίδηα ηελ πεγή κε ρξήζε εηδηθψλ META- εηηθεηψλ είηε σο έλα μερσξηζηφ έγγξαθν πνπ 

έρεη θάπνην ζχλδεζκν πξνο απηήλ είηε λα βξίζθνληαη κέζα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ 

θαη απφ εθεί λα ζπλδένληαη κε ηελ πεγή. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, νη εγγξαθέο ζηε 

βάζε ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ην ρέξη είηε λα έρνπλ εμαρζεί απφ 

θάπνηα άιιε πεγή φπσο ζειίδεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ. 
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Η πην απιή κέζνδνο βέβαηα είλαη ε πξψηε, δειαδή νη δεκηνπξγνί ησλ ζειίδσλ λα 

πξνζζέηνπλ ηα κεηαδεδνκέλα θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο. Απ‟ ηελ 

άιιε, ε δεκηνπξγία κεηαδεδνκέλσλ θαηεπζείαλ ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη ε ζχλδεζή 

ηνπο κε ηελ πεγή πιεξνθνξηψλ θεξδίδεη έδαθνο σο κηα δξαζηεξηφηεηα αλεμάξηεηε 

απφ ηε δεκηνπξγία ησλ ίδησλ ησλ πεγψλ. 

Η εηζαγσγή ησλ <META> ζηνηρείσλ σο θνκκάηη ηνπ HTML θψδηθα απνηέιεζε κηα 

πξνζπάζεηα ελζάξξπλζεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο λα εμάγνπλ θαη λα ηαμηλνκήζνπλ 

πεξηζζφηεξν δνκεκέλα δεδνκέλα, φπσο επεμεγήζεηο θαη ιέμεηο θιεηδηά. Όκσο νη 

κεραλέο αλαδήηεζεο δελ αμηνπνηνχλ ηα δεδνκέλα απηά φζν ζα έπξεπε παξέρνληαο 

κηθξή ή θαζφινπ ππνζηήξημε [35]. 

Σν δήηεκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ κεηαδεδνκέλσλ κνηάδεη λα βξίζθεηαη ζε αδηέμνδν 

θαζψο φζνη εθδίδνπλ πιεξνθνξίεο δελ επελδχνπλ ζηελ παξνρή κεηαδεδνκέλσλ 

εθφζνλ δελ ηα αμηνπνηνχλ νη ππάξρνπζεο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη απφ ηελ άιιε, νη 

κεραλέο αλαδήηεζεο δελ επηδηψθνπλ λα ζπιιέμνπλ κεηαδεδνκέλα εθφζνλ δελ 

ππάξρνπλ αξθεηά δηαζέζηκα.  

Δπηπιένλ, πάληα ππάξρεη ην δήηεκα ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηαπιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνπο εθδφηεο νη νπνίνη πάληα ζα πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, κεηαρεηξηδφκελνη 

ζεκηηά θαη αζέκηηα κέζα. Παξά ηηο δπζθνιίεο, ηα κεηαδεδνκέλα κπνξνχλ 

αλακθηζβήηεηα λα βνεζήζνπλ ζηελ εμάιεηςε ηεο αληθαλφηεηαο ησλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο λα εληνπίζνπλ ηηο θαιχηεξεο πεγέο δεδνκέλσλ θαη λα παξέρνπλ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. Απηφ δηαθαίλεηαη θαη απφ ηνλ 

αθφινπζν νξηζκφ πνπ δίλεηαη ζην έξγν [36] γηα ηα κεηαδεδνκέλα: 

Σα κεηαδεδνκέλα είλαη δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε αληηθείκελα πξνο δηεπθφιπλζε 

ησλ πηζαλψλ ρξεζηψλ ηνπο παξέρνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ πιήξε γλψζε ηεο χπαξμεο 

θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Οη πεγέο πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη 

έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο θαη θπξίσο νη κεραλέο λα απνθαζίδνπλ αλ ηνπο 

είλαη ρξήζηκεο. Η ρξήζε κεηαδεδνκέλσλ είλαη κηα ζπζηεκαηηθή κέζνδνο πεξηγξαθήο 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επνκέλσο βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο. Αλ κηα 

πιεξνθνξία αμίδεη λα δεκνζηεπηεί ζην Παγθφζκην Ιζηφ ηφηε αμίδεη θαη λα πεξηγξαθεί 

απφ θάπνηα κεηαδεδνκέλα ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο. 

Σα κεηαδεδνκέλα απνηεινχλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ δεκηνπξγψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Δθηφο απφ ηε βειηίσζε ηεο 
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εχξεζεο δεδνκέλσλ ηα κεηαδεδνκέλα αλαπηχζζνληαη θαη γηα άιινπο ιφγνπο 

πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αζθάιεηαο, ηεο πξνζσπνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηε δηαρείξηζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηε 

δηαηήξεζε πνιχηηκεο γλψζεο ζε βάζνο ρξφλνπ. 
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4  Τν Διιεληθό Γηαδίθηπν 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ειιεληθνχ 

δηαδηθηχνπ, ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

κεηαγιψηηηζεο ησλ ειιεληθψλ κε ρξήζε ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ.    

4.1 Τν ειιεληθό δηαδίθηπν 

4.1.1 Φξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο Έιιελεο 

Παξφιν πνπ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα θαίλεηαη πεξηνξηζκέλε θαη κε 

κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παξνπζίαζε ξαγδαία άλνδν. χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

κειέηεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ), ε νπνία 

αλαιχεη ηα θπξηφηεξα πνξίζκαηα ηεο εηήζηαο έξεπλαο γηα ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηα λνηθνθπξηά θαη ηνλ πιεζπζκφ γηα ην 2010, 

φπσο αλαθνηλψζεθαλ απφ ηε Eurostat: [75] 

Σν 2010, έλαο ζηνπο δχν Έιιελεο δήισζε φηη ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή (Η/Τ) θαη ην 44% φηη έθαλε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δπίζεο, έλαο ζηνπο 

ηέζζεξηο (25%) ρξεζηκνπνίεζαλ ππεξεζίεο 3εο γεληάο (3G) κέζσ ησλ δηθηχσλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο. Σέζζεξηο ζηνπο δέθα Έιιελεο ζπλδένληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 

εβδνκαδηαία βάζε ζην Γηαδίθηπν, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 7,9% ζε ζρέζε κε ην 2009 

θαη 24% ζε ζρέζε κε ην 2008. Ωζηφζν, ε απφζηαζε απφ ηνλ αληίζηνηρν επξσπατθφ 

κέζν φξν παξακέλεη ζηαζεξή θαη είλαη ηεο ηάμεο ησλ 20-25 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ. 

Σέζζεξηο ζηνπο δέθα ρξήζηεο επηιέγνπλ ην Γηαδίθηπν γηα λα δνπλ ηειενπηηθέο 
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εθπνκπέο ή λα αθνχζνπλ ξαδηφθσλν, αιιά θαη γηα λα «θαηεβάζνπλ κνπζηθή», ηαηλίεο 

θαη παηρλίδηα. Σξεηο ζηνπο δέθα ρξήζηεο θάλνπλ ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, δχν ζηνπο δέθα ειεθηξνληθέο αγνξέο, ελψ ζε πνιχ ρακειφηεξα 

επίπεδα βξίζθεηαη ε ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη πψιεζεο 

πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ (13% θαη 1% αληίζηνηρα).Αμηνζεκείσηε 

είλαη ε απήρεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (social media), φπσο YouTube, Facebook, 

Twitter, Hi5, MySpace, θιπ.  

 

 

Δηθόλα 5 Υξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο Έιιελεο 
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Σν πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί, δηακνξθψζεθε ζην 36% ην ηέηαξην 

ηξίκελν ηνπ 2010, έλαληη κφιηο 14% ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009 (αχμεζε 157%) θαη 

2% ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2008.  

 

4.1.2 Οξηζκόο ειιεληθνύ δηαδηθηύνπ 

Αληίζηνηρε αχμεζε κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο Έιιελεο, παξνπζίαζε θαη 

ν φγθνο ηεο δηαζέζηκεο γηα απηνχο πιεξνθνξίαο, ηνπ ειιεληθνχ δειαδή δηαδηθηχνπ, 

θαζηζηψληαο πιένλ απαξαίηεηε ηε δηαζαθήληζε ησλ νξίσλ ηνπ, κε ζηφρν ηελ αθξηβή 

κειέηε ηνπ. Η θχξηα δπζθνιία ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ ειιεληθνχ δηαδηθηχνπ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ηα αθξηβή φξηά ηνπ είλαη 

αφξηζηα θαη αζαθή.  

Μηα απιντθή πξνζέγγηζε ζα ήηαλ φηη ην ειιεληθφ δηαδίθηπν απνηειείηαη απφ ηνπο 

θαηαρσξεκέλνπο ηζηφηνπνπο ηνπ .gr. Ο ηζρπξηζκφο απηφο ζα νδεγήζεη ζε εζθαικέλα 

απνηειέζκαηα, εθφζνλ ππάξρνπλ πνιιέο ειιεληθέο ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχληαη 

ππφ ηνπ .net, .com, ή.org θαη αληίζηξνθα, πνιιέο ηζηνζειίδεο ηνπ.gr ηνκέα 

εθθξάδνπλ ηνλ ειιεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε ηεο ρξήζεο ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο [15].  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο απηήο, νξίδνπκε ην ειιεληθφ δηαδίθηπν σο ην 

πεξηερφκελν Ιζηνχ γξακκέλν ζηα ειιεληθά. Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπκε επίγλσζε 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ν παξαπάλσ νξηζκφο είλαη αηειήο, βαζηδφκαζηε ζε απηφλ γηαηί ζηα 

πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο ζηφρνο είλαη  λα πξνζδηνξηζηνχλ έγθπξεο ιέμεηο-θιεηδηά 

ζε ειιεληθφ δηεπζχλζεηο URL αληί  ηνπ πξνζδηνξηζκφ θαη ηεο ζχιιεςεο ησλ νξίσλ 

ηνπ ειιεληθνχ δηαδηθηχνπ.  

 

4.2 Η ειιεληθή γιώζζα 

Σν ειιεληθφ αιθάβεην απνηειείηαη απφ 24 γξάκκαηα, θάζε έλα κε θεθαιαίν θαη πεδφ 

ζπλ κηα αθφκα κνξθή γηα ην ηειηθφ ζίγκα (ο). Σα ειιεληθά ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πνηθίιεο ζπιιαβηθέο δνκέο, επηηξέπνληαο πνιχπινθνπο ζπλδπαζκνχο αιιά κε βάζε 

απζηεξνχο θαλφλεο. 
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Όπσο νη πεξηζζφηεξεο ηλδνεπξσπαηθέο γισζζεο, ε λέα ειιεληθή γιψζζα 

ραξαθηεξίδεηαη σο εμαηξεηηθά θιηηή. χκθσλα κε ηε Νενειιεληθή Γξακκαηηθή [30], 

φιεο νη Διιεληθέο ιέμεηο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε άξζξα, επίζεηα, 

αλησλπκίεο, ξήκαηα, κεηφρεο ,επηξξήκαηα, πξνζέζεηο, ζπλδέζκνπο θαη επηθσλήκαηα. 

Απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο, ηα πξψηα έμη κέξε ηνπ ιφγνπ είλαη θιηηά, δειαδή, αξθεηέο 

δηαθνξεηηθέο θαηαιήμεηο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζην ηέινο ησλ ζεκάησλ ησλ ιέμεσλ 

γηα λα δεηρζεί ν αξηζκφο, ε πηψζε,  ν ρξφλνο θιπ, ελψ ηα ππφινηπα ραξαθηεξίδνληαη 

σο άθιηηα. Σα νπζηαζηηθά κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ ζην ιφγν κε 8 δηαθνξεηηθνχο 

θιηηηθνχο ηχπνπο, ηα επίζεηα κε 24 αλ θαη, ε πςειή κνξθνινγηθή πνιππινθφηεηα πνπ 

δηαθξίλεη ηελ ειιεληθή γιψζζα δηαθαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ξεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κε 150 δηαθνξεηηθνχο θιηηηθνχο ηχπνπο.  

 

 

Πίλαθαο 2 Παξάδεηγκα θιίζεο ηνπ ξήκαηνο "ιύλσ" 

 

Δπηπξφζζεηα, φιεο νη ιέμεηο ηεο ειιεληθήο ηνλίδνληαη, θαη κπνξεί λα παξαηεξεζεί ην 

θαηλφκελν ηεο αληηκεηάζεζεο ηνπ ηφλνπ, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνπο θσλνινγηθνχο 

θαλφλεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί είηε ζηε ιήγνπζα, είηε ζηελ παξαιήγνπζα είηε ζηελ 

πξνπαξαιήγνπζα ησλ ιέμεσλ. 

Η ειιεληθή γιψζζα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ηδηαίηεξα πινχζην ιεμηιφγην, κε πνιιά 

ζπλψλπκα θαη νλνκαηηθέο θξάζεηο, θαζψο θαη ηζρπξή δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

ζχλζεησλ. Δπίζεο, ιφγσ ηεο παξνπζίαο δηθζφγγσλ θαη δηγξακκάησλ, ν ζπιιαβηζκφο 

είλαη ζεκαληηθά πνιχπινθνο. 
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Αληίζεηα, ε αγγιηθή γιψζζα είλαη κνξθνινγηθά ιηγφηεξε ζχλζεηε θαζψο ππάξρεη 

πνιχ κηθξφηεξνο αξηζκφο δηαθξηηψλ ηχπσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα απαληεζεί κηα 

αγγιηθή ιέμε ελψ παξάιιεια εκθαλίδνληαη πνιχ ιηγφηεξεο αξηζκεηηθά θαηαιήμεηο ζε 

ζρέζε κε ηα λέα ειιεληθά. Δπίζεο ην ιεμηιφγην είλαη πην πεξηνξηζκέλν θαη δελ 

ππάξρεη ηνληζκφο ησλ ιέμεσλ.  

 

Πίλαθαο 3 Παξαδείγκαηα κνξθνινγηθώλ θαηλνκέλσλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

 

Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη 

πξνθαλέο φηη ε απηφκαηε επεμεξγαζία ειιεληθψλ θεηκέλσλ είλαη κηα πνιχπινθε θαη 

επίπνλε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί εθηεηακέλεο γλψζεηο γισζζνινγίαο θαη ηε 

δηαζεζηκφηεηα πνιιψλ πφξσλ φπσο ιεμηθά, γξακκαηηθέο, ζχλνια θαλφλσλ, ζψκαηα 

θεηκέλσλ θιπ.  

 

4.3 Greeklish 

Σα Greeklish, απφ ηηο ιέμεηο greek (ειιεληθά) θαη english (αγγιηθά), είλαη γλσζηά θαη 

σο Grenglish, ή Λαηηλνειιεληθά. Πξφθεηηαη γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα γξακκέλε κε 

ην ιαηηληθφ αιθάβεην, κηα ζπλήζεο ηαθηηθή, πνπ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία κηαο 

πβξηδηθήο γιψζζαο. Δίλαη έλα είδνο κεηαγξαθήο. 

Σν θαηλφκελν απηφ σζηφζν απνηειεί κηα πξαθηηθή πνπ έρεη πηνζεηεζεί θαη απφ άιιεο 

ρψξεο θαη είλαη γλσζηφ θαη σο δηγξαθία [37]. Η δηγξαθία εκθαλίδεηαη ζε δχν κνξθέο, 

ηε ζπγρξνληθή θαη ηε δηαρξνληθή. Η ζπγρξνληθή δηγξαθία εθθξάδεη ηε ζπλχπαξμε 
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δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ γξαθήο γηα κηα γιψζζα, ελψ ε δηαρξνληθή δηγξαθία 

πεξηγξάθεη ην γεγνλφο φηη ζηελ παξφδν ηνπ ρξφλν ην ζχζηεκα γξαθήο κηα γιψζζαο 

έρεη ππνζηεί δηάθνξεο αιιαγέο θαη ηειηθψο έρεη θηάζεη λα έρεη αληηθαηαζηαζεί 

πιήξσο απφ έλα θαηλνχξην ζχζηεκα. 

Σν θαηλφκελν ηεο ζπγρξνληθήο δηγξαθίαο παξνπζηάδεηαη πνιχ ζπρλά ζηηο κέξεο καο 

ζηελ επηθνηλσλία δηακέζσ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη δηάθνξεο κνξθέο ηεο 

παξνπζηάδνληαη ζε πνιιέο γιψζζεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην ιαηηληθφ αιθάβεην, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηα αξαβηθά, ηα θηλέδηθα, ηα ηαπσληθά θ.α. 

ην παξειζφλ ήηαλ δχζθνιε ε αλαγλψξηζε ησλ ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ απφ ηνπο 

ππνινγηζηέο, γηαηί δελ παξείραλ αλάινγε ππνζηήξημε φια ηα ππνινγηζηηθά 

ζπζηήκαηα. Έηζη, ηα Greeklish επεθηάζεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 εθφζνλ ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη νη θπιινκεηξεηέο δελ παξήραλ ππνζηήξημε ζην ειιεληθφ 

ζχλνιν ραξαθηήξσλ. (Ο ππνινγηζηήο VICTOR 9000 ππνζηήξηδε πνιιά ζχλνια 

ραξαθηήξσλ. Όηαλ, αξγφηεξα, εκθαλίζηεθε ζηελ αγνξά ν IBM PC, δελ ππνζηήξηδε 

πνιιέο πξνυπάξρνπζεο δπλαηφηεηεο, φκσο επηθξάηεζε). Δπίζεο ππήξρε ε απαίηεζε, 

απφ θάπνηεο ππεξεζίεο, ν νθηαςήθηνο θψδηθαο ASCII λα κπνξεί λα "δηπιψλεη" έηζη, 

ψζηε λα κεηαθέξεηαη ην κήλπκα ζε επηαςήθηα κεραλήκαηα (πρ. TELEX) θαη λα 

δηαηεξείηαη ζε θάπνην βαζκφ ε αλαγλσζηκφηεηά ηνπ. Έηζη, γηα λα κπνξέζνπλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ νη Έιιελεο ρξήζηεο, είραλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ δχν ιχζεσλ: ή λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα ηνπ Internet, ηα αγγιηθά, ή λα πιάζνπλ κηα δηθή ηνπο 

γιψζζα θαη απηφ έθαλαλ φζνη άξρηζαλ λα γξάθνπλ κε ηα greeklish. 

ήκεξα παξφιν πνπ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο 

γιψζζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηα ειιεληθά, πνιινί ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα ηα 

greeklish γηαηί είλαη γξεγνξφηεξα ζηελ πιεθηξνιφγεζε θαη δελ ππάξρεη ιφγνο λα 

έρνπλ ζσζηή νξζνγξαθία. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα μεζπά έλαο 

άηππνο πφιεκνο γηα ηελ ρξήζε ηνπο, θαζψο δελ είλαη επθνια αλαγλψζηκα απφ 

ρξήζηεο πνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλνη ζε απηφ ηνλ ηξφπν γξαθήο, γηα ιφγνπο 

επθνιφηεξεο θαηαλφεζεο ησλ θεηκέλσλ ή ιφγσ αδπλακίαο αλαδήηεζεο ζε απηά.  

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ιαηηλνειιεληθψλ απφ γισζζνινγηθή ζθνπηά είλαη ε 

νξζνγξαθηθή πνηθηιφηεηα, δει. ην γεγνλφο φηη πνιιά ειιεληθά γξάκκαηα (θσλήεληα, 

ζχκθσλα) θαη ζπλδπαζκνί γξακκάησλ (δίςεθα, δίθζνγγνη) απνδίδνληαη κε δπν, ηξεηο 

ή θαη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Αλδξνπηζφπνπινο 1998). Δηζη κηα ιέμε φπσο 

π.ρ. «ζπδήηεζε» κπνξεί λα κεηαγξαθεί κε δχν ή θαη ηξεηο ηξφπνπο: μεθηλψληαο απφ 
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ηνλ ήρν ηεο (sizitisη), δηαηεξψληαο ηελ νξζνγξαθηθή φςε ηεο (syzhthsh) ή 

ζπλδπάδνληαο θαη ηα δχν (syzitish). Μηα ιέμε φπσο «ραξά» γξάθεηαη ηφζν ζχκθσλα 

κε ηε ιαηηληθή θαη δηεζλή νξζνγξαθία (chara) φζν θαη κε ηελ ειιεληθή (xara). Όζν 

γηα ηα γξάκκαηα ρσξίο αληίζηνηρα ζην ιαηηληθφ αιθάβεην (π.ρ. ζ, μ, ς), ν θφζκνο είηε 

θαηαθεχγεη ζηελ θιαζηθή ιαηηληθή κεηαγξαθή (th, ks, ps) είηε παηά απιψο ην 

αληίζηνηρν πιήθηξν, έηζη ψζηε ην ζ βγαίλεη q ή u θαη ην σ γίλεηαη w ή v. Αιιά 

ππάξρεη θαη ν ηξίηνο δξφκνο, απηφο ηεο νπηηθήο νκνηφηεηαο κε ην ςεθίν 8 γηα ην ζ θαη 

ην 3 γηα ην μ. Η νξζνγξαθηθή πνηθηιφ ηεηα επλνείηαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη 

έλα θνηλά απνδεθηφ θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν πξφηππν κεηαγξαθήο, κε 

απνηέιεζκα νη ρξήζηεο ηνπ ΗΣ λα κεηαγξάθνπλ κε ηξφπν ηδηνζπγθξαηηθφ. Παξφιν 

πνπ είλαη ζπάλην ή θαη απίζαλν δπν ρξήζηεο λα κεηαγξάθνπλ κε ηνλ ίδην αθξηβψο 

ηξφπν, ε πνηθηιφηεηα πεξηνξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο δελ κεηαγξάθνπλ 

εληειψο ηπραία, αιιά αθνινπζνχλ ζπλήζσο θάπνην απφ ηα αθφινπζα πξφηππα [62]: 

 

 Φσλεηηθή κεηαγξαθή: απνδίδεη ηελ πξνθνξηθή γιψζζα θαη απινπνηεί ηελ 

ηζηνξηθή ειιεληθή νξζνγξαθία, π.ρ. «μέξσ» σο «ksero» θαη «ράξε» σο 

«chari». 

 

 Οξζνγξαθηθή κεηαγξαθή: απηή, ζε αληίζεζε κε ηε θσλεηηθή, αληηγξάθεη 

θαηά ην δπλαηφ ηελ ηζηνξηθή νξζνγξαθία. Γλψκνλάο ηεο είλαη ε κνξθή ησλ 

γξακκάησλ, πνπ νδεγεί ζε θάπσο αλνξζφδνμεο ιχζεηο, φπσο ζηελ απφδνζε 

ηνπ «ζ» σο «8» ή «0», ηνπ «μ» σο «3», ηνπ «ε» κε ην ιαηηληθφ «n» θ.η.ι. 

 

 Πιεθηξνινγίνπ κεηαγξαθή: Βαζίδεηαη ζηε ζέζε ησλ ραξαθηήξσλ ζην 

πιεθηξνιφγην θαη δηαθέξεη απφ ην νπηηθφ ζχζηεκα κφλν ζε νξηζκέλα 

γξάκκαηα· απνδίδεη π.ρ. ην «μ» κε ην ιαηηληθφ «j» αληί γηα «x» ή «3» πνπ 

ζπλεζίδνληαη ζην νπηηθφ ζχζηεκα. Αληίζεηα κε φ,ηη ζπρλά πηζηεχεηαη, νη 

πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο αθνινπζνχλ κε ζπλέπεηα έλα ζχζηεκα. Οπνηνο ι.ρ. 

απινπνηεί ην «σ» θαηά πάζα πηζαλφηεηα απινπνηεί θαη ην «ε». Αληίζεηα, 

φπνηνο κεηαγξάθεη ην «μ» θαη ην «ζ» σο «3» θαη «8», θαηά θαλφλα αθνινπζεί 

ην νπηηθφ ζχζηεκα θαη γηα ην «ε» θαη ην «σ». Δηζη, κεηαγξαθέο φπσο «3erh» 

(μεξή) θαη «Ο0wn» (Οζσλ) έρνπλ ζχζηεκα, αιιά κεηαγξαθέο φπσο «3anthi» 

(μαλζή) ή «8iriodhs» (ζεξηψδεο) φρη. Οξηζκέλεο ιέμεηο είλαη ηδηαίηεξα 
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δχζθνιεο ζηε κεηαγξαθή ηνπο, π.ρ. ε ιέμε «δηεχζπλζε» κπνξεί λα απνδνζεί 

κε πάλσ απφ 20 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

  η υ ω ου θ ξ χ ψ 

Φωνητική i i/u o u/ou th x/ks ch/h/x ps 

Ορθογραφική h/n y/u w/v oy/ou 8/0 ks/3 x ps 

Πληκτρολογίου h y w/v oy u/q j x c 
 

Πίλαθαο 4 Σύπνη κεηαγξαθήο 

Οη πεξηζζφηεξνη φκσο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα «κηθηφ» ζχζηεκα, πνπ ζπλδπάδεη 

ην ζέκα ηεο νξζνγξαθίαο κε ηελ θσλεηηθή απφδνζε, ρσξίο ε γξαθή λα έρεη ηζρπξή 

ηππνπνίεζε, απμάλνληαο έηζη ηελ εηεξνγέλεηα ηεο γξαθήο ζε Greeklish. 

Θεζκνπνηεκέλν ζχζηεκα κεηαγξαθήο ππάξρεη κελ απφ ηνλ ΔΛΟΣ [35] ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην Βξεηαληθφ ζπκβνχιην, ην πξφηππν ISO 8432, αιιά ειάρηζηνη 

ην γλσξίδνπλ θαη αθφκε ιηγφηεξνη ην αθνινπζνχλ ζπλεηδεηά. 

 

4.4 Πξνθιήζεηο 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πνηθηιία κεηαγξαθήο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο είλαη θαλεξφ φηη ε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ησλ  ειιεληθψλ ιεκκάησλ 

απφ ηηο greeklish ιέμεηο κε αθξίβεηα θαίλεηαη επίπνλε θαη επηξξεπήο ζε ιάζε.  

Απηφ δελ νθείιεηαη κφλν ζηηο πνιιαπιέο αληηζηνηρίζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο 

ειιεληθήο θαη ηνπ ιαηηληθνχ ζπλφινπ ραξαθηήξσλ (π.ρ. ειιεληθνί δίθζνγγνη κπνξεί 

λα ηαηξηάδνπλ κε έλα κφλν ιαηηληθφ ραξαθηήξα), αιιά θαη ιφγσ ηεο απνπζίαο ζαθψλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζρεηηθά κε ην πψο νη ειιεληθέο ιέμεηο κεηαγισηηίζηεθαλ 

ζηα ιαηηληθά θαη ην αληίζηξνθν.  

Δπηπιένλ, ε έιιεηςε ζεκείσλ ζηίμεο ζην ιαηηληθφ αιθάβεην εηζαγάγεη πξφζζεηε 

επηβάξπλζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζσζηήο ειιεληθνχ φξνπ, εθφζνλ 

ππάξρνπλ πνιιέο νκσλχκεο ιέμεηο ζην ειιεληθφ ιεμηιφγην. Γηα παξάδεηγκα, ην 

ειιεληθφ φξν «γέξνο» θαη «γεξφο» ζα είρακε ηελ παξαγσγή ηεο ίδηαο κεηαγξαθήο 

“geros”.  

Παξφκνηεο ιαλζαζκέλεο κεηαγισηηίζεηο πξνθχπηνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

νκφθσλσλ, δειαδή ιέμεηο πξνθέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, αιιά γξάθνληαη 

δηαθνξεηηθά. Γηα παξάδεηγκα, νη ιέμεηο «ρήξνο» θαη «ρνίξνο» ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 



 

61 

θαη νη δχν ηελ ίδηα κεηαγξαθή “xiros”.  ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη ιέμεηο κε ηηο 

νπνίεο αιιειεπηδξνχλ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη. 



 

62 

 

 

 

 



 

63 

5 Μεζνδνινγία 

 Γεδνκέλεο ηεο απνπζίαο ελφο ζεζκνζεηεκέλνπ ηξφπνπ κεηαγιψηηηζεο γηα ηα 

Greeklish, απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ε απηφκαηε επεμεξγαζία γηα δεδνκέλα 

ζε Greeklish. Σν παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ήδε πεξίπινθε θαη ρσξίο 

θαηεπζπληήξηεο, δνκή ησλ URLs έξρεηαη λα πξνζζέζεη επηπιένλ πνιππινθφηεηα ζην 

ζέκα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο εμαγσγήο ιέμεσλ θιεηδηψλ απφ 

URLs δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο αληηκεησπίζεη ηελ πεξίπησζε ησλ ειιεληθψλ.  

ην θεθάιαην απηφ, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο γηα 

αλαγλψξηζε ιέμεσλ θιεηδηψλ ζε ειιεληθά URLs. πγθεθξηκέλα, εηζάγνληαη ηα δχν 

θχξηα ζηνηρεία πνπ ελζσκαηψλεη ε κέζνδνο, νλνκαζηηθά, ηνλ θαηαθεξκαηηζηή 

(tokenizer) θαη ην κεραληζκφ κεηαγιψηηηζεο (transliteration engine) απφ Greeklish ζε 

ειιεληθά. Σα δχν απηά ζηνηρεία ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια, αιιά γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ αλαγλψζηε παξνπζηάδνληαη ζαλ δπν αλεμάξηεηεο δηαδηθαζίεο. 

Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδνληαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαζψο θαη αλαιπηηθά παξαδείγκαηα πνπ επηδεηθλχνπλ ηε 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ιέμεσλ θιεηδηψλ απφ ειιεληθά URLs.  

 

5.1 Καηαθεξκαηηζηήο 

Απφ ηελ θαζεκεξηλή καο ειιειεπίδξαζε κε URLs αιιά θαη ηε βηβιηνγξαθία [5] 

παξαηεξνχκε φηη έλα ζεκαληηθφ ππνζχλνιν ησλ domains κπνξεί λα πεξηέρεη 

πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο φξνπ θαη νη φξνη απηνί λα κελ δηαρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε 
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θάπνην κε αιθαξηζκεηηθφ ραξαθηήξα (π.ρ. http://www.pamediakopes.gr/).  Δίλαη 

πιένλ πξνθαλέο φηη ε πινπνίεζε ελφο θαηαθεξκαηηζηή είλαη αλαγθαία.  

Γεληθά ε ιεηηνπξγία ελφο θαηαθεξκαηηζηή ζπλνςίδεηαη σο εμήο: δηαηξέρεη ην 

αιθαξηζκεηηθνχ εηζφδνπ (ζηελ πεξίπησζή καο ην URL)  θαη αλαδεηά έγθπξεο ιέμεηο 

ε νπνίεο απνηεινχλ ηελ έμνδφ ηνπ. 

 Γηα ηνλ θαηεθεξκαηηζκφ ειιεληθψλ URLs πινπνηήζεθαλ δχν δηαθνξεηηθνί 

θαηαθεξκαηηζηέο: 

 έλαο επηθαλεηαθφο θαηαθεξκαηηζηήο θαη 

 έλαο θαηαθεξκαηηζηήο θξπκκέλσλ ιέμεσλ. 

Η ιεηηνπξγία θαη ησλ δχν βαζίδεηαη ζηε ζπλερφκελνπο ειέγρνπο ζην ιεμηθφ. 

 

5.1.1 Δπηθαλεηαθόο θαηαθεξκαηηζηήο 

 

Ο επηθαλεηαθφο θαηαθεξκαηηζηήο δηαηξέρεη ηα δηαθξηηά ηκήκαηα ηνπ URL απφ ηελ 

αξρή σο ην ηέινο, θαη ηεξκαηίδεη φηαλ αληρλεχζεη ιέμε θιεηδί. Η ιεηηνπξγία ηνπ είλαη 

επαλαιεπηηθή μεθηλψληαο θάζε θνξά απφ ηνλ επφκελν ραξαθηήξα ακέζσο κεηά ηελ 

εμαγφκελε ιέμε θιεηδί, πξνζνκνηψλνληαο έηζη κηα δηαδηθαζία εμέηαζεο n-grams. 

Δθηφο θαη αλ έρεη δνζεί ζπγθεθξηκέλν φξην, ν θαηαθεξκαηηζηήο ζπλερίδεη κέρξηο φηνπ 

λα  εμαγάγεη ην κέγηζην ζχλνιν ιέμεσλ θιεηδηψλ. 

 

Δηθόλα 6 Δπηθαλεηαθόο Καηαθεξκαηηζηήο 

 

Αλαιπηηθά, ε δηαδηθαζία θαηαθεξκαηηζκνχ αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Σν δηαθξηηφ URL token δίλεηαη σο είζνδνο 

2. Ο θαηαθεξκαηηζηήο δηαβάδεη ηνλ πξψην ραξαθηήξα. 
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3. Διέγρεη ζην ιεμηθφ αλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα αξρίδνπλ κε ην ραξαθηήξα 

απηφ. Αλ λαη, ζπλερίδεη ζην επφκελν βήκα, αιιηψο ηεξκαηίδεη θαη αξρίδεη πάιη 

ηε δηαδηθαζία απφ ην βήκα δχν, μεθηλψληαο ηψξα απφ ηνλ επφκελν 

ραξαρηήξα. 

4. Ο θαηαθεξκαηηζηήο δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα. 

5. Διέγρεη ζην ιεμηθφ αλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα αξρίδνπλ κε ηνπο ραξαθηήξεο 

πνπ έρεη δηαβάζεη κέρξη ζηηγκήο. Αλ λαη, ζπλερίδεη ζην εθηειψληαο 

αλαδξνκηθά απφ ην βήκα 4, αιιηψο ηεξκαηίδεη θαη αξρίδεη πάιη ηε δηαδηθαζία 

απφ ην βήκα δχν, μεθηλψληαο ηψξα απφ ηνλ επφκελν ραξαρηήξα.  

6. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηεξκαηηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη ζε αιθαξηζκεηηθφ 

κεγέζνπο κεγαιχηεξν ησλ δχν ραξαθηήξσλ θαη κε ην αιθαξηζκεηηθφ ηνπ 

ακέζσο πξνεγνχκελνπ βήκαηνο θαη ππάξρεη αθξηβέο ηαίξηαζκα κε φξν ηνπ 

ιεμηθνχ, ηφηε ε ιέμε εμάγεηαη σο ιέμε-θιεηδί, θαη ε δηαδηθαζία μεθηλά απφ ην 

βήκα 2 κε είζνδν ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ URL έρνληαο αθαηξέζεη ηε ιέμε 

θιεηδί. 

7. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη σο φηνπ λα θηάζεη ζηνλ ηειεπηαίν ραξαθηήξα 

ηεο εηζφδνπ. 

8. Οη εμαγφκελεο ιέμεηο-θιεηδία δίλνληαη σο έμνδνο. 

 

5.1.1.1 Παξάδεηγκα επηθαλεηαθνύ θαηαθεξκαηηζηή 

Έζησ φηη έρνπκε ζαλ είζνδν ην URL http://www.contrastsensitivity.com/.  

1. Σν token εηζφδνπ ζα είλαη ην “contrastsensitivity”. 

2. Ο θαηαθεξκαηηζηήο δηαβάδεη ηνλ πξψην ραξαθηήξα “c”. 

3. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“c” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “o”. 

4. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“co” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “n”. 

5. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“con” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “t”. 

6. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“cont” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “r”. 
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7. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“contr” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “a”. 

8. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“contra” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “s”. 

9. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“contras” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “t”. 

10. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“contrast” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “s”. 

11. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη δελ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα αξρίδνπλ απφ 

“contrasts” θαη ζην πξνεγνχκελν βήκα ην “contrast” έρεη αθξηβεο 

ηαίξηαζκα κε φξν ηνπ ιεμηθνχ, ε “constrast” εμάγεηαη σο ιέμε θιεηδί 

θαη ε δηαδηθαζία αξρίδεη απφ ην ραξαθηήξα “s”  απφ ηελ αξρή. 

12. Σψξα ην token εηζφδνπ ζα είλαη ην “sensitivity”. 

13. Ο θαηαθεξκαηηζηήο δηαβάδεη ηνλ πξψην ραξαθηήξα “s”. 

14. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“s” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “e”. 

15. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“se” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “n”. 

16. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“sen” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “s”. 

17. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“sens” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “i”. 

18. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“sensi” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “t”. 

19. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“sensit” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “i”. 

20. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“sensiti” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “v”. 

21. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“sensitiv” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “i”. 
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22. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“sensitivi” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “t”. 

23. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“sensitivit” ζπλερίδεη θαη δηαβάδεη ηνλ επφκελν ραξαθηήξα “y”. 

24. Διέγρεη ζην ιεμηθφ θαη  ππάξρνπλ ιέμεηο πνπ λα μεθηλνχλ απφ 

“sensitivity”. Δθφζνλ δελ ππάξρεη επφκελνο ραξαθηήξαο, ειέγρεη γηα 

αθξηβέο ηαίξηαζκα κε φξν ην ιεμηθνχ. Η ιέμε “sensitivity” ππάξρεη 

ζην ιεμηθφ θαη γη απηφ εμάγεηαη ζαλ ιέμε-θιεηδί. 

25. ηελ έμνδν δίλνληαη νη ιέμεηο θιεηδηά “contrast” θαη “sensitivity”. 

 

5.1.2 Καηαθεξκαηηζηήο θξπκκέλωλ ιέμεωλ-θιεηδηώλ 

 

Αο ζεσξήζνπκε κηα ζπλήζε ηαθηηθή πνπ απαληάηαη ζπρλά ζε URLs: νη ιέμεηο θιεηδηά 

λα είλαη εκθσιεπκέλεο κέζα κε άιιεο ιέμεηο θιεηδηά ή ζε αθφκα πνιππινθφηεξα ζε 

άγλσζηεο ιέμεηο. Πξνθαλψο ε πξναλαθεξζείζα ηερληθή δελ ζα κπνξνχζε λα 

αληρλεχζεη κε αθξίβεηα ηηο θξπκκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά. 

Γηα ην πξφβιεκα απηφ, πινπνηήζεθε ν θαηαθεξκαηηζηήο θξπκκέλσλ θξπκκέλσλ 

ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνςίδεηαη σο εμήο: μεθηλά απφ θάζε ραξαθηήξα 

ηεο εηζφδνπ κε ηε ζεηξά θαη αλαδεηά ιέμεηο θιεηδηά. 

Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία θαηαθεξκαηηζκνχ κε ηνλ θαηαθεξκαηηζηή θξπκκέλσλ 

ιέμεσλ-θιεηδηψλ αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα 

1. Γηαδηθαζία θαηαθεξκαηηζκνχ κε ηνλ επηθαλεηαθφ θαηαθεξκαηηζηή μεθηλψληαο 

απφ ηνλ πξψην ραξαθηήξα, έρνληαο δειαδή ζαλ είζνδν φινθιεξν ην token. 

2. Γηαδηθαζία θαηαθεξκαηηζκνχ κε ηνλ επηθαλεηαθφ θαηαθεξκαηηζηή μεθηλψληαο 

απφ ηνλ επφκελν ραξαθηήξα, έρνληαο δειαδή ζαλ είζνδν ην token ρσξίο ηνλ 

πξψην ραξαθηήξα. 

3. Η δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη μεθηλψληαο θάζε θνξά απφ ηνλ επφκελν ραξαθηήξα, 

κέρξηο φηνπ λα θηάζεη ζηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο ραξαθηήξεο ηνπ token εηζφδνπ. 
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URL είζόδνπ 

 

http://www.contrastsensitivity.gr   

Δίζνδνο ζηνλ θαηαθεξκαηηζηή contrastsensitivity   

  

 

Λεξικό 

Γηαδηθαζία θαηεθεξκαηηζκνύ c 

  co 

  con 

  cont 

  contr 

  contra 

  contras 

  constrast 

  constrasts 

Πξνεγνύκελν αθξηβέο ηαίξηαζκα contrast   

  

 

  

Δίζνδνο ζηνλ θαηαθεξκαηηζηή sensitivity   

  s 

  se 

  sen 

  sens 

  sensi 

  sensit 

  sensiti 

  sensitiv 

  sensitivi 

  sensitivit 

  sensitivity 

Σέινο εηζόδνπ - Αθξηβέο ηαίξηαζκα sensitivity 


  

 
Έμνδνο contrast 

  sensitivity 
 

Πίλαθαο 5 Παξάδεηγκα επηθαλεηαθνύ θαηαθεξκαηηζηή 
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5.1.2.1 Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ θαηαθεξκαηηζηή θξπκκέλσλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ 

Έζησ φηη έρνπκε ην URL http://www.certifications.com/ ζην νπνίν ε ιέμε θιεηδί cat 

βξίζθεηαη εκθσιεπκέλε ζηε ιέμε θιεηδί certifications.  

Ο ελ ιφγσ θαηαθεξκαηηζηήο ζα ιεηηνπξγνχζε σο εμήο: 

 

1. Δίζνδνο: certifications 

2. Δθαξκνγή επηθαλεηαθνχ θαηαθεξκαηηζηή 

3. Έμνδνο: certifications 

 

4. Δίζνδνο: ertifications 

5. Δθαξκνγή επηθαλεηαθνχ θαηαθεξκαηηζηή 

6. Έμνδνο: - 

 

7. Δίζνδνο: rtifications 

8. Δθαξκνγή επηθαλεηαθνχ θαηαθεξκαηηζηή 

9. Έμνδνο: - 

 

10. Δίζνδνο: tifications 

11. Δθαξκνγή επηθαλεηαθνχ θαηαθεξκαηηζηή 

12. Έμνδνο: - 

 

13. Δίζνδνο: ifications 

14. Δθαξκνγή επηθαλεηαθνχ θαηαθεξκαηηζηή 

15. Έμνδνο: - 

 

16. Δίζνδνο: fications 

17. Δθαξκνγή επηθαλεηαθνχ θαηαθεξκαηηζηή 

18. Έμνδνο: - 
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19. Δίζνδνο: ications 

20. Δθαξκνγή επηθαλεηαθνχ θαηαθεξκαηηζηή 

21. Έμνδνο: - 

 

22. Δίζνδνο: cations 

23. Δθαξκνγή επηθαλεηαθνχ θαηαθεξκαηηζηή 

24. Έμνδνο: cat 

 

25. Δίζνδνο: ations 

26. Δθαξκνγή επηθαλεηαθνχ θαηαθεξκαηηζηή 

27. Έμνδνο: - 

 

28. Δίζνδνο: tions 

29. Δθαξκνγή επηθαλεηαθνχ θαηαθεξκαηηζηή 

30. Έμνδνο: - 

 

31. Δίζνδνο: ions 

32. Δθαξκνγή επηθαλεηαθνχ θαηαθεξκαηηζηή 

33. Έμνδνο: - 

 

34. πλνιηθή έμνδνο: certifications, cat 

 

5.2 Μεηαγιωηηηζηήο 

Ο κεηαγισηηηζηήο πνπ πινπνηήζεθε βαζίδεηαη ζε επαλαιεπηηθνχο ειέγρνπο ζε 

ειιεληθφ ιεμηθφ θαη ελζσκαηψλεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ κεηαγιψηηηζεο έηζη ψζηε λα 

αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ην πξφβιεκα ηνπ πνιπκνξθηζκνχ ησλ Greeklish. Δπίζεο, 

γηα λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχπηνπλ 

απφ θάζε Greeklish φξν, ελζσκαηψζεθε επίζεο έλα ζχλνιν γξακκαηηθψλ θαη 
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νξζνγξαθηθψλ θαλφλσλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζψο θαη ε πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ 

κεηαγισηηηζηή αλαιχνληαη αθνινχζσο. 

 

5.2.1 Διιεληθό ιεμηθό 

Γηα ηελ κεηαγιψηηηζε απφ greeklish ζε ειιεληθά δελ αξθνχλ κφλν νη θαλφλεο 

κεηαγιψηηηζεο εθφζνλ είλαη πηζαλφ αλ αξθεζηνχκε ζε απηή ηελ απιντθή πξνζέγγηζε 

λα θαηαιήμνπκε ζε κε έγθπξνπο φξνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ρξήζε ελφο ειιεληθνχ 

ιεμηθνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Σν ελ ιφγσ ιεμηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηείρε 

φινπο ηνπο θιηηηθνχο ηχπνπο γηα ηηο θιηηέο ιέμεηο έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ην 

θαηλφκελν λα ραζνχλ ιέμεηο-θιεηδηά ιφγσ ηεο πςειήο θιηηφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. πλνιηθά ην ιεμηθφ πεξηείρε 572060 εγγξαθέο 

Γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ηνπ κεηαγισηηηζηή, ην ιεμηθφ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε 

δνκή trie έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη αλ έλα αιθαξηζκεηηθφ είλαη πξφζεκα 

ιέμεο ή φρη ρσξίο λα απμάλεη ηδηαίηεξα ην θφζηνο ηεο ηαρχηεηαο. 

 

 

Δηθόλα 7 Παξάδεηγκα trie ιεμηθνύ 

 

Γεληθά, trie νλνκάδεηαη έλα δέλδξν φπνπ θάζε θφκβνο (ή αθκή) πεξηέρεη έλα 

ραξαθηήξα θαη θάζε αιθαξηζκεηηθφ αληηζηνηρεί ζε έλα κνλαδηθφ κνλνπάηη απφ ηε 

ξίδα πξνο ηα θχιια θαη ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηνπ απφδνζεο ζε πεξηπηψζεηο 



 

72 

αλαδήηεζεο αιθαξηζκεηηθψλ είλαη ζπλήζεο ε ρξήζε ηνπ ζε ιεμηθά θαη ζε 

γισζζνινγηθέο εθαξκνγέο.  

 

5.2.2 Καλόλεο κεηαγιώηηηζεο 

Με βάζε ηελ ππάξρνπζα έξεπλα φζνλ αθνξά ηα Greelish αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή 

καο εκπεηξία, δεκηνπξγήζεθαλ δχν δηαθνξεηηθά ζχλνια θαλφλσλ αληηζηνίρεζεο.  

Σν πξψην ζχλνιν αθνξά ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ε αληηζηνίρεζε ηνπο είλαη 

κνλνζήκαληε, πρ. “s”  «ζ», νπφηε ε κεηαγιψηηηζε ηνπο ζα είλαη κηα επζεία 

δηαδηθαζία ρσξίο λα απαηηεί πεξαηηέξσ ειέγρνπο.  

Λατινικός χαρακτήρας Ελληνικός χαρακτήρας 

c κ 

k κ 

l λ 

m μ 

n ν 

p π 

q κ 

r ρ 

t τα 

w ω 

y υ 

z η 

a α 
 

Πίλαθαο 6 Καλόλεο κνλνζήκαληεο αληηζηνίρεζεο 

Σν δεχηεξν ζχλνιν αθνξά ραξαθηήξεο πνπ αληηζηνίρεζή ηνπο δελ είλαη 

κνλνζήκαληε, ν ιαηηληθφο ραξαθηήξαο κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξνπο ην 

ελφο ειιεληθνχο. Δπίζεο ν ιαηηληθφο ραξαθηήξαο κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε ειιεληθφ 

δηπιφ θσλήελ. Πρ. “i”  «η»,. «ε», «π», «πη», «εη», «νη». Όηαλ ν ραξαθηήξαο δελ 

είλαη κνλνζήκαληνο παξάγνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο ηεο κεηαγιψηηηζεο 

ψζηε λα θαιπθζνχλ φινη νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί. Πξνθαλψο, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

θσλεέλησλ ε αληηζηνίρεζε πεξηπιέθεηαη πεξηζζφηεξν ιφγσ ησλ ζεκείσλ ηνληζκνχ. 

Οη κεηαγισηηίζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηα παξαπάλσ ζχλνια αθνξνχλ πάληα 

αληηζηνίρεζε ελφο ιαηηληθνχ ραξαθηήξα πξνο λ ειιεληθνχο, νπφηε απαηηείηαη 

επεμεξγαζία ηνπ αιθαξηζκεηηθνχ εηζφδνπ γξάκκα πξνο γξάκκα. Όπσο φκσο 
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αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ειιεληθή γιψζζα πεξηέρεη δηγξάκκαηα, ηα 

νπνία ζπρλά κεηαγισηηίδνληαη ζε δχν ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, πρ «ς»”ps”. ηελ 

πεξίπησζε απηή  απαηηείηαη θαη πξνζπέιαζε ηεο εηζφδνπ αλά δχν ραξαθηήξεο ψζηε 

λα θαιπθηνχλ φιεο νη πηζαλέο κεηαγισηηίζεηο θαη λα κελ ιεθζνχλ ειιηπή 

απνηειέζκαηα. 

Λατινικός χαρακτήρας Ελληνικός χαρακτήρας 

b β 

  μπ 

d δ 

  ντ 

e ε 

  αι 

g γ 

  γγ 

  γκ 

h θ 

  κ 

  χ 

i ι 

  θ 

  υ 

  οι 

  ει 

  υι 

j γ 

  τη 

o ο 

  ω 

u υ 

  ου 

v υ 

  β 

x χ 

  ξ 

f φ 

  υ 

σ ς 

  σ 
Πίλαθαο 7 Καλόλεο ακθηκνλνζήκαληεο αληηζηνίρεζεο 
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Σέινο, νη θαλφλεο αληηζηνίρεζεο δεκηνπξγήζεθαλ έηζη ψζηε εθηφο απφ ηε 

κεηαγιψηηηζε λα ιακβάλνπλ ππφςηλ θαη ζπλήζεο νξζνγξαθηθέο παξαηππίεο πνπ 

ζπκβαίλνπλ φηαλ γξάθεη θάπνηνο ζε Greeklish.  

Λατινικός χαρακτήρας Ελληνικός χαρακτήρας 

ks ξ 

ps ψ 
 

Πίλαθαο 8 Καλόλεο αληηζηνίρεζεο δηγξακκάησλ 

5.2.3 Λεηηνπξγία κεηαγιωηηηζηή 

Ο κεραληζκφο κεηαγιψηηηζεο απφ ηα ιαηηληθά ζηα ειιεληθά αθνινπζεί ηα παξαθάησ 

βήκαηα: 

1. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη κνλνζήκαληεο αληηζηνηρήζεηο ζχθκσλα 

κε ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο, κε ηε βνήζεηα θαλνληθψλ εθθξάζεσλ. 

 

2. Σν απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ βήκαηνο επεμεξγάδνληαη γξάκκα πξνο γξάκκα 

(θαη φηαλ αληρλέπεηαη πηζαλφηεηα εκθάληζεο δηγξάκκαηνο ειέγρνληαη δχν 

γξάκκαηα) απφ ηνλ κεηαγισηηηζηή. Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαλφλεο 

αληηζηνίρεζεο γηα ηνπο ραξαθηήξεο απηνχο, παξάγνληαη φινη νη πηζαλνί 

ζπλδπαζκνί δεκηνπξγψληαο κηα δνκή ηχπνπ δελδξηθήο. 

 

3. ε θάζε επίπεδν παξαγσγήο πηζαλψλ κεηαγισηηίζεσλ, πξαγκαηνπνηέηηαη 

έιεγρνο ζην ιεμηθφ. Αλ ην αιθαξηζκεηηθφ εηζφδνπ είλαη πξφζεκα ιέμεσλ, ν 

κεηαγισηηηζηήο ζπλερίδεη κε ην επφκελν γξάκκα. Αιιηψο, ν ζπγθεθξηκέλνο 

θιάδνο ηεξκαηίδεη θαη δηαγξάθεηαη. 

 

4. Όηαλ πξφθεηηαη γηα ην ηειεπηαίν γξάκκα ηεο κεηαγιψηηηζεο, ε ιέμε πξέπεη λα 

έρεη αθξηβέο ηαίξηαζκα κε φξν ηνπ ιεμηθνχ γηα λα επηζηξαθεί. 

 

5. Όηαλ ε παξαπάλσ δηαδηθαζία ηεξκαηίζεη, επηζηξέθνληαη νη ιέμεηο εμφδνπ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο επηζηξέθεηαη κφλν κηα ιέμε. 
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5.2.3.1 Παξάδεηγκα κεηαγιώηηηζεο 

Έζησ φηη ε ιέμε εηζφδνπ πξνο κεηαγιψηηηζε είλαη ε “genikh” πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 

ειιεληθφ φξν «γεληθή». H δηαδηθαζία κεηαγιψηηηζεο ζα έρεη σο εμήο: 

 

 

Δηθόλα 8 Παξάδεηγκα κεηαγιώηηηζεο 

 

1. Πξψηα αληηθαζίζηαληαη φινη νη κνλνζήκαληνη ραξαθηήξεο θαη έρνπκε σο 

απνηέιεζκα: «geλikh». 

2. Αληηθαζίζηαηαη ην πξψην γξάκκα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη πξνθχπηνπλ 

ηξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί: 

γ 

γγ 

γθ 
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3. Με βάζε ηνλ έιεγρν ζην ιεμηθφ, πξφζεκα είλαη κφλν  νη δχν πξψηεο 

πεξηπηψζεηο. Οπφηε ε ηειεπηαία κεηαγιψηηηζε αθαηξείηαη. 

 

4. ηε ζπλέρεηα αληηζηνηρίδεηαη ν επφκελνο ραξαθηήξαο θαη έρνπκε ηνπο 

παξαθάησ ζπλδπαζκνχο: 

     γε 

           γαη 

γθε 

γθαη 

 

5. Με βάζε ηνλ έιεγρν ζην ιεμηθφ, πξφζεκα είλαη φιεο πεξηπηψζεηο. Οπφηε 

ζπλερίδνπκε κε ηνλ επφκελν ραξαθηήξα. 

 

6. Ο επφκελνο ραξαθηήξαο είλαη ακθίζεκνο θαη έρνπκε ηα παξαθάησ: 

γελ 

           γαηλ 

γθελ 

γθαηλ 

 

7. Με βάζε ηνλ έιεγρν ζην ιεμηθφ, πξφζεκα είλαη κφλν ε πξψηε πεξίπησζε. 

Οπφηε νη ππφινηπνη θιάδνη δηαγξάθνληαη. 

 

8. πλερεία κε ηνλ επφκελν ραξαθηήξα. χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

αληηζηνίρεζεο πξνθχπηνπλ νη εμήο ζπλδπαζκνί: 

     γελη 

           γελπ 

γελε 

γελνη 

γελεη 
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9. Με βάζε ηνλ έιεγρν ζην ιεμηθφ, πξφζεκα είλαη κφλν ε πξψηε πεξίπησζε. 

Οπφηε νη ππφινηπνη θιάδνη δηαγξάθνληαη. 

 

10. Ο επφκελνο ραξαθηήξαο είλαη ακθίζεκνο θαη έρνπκε ηα παξαθάησ: 

γεληθ 

 

11. Αληηζηνηρίδεηαη θαη ν ηειεπηαηνο ραξαθηήξαο θαη έρνπκε: 

γεληθε 

γεληθρ 

γεληθζ 

 

12. Με βάζε ηνλ έιεγρν ζην ιεμηθφ, αθξηβέο ηαίξηαζκα έρνπκε κφλν κε ηελ 

πξψηε πεξίπησζε ε νπνία επηζηξέθεηαη θαη ζαλ έμνδνο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

5.2.3.2 Αμηνιόγεζε κεηαγισηηηζηή 

Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα, επηδεηθλχεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κεηαγισηηηζηή παξνπζηάδνληαο ηε ζεκαληηθή κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ 

κεηαγισηηίζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε πξνεγνχκελεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο πνπ 

παξήγαγαλ φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο θαη ν έιεγρνο κε ην ιεμηθφ γηλφηαλ κε 

ηηο ιέμεηο εμφδνπ. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, νη απαηηνχκελεο κεηαγισηηίζεηο 

κεηψλνληαη απφ 150 ζε 7. Η παξαπάλσ παξαηήξεζε ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθή κέησζε 

ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαζψο θαη ζηε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ πφξσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ζε αληίζεζε κε ηα πηζαλνηηθά κνληέια πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηε 

βηβιηνγξαθία, εξεπλψληαη φιεο νη πηζαλέο κεηαγισηηίζεηο έηζη ψζηε λα κελ έρνπκε 

ειιηπή απνηειέζκαηα. 

Σέινο, γεληθά ε ζπλνιηθή πνιππινθφηεηα εμαξηάηαη απφ ην κήθνο ηνπ 

αιθαξηζκεηηθνχ εηζφδνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ κεηαγισηηίζεσλ ζε θάζε βήκα. 
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5.3 Δμαγωγή ιέμεωλ θιεηδηώλ από ειιεληθά URLs 

Έρνληαο παξνπζηάζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θάζε ππνζπζηήκαηνο πνπ ελζσκαηψλεη ε 

πξνηεηλφκελε κέζνδνο εμαγσγήο ιέμεσλ-θιεηδηψλ, είλαη ηψξα δπλαηφλ λα 

παξνπζηαζηεί ε πιήξεο ιεηηνπξγία ηεο αλαγλψξηζεο ιέμεσλ θιεηδηψλ. 

Σν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

1. Σν URL εηζφδνπ δηαηξείηαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κε βάζε ην URI πξσηφθνιιν. 

(scheme:// host / path-elements / document . extension) 

 

2. Σν ηκήκα ηνπ domain ππνδηαηξείηαη ζηελ εκθάληζε ζεκεηψλ ζηίμεο. 

 

3. Γηα θάζε ηκήκα πνπ είρε σο έμνδν ην πξνεγνχκελν βήκα, εθαξκφδεηαη ν 

θαηαθεξκαηηζηήο ν νπνίνο πξνζπειαχλεη ηελ είζνδν ραξαθηήξα ραξαθηήξα. 

 

4. Παξάιιεια κε ηε κεηαγιψηηηζε, ελεξγνπνηείηαη θαη ν κεηαγισηηηζηήο, 

αληηζηνηρίδνληαο θάζε γξάκκα ζην αληίζηνηρν ειιεληθφ. Κάζε αθξηβέο 

ηαίξηαζκα κε ην ιεμηθφ επηζηξέθεηαη σο ιέμε θιεηδί. Η δηαδηθαζία ζπλερίδεη 

κε ηνλ επφκελν ραξαθηήξα. 

 

5. Η δηαδηθαζία ηεξκαηίδεη φηαλ έρεη νινθιήξσζεί γηα φια ηα ηκήκαηα πνπ 

εμήγαγε ην βήκα 2. 

 

6. Οη εμαγφκελεο ιέμεηο επηζηξέθνληαη σο ιέμεηο θιεηδηά. 

 

 

Δηθόλα 9 Γηαδηθαζία εμαγσγήο ιέμεσλ θιεηδηώλ 
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5.3.1 Παξάδεηγκα 

Έζησ φηη ην URL εηζφδνπ είλαη ην http://www.genikhrapeza.gr/. 

1. Σν URL εηζφδνπ δηαηξείηαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κε βάζε ην URI πξσηφθνιιν. 

Έηζη έρνπκε: http:// www . genikhtrapeza . gr / 

 

2. Σν ηκήκα ηνπ domain ππνδηαηξείηαη ζηελ εκθάληζε ζεκεηψλ ζηίμεο. 

            Έηζη έρνπκε: genikitrapeza 

 

3. Γηα ηελ παξαπάλσ έμνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο, εθαξκφδεηαη ν 

θαηαθεξκαηηζηήο. Παξάιιεια ν κεηαγισηηηζηήο πξαγκαηνπνηεί ηηο 

αληηζηνηρίεο ζην ειιεληθφ αιθάβεην. Η κεηαγιψηηηζε ησλ πξψησλ 6 

ραξαθηήξσλ πεξηγξάθεθε ζε πξνεγνχκελν παξάδεηγκα νπφηε ζεσξνχκε φηη 

έρνπκε θηάζεη ζην ζεκείν πνπ έρνπκε: 

γεληθε 

 

4. πλερίδνληαο κε ηνλ επφκελν ραξαθηήξα, ν νπνίνο είλαη κνλνζήκαληνο θαη 

έρνπκε: 

γεληθεη 

 

5. Δθφζνλ ε παξαπάλσ έμνδνο ζχκθσλα κε ην ιεμηθφ δελ απνηειεί πξφζεκα 

θάπνηαο ειιεληθήο ιέμεο, θαη ζην πξνεγνχκελν βήκα θαηαθεξκάηηζεο είρακε 

πιήξεο ηαχηηζε κε φξν ηνπ ιεμηθνχ, ε έμνδνο ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο 

θαηαγξάθεηαη ζηε ιίζηα κε ηηο εμαγφκελεο ιέμεηο θιεηδηά. 

 

6. Η δηαδηθαζία ζπλερίδεη απφ ηε ζέζε πνπ ηεξκάηηζε θαηά ηεο εμαγσγή ηεο 

πξψηεο ιέμεο θιεηδί. Πιένλ δειαδή ε είζνδνο ηνπ θαηαθεξκαηηζηή είλαη: 

trapeza 

 

7. Ο θαηαθεξκαηηζηήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κεηαγισηηηζηή πξνζπειαχλνπλ ην 

παξαπάλσ αιθαξηζκηηηθφ θαη φηαλ θηάζνπλ ζηνλ ηειεπηαίν ραξαθηήξα 

έρνπκε: 
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trapeza 

 

8. Δθφζνλ έρνπκε θηάζεη ζηνλ ηειεπηαίν ραξαθηήξα, θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

έιεγρν ζην ιεμηθφ έρνπκε πιήξε ηαπηηζε, ν παξαπάλσ φξνο εγγξάθεηαη ζηε 

ιίζηα κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά. 

 

9. Δθφζνλ δελ ππάξρεη άιιε είζνδνο γηα ηνλ θαηαθεξκαηηζηή, ε δηαδηθαζία 

ηεξκαηίδεη θαη επηζηξέθνληαη νη ιέμεηο θιεηδηά: 

γεληθε 

ηξαπεδα 
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6 Πεηξακαηηθή Αμηνιόγεζε 

ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ε πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε κε 

ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ ζηελ αθξηβή 

αλαγλψξηζε ιέμεσλ θιεηδηψλ ζε ειιεληθά URLs.    

6.1 Πεηξακαηηθά δεδνκέλα 

Γηα λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο κειέηεο απηήο, ε 

παξαπάλσ κεζνδνινγία εθαξκφζηεθε ζε έλα ζχλνιν απφ URLs. Σν ζχλνιν ησλ 

πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ ζπιιέρζεθε ρεηξνθίλεηα θαη απνηειείην απφ 1000 URLs. 

Γηα ηελ απνθπγή δηπινηχπσλ ηα URLs θαλνληθνπνηήζεθαλ ψζηε λα είλαη δηαθξηηά 

θαη κνλαδηθά θαη αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθά domains. Πξνθαλψο, ζην ζχλνιν ηνπο 

επξφθεηην γηα URLs πνπ πεξηείραλ ειιεληθέο ιέμεηο. 

Με ηε ρξήζε εληφο crawler γεληθνχ ζθνπνχ θάζε ηζηνζειίδα πνπ αληηζηνηρνχζε ζηα 

παξαπάλσ URLs θαηεβάζηεθε, θαη εμήρζεζαλ νη κεηα-ιέμεηο θιεηδηά (ιέμεηο-θιεηδηά 

πνπ έρνπλ νξηζηεί σο αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζέκαηνο θαη βξίζθνληαη ζαλ ηηκέο ζηνπο 

html κεηα-φξνπο) θαζψο θαη ν ηίηινο. Η επηινγή ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ 

έγηλε εθφζνλ θαη ν ηίηινο θαη νη κεηα-φξνη δίλνληαη απφ ην ζπγγξαθέα ηεο εθάζηνηε 

ηζηνζειίδαο σο αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ ζεκαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Απφ ην παξαπάλσ ζχλνιν δεδνκέλσλ, ν crawler θαηάθεξε λα θαηεβάζεη ηηο 958. Απφ 

απηέο νη 942 πεξηήραλ ηίηιν, 547 πεξηήραλ κέηαιέμεηο-θιεηδηά ελψ κφλν 400 πεξηήραλ 

θαη ηίηιν θαη κέηαιέμεηο-θιεηδηά. εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 

ηζηνζειίδα δελ πεξηείρε νχηε ηίηιν νχηε κέηαιέμεηο-θιεηδηά, ε κφλε δηαζέζηκε 

πιεξνθνξία γη απηήλ, εθηφο θπζηθά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, ήηαλ ην URL. Γηα ηα 
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πεηξάκαηα πνπ αθνινχζεζαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν νη ηζηνζειίδεο πνπ πεξηείραλ 

θαη ηίηιν θαη κέηαιέμεηο-θιεηδηά. 

Γηα ηελ παξαγσγή ησλ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ, ζπγθξίζεθαλ νη ιέμεηο θιεηδηά 

πνπ εμήρζεζαλ κε ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν κε ηνλ ηίηιν θαη ηηο κέηαιέμεηο-θιεηδηά 

πνπ εμήγαγε ν crawler.  Γηα λα αμηνινγεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζηνλ 

εληνπηζκφ έγθπξσλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζε ειιεληθά URLs, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν 

πεηξάκαηα:  

 έλα κε ηε ρξήζε ηνπ θαηαθεξκαηηζηή θαη 

 έλα κε ηε ρξήζε ηνπ θαηαθεξκαηηζηή θξπκκέλσλ ιέμεσλ 

 

6.2 Πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 

Κάζε ιέμε πνπ εμήρζε απφ ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν αλαδεηείηαη κε ηνλ ηίηιν θαη ηηο 

κεηαιέμεηο-θιεηδηα, θαη κφλν αθξηβέο ηαίξηακα (exact match) είλαη απνδεθηφ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ θαηαθεξκαηηζηή, ζην 49% ησλ εμαγφκελσλ ιέμεσλ θιεηδηψλ 

βξέζεθε ζηνλ ηίηιν ηνπ URL, ην 43% ζηηο κεηαιέμεηο-θιεηδηά θαη ην 33% θαη ζηνλ 

ηίηιν θαη ζηηο κεηαιέμεηο-θιεηδηά. Με ηε ρξήζε ηνπ θαηαθεξκαηηζηή θξπκκέλσλ 

ιέμεσλ ηα πνζνζηά απηά είλαη αξθεηά ρακειφηεξα, ιφγσ ηνπ κέγάινπ αξηζκνχ 

παξαγφκελσλ ιέμεσλ αλά URL. 

Η θχξηα αδπλακία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηαλ νλνκαηηθέο νληφηεηεο πεξηέρνληαη ζην 

ειιεληθφ URL, αδπλαηεί λα ηηο αλαγλσξίζεη. Έηζη, είλαη κε απνηειεζκαηηθφ λα 

πξνζπαζεί λα εμάγεη ιέμεηο θιεηδηά απφ απηέο. αλ ζπλέπεηα, ηα πξνθχπηνληα 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη παξαπιαλεηηθά εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα νλνκαηηθέο 

νληφηεηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζην ιεμηθφ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πίλαθα (http://www.iatridis.gr/), ε επσλπκία ηεο επηρείξεζεο πνπ απνηειείηαη θάπνην 

επψλπκν, ζπγρέεηαη κε ηε ιέμε «ηαηξνί» πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ην ιεμηθν. 

Δπηπξνζζέησο, έλα κεγάιν πνζνζηφ ηζηνζειίδσλ ζηνλ ηίηιν ή/θαη ζηηο κεηαιέμεηο-

θιεηδηά, πεξηήραλ ιέμεηο φπσο «Δηζαγσγή», «Αξρηθή ζειίδα», ην ίδην ην domain, 

ιέμεηο κε ειιεληθέο, ιέμεηο ζε greeklish, αληί γηα νλνκαηηθέο θξάζεηο πνπ λα 

παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ην ζεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζειίδαο.  

Δπίζεο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη ειιεληθέο ιέμεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή 

θιηηφηεηα. Έηζη, εθφζνλ θάζε ιέμε κπνξεί λα απαληεζεί ζε ηφζν πνιινχο 
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δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο, ην αθξηβέο ηαίξηαζκα δελ ζα αλαγλψξηδε ηελ νκνηφηεηα ησλ 

ιέμεσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ζα ήηαλ ειιηπή. Με αθνξκή ηελ παξαηήξεζε απηή, έλαο 

ιεκκαηνπνηεηήο ζα κπνξνχζε λα ελζσκαησζεί ζηε δηαδηθαζία ζχγθξηζεο.  

ρνιηάδνληαο ηψξα ην παξάδεηγκα ηνπ πίλαθα γηα ηελ θιηηφηεηα 

(http://www.ellinikospiti.gr), εθφζνλ απφ ηηο ζπγθξίζεηο ζην ιεμηθφ επηιέγεηαη εθείλε 

κε ην κέγηζην κήθνο, θαη αλ νη ιέμεηο δελ πεξηέρνπλ θάπνην δηαρσξηζηηθφ, ιφγσ 

θιηηφηεηαο κπνξεί γίλεη ιάλζαζκέλν ηαίξηαζκα θαη λα ραζνχλ ιέμεηο πνπ βξίζθνληαη 

ζηε ζπλέρεηα, δίλνληαο έηζη ειιηπή απνηειέζκαηα. 

ηελ πεξίπησζε ησλ νκφθσλσλ (http://www.mila-elefthera.gr/), εμάγνληαη φιεο νη 

δπλαηέο πεξηπηψζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηε κεηαγιψηηηζε ηνπ URL θαη αληηζηνηρνχλ 

ζε φξν ηνπ ιέμηθνχ. Έηζη ζην ζχλνιν ησλ εμαγφκελσλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πεξηέρνληαη 

θαη ιέμεηο κε ζρεηηθέο ηνπ ζέκαηνο νδεγφληαο ζε ιαλζαζκέλν ζεκαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ειεπζεξία πνπ παξέρεη ε ειιεληθή γιψζζα φζνλ αθνξά ηε 

δεκηνπξγία ζχλζεησλ ιέμεσλ (http://www.gatospito.com/), παξαηεξνχκε φηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε ζχλζεηε ιέμε δελ ππάξρεη ζην ιεμηθφ, δελ κπνξνχλ πάληα λα 

αλαγλσξηζηνχλ ηα ζπζηαηηθά ηεο. Βέβαηα ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ιαλζαζκέλα, 

αιιά ειιηπή. 

Όζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο ππεξθαιχςεο (http://www. skeftomastellinika.com/), 

ζχλεζεο ηαθηηθή ζε URLs (θαη φρη κφλν ζηα ειιεληθά), ην πξφβιεκα επηιχεηαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ θαηαθεξκαηηζηή θξπκκέλσλ ιέμεσλ. 

Η απνπζία ζεκείσλ ηνληζκνχ ζην ιαηηληθφ αιθάβεην πξνθαιεί ζχγρπζε ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο ηνπ πίλαθα (http://www.politis-chios.gr/) φπνπ ε greeklish ιέμε 

αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο κεηαγισηηίζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή 

απαηηείηαη θαη ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε κε ηα ζπκθξαδφκελα. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην ρεηξηζκφ ζπληκήζεσλ (http://www.tapote.gr/), γηα ηα 

παξαπάλσ πεηξάκαηα, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ιίζηα κε ηηο ζπρλφηεξεο ζπληκήζεηο θαη 

ζπληνκνγξαθίεο, ε νπνία φκσο ζα πξέπεη λα εκπινπηηζηεί. Βέβαηα, ζηελ πεξίπησζε 

άγλσζηεο ζχληκεζεο, ε κεζνδνινγία ζα απνηπγράλεη. 
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URL Keywords Extracted Correct Keywords Explanation 

http://www.pamediakopes.gr/ πάκε,  

δηαθνπέο 

πάκε,  

δηαθνπέο 

 

Two-keyword URL 

http://www.politis-chios.gr/ πνιίηεο,  

πσιεηήο, 

Υίνο 

 

πνιίηεο,  

Υίνο 

Ambiguous Greeklish term
 

http://www.mila-elefthera.gr/ κήια,  

κίια,  

ειεχζεξα 

 

κίια  

ειεχζεξα 

Homophones 

http://www.ellinikospiti.gr ειιεληθφο ειιεληθφ,  

ζπίηη 

 

Inflection 

http://www.iatridis.gr/ ηαηξνί Ιαηξίδεο Named entity 

 

http://www.gatospito.com/ 

 

γάηνο γαηφζπηην 

 

Unknown compound 

http://www. skeftomastellinika.com/ ζθεθηφκαζηε,  

λίθα 

ζθεθηφκαζηε,  

ειιεληθά 

 

Word Overlapping 

 

http://www.tapote.gr/ πνηέ ΣΑΠΟΣΔ Unknown abbreviation 

 

Πίλαθαο 9 Δηδηθέο Πεξηπηώζεηο  - Παξαδείγκαηα 
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πκπεξαζκαηηθά, παξ‟ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πνπ θαζηζηνχλ ηελ κέζνδν 

επηξξεπή ζε ιάζε, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ζε γεληθέο γξακκέο, ε πξνηεηλφκελε 

ηερληθή κπνξεί απνηειεζκαηηθά λα ζπιιάβεη έλα αμηνζεκείσην πνζφ έγθπξσλ ιέμεσλ 

θιεηδηψλ απφ URLs. Σν γεγνλφο απηφ, παξάιιεια κε ηελ αλαγλσξηζκέλε απψιεηα 

ππαξρφλησλ ηερληθψλ εληνπηζκνχ ιέμεσλ θιεηδηψλ ζε ειιεληθά URLs επηβεβαηψλεη 

ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ δπλακηθή ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο νξγάλσζεο ηνπ ειιεληθνχ δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ βαζηζκέλε απνθιεηζηηθά 

ζηελ αλάιπζε ησλ URLs ηνπο. 
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7 Σπκπεξάζκαηα 

ε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάζηεθε κηα κεζνδνινγία εμαγσγήο ιέμεσλ θιεηδηψλ 

εζηηαζκέλε ζε ειιεληθά URLs. Η πξνηεηλφκελε ηερληθή απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά 

ππνζπζηήκαηα: έλαλ θαηαθεξκαηηζηή θαη έλα κεραληζκφ κεηαγιψηηηζεο. Ο 

κεραληζκφο κεηαγιψηηηζεο παξάγεη φιεο ηηο πηζαλέο κεηαγισηηίζεηο, κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα κεησζνχλ νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί κεηψλνληαο ην ππνινγηζηηθφ θφζηνο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ην URL πεξηέρεη πεξηζζφηεξνπο ην ελφο φξνπο, ρξεηάδεηαη ν 

θαηαθεξκαηηζηήο ψζηε λα ηκεκαηνπνηήζεη ηελ είζνδν ζε έγθπξεο ιέμεηο. Με βάζε ηα 

πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, ε εξγαζία απηή ππνδεηθλχεη φηη κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπαζηνπλ πνηνηηθνί εμαγσγείο ιέμεσλ θιεηδηψλ γηα ειιεληθέο ηζηνζειίδεο νη 

νπνίνη λα βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο δηεπζχλζεηο URL. 

Η θαηλνηνκία ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη φηη αζρνιείηαη κε κε-αγγιηθά URLs, 

ζπγθεθξηκέλα URLs πνπ πεξηέρνπλ ειιεληθνχο φξνπο κεηεγξακέλνπο κε ιαηηληθνχο 

ραξαθηήξεο. Παξφκνηα κεζνδνινγία, ελζσκαηψλνληαο θπζηθά ηνπο αλάινγνπο 

θαλφλεο αληηζηνίρεζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη γηα άιιεο γιψζζεο πνπ 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο δηγξαθίαο. 

Η κειινληηθή εξγαζία εζηηάδεηαη αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηα αθφινπζα ζέκαηα. Η 

δηαρείξηζε ησλ ζπληκήζεσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηνλ ηνκέα ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ URLs. Γηα ηε κειέηε απηή ρξεζηκνπνηήζακε κηα ιηζηα ησλ ζπρλψλ 

ζπληνκνγξαθηψλ. Ωζηφζν, πξαγκαηνπνηείηαη εξγαζία γηα έλαλ αλαγλσξηζηή 

ζπληνκνγξαθηψλ κε ζθνπφ λα εθαξκνζηεί ζε ειιεληθά URLs. Δπηπιένλ, ζρεδηάδεηαη 

λα βειηησζεί ε απφδνζε ηνπ θαηαθεξκαηηζηή θξπκκέλσλ ιέμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζεί ε εμαγσγή ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην URL. Δξγαδφκαζηε 
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επίζεο γηα ηελ πξνζζήθε ελφο αιγφξηζκνπ ιεκκαηνπνίεζεο πνπ ζα εθαξκφδεηαη ζε 

θάζε ιέμε-θιεηδί πνπ εμάγεηαη θαζψο θαη  ηελ ζχλδεζε κε ην Wordnet [16] γηα ηε 

ιήςε ζπλσλχκσλ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα βειηησκέλε αληηζηνηρία κεηαμχ 

ιέμεσλ-θιεηδηψλ URL θαη ηνπ ηίηινπ ή ησλ κεηα-ιέμεσλ θιεηδηψλ. Σέινο, ε 

παξαπάλσ κεζνινγία ζα ελζσκαησζεί ζε έλαλ εζηηαζκέλν crawler πνπ ζα έρεη σο 

ζηφρν ην ειιεληθφ δηαδίθηπν. 
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9 Παξάξηεκα 

9.1 Κώδηθαο Υινπνίεζεο 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Windows.Forms; 

using System.Text; 

using System.Data.SqlServerCe; 

using System.Data; 

using System.Diagnostics; 

using System.IO; 

using System.Collections; 

using System.Text.RegularExpressions; 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Xml; 

 

using TaggerTools; 

using WordnetTools; 

 

using System.Net; 
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using System.Runtime.Serialization; 

using System.Threading; 

using System.IO.Compression; 

using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary; 

 

 

 

namespace UrlKeywordsTools 

{ 

    public class Greeklish 

        { 

            #region constructors 

 

            public Greeklish() 

            { 

 

                Greeklish2Greek = new Dictionary<string, string>(); 

                urltok = new TreeTaggerTools(); 

                UsefulTokens = new List<string>(); 

                 

                UsefulTokens.Add("blogspot"); 

                UsefulTokens.Add("org"); 

                UsefulTokens.Add("edu"); 

                UsefulTokens.Add("wordpress"); 

                UsefulTokens.Add("page"); 

                UsefulTokens.Add("news"); 

                UsefulTokens.Add("tripod"); 

                UsefulTokens.Add("livejournal"); 

                UsefulTokens.Add("tripod"); 
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                UsefulTokens.Add("info"); 

                UsefulTokens.Add("pblogs"); 

                UsefulTokens.Add("com"); 

                UsefulTokens.Add("cy"); 

 

 

 

 

                rgx = new Regex("(ks|ps|ch|ou|au|gg|gk)"); 

                diphthong = new Dictionary<string, string>(); 

                diphthong.Add("ks", "μ"); 

                diphthong.Add("ps", "ς"); 

                diphthong.Add("ch", "ρ"); 

                

                diphthong.Add("ou", "νπ"); 

                diphthong.Add("au", "απ"); 

                diphthong.Add("gg", "γγ"); 

                diphthong.Add("gk", "γθ"); 

               

                rgx2 = new Regex("(a|c|f|g|k|l|m|n|p|q|r|t|w|y|z)"); 

 

                directTrans = new Dictionary<string, string>(); 

                directTrans.Add("a", "α"); 

                directTrans.Add("c", "k"); 

                directTrans.Add("k", "θ"); 

                directTrans.Add("l", "ι"); 

                directTrans.Add("m", "κ"); 

                directTrans.Add("n", "λ"); 

                directTrans.Add("p", "π"); 
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                directTrans.Add("q", "θ"); 

                directTrans.Add("r", "ξ"); 

                directTrans.Add("w", "σ"); 

                directTrans.Add("y", "π"); 

                directTrans.Add("z", "δ"); 

 

 

 

               Combinations =  new Dictionary<string, List<string>>(); 

               Combinations.Add("b", new List<string>()); 

               Combinations["b"].Add("β");  

               Combinations["b"].Add("κπ"); 

               Combinations.Add("d", new List<string>()); 

               Combinations["d"].Add("λη"); 

               Combinations["d"].Add("δ"); 

               Combinations.Add("e", new List<string>()); 

               Combinations["e"].Add("ε"); 

               Combinations["e"].Add("αη"); 

               Combinations.Add("g", new List<string>()); 

               Combinations["g"].Add("γ"); 

               Combinations["g"].Add("γθ"); 

               Combinations["g"].Add("γγ"); 

               Combinations.Add("h", new List<string>()); 

               Combinations["h"].Add("ε"); 

               Combinations["h"].Add("ρ"); 

               Combinations.Add("i", new List<string>()); 

               Combinations["i"].Add("η"); 

               Combinations["i"].Add("ε"); 

               Combinations["i"].Add("π"); 
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               Combinations["i"].Add("νη"); 

               Combinations["i"].Add("εη"); 

               Combinations.Add("j", new List<string>()); 

               Combinations["j"].Add("γ"); 

               Combinations["j"].Add("ηδ"); 

               Combinations.Add("o", new List<string>()); 

               Combinations["o"].Add("ν"); 

               Combinations["o"].Add("σ"); 

               Combinations.Add("u", new List<string>()); 

               Combinations["u"].Add("π"); 

               Combinations["u"].Add("νπ"); 

               Combinations.Add("v", new List<string>()); 

               Combinations["v"].Add("π"); 

               Combinations["v"].Add("β"); 

               Combinations.Add("x", new List<string>()); 

               Combinations["x"].Add("ρ"); 

               Combinations["x"].Add("μ"); 

               Combinations.Add("f", new List<string>()); 

               Combinations["f"].Add("θ"); 

               Combinations["f"].Add("π"); 

               Combinations.Add("s", new List<string>()); 

               Combinations["s"].Add("ζ"); 

               Combinations["s"].Add("ο"); 

               Combinations.Add("k", new List<string>()); 

               Combinations["k"].Add("θ"); 

            } 

            #endregion 

 

            #region members 
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            Dictionary<string, string> diphthong; 

            Dictionary<string, string> directTrans; 

  

            List<string> UsefulTokens; 

            List<string> keywords; 

            TreeTaggerTools urltok; 

            myTrie WordTree; 

            string activeDir; 

            Dictionary<string, string> Greeklish2Greek; 

         

         

            Dictionary<string, List<string>> Combinations; 

 

 

            Regex rgx2; 

            Regex rgx3; 

            #endregion 

             

            #region functions 

 

            public string Transliterate(string token) 

            { 

                string token2; 

               //ta 2 prwta ta kanei sigoura 

                MatchEvaluator myEvaluator = new MatchEvaluator(ReplaceDiphthong); 

                token2 = rgx.Replace(token, myEvaluator); 

                 

                MatchEvaluator myEvaluator2 = new MatchEvaluator(ReplaceDirect); 
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               token2 = rgx2.Replace(token2, myEvaluator2); 

 

                //edw arxizei to mats 

                MatchEvaluator myEvaluator3 = new MatchEvaluator(ReplaceDokimes); 

                token2 = rgx3.Replace(token2, myEvaluator3); 

                return token2; 

               } 

 

            public string TransliterateSure(string token) 

            { 

                string token2; 

                

                MatchEvaluator myEvaluator = new MatchEvaluator(ReplaceDiphthong); 

                token2 = rgx.Replace(token, myEvaluator); 

 

                MatchEvaluator myEvaluator2 = new MatchEvaluator(ReplaceDirect); 

                token2 = rgx2.Replace(token2, myEvaluator2); 

 

                

                return token2; 

            } 

 

            public void CompoundWordTransliteration(string token, ref List<string> mar) 

            { 

                 

                Regex objAlphaPattern = new Regex("[^a-zA-Z]"); 

                Regex numberPattern = new Regex("[0-9]"); 

 

                token = TransliterateSure(token); 
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                List<string> mar2 = new List<string>(); 

 

                #region transmachine 

                for (int i = 0; i < token.Length; i++) 

                { 

 

                    if (numberPattern.IsMatch(token[i].ToString())) 

                    { 

                        continue; 

                    } 

                    bool problem = true; 

                    #region i=0 

                    if (i == 0) 

                    { 

                        if (objAlphaPattern.IsMatch(token[i].ToString())) 

                        { 

                            

                            if ((WordTree.BoolGetMachingWords(token[i].ToString())) > 0) 

                            { 

                                //valton sth lista 

                                mar.Add(token[i].ToString()); 

                                problem = false; 

                            } 

 

                            if ((token[i].Equals('η')) && (i < (token.Length) - 2) && (token[i + 

1].Equals('h'))) 

                            { 

                                if ((WordTree.BoolGetMachingWords('ζ'.ToString())) > 0) 
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                                { 

                                    mar.Add('ζ'.ToString()); 

                                    problem = false; 

 

                                } 

                            } 

                            if ((token[i].Equals('π')) && (i < (token.Length) - 2) && (token[i + 

1].Equals('h'))) 

                            { 

                                if ((WordTree.BoolGetMachingWords('θ'.ToString())) > 0) 

                                { 

                                    mar.Add('θ'.ToString()); 

                                    problem = false; 

 

                                } 

                            } 

                        } 

                  

                        else 

                        { 

                            List<string> tmp = Combinations[token[i].ToString()]; 

                             

                            foreach (string temp in Combinations[token[i].ToString()]) 

                            { 

                                

                                if ((WordTree.BoolGetMachingWords(temp)) > 0) 

                                { 

                                    //valton sth lista 

                                    mar.Add(temp); 
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                                    problem = false; 

 

                                } 

                            } 

                        } 

                        if (problem) 

                        { 

                            CompoundWordTransliteration(token.Substring(i+1), ref mar); 

                            break; 

                        } 

                    } 

                    #endregion 

                    #region last 

                    else if (i == token.Length-1) 

                    { 

                        int marc = mar.Count(); 

                       

                        #region greek 

                        if (objAlphaPattern.IsMatch(token[i].ToString())) 

                        { 

 

                            for (int j = 0; j < marc; j++) 

                            { 

 

                                if (!mar[j].EndsWith("$")) 

                                { 

                                    string str = mar[j]; 

                                    bool exactmatch = false; 
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                                    if ((WordTree.BoolGetMachingWords(str + token[i])) > 0) 

                                    { 

                                        List<string> teliko = WordTree.GetMachingWords(str + 

token[i]); 

                                        

                                        foreach (string la in teliko) 

                                        { 

                                            if (la.Equals(str + token[i])) 

                                            { 

                                                mar.Add(la); 

                                                exactmatch = true; 

                                            } 

 

                                        } 

                                        

                                        problem = false; 

 

 

                                    } 

 

                                    mar[j] = str + "$"; 

                                    

                        

                                } 

                                else 

                                { 

                                    continue; 

                                } 
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                            } 

                        } 

 

                        #endregion 

 

                        

                        else 

                        { 

                            #region deneinaiellhniko 

                           

                            for (int j = 0; j < marc; j++) 

                            { 

                                if (!mar[j].EndsWith("$")) 

                                { 

                                    string tmpstr = mar[j]; 

                                    bool exactmatch = false; 

                                        foreach (string temp in Combinations[token[i].ToString()]) 

                                        { 

 

                                            if ((WordTree.BoolGetMachingWords(tmpstr + temp)) > 

0) 

                                            { 

   

                                              

                                                List<string> teliko = 

WordTree.GetMachingWords(tmpstr + temp); 

                                                foreach (string la in teliko) 

                                                { 

                                                    if(la.Equals(tmpstr + temp)) 
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                                                    { 

                                                        mar.Add(la); 

                                                        exactmatch = true; 

                                                         

                                                    } 

 

                                                } 

                                              

                                                problem = false; 

                                            } 

                                        } 

                                        mar[j] = tmpstr + "$"; 

                               

                                } 

                         

                                 

                            }//end for 

                        } 

                            #endregion deneinaiellhniko 

                    } 

                    #endregion last 

                    //gia i>0 

                    else 

                    { 

                        int marc = mar.Count(); 

                         

                        #region greek 

                        if (objAlphaPattern.IsMatch(token[i].ToString())) 

                        { 



 

108 

 

                            for (int j = 0; j < marc; j++) 

                            { 

                               

                                if (!mar[j].EndsWith("$")) 

                                { 

                                string str = mar[j]; 

                                 

                             

                                if ((WordTree.BoolGetMachingWords(str + token[i])) > 0) 

                                { 

 

                                    mar.Add(str + token[i]); 

                                    List<string> teliko = WordTree.GetMachingWords(str + 

token[i]); 

 

                                    foreach (string la in teliko) 

                                    { 

                                        if (la.Equals(str + token[i])) 

                                        { 

                                            mar.Add(la);                                             

                                        } 

                                    } 

                                    problem = false;                      

 

                                } 

                                if ((token[i].Equals('η')) && (i < (token.Length) - 2) && (token[i 

+ 1].Equals('h'))) 

                                { 

                                    if ((WordTree.BoolGetMachingWords(str + 'ζ')) > 0) 
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                                    { 

                                        mar.Add(str + 'ζ'); 

                                        problem = false; 

                                       

                                    } 

                                } 

                                if ((token[i].Equals('π')) && (i < (token.Length) - 2) && (token[i 

+ 1].Equals('h'))) 

                                { 

                                    if ((WordTree.BoolGetMachingWords(str + 'θ')) > 0) 

                                    { 

                                        mar.Add(str + 'θ'); 

                                        problem = false; 

                                      

 

                                    } 

                                }  

                                    mar[j] = str + "$"; 

                                 

                            } 

                                else 

                                { 

                                    continue; 

                                }  

                            } 

                        } 

 

                        #endregion 

                        else 
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                        { 

                            #region deneinaiellhniko 

                           

                            for (int j = 0; j < marc; j++) 

                            { 

                                if (!mar[j].EndsWith("$")) 

                                { 

                                string tmpstr = mar[j]; 

                                 

                                if ((token[i].Equals('h')) && (mar[j].EndsWith("ζ"))) 

                                { 

                                    continue; 

                                } 

                                else if ((token[i].Equals('h')) && (mar[j].EndsWith("θ"))) 

                                { 

                                    continue; 

                                } 

 

                                else 

                                { 

 

                                    foreach (string temp in Combinations[token[i].ToString()]) 

                                    { 

 

                                        if ((WordTree.BoolGetMachingWords(tmpstr + temp)) > 0) 

                                        { 

                                            mar.Add(tmpstr + temp); 

                                            List<string> teliko = WordTree.GetMachingWords(tmpstr 

+ temp); 
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                                            foreach (string la in teliko) 

                                            { 

                                                if (la.Equals(tmpstr + temp)) 

                                                { 

                                                    mar.Add(la); 

                                                    

                                                } 

 

                                            } 

                                            problem = false; 

 

 

                                        } 

 

                                        else { } 

                                    } 

                                        mar[j] = tmpstr + "$"; 

 

                                } 

                            } 

                            else 

                            { 

                            continue; 

                            } 

                            } 

 

                        } 

                #endregion deneinaiellhniko 
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                        } 

 

                    if (problem) 

                    { 

                        if (mar.Count() > 1) 

                        { 

                            mar[mar.Count() - 1] = mar[mar.Count - 1] + "#"; 

                        } 

          CompoundWordTransliteration(token.Substring(i), ref mar); 

                      break; 

                    } 

                         

                } 

                #endregion 

 

        } 

 

 

            public List<string> TokenKeywordExtraction(string token) 

            { 

                List<string> final = new List<string>(); 

                List<string> final2 = new List<string>(); 

               

                CompoundWordTransliteration(token, ref final2); 

                //HiddenKeywordExtraction(token, ref final2); 

                             foreach (string ma in final2) 

                { 

                    if ((ma.EndsWith("$#$")) && (ma.Length - 3 > 3)) 

                    { 
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                        final.Add(ma.Substring(0, ma.Length - 3)); 

                    } 

 

                    if (((ma.EndsWith("$#")) && (ma.Length - 2 > 2))) 

                    { 

                        final.Add(ma.Substring(0, ma.Length - 2)); 

                    } 

                    if ( (!ma.EndsWith("#"))&&(!ma.EndsWith("$"))) 

                    { 

                        final.Add(ma); 

                    } 

         

                } 

 

    

               System.Collections.Generic.IEnumerable<string> tokenkeywords = 

final.Distinct(); 

               return  tokenkeywords.ToList<string>(); 

             

                              

 

            } 

            public void HiddenKeywordExtraction(string prefix, ref List<string> mar) 

            { 

                for (int i=0; i<prefix.Length-2; i++) 

                { 

                    CompoundWordTransliteration(prefix.Substring(i),ref mar); 

                } 
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            } 

 

            public List<string> URLKeywordExtraction(string url) 

            { 

                keywords = new List<string>(); 

                

                List<string> tmpOutput; 

                Uri myuri = new Uri(url); 

                List<string> tokList = urltok.TokenizeDocFast(myuri.Authority); 

                foreach (string c in tokList) 

                { 

                    if ((c != "www") && (c != "net")&& (c != "gr")) 

                    { 

                        if (UsefulTokens.Contains(c)) 

                        { 

                            keywords.Add(c); 

                        } 

                        else 

                        { 

                        tmpOutput = new List<string>(); 

                        tmpOutput = TokenKeywordExtraction(c); 

                        keywords.AddRange(tmpOutput); 

                        } 

                    } 

 

                } 

                return keywords; 

 

            } 
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            public string ReplaceDiphthong(Match m) 

            // Replace each Regex match              

            { 

 

                if (diphthong.ContainsKey(m.Value)) 

                { 

                    return this.diphthong[m.Value]; 

                } 

                else 

                    return m.Value; 

            } 

 

            public string ReplaceDirect(Match m) 

            // Replace each Regex match              

            { 

 

                if (directTrans.ContainsKey(m.Value)) 

                { 

                    return this.directTrans[m.Value]; 

                } 

                else 

                    return m.Value; 

            } 

 

            public string ReplaceDokimes(Match m) 

            // Replace each Regex match              

            { 

 

                if (dokimes.ContainsKey(m.Value)) 
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                { 

                    return this.dokimes[m.Value]; 

                } 

                else 

                    return m.Value; 

            } 

 

        } 

              

            #endregion 

} 

  

        

 

 

9.2 Πεηξακαηηθό ζύλνιν δεδνκέλωλ 

http://adespotikoukla.blogspot.com/ 

http://adiavroxoi.blogspot.com/. 

http://aeroporika-eisitiria.blogspot.com/ 

http://aformi.wordpress.com/ 

http://aggelies.exnet.gr/ 

http://aggelies.politis-news.com/ 

http://aggelies.uoi.gr/ 

http://aggelies.vres.gr/ 

http://agones.gr 

http://agora-kallithea.gr/ 

http://agrupnoipolites.wordpress.com/ 

http://akinita.aggelies.net.gr/ 

http://akrodeksia.blogspot.com/ 
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http://alfavita.gr/ 

http://alithinapsemata.wordpress.com 

http://amfilegomena.wordpress.com 

http://anemos.page.tl/ 

http://anoihtipoli.gr/ 

http://anoiksi.com 

http://apasxolisi.wordpress.com 

http://apolitistosteki.blogspot.com/ 

http://asteiakia.gr/ 

http://astrolisto.net/  

http://bgalteeukolaxrimata.blog.com/ 

http://deltio-kairou.blogspot.com/ 

http://deltio.radio98fm.org 

http://dhmopshfisma.blogspot.com/ 

http://diafimisi.blogspot.com/ 

http://diagonismos.gr/ 

http://didaskw.blogspot.com/ 

http://dimotiko.tripod.com 

http://dimotikosafari.blogspot.com/ 

http://dinatos.blogspot.com/ 

http://dioikisi.gr 

http://dunamitis.blogspot.com/ 

http://e-aitisi.sch.gr 

http://e-asfaleia.com/  

http://e-elastika.gr/ 

http://eglimatikotita.blogspot.com/ 

http://egolpio.wordpress.com/ 

http://eida.matia.gr/ 

http://ektos-dromou.blogspot.com 
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http://elastika-zhlakakh.car.gr/ 

http://ellinas-xoris-ellada.blogspot.com/  

http://ellinasblog.blogspot.com 

http://ellines-albanoi.blogspot.com/ 

http://elliniko-steki.blogspot.com/ 

http://ellinikofos.blogspot.com/ 

http://ellinikoistologio.blogspot.com/ 

http://ellinikopneuma.blogspot.com/ 

http://ellinikospolitismos-eap.blogspot.com/ 

http://elpida-vs-karkinos.blogspot.com/ 

http://emporiko.law.uoa.gr/ 

http://enimerwsi.wordpress.com/ 

http://entasifm.org 

http://enthemata.wordpress.com/ 

http://epilogi-epitokio.gr/ 

http://episkiasis.wordpress.com/ 

http://episkiasis.wordpress.com/ 

http://ereuna.wordpress.com 

http://exoumeapopsi.blogspot.com/ 

http://extraxrimata.gr/ 

http://exypno.blogspot.com/ 

http://f-anazitisi.farmakeutikoskosmos.gr/ 

http://filmakia.com/ 

http://filologos10.wordpress.com/ 

http://fos-texnes.blogspot.com 

http://giagelia.com/ 

http://glypto.wordpress.com 

http://gnorimies.net/ 

http://goneis-peiramatiko-pan-patras.gr/ 
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http://goneis.gr/ 

http://grifoi.clik.gr 

http://gunaika.blogspot.com/ 

http://ierapostoli.wordpress.com 

http://imerafm.gr 

http://internetakias.gr/ 

http://istoria.pblogs.gr/  

http://kafeneio-gr.blogspot.com/ 

http://kalavryta.net/ 

http://kalisasorexi.blogspot.com/ 

http://kapistri.blogspot.com/ 

http://karvouna.wordpress.com/ 

http://kithara.gr/ 

http://klimatismos-eksaerismos.gr/ 

http://kokkini-melissa.blogspot.com/ 

http://kouti.org/ 

http://kremala.tripod.com/ 

http://lampaki.blogspot.com 

http://logismiko.net 

http://logotherapeia.blogspot.com/  

http://magnitis.blogspot.com/ 

http://manitaritoubounou.wordpress.com/ 

http://mavro-oxi-allo-karvouno.blogspot.com/ 

http://meleth.livejournal.com 

http://meletw-syntages.blogspot.com/ 

http://melissaartschool.gr/ 

http://mesitis-thessaloniki.blogspot.com/ 

http://mesitis.info/  

http://meta-ta-fysika.blogspot.com/ 
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http://metaxeirismeno.com/ 

http://metaxirismena.blogspot.com/ 

http://metaxourgeio.wordpress.com/ 

http://methodiko.com/ 

http://mikrikouzina.blogspot.com 

http://mixanimata.gr 

http://mpampakas.wordpress.com/ 

http://mpataries.net/  

http://mpougada.pblogs.gr 

http://nees-gnorimies.pblogs.gr/ 

http://neoellines.wordpress.com/ 

http://noumero.gr/ 

http://ntetektib.com 

http://oikiaki-oikonomia.blogspot.com/ 

http://omhroi.org 

http://oroskopio.net/ 

http://ouranos.gr 

http://paidi-ygeia.pblogs.gr/ 

http://paixnidiaris.gr/ 

http://palia.kithara.gr/  

http://paliakokkinia.blogspot.com/ 

http://palioskinimatografos.blogspot.com/ 

http://pandektis.ekt.gr 

http://panorama.ert.gr 

http://papatzides.blogspot.com/ 

http://parekklisi.wordpress.com/ 

http://parelasi.com 

http://parizaki.gr/ 

http://pelekis.blogspot.com/ 
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http://periergospapagalos.blogspot.com/ 

http://perithorio.pblogs.gr/ 

http://phileleftheros.blogspot.com/ 

http://photografia.gr/ 

http://pisinahellas.gr/ 

http://pitsirikos.net/ 

http://podhlatodromoi.gr/ 

http://politikiprotasi.blogspot.com/ 

http://pontiki.com.cy 

http://portofoli.net 

http://proedros.com/  

http://programmatileorasis.gr 

http://prosfores-fylladia.gr 

http://protimoellinika.wordpress.com/ 

http://proxeneio-stop.org/ 

http://pswnio.gr/ 

http://rouxa.blogspot.com 

http://sapila.gr 

http://sarotiko.blogspot.com/ 

http://se.thelo.gr/ 

http://sintagoulis.gr/ 

http://skafos-titika.blogspot.com/  

http://skakistiko.blogspot.com/ 

http://skandalistes.blogspot.com/ 

http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/ 

http://skepes-pergoles.gr/ 

http://skoupidia.eu/ 

http://sotiras.blogspot.com/ 

http://spithes.wordpress.com/ 
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http://stakarfia.blogspot.com/ 

http://stigmes.com.gr 

http://stixoi.kithara.gr/ 

http://stoixhma.net/  

http://suvlaki.blogspot.com/ 

http://syllektiko-pazari.blogspot.com/ 

http://syntages.matia.gr/ 

http://tektonismos.blogspot.com/  

http://thalassa.in.gr/ 

http://to-mauro-ths-kardias.pblogs.gr/ 

http://to-trapezi.blogspot.com/ 

http://toellinikospititouxorou.blogspot.com/ 

http://tolimeri.blogspot.com/ 

http://tonoikaipnevmata.wordpress.com/ 

http://topaidimou.dolnet.gr/ 

http://topazari.com/ 

http://trelokouneli.blogspot.com/ 

http://vivlio.blogspot.com/ 

http://www.123paixnidia.gr/ 

http://www.123radio.gr/ 

http://www.1mesitiko.gr/ 

http://www.4epoxes.com/ 

http://www.4troxoi.gr/ 

http://www.6gymnasio.gr/ 

http://www.7meresaggelies.gr/ 

http://www.adespoto.gr/ 

http://www.aeidromon.gr/ 

http://www.aeroporika.gr 

http://www.agapiou-elastika.gr/  
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http://www.agelada.com/  

http://www.agelioforos.gr 

http://www.aggelia.gr 

http://www.aggelies-akiniton.gr/ 

http://www.aggelies-ergasias.net/ 

http://www.aggelies.info/ 

http://www.aggelies.rena.gr/ 

http://www.aggelies24.gr/ 

http://www.aggeliestanea.gr/ 

http://www.aggeliopolis.gr  

http://www.agiooros.net 

http://www.agios-andreas.gr/ 

http://www.agios-nektarios.gr/ 

http://www.agios.gr/ 

http://www.agioskosmas.gr/ 

http://www.agiosloukas.org 

http://www.agnostos.gr 

http://www.agora-enoikio.gr 

http://www.agora-katoikias.gr/  

http://www.agora-ne.gr/ 

http://www.agora-pirea.gr/ 

http://www.agora-volos.gr/ 

http://www.agora.mfa.gr/ 

http://www.agoraelastikon.gr/ 

http://www.agorapolisies.gr/ 

http://www.agrofilaki.gr/ 

http://www.agrotikianaptixi.gr 

http://www.agrotis.gr 

http://www.aima.gr 
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http://www.aimodosia.gr/ 

http://www.aimodosia.org/ 

http://www.akouseto.gr 

http://www.akrogiali-agistri.gr 

http://www.akrogiali-tolo.gr 

http://www.akrogiali.netfirms.com 

http://www.akrogialistudios.com 

http://www.aktoploika.gr/  

http://www.alisida.com 

http://www.amarantos-zantes.gr 

http://www.anaggelies.gr/ 

http://www.analysi.gr 

http://www.anamnisi.tv1.gr 

http://www.ananas.gr 

http://www.anaptixi.gr 

http://www.anatheorisi.org/  

http://www.anatoliko.gr/ 

http://www.anatropes.gr/ 

http://www.anavasi.gr 

http://www.anazitisi-online.gr/ 

http://www.anazitisirecords.com/ 

http://www.anazitisis.gr/ 

http://www.anemologio.gr/ 

http://www.anemos-volvi.gr/ 

http://www.anemos.com.gr/ 

http://www.anodiko.gr/ 

http://www.anodos.edu.gr/  

http://www.anorthosis.gr 

http://www.anorthosis.net 
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http://www.antagonistikotita.gr 

http://www.anthopoleia.com/ 

http://www.anthos.com.gr/  

http://www.anthosynthesi.gr 

http://www.antigrafo.com 

http://www.antirrisies.gr/ 

http://www.aparadektoi.gr 

http://www.apodimos.com/ 

http://www.apodosi.gr 

http://www.apogevmatini.gr 

http://www.apogevmatini.gr/ 

http://www.apokries-kozanis.gr/ 

http://www.apolafsi.gr 

http://www.apologitis.com/ 

http://www.apothema.gr/ 

http://www.aprosarmostoi.gr/ 

http://www.aretousa.gr/ 

http://www.arhitektonas.blogspot.com/ 

http://www.arkadiko-meli.gr 

http://www.arxaia.gr 

http://www.arxondas.com/ 

http://www.asfaleia.com.gr/ 

http://www.asfaleies-gr.com 

http://www.asfalistra.gr/ 

http://www.asteia-anekdota.gr/ 

http://www.asteia.net 

http://www.asteri.gr 

http://www.astiko-prasino.gr 

http://www.astra.gr/ 
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http://www.astro.gr/ 

http://www.astrologicon.org/ 

http://www.astrologos.gr/  

http://www.astynomia.gr 

http://www.asxetos.gr 

http://www.atenistas.gr 

http://www.athinaiko-odeio.gr/  

http://www.athlitikanea.gr/ 

http://www.athlos-sport.gr 

http://www.attiki-pittas.gr/ 

http://www.auto-asfalies.gr/ 

http://www.autoemporio.gr/ 

http://www.autokinito.gr 

http://www.avgo.gr/ 

http://www.basket.gr 

http://www.batteries.gr/ 

http://www.beteranos.com/  

http://www.bibliohora.gr    

http://www.bio-merimna.gr/ 

http://www.botana-tsai.gr/ 

http://www.botana.eu/ 

http://www.catalogos.gr/ 

http://www.ceramica.gr 

http://www.chania.gr 

http://www.contra.gr 

http://www.daskalos.edu.gr 

http://www.deltion.gr/ 

http://www.dermatina100.gr 

http://www.dexiosigamou.gr/ 
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http://www.diafhmish.net/ 

http://www.diafimisi.org/ 

http://www.diakopes.gr 

http://www.diakoporama.gr/ 

http://www.diakrisi.edu.gr/ 

http://www.diakrotima.gr/ 

http://www.dialextes-syntages.gr 

http://www.diaskedasi.gr 

http://www.diaskedasi.net/ 

http://www.diavolakos.gr/ 

http://www.diazygio.gr/ 

http://www.dikigorika.gr/ 

http://www.dikigorikiprotoporia.gr/ 

http://www.dikigoros.com/ 

http://www.diktio.gr 

http://www.dimotiko-pedinis.gr/ 

http://www.dimotikoradiofono.gr 

http://www.diorismos.gr 

http://www.diorismos.gr/ 

http://www.diplastopotami.gr 

http://www.dipolo.gr/ 

http://www.doreanaggelies.com 

http://www.dyadiko.gr/ 

http://www.dyslexia-goneis.gr 

http://www.e-akinita.gr/ 

http://www.e-exodos.net/ 

http://www.e-farmakeio.com 

http://www.e-forologia.gr 

http://www.e-gynaika.com 
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http://www.e-iatroi.gr/ 

http://www.e-iatros.gr/ 

http://www.e-logotherapeia.gr/ 

http://www.e-mesitis.com 

http://www.e-oikonomia.gr/ 

http://www.e-paideia.net/ 

http://www.e-pitsa.org/ 

http://www.e-pitsa.org/ 

http://www.e-selides.gr 

http://www.e-skafos.gr/ 

http://www.e-steges.eu/ 

http://www.e-syntages.gr/ 

http://www.e-synthesis.gr/ 

http://www.e-yliko.gr/ 

http://www.edrano.gr/ 

http://www.efmathia.gr 

http://www.efpolis.gr/ 

http://www.eidhseis-shmera.gr 

http://www.eikona-hxos.gr/ 

http://www.eimastegynaikes.gr 

http://www.ekfrasi.net/ 

http://www.ekfrasis.info/ 

http://www.ekloges.gr/ 

http://www.eklogika.gr 

http://www.ekpaideysh.gr/ 

http://www.ekpedefsi.gr/ 

http://www.ekpedeftikos.com/ 

http://www.ektipotiki-attikis.com/ 

http://www.el-odeio.gr/ 
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http://www.el-sxoleio.gr 

http://www.elastika-makis.gr/ 
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