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Πεξίιεςε 

Σηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζπγθξίλνληαη ηξεηο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Απηέο νη πξνζεγγίζεηο είλαη ε παξαδνζηαθή, 

ε ζεκαζηνινγηθή θαη ε γλσζηαθή. Οη δχν πξψηεο είλαη γλσζηέο πξαθηηθέο ζηνλ  

επηζηεκνληθφ ρψξν, ελψ ε ηξίηε είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηα θαη είλαη πξντφλ 

ζχγθιηζεο αλάκεζα ζηνπο ρψξνπο ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο θαη ηεο Αλάθηεζεο 

Πιεξνθνξίαο. Σ‟ απηφ ινηπφλ ην πιαίζην νξίδεηαη ε γλσζηαθή πξνζέγγηζε, θαη 

παξνπζηάδνληαη θη αμηνινγνχληαη ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πνπ εκπίπηνπλ ζηε 

ινγηθή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο. Τέινο, γίλεηαη κία πξφηαζε γηα έλα γλσζηαθφ 

ζχζηεκα αλαδήηεζεο. 
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Δπραξηζηίεο 

Καηαξρήλ νη επραξηζηίεο κνπ δε ζα κπνξνχζαλ παξά λ‟ απεπζχλνληαη ζηηο 

επηβιέπνπζεο θαζεγήηξηέο κνπ, θ. Ιδακπψ Καξάιε θαη θ. Μαξία Γξεγνξηάδνπ, 

πνπ κε ηελ αδηάιεηπηε θαζνδήγεζή ηνπο θαη κε ηηο εχζηνρεο θξηηηθέο ηνπο κε 

βνήζεζαλ λα θέξσ ζηελ ησξηλή ηεο κνξθή ηελ παξνχζα εξγαζία. Θα ήζεια 

επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο δηεπζπληέο κνπ ζην Ακεξηθάληθν Κνιιέγην Διιάδνο, 

νη νπνίνη επί ηξία ζπλαπηά έηε δηεπθφιπλαλ ην σξάξηφ κνπ γηα λα κπνξέζσ λα 

παξαθνινπζήζσ θαη λα νινθιεξψζσ ην κεηαπηπρηαθφ ηεο Βαζηθήο & 

Δθαξκνζκέλεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο, επηζηέγαζκα ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία. Τελ αγάπε κνπ έρνπλ φπσο πάληα ε νηθνγέλεηά κνπ 

θαη νη θίινη κνπ, πνπ γηα έλαλ νιφθιεξν ρξφλν ππέκεηλαλ αγφγγπζηα ηηο 

καθξνζθειείο δηεγήζεηο κνπ γηα ηελ πνξεία ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο.  
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Γλσζηαθή Αλαδήηεζε Πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθόζκην Ιζηό: 

Μηα ζύγθξηζε κε άιιεο πξνζεγγίζεηο 

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

Η αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ (World Wide Web search) είλαη 

έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηά ηνπ θαη γη‟ απηφλ ην ιφγν πξνζειθχεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ παξάγνπλ δηάθνξεο εκπνξηθέο 

εθαξκνγέο αλαδήηεζεο. Δηαηξείεο φπσο ε Google γηγαληψζεθαλ θη έθηαζαλ λα 

θαηέρνπλ ζεκαίλνληα εκπνξηθφ ξφιν ζην ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο μεθηλψληαο 

απφ ηελ πινπνίεζε κεραλψλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ 

(World Wide Web – WWW). Φσξίο λα παξαβιέπνπκε ηελ (απφιπηα ινγηθή κε 

εκπνξηθνχο φξνπο) πξνζδνθία ησλ δηαθφξσλ εηαηξεηψλ πιεξνθνξηθήο λα γίλνπλ 

«ραιίθεδεο ζηε ζέζε ηνπ ραιίθε» (φπνπ ν ραιίθεο είλαη ε Google), ε αδηάθνπε 

πξνζπάζεηα αλάπηπμεο θαιχηεξσλ ζπζηεκάησλ αλαδήηεζεο αληηθαηνπηξίδεη κηα 

πξαγκαηηθή αλάγθε γηα ηε βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ, πξάγκα πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο θάζε ρξήζηε ηνπ Γηαδηθηχνπ· νπνηνζδήπνηε έρεη 

πξνζπαζήζεη λα βξεη πιεξνθνξίεο ζηνλ WWW, έρεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

εγθαηαιείςεη απειπηζκέλνο θαη πνλνθεθαιηαζκέλνο ηελ ηειηθά άθαξπε 

πξνζπάζεηά ηνπ, είηε ιφγσ κεδεληθψλ ή ειάρηζησλ απνηειεζκάησλ, είηε ιφγσ 

ππεξβνιηθά πνιιψλ (π.ρ. κεξηθέο ρηιηάδεο) θαη άζρεησλ απνηειεζκάησλ, ηα 

νπνία κάιηζηα εκθαλίδνληαη πξψηα-πξψηα ζηε ιίζηα! Δμίζνπ κεγάιε πξφθιεζε 

είλαη γηα ηνπο κεραληθνχο ινγηζκηθνχ ε θαηαζθεπή ελφο βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο 

αλαδήηεζεο, θαζψο ε άλαξρε δνκή θαη ην πνιππνίθηιν πεξηερφκελν ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ιζηνχ ηνλ θαζηζηνχλ έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ ρψξν αλαδήηεζεο 

απφ ηνλ θαηάινγν κηαο κεραλνγξαθεκέλεο βηβιηνζήθεο ή έζησ, κηαο 

νπνηαζδήπνηε βάζεο δεδνκέλσλ (Diaz, 2005, ζ. 57; Knight & Spink, 2008). 

Καηαιαβαίλεη ινηπφλ θαλείο φηη ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν κε ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ είλαη 

πξφζθνξν γηα έξεπλα θαη γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, ηφζν ιφγσ ηεο επξείαο 

δηείζδπζήο ηνπ ζηνπο ρξήζηεο φζν θαη ιφγσ ηεο βειηίσζεο πνπ επηδέρνληαη νη 

ππάξρνπζεο ιχζεηο. 
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Η έξεπλα γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ (web search 

research) είλαη κέξνο ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηεο έξεπλαο γηα ηελ Αλάθηεζε 

Πιεξνθνξίαο (Information Retrieval – IR) (Knight & Spink, 2008). Σχκθσλα κε 

ηνπο (Mansourian & Madden, 2007) νη κειέηεο πνπ γίλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ππνρψξν κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο, βάζεη ησλ ζεκείσλ 

φπνπ εζηηάδνπλ: 

1. Έξεπλεο επάλσ ζε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο, φπνπ εμεηάδνληαη γλσζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ρξεζηψλ φζν 

απηνί επηηεινχλ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. 

2. Έξεπλεο επάλσ ζε ηερλνινγίεο & εξγαιεία αλαδήηεζεο, φπνπ κειεηψληαη 

νη ηερλνινγίεο θαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζηνλ Παγθφζκην 

Ιζηφ. 

3. Έξεπλεο επάλσ ζε πεξηερφκελα πεγψλ (ηζηνζειίδσλ), φπνπ εμεηάδνληαη 

νη πεγέο πνπ αλαθηψληαη θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αλαπαξίζηαληαη ηα 

πεξηερφκελά ηνπο. 

Δθηφο απφ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο κειεηψλ ππάξρεη θαη κία ηέηαξηε, 

νη πνιπδηάζηαηεο έξεπλεο, πνπ κειεηάλε ζπλδπαζηηθά δχν ή ηξία δεηήκαηα απφ 

ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. Η παξνχζα δηπισκαηηθή θάλεη κηα θξηηηθή 

αλαζθφπεζε εξεπλψλ ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο, γηα ην γλσζηαθφ ρψξν φκσο. 

Γεληθά, ε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο πεξηιακβάλεη ηε δηαηχπσζε ελφο εξσηήκαηνο 

(επεξψηεζεο αλαδήηεζεο – query) πξνο άγξαλ πιεξνθνξηψλ απφ κέξνπο ηνπ 

ρξήζηε (πξψην ζηάδην). Η επεξψηεζε είλαη δπλαηφ λα εθθξάδεηαη ζε θπζηθή 

γιψζζα, αλ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο δηαηίζεηαη δηεπαθή θπζηθήο γιψζζαο 

(Natural Language Processing – NLP), ζε θάπνηα γιψζζα βάζεσλ δεδνκέλσλ 

(φπσο ε SQL) (Hu, Chen, Scmalz, & Ritter, 2001; Jin, Ning, Jia, Wu, & Lu, 2008) 

ή ζηελ «keywordesque», δειαδή κε ρξήζε νξηζκέλσλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ 

(keywords) νη νπνίεο ζπκππθλψλνπλ ηηο αλαδεηνχκελεο πιεξνθνξίεο. Όπσο 

εμεγεί ν (Diaz, 2005) ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή,  αθνινπζνχλ δχν αθφκε 

ζηάδηα: εληνπηζκφο ζρεηηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη ηαμηλφκεζή ηνπο. Ο εληνπηζκφο 

επηηπγράλεηαη απφ πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ πνπ νλνκάδνληαη spiders ή crawlers 
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θαη πεξηδηαβαίλνπλ ηνλ Παγθφζκην Ιζηφ θαηαγξάθνληαο ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο. Δθφζνλ εληνπηζηνχλ νη ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο (νη νπνίεο ελίνηε 

είλαη εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο) ηα απνηειέζκαηα ηαμηλνκνχληαη βάζεη θάπνησλ 

αιγνξίζκσλ, δηαθνξεηηθψλ γηα θάζε ζχζηεκα αλαδήηεζεο. Δδψ λα πξνζζέζνπκε 

έλα αθφκε ζεκαληηθφ θνκκάηη, απηφ ηεο δηεπαθήο (interface), δειαδή ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ηζηνζειίδεο-απνηειέζκαηα. Η δηεπαθή έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηειηθά παξνπζηάδνληαη νη 

πιεξνθνξίεο ζηνλ άλζξσπν, νπφηε κπνξνχκε λα ηε ζεσξήζνπκε σο ην ηέηαξην 

ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο.  

Σπλνςίδνληαο, ινηπφλ, ηα ζηάδηα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζηνλ WWW είλαη: 

1. Η δηαηχπσζε ηεο επεξψηεζεο, 

2. Ο εληνπηζκφο ησλ ζρεηηθψλ ηζηνζειίδσλ/απνηειεζκάησλ, 

3. Η ηαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ, θαη 

4. Η παξνπζίαζε (δηεπαθή) ησλ απνηειεζκάησλ ζην ρξήζηε. 

Μέζα ζηα 20 ρξφληα χπαξμεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ έρνπλ αλαπηπρζεί 

πάκπνιιεο ηερληθέο θαη ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Σηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή ζεσξείηαη πσο ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο 

αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο εμήο ηξεηο θαηεγνξίεο: παξαδνζηαθά (traditional), 

ζεκαζηνινγηθά (semantic) θαη γλσζηαθά (cognitive).  

1.1 Παξαδνζηαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο 

Η παξαδνζηαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, πινπνηνχκελε απφ κεραλέο 

αλαδήηεζεο φπσο νη Google, Yahoo θ.ά., γηα ηνλ εληνπηζκφ ζρεηηθψλ 

ηζηνζειίδσλ θάλεη απιφ ηαίξηαζκα ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ ηεο επεξψηεζεο κε ηα 

δεδνκέλα ηεο ηζηνζειίδαο, είηε απηά βξίζθνληαη ζην ζψκα ηεο ηζηνζειίδαο είηε 

ζηε κεηά-εηηθέηα (metatag) ηεο. Η αλάιπζε πνπ γίλεηαη ζηελ επεξψηεζε είλαη 

κφλν ζπληαθηηθή, δειαδή ε επεξψηεζε θαηαθεξκαηίδεηαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία 

(ιέμεηο) πνπ ηελ απνηεινχλ, ρσξίο λα εμεηάδεηαη ην ελλνηνινγηθφ ηνπο 

πεξηερφκελν.       
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Φπζηθά, κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιιά επξηζηηθά 

ηερλάζκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ 

παξαδνζηαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, θαζψο ν φγθνο ησλ εγγξάθσλ ζηνλ 

WWW απμάλεηαη κε αικαηψδεηο ξπζκνχο θαη νη κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε παξαδνζηαθέο κεζφδνπο αδπλαηνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ην γεγνλφο απηφ. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηερληθή είλαη ην 

θηιηξάξηζκα ηεο πιεξνθνξίαο, φπνπ νη ηζηνζειίδεο πνπ επηζηξέθνληαη απφ ηε 

κεραλή αλαδήηεζεο θηιηξάξνληαη βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ (φπσο ην πξνθίι 

ηνπ ρξήζηε). Άιιν επξηζηηθφ είλαη ε ηαμηλφκεζε ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη ηνπ 

πιήζνπο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ έρνπλ ππεξζπλδέζκνπο πξνο ηελ εθάζηνηε 

ηζηνζειίδα (δειαδή ε αμηνπηζηία ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ θνηλφηεηα ηνπ Παγθφζκηνπ 

Ιζηνχ (web community)) (π.ρ. ν πεξηψλπκνο αιγφξηζκνο PageRank ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί ε Google) ή ε αμηνιφγεζε ησλ ηζηνζειίδσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεραλήο, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο (Wechsler, Baier, 

Nussbaum, & Baeza-Yates, 2004). Άιιε ηερληθή είλαη ε επέθηαζε ηεο 

επεξψηεζεο (query expansion) κε πξνηεηλφκελεο πξνο ην ρξήζηε ιέμεηο-θιεηδηά, 

νχησο ψζηε λα κεηψλεηαη ν θφξηνο ηνπ ρξήζηε ζηε δηαηχπσζε ηεο επεξψηεζήο 

ηνπ. Καη πάιη φκσο, ε βάζε απηψλ ησλ ηερληθψλ είλαη ε ζπληαθηηθή αλάιπζε 

επεξσηήζεσλ θαη πεξηερνκέλσλ ηζηνζειίδσλ. 

1.2 εκαζηνινγηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο 

Η ζεκαζηνινγηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, πινπνηνχκελε απφ κεραλέο 

αλαδήηεζεο φπσο νη Powerset, Cognition θ.ά., πξνρσξάεη έλα βήκα παξαπέξα 

ζηελ αλάιπζε ηεο επεξψηεζεο: ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ παξαηίζεηαη ζηε 

Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_search), εμάγεη (είηε κέζσ 

εηδηθψλ εξγαιείσλ αλαδήηεζεο είηε κέζσ ησλ κεηά-δεδνκέλσλ (metadata) ζηε 

κεηά-εηηθέηα, πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ην δεκηνπξγφ ηεο ηζηνζειίδαο) ηηο έλλνηεο 

πνπ πεξηέρνληαη ζε θάζε ηζηνζειίδα. Ταπηφρξνλα, ιακβάλεη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηεο 

επεξψηεζεο θαη πξνζπαζεί λα βξεη ην λφεκά ηνπο βάζεη θαη ησλ 

ζπκθξαδφκελσλ. Γηα λα γίλεη απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη νληνινγίεο φπνπ θάζε ιέμε 
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αληηζηνηρίδεηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο έλλνηεο. Μπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα εθθξαζκέλα ζε ζεκαζηνινγηθέο γιψζζεο 

πεξηγξαθήο γηα λα πξνζαπμεζεί ε πιεξνθνξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξαδνζηαθή αλαδήηεζε (Guha, McCool, & Miller, 2003). Δθαξκφδνληαο ινηπφλ 

θάπνηνπο ζπκπεξαζκνχο ζηελ επεξψηεζε επηιέγνληαη πξψηεο πξνο εκθάληζε νη 

ηζηνζειίδεο πνπ είλαη λνεκαηηθά εγγχηεξεο (ζρεηηθφηεξεο) πξνο ηελ επεξψηεζε 

ηνπ ρξήζηε. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ελφο επηδξαζηηθνχ άξζξνπ απφ ην (Zadeh, 

2004), πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη fuzzy (δειαδή φρη δίηηκε) ινγηθή γηα ηελ 

πεξηγξαθή νληνινγηψλ ή ηε δηαηχπσζε επεξσηήζεσλ (ελδεηθηηθά, (Kim & Cho, 

2007; Jin, Ning, Jia, Wu, & Lu, 2008)) ζηε ζεκαζηνινγηθή αλαδήηεζε. Γηα κηα 

αλαζθφπεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκαζηνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ, κπνξεί θαλείο λα 

αλαηξέμεη ζηνπο (Wei, Barnaghi, & Bargiela, 2008). 

1.3 Γλσζηαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο 

Η «γλσζηαθή» αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο θαηαξρήλ δελ είλαη θαζηεξσκέλνο 

επηζηεκνληθφο φξνο. Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη (σο “cognitive IR”), ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ επηζηήκνλεο εθηφο ηνπ Γλσζηαθνχ Φψξνπ (ζπλήζσο απφ ην ρψξν ηεο 

Πιεξνθνξηθήο, π.ρ. (Spink & Cole, 2005)), θαηά θάπνηνλ ηξφπν θαηαρξεζηηθά σο 

πξνο ην ηη ζα έπξεπε λα ζεκαίλεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ ηεο Γλσζηαθήο 

Δπηζηήκεο. Λίγνη είλαη νη εξεπλεηέο ( (Dhir & Lee, 2009; Dimitrova M. , 2003)) 

πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ αλαθεξφκελνη ζε ηερληθέο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο πνπ 

ιακβάλνπλ ππφςε ζηνηρεία απφ ηε Γλσζηαθή Δπηζηήκε. Αλ ζέινπκε βέβαηα λα 

είκαζηε απφιπηα ζπλεπείο κε ηε Γλσζηαθή Δπηζηήκε, νπνηαδήπνηε ηερλνινγία 

ραξαθηεξίδεηαη σο «γλσζηαθή» ζα πξέπεη λα θάλεη ηα πξάγκαηα φπσο ν 

αλζξψπηλνο λνπο. Απηφ φκσο είλαη έλα πνιχπιεπξν πξφβιεκα θαη γηα ηελ ψξα 

δελ ππάξρεη νινθιεξσκέλε ιχζε ηνπ. Σαλ γλσζηαθνχο επηζηήκνλεο, εκάο καο 

ελδηαθέξεη ην πψο αλαθηψληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ην κπαιφ ελφο 

έκπεηξνπ ρξήζηε ή ελφο εηδήκνλα ηεο αλάθηεζεο γλψζεο, φπσο είλαη π.ρ. έλαο 

βηβιηνζεθάξηνο· ζαλ ηερλνιφγνπο, καο ελδηαθέξεη πψο είλαη δπλαηφλ νη κεραλέο 
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αλαδήηεζεο πνπ ζα θηηάμνπκε λα θέξλνπλ κπξνζηά ζηνλ νπνηνδήπνηε ρξήζηε 

ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέιεη ζηε κνξθή πνπ ηα αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα, φζν 

αζαθήο θη αλ είλαη ε επεξψηεζή ηνπ, αθξηβψο φπσο ζα έθαλε έλαο θαιφο θίινο 

πνπ γλσξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε ή έλαο έκπεηξνο βηβιηνζεθάξηνο. 

Ωζηφζν, φπσο εμεγεί θη ν (Saracevic, 2007, ζ. 55), έλα πνιχπινθν ζχλνιν απφ 

παξάγνληεο εκπιέθεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πξνο ηηο γλσζηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Μηιψληαο κε ξεαιηζηηθνχο φξνπο, ε 

γλσζηαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζήκεξα κπνξεί λα αθνξά ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο εληνπίδεηαη θαη αλαζχξεηαη ε πιεξνθνξία απφ ηνλ WWW 

(ζπαληφηεξν) ή (θαη) ηε δηεπαθή κέζσ ηεο νπνίαο απηή ε πιεξνθνξία 

παξνπζηάδεηαη ζην ρξήζηε (ζπλεζέζηεξν). Δίλαη ζε εμέιημε πνιιέο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα γλσζηηθή κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο ησλ ρξεζηψλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο έκπλεπζε γηα λέα 

ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πνπ αθνινπζνχλ απηήλ ηε ινγηθή (ελδεηθηηθά, (Schoelles, 

Gray, Veksler, & Gamard, 2006; Gwizdka, 2009)· γηα κηα ζπλνιηθή αλαζθφπεζε 

ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα, βι. (Spink & Cole, 2005; Spink & Zimmer, 2008)). Σ‟ 

απηφ ην πιαίζην ινηπφλ, σο γλσζηαθή λννχκε θαηαξρήλ ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξίαο ζηνλ WWW ε νπνία πινπνηείηαη κε εξγαιεία πνπ ιακβάλνπλ 

ππφςε γλσζηαθέο ζεσξίεο γηα ηε δηαηχπσζε επεξσηήζεσλ θαη ηελ 

αλαγλψξηζε/θσδηθνπνίεζε/παγίσζε/αλάζπξζε πιεξνθνξίαο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ αλαδήηεζή ηεο (Aula, 2005, ζ. 2), ψζηε 

ελίνηε λα κπνξεί λα πξνρσξήζεη (θαη) ζε εμαηνκίθεπζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ.   

Σηελ  νπζία, ην πξφβιεκα ηεο γλσζηαθήο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο είλαη ην άικα 

απφ ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο (information) ζηελ εχξεζε γλψζεο (knowledge). 

Η ιέμε «γλψζε» ρξσκαηίδεηαη κε ην ηδηαίηεξν είδνο πιεξνθνξίαο πνπ απνθηνχλ 

νη άλζξσπνη κέζα απφ ηελ αληίιεςε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο θη ν ηδαληθφο ζηφρνο 

είλαη ε θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ αλαδήηεζεο πνπ φρη απιά ζα αλαθηνχλ 

πιεξνθνξία αιιά ζα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο (Zadeh, 2004), φπσο θάλνπλ νη 

άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Απηφ πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν είλαη ε πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα κπνξεί λα 

βξίζθεη κε γλσζηηθά εχιεπην ηξφπν πιεξνθνξία απφ ηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Όκσο 



Γνωζιακή Αναζήηηζη Πληροθορίας ζηον Παγκόζμιο Ιζηό: Μια ζύγκριζη με άλλες προζεγγίζεις 

Βερονίκη Α. Σηαμάηη                                                       Σελίδα 12 

κεηά απφ ηε δηαδηθαζία απηήο θαζεαπηήο ηεο αλαδήηεζεο θαη ηεο εμφξπμεο 

πιεξνθνξίαο, ππάξρεη ην θνκκάηη ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηεο γλψζεο. Νσξίηεξα 

δφζεθε έλαο νξηζκφο γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο θαη αλαθέξζεθαλ ηα 

ηέζζεξα ζηάδηα πνπ ηελ απνηεινχλ. Η αληηκεηψπηζε ηεο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο ζηνλ WWW κε ινγηθή Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο δελ κπνξεί παξά λα 

πεξηιακβάλεη θη έλα ηειεπηαίν ζηάδην, πνπ ζα πινπνηεί απηφ ην άικα απφ ηελ 

πιεξνθνξία ζηε γλψζε. 

Με ηελ πξνζζήθε απηνχ ηνπ ηειεπηαίνπ βήκαηνο, ηα ζηάδηα αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο δηακνξθψλνληαη ηειηθά ζηα εμήο πέληε:  

1. Γηαηχπσζε επεξψηεζεο, 

2. Δληνπηζκφο ζρεηηθψλ ηζηνζειίδσλ/απνηειεζκάησλ, 

3. Ταμηλφκεζε απνηειεζκάησλ,  

4. Παξνπζίαζε (δηεπαθή) απνηειεζκάησλ ζην ρξήζηε, θαη 

5. Μεηάβαζε απφ ηελ πιεξνθνξία ζηε γλψζε. 

Τν ηδαληθφ ινηπφλ ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο είλαη λα παξνπζηάδεηαη ζην 

ρξήζηε ε γλψζε πνπ ζέιεη ζηε κνξθή πνπ ζέιεη θαη πνπ είλαη θαηαιιειφηεξε γηα 

ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο· απηφ εκπεξηέρεη: 

 Δληνπηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ν ρξήζηεο ζεσξεί ζεκαληηθά ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ηζηνζειίδσλ. 

 Οξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

απηψλ. 

 Δμαηνκίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε παξνπζίαζε ζην ρξήζηε πξψησλ 

απηψλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο γλσζηηθέο ηνπ αλάγθεο. 
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Κεθάιαην 2: Οη θπξηόηεξεο ηάζεηο ζηε γλσζηαθή αλαδήηεζε 

πιεξνθνξίαο 

Σ‟ απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο ηάζεηο ζηε γλσζηαθή 

αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζε πξαγκαηηθά ζπζηήκαηα 

πνπ έρνπλ πινπνηεζεί γηα εξεπλεηηθνχο ή εκπνξηθνχο ζθνπνχο ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. Οξηζκέλα απ‟ απηά ηα ζπζηήκαηα ζπλδπάδνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο 

ηάζεηο, αιιά ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο γίλεηαη βάζεη ηεο επηθξαηέζηεξεο ηάζεο 

πνπ θαίλεηαη λα ηα δηακνξθψλεη. 

Οη ηάζεηο απηέο είλαη:  

 Η αλαδήηεζε εληφο πιαηζίνπ (contextual web search), 

 Η εμαηνκηθεπκέλε αλαδήηεζε (personalized web search),  

 Οη γλσζηαθνί πξάθηνξεο (cognitive web agents),  

 Η ζπλεξγαηηθή αλαδήηεζε (collaborative web search),  

 Η θαηαζθεπή γλσζηαθψλ δηεπαθψλ (cognitive interfaces), θαη  

 Η κεηά-γλσζηηθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ (meta-cognitive tools).  

Οη δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ ησλ ηάζεσλ έγθεηληαη ζην ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο 

(φπσο απηά αλαθέξζεθαλ ζην Κεθάιαην 1) ζην νπνίν πινπνηνχληαη, θαη ζηηο 

κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

Όκσο, θαη κέζα ζε θαζεκηά απ‟ απηέο ηηο ηάζεηο ην θάζε ζχζηεκα δηαθέξεη απφ ηα 

ππφινηπα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ηηο γλσζηαθέο 

ζεσξίεο/κνληέια φπνπ ζηεξίδεηαη θαη κε ηηο κεζνδνινγίεο/ηερλνινγίεο πάλσ ζηηο 

νπνίεο πινπνηείηαη ην θάζε ζχζηεκα.  
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2.1 Αλαδήηεζε εληόο πιαηζίνπ  

Ο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν αλαδεηείηαη ε πιεξνθνξία γεληθά πνηθίιιεη απφ ρξήζηε 

ζε ρξήζηε θαη ζρεηίδεηαη κε ην πιαίζην (context) ζην νπνίν ςάρλεη θαλείο 

πιεξνθνξίεο. Τν πιαίζην πεξηιακβάλεη θαη ην ρξήζηε (ελδηαθέξνληα, κφξθσζε 

θη φπνην άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ πξνζδηνξίδεη ζαλ άηνκν) θαη ην έξγν ηεο 

αλαδήηεζεο (ζθνπφ, ρξήζε θ.φ.θ.) θαη ην ζχζηεκα αλαδήηεζεο, θη είλαη ζεκαληηθφ 

λα ιεθζεί ππ‟ φςε πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε ζρεηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ κε 

ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηνπ ρξήζηε (Lawrence, 2000). Οη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο 

ζπιιέγνληαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πιαηζίνπ ζε θάζε 

πεξίπησζε πνηθίιινπλ απφ ζχζηεκα ζε ζχζηεκα. 

Η αλάγθε γηα πινπνίεζε αλαδήηεζεο εληφο πιαηζίνπ εθ κέξνπο ησλ ζπζηεκάησλ 

αλαδήηεζεο, δειαδή αλαδήηεζεο πνπ ιακβάλεη ππφςε φρη κφλν ηελ επεξψηεζε 

παξά θαη ηα ζπκπαξνκαξηνχληα – πξνθίι ρξήζηε, ζθνπφο, γλσζηηθφ πεδίν 

αλαδήηεζεο θ.φ.θ. –, έρεη πξνθχςεη εληνλφηεξα απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 θη έπεηηα 

(Spink & Cole, 2005, ζ. 193). Μηα πνιχ ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ πξνζεγγίζεσλ 

επάλσ ζην δήηεκα ηνπ πιαηζίνπ ζην ρψξν ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο 

βξίζθεηαη ζηελ εξγαζία ησλ (Freund & Toms, 2005, ζζ. 4-5). 

Τα γλσζηαθά ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ αθφινπζα θαη ηα 

νπνία εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα θαηεγνξία, πινπνηνχλ ηα ηέζζεξα πξψηα ζηάδηα 

ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο (επεξψηεζε-εληνπηζκφο-ηαμηλφκεζε-παξνπζίαζε 

ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ).  

2.1.1 ύζηεκα ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο βαζηζκέλν ζε γλσζηαθό 

κνληέιν 

Έλα γλσζηαθφ κνληέιν απφθηεζεο πιεξνθνξίαο ην νπνίν βαζίδεηαη ζε εξγαζίεο 

ησλ (Guilford, 1967; Perkins, 1998; Gardner, 1999) αθνινπζνχλ νη (Wechsler, 

Baier, Nussbaum, & Baeza-Yates, 2004) ζηελ θαηαζθεπή ελφο ζπζηήκαηνο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Η δηθή ηνπο κεραλή, ζε 

αληίζεζε κε πνιιέο άιιεο πνπ νπζηαζηηθά αλαδηαηάζζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

Google, Yahoo θ.φ.θ., εμαξρήο θάλεη απηφλνκα ηηο αλαδεηήζεηο ηεο βαζηδφκελε 
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ζε νληνινγίεο. Οη νληνινγίεο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κέξνο ηνπ CYC Project, 

ην νπνίν είλαη κηα πξνζπάζεηα γηα έμππλν πξνγξακκαηηζκφ κεραλψλ, κε εθ 

κέξνπο ηνπο δπλαηφηεηα εθκάζεζεο γλψζεο θαη ζπιινγηζκνχ κε απηήλ. Γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ εγγξάθσλ ηνπ WWW κέζσ νληνινγηψλ, νη (Wechsler, Baier, 

Nussbaum, & Baeza-Yates, 2004) αθνινπζνχλ κηα πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία θάζε θιάζε κηαο κνλαδηθήο νληνινγίαο δείρλεη πξνο κηα ζπιινγή 

εγγξάθσλ κε παξεκθεξέο πεξηερφκελν. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ελλνηψλ απφ ηα 

έγγξαθα θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ εγγξάθσλ πξνο ηηο νληνινγίεο ρξεζηκνπνηνχλ σο 

επεμεξγαζηή θπζηθήο γιψζζαο κηα βηβιηνζήθε ηεο Java, ην Stand-Alone 

Gazetteer.   

Τν γλσζηαθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηιακβάλεη πέληε κέξε: αληίιεςε, 

παξαηήξεζε, εξκελεία, θαηαλφεζε θαη αλαζηνραζκφ. Καζέλα απφ ηα κέξε 

κνληεινπνηείηαη κε έλα ζηνηρείν (module). Αξρηθά (πξψην κέξνο) ν ρξήζηεο 

εηζάγεη θάπνηεο ιέμεηο-θιεηδηά, ρσξίο λα επηβαξχλεηαη κε ην γλσζηηθφ θφξην ηνπ 

πψο αθξηβψο λα δηαηππψζεη ηελ επεξψηεζή ηνπ· κε ηνλ ίδην ηξφπν π.ρ. πνπ ζα 

ξσηνχζε έλαλ βηβιηνζεθάξην «ζέισ έλα βηβιίν κε πιεξνθνξίεο γηα ηα 

απηνθίλεηα» γξάθεη ηε ιέμε «απηνθίλεην». Έπεηηα (δεχηεξν κέξνο) γξάθεη κηα 

ζχληνκε παξάγξαθν κε ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ ζε ζρέζε 

κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά (φπσο ζα έθαλε θαη κε ην βηβιηνζεθάξην, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθξηλίζεη ην εξψηεκά ηνπ), νπφηε ρηίδεηαη έλα πξνθίι ρξήζηε βάζεη ησλ 

εηζαγφκελσλ δεδνκέλσλ. Έηζη, ην ζχζηεκα κπνξεί λα εξκελεχζεη (ηξίην κέξνο) 

ην λνεκαηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν εκθαλίδνληαη νη ιέμεηο-θιεηδηά. Γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ (ηέηαξην κέξνο) εκθαλίδεηαη ν ππνγξάθνο 

(subgraph) ηεο νληνινγίαο πνπ είλαη λνεκαηηθά εγγχηεξνο ζηελ πιεξνθνξηαθή 

αλάγθε ηνπ ρξήζηε. Παηψληαο πάλσ ζε θάζε θφκβν ηνπ ππνγξάθνπ 

εκθαλίδνληαη νη αληίζηνηρεο πεγέο (ηζηνζειίδεο) κε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Τν 

πέκπην κέξνο ζηάδην είλαη ν «αλαζηνραζκφο» ηνπ ζπζηήκαηνο πάλσ ζηελ 

πνηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπ, πξάγκα ην νπνίν θξίλεηαη απφ ην πφζνπο απφ ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο θφκβνπο εμεξεπλά ν ρξήζηεο, νπφηε ην ζχζηεκα κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζε ελεκέξσζε ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε γηα βειηίσζε κειινληηθψλ 
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αλαδεηήζεσλ. Τν ζχζηεκα απηφ πινπνηεί ηα ηέζζεξα πξψηα ζηάδηα ηεο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην 1ν Κεθάιαην.  

2.1.2 Contextual Search Project 

Η αθνξκή γηα ην ζχζηεκα πνπ αλέπηπμαλ νη (Freund & Toms, 2005) ήηαλ ε 

βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο εγγξάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ζπκβνχινπο πψιεζεο πνπ απεπζχλνληαη ζε κεραληθνχο ινγηζκηθνχ. Τα 

έγγξαθα απηά βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

WWW. Δθθηλψληαο απφ ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ νη 

(Freund & Toms, 2005) αλέπηπμαλ έλα εκπεηξηθφ κνληέιν αλαδήηεζεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ ηνκέα. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην πιαίζην αθνξά ην 

είδνο ησλ ρξεζηψλ (ζχκβνπινη πσιήζεσλ), ην γλσζηηθφ πεδίν αλαδήηεζεο 

(εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ), ην έξγν αλαδήηεζεο (παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ) θαη ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο (παξνπζηάζεηο γηα πειάηεο, ηερληθά 

εγρεηξίδηα θ.ιπ.). Τν ζχζηεκα ησλ (Freund & Toms, 2005) ήηαλ ζε θάζε 

πινπνίεζεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ (Contextual search: from information 

behavior to information retrieval) αιιά ε ζρεδηαζηηθή πξφζεζή ηνπο ήηαλ λα 

ζπιιέγνληαη άκεζα απφ ηνπο ρξήζηεο ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ην έξγν 

αλαδήηεζεο, λα εθαξκφδνληαη ηερληθέο κεραληθήο κάζεζεο γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ θαη νη ζρέζεηο πνπ ζπληζηνχλ ην πιαίζην λα 

ελζσκαηψλνληαη ζηνλ ίδην ηνλ αιγφξηζκν εληνπηζκνχ θαη ηαμηλφκεζεο θη φρη ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί, θαζψο ζε 

αξθεηά ζπζηήκαηα, αθφκε θαη ζ‟ απηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη γλσζηαθά, 

παξαθάκπηεηαη ε εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ζηνλ αιγφξηζκν απηφ θαζεαπηφ (ν 

νπνίνο εληνπίδεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην WWW) θαη γίλεηαη εθαξκνγή ηνπο 

θαηεπζείαλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ.    

2.2 Δμαηνκηθεπκέλε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο  

Τη είλαη ε εμαηνκηθεπκέλε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο; Μπνξεί νη πιεξνθνξίεο ζην 

Γηαδίθηπν λα είλαη δηαζέζηκεο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο, αιιά αλάινγα κε ηηο 

πξνηηκήζεηο, ηηο εκπεηξίεο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θ.ά., δειαδή αλάινγα κε ηελ 
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πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο, δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο κε θαηά βάζε ίδηεο 

πιεξνθνξίεο κπνξεί λα απαληνχλ ζηηο γλσζηηθέο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ 

ρξεζηψλ. Γηα ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα κεραλή 

αλαδήηεζεο ψζηε λα ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ε ηερληθή ηεο εμαηνκίθεπζεο ησλ αλαδεηήζεσλ, φπνπ κε 

ηε ρξήζε ελφο πξνθίι ρξήζηε ηα απνηειέζκαηα αλαδηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο καθξνπξφζεζκεο ή βξαρππξφζεζκεο πξνηηκήζεηο ηνπ θαζελφο. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνθίι κπνξεί λα 

ζπιιέγνληαη άκεζα ή έκκεζα θαη νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζή ηνπ πεξηιακβάλνπλ ζεκαζηνινγηθά δίθηπα/νληνινγίεο, ιέμεηο-

θιεηδηά κε βάξε ή θαλφλεο ζπζρέηηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο (Gauch, Speretta, 

Chandramouli, & Micarelli, 2007). Μηιψληαο γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ρηηζηεί ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, σο «άκεζε» ραξαθηεξίδεηαη φηαλ 

νη ρξήζηεο ξεηά δίλνπλ πιεξνθνξίεο (γηα ηα δεκνγξαθηθά ηνπο, ηηο ζπνπδέο 

ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θ.ιπ.), ελψ σο «έκκεζε» ραξαθηεξίδεηαη φηαλ απηέο 

νη πιεξνθνξίεο αιηεχνληαη απφ ην ζχζηεκα αλαδήηεζεο, ρσξίο ν ρξήζηεο λα 

ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζεί κε ηελ παξνρή ηνπο γη‟ απηφλ ην ζθνπφ.  

Όπσο αλαθέξνπλ νη (Daoud, Tamine-Lechani, & Boughanem, 2008, ζ. 57), «ε 

εμαηνκηθεπκέλε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο είλαη έλα ππφ-πεδίν ηεο αλαδήηεζεο 

εληφο πιαηζίνπ, πνπ εζηηάδεη ζην ππφβαζξν, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπ ρξήζηε σο ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο ηνπ πιαηζίνπ». Γεληθά, ε εμαηνκίθεπζε 

ησλ αλαδεηήζεσλ (ελδεηθηηθά, (Lieberman, Fry, & Weitzman, 2001; Pitkow, θαη 

ζπλ., 2002; Guha, McCool, & Miller, 2003; Kim & Cho, 2007; Dhir & Lee, 2009; 

Jiang & Tan, 2009)) ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κηαο αλαδήηεζεο.  Ωζηφζν, νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

νξηζκέλα ηέηνηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ γλσζηαθέο κφλν κε κηα 

πνιχ επξεία έλλνηα ή αθφκε θη απηφο ν ραξαθηεξηζκφο κπνξεί λα πνηθίιεη 

αλάινγα κε ην ζχζηεκα φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, εθφζνλ 

ζπρλά δε βαζίδνληαη ζηηβαξά πάλσ ζε θάπνηα ζεσξία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνπ 

θαηά ην έξγν ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο. Γηα ιεπηνκεξέζηεξεο αλαζθνπήζεηο 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηάζεσλ ζηελ εμαηνκηθεπκέλε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ 
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Παγθφζκην Ιζηφ, κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη ζηνπο (Keenoy & Levene, 2005; 

Jeevan & Padhi, 2006; Gauch, Speretta, Chandramouli, & Micarelli, 2007). 

Η εμαηνκίθεπζε αλαθέξεηαη εδψ, παξφιν πνπ ζαλ ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ζηελ παξαδνζηαθή θαη ζηε ζεκαζηνινγηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, επεηδή ε 

πινπνίεζή ηεο πξνυπνζέηεη παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο ηνπ 

ρξήζηε. Απηή ε παξαθνινχζεζε κπνξεί λα εμαληιείηαη ζε απιή πεξηπησζηνινγία 

– φπνπ βέβαηα δε κηιάκε γηα γλσζηαθή πξνζέγγηζε ηεο εμαηνκίθεπζεο, π.ρ. 

(Lieberman, Fry, & Weitzman, 2001) – ή λα βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνπ, πξάγκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ησλ γλσζηηθψλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. 

Πξνθαλψο ε γλσζηαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο επεθηείλεη κεζφδνπο θαη 

ρξεζηκνπνηεί θη άιια εξγαιεία ηεο ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο, ζέκα πνπ ζα 

ζπδεηεζεί ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ.  

Σην παξειζφλ ε αλαπαξάζηαζε ησλ πξνθίι ρξεζηψλ βαζηδφηαλ ζε κάιινλ 

απιντθέο κεζφδνπο, φπσο ηα δηαλχζκαηα απφ ιέμεηο-θιεηδηά. Σηα εμαηνκηθεπκέλα 

γλσζηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

πξνθίι ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη νληνινγίεο πεδίνπ θαη βάζεηο γλψζεο, ε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε άκεζν θη έκκεζν ηξφπν είηε απφ πξάθηνξεο, 

είηε κέζα απφ ηζηνξηθά αλαδεηήζεσλ είηε απφ ελέξγεηεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξήζηε. Η 

εμαηνκίθεπζε γίλεηαη ζην ηξίην ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο (ηαμηλφκεζε 

απνηειεζκάησλ).  

2.2.1 Outride 

Έλα πξψηκν ζχζηεκα εμαηνκηθεπκέλεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο είλαη ην 

Outride ησλ (Pitkow, θαη ζπλ., 2002). Οη δεκηνπξγνί ηνπ αθνινχζεζαλ ηε ινγηθή 

ηεο Θεσξίαο Θήξεπζεο ηεο Πιεξνθνξίαο (Information Foraging Theory), ησλ 

(Pirolli & Card, 1999). Καη‟ αξρήλ, ν ρξήζηεο δηαηππψλεη ηελ επεξψηεζή ηνπ θαη 

ην Outride θάλεη πξνζαχμεζε ηεο επεξψηεζεο (query augmentation), δειαδή ηελ 

εκπινπηίδεη κε φξνπο πνπ ηελ απνζαθελίδνπλ/εμεηδηθεχνπλ. Η πξνζαχμεζε 

γίλεηαη βάζεη ηνπ πξνθίι ρξήζηε, πνπ πεξηέρεη δεκνγξαθηθά, ηζηνξηθφ 

αλαδεηήζεσλ, ηζηνξηθφ επηζθέςεσλ, πξννξηδφκελεο ρξήζεηο ηεο πιεξνθνξίαο 



Γνωζιακή Αναζήηηζη Πληροθορίας ζηον Παγκόζμιο Ιζηό: Μια ζύγκριζη με άλλες προζεγγίζεις 

Βερονίκη Α. Σηαμάηη                                                       Σελίδα 19 

θ.ά.. Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ (result processing) 

πνπ επηζηξέθνληαη απφ κηα εκπνξηθή κεραλή αλαδήηεζεο (ελ πξνθεηκέλσ, ηελ 

Google), δειαδή βάζεη ηνπ πξνθίι ρξήζηε ηα απνηειέζκαηα θηιηξάξνληαη. Η 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνθίι γίλεηαη κε έκκεζν ηξφπν, 

παξαθνινπζψληαο ην ρξήζηε θαηά ηηο πεξηεγήζεηο ηνπ ζηνλ WWW. Τν ζχζηεκα 

εκθαλίδεηαη σο δηεπαθή ελζσκαησκέλε ζην πξφγξακκα-θπιινκεηξεηή.  

2.2.2 Search-In-Synchrony 

Οη (Dhir & Lee, 2009) έρνπλ δεκηνπξγήζεη ην Search-In-Synchrony, έλα 

πνιιαπιψλ-ρξεζηψλ πεξηβάιινλ (multi-user environment) εμαηνκίθεπζεο ηεο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο. Γη‟ απηφλ ην ζθνπφ ρξεζηκνπνίεζαλ έλαλ 

αλαγλσξηζηηθφ πξάθηνξα (reconnaissance agent), ην User Profile Model (UPM), 

πνπ ελζσκαηψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε γηα ηελ IR ζπκπεξηθνξά θαη ηηο 

γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο ηνπ ρξήζηε, κε ζθνπφ ηε κίκεζή ηνπο. Γεληθά 

κηιψληαο, ε δνπιεηά ησλ αλαγλσξηζηηθψλ πξαθηφξσλ παξνκνηάδεηαη απφ ηνπο 

(Lieberman, Fry, & Weitzman, 2001) κε απηή ελφο θίινπ ηνπ ρξήζηε, ν νπνίνο 

γλσξίδνληαο ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε θαη παξαηεξψληαο ηηο ηζηνζειίδεο πνπ 

επηζθέπηεηαη ηνλ «δξνκνινγεί» θαηεπζείαλ ζην κνλνπάηη πεξηήγεζεο πνπ 

πηζαλφλ ζα δηάιεγε θη ν ίδηνο ν ρξήζηεο. Οη πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ πξάθηνξα 

ηζηνζειίδεο ζπλδένληαη ζεκαζηνινγηθά κε απηήλ ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. 

Πξνθαλψο ην UPM δελ είλαη ζηαηηθφ· παξαθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ζην 

πεξηερφκελν ηνπ WWW θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κ‟ απηφλ θαη 

δηαθξίλεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ δηαθφξσλ ρξεζηψλ ηνπ (δεδνκέλνπ φηη είλαη έλα 

πνιιαπιψλ-ρξεζηψλ πεξηβάιινλ). Η εθπαίδεπζή ηνπ γίλεηαη κε αιγνξίζκνπο 

κεραληθήο κάζεζεο (Lerner & Lawrence, 2001; Williams & Ren, 2001) θαη 

πξνζεγγίζεηο λεπξσληθψλ δηθηχσλ (Liu & Zhang, 2001), κε ζθνπφ ηελ 

ελζσκάησζε γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ ζηνλ πξάθηνξα. 

Η ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ επηηξέπνπλ ζην ζχζηεκα λα αξρηθνπνηήζεη ην 

πξνθίι ηνπ ρξήζηε γίλεηαη θαη κε άκεζν θαη κε έκκεζν ηξφπν. Τν ζχζηεκα 

ρξεζηκνπνηεί κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ην ηζηνξηθφ ησλ αλαδεηήζεσλ ηνπ ρξήζηε. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο αξρηθά ζπιιέγνληαη θάπνηα δεδνκέλα: φηαλ ν 
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ρξήζηεο θάλεη ηελ επεξψηεζή ηνπ ζε θάπνηα εκπνξηθή κεραλή αλαδήηεζεο 

ραξαθηεξίδεη ηα απνηειέζκαηα σο ελδηαθέξνληα ή κε παηψληαο έλα θαηάιιειν 

θνπκπί ζε κηα γξακκή εξγαιείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο-θπιινκεηξεηή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα πεξηεγεζεί ζηνλ WWW (άκεζε ζπιινγή). Τα HTML 

πεξηερφκελα ησλ ηζηνζειίδσλ-απνηειεζκάησλ αλαιχνληαη θαη απνζεθεχνληαη 

ζηε βάζε καδί κε ηελ επεξψηεζε, ην URL ηεο ηζηνζειίδαο θαη ην φλνκα ρξήζηε. 

Μεηά απφ πξνεπεμεξγαζία θαηαζθεπάδεηαη κε ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ην UPM, 

έλαο 2-δηάζηαηνο πίλαθαο κε ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ιέμεσλ ζηηο δηάθνξεο ηζηνζειίδεο (πξάγκα πνπ ζεσξείηαη πσο αληηπξνζσπεχεη 

ηα καθξνπξφζεζκα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε). Γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ UPM πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επαλαηαμηλφκεζε ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ πξνθχπηνπλ σο 

αξρηθά απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο απφ ηελ εκπνξηθή κεραλή αλαδήηεζεο, ψζηε 

πξψηεο λα εκθαλίδνληαη νη ηζηνζειίδεο πνπ αλακέλεηαη λα είλαη πιεζηέζηεξεο ζηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε. 

2.2.3 OntoSearch_U 

Οη νληνινγίεο πεδίνπ (domain ontologies) είλαη ζεκαζηνινγηθά δίθηπα πνπ 

αλαπαξηζηνχλ έλλνηεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θη αξθεηά ζηελφ γλσζηηθφ πεδίν, ελψ 

νη βάζεηο γλψζεο πεξηέρνπλ ηα ιεγφκελα γεγνλφηα, δειαδή αιήζεηεο ή 

πεπνηζήζεηο εθθξαζκέλεο κε απιέο πξνηάζεηο. Οη νληνινγίεο πεδίνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε γλψζεο. Οη (Jiang & Tan, 

2009) ηηο εθκεηαιιεχνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ OntoSearch_U, ελφο 

ζπζηήκαηνο εμαηνκηθεπκέλεο αλαδήηεζεο ζην Σεκαζηνινγηθφ Ιζηφ (Semantic 

Web), φπνπ ην πξνθίι ρξήζηε αλαπαξίζηαηαη σο νληνινγία ησλ ελδηαθεξφλησλ 

ηνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ρξεζηκνπνηνχλ κηα νληνινγία πεδίνπ γηα λα παξάμνπλ κηα 

πβξηδηθή (θαη κνλαδηθή γηα θάζε ρξήζηε) «νληνινγία ρξήζηε», φπνπ νη έλλνηεο 

ηεο νληνινγίαο «βαξχλνληαη» κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα αληαλαθινχλ ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε. Η εθάζηνηε ελεξγνπνίεζε ησλ θφκβσλ ηεο νληνινγίαο 

ρξήζηε (δειαδή ηα βάξε πνπ απνδίδνληαη ζηηο έλλνηεο ηεο νληνινγίαο θαη πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα ηξέρνληα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε) γίλεηαη βάζεη ηεο 

ζεσξίαο δηαδηδφκελεο ελεξγνπνίεζεο (Spreading Activation Theory) (Anderson, 
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1983) πνπ ζηε Γλσζηαθή Δπηζηήκε είλαη πνιχ δεκνθηιήο γηα ηελ επεμεξγαζία 

πιεξνθνξίαο απφ ηε κλήκε. Κάζε πξνζσξηλή ελεξγνπνίεζε ζπλδπάδεηαη κε ηα 

πξνεγνχκελα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε ζην γλσζηηθφ πεδίν γηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο.  

Γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ κνληέινπ ν ρξήζηεο δειψλεη άκεζα πνηεο ηζηνζειίδεο 

ζεσξεί ζρεηηθέο. Η νληνινγία ρξήζηε αμηνπνηείηαη γηα ηελ επαλαηαμηλφκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο, ηα νπνία έρνπλ πξνθχςεη απφ θάπνηα εκπνξηθή 

κεραλή αλαδήηεζεο. Η πξσηνηππία ηνπ OntoSearch_U είλαη φηη αμηνπνηεί ηα 

ζεκαζηνινγηθά (semantics) ησλ εγγξάθσλ (κε ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζκέλα) 

θαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νληνινγία ρξήζηε, ζπκπεξαίλεη ηε ζεκαζηνινγία ησλ 

επεξσηήζεσλ, ρσξίο ν ρξήζηεο λα δειψλεη ζαθψο ηηο έλλνηεο πνπ πεξηέρνληαη 

ζην εξψηεκά ηνπ. 

2.3 Έμππλνη πξάθηνξεο βαζηζκέλνη ζε γλσζηαθά 

κνληέια 

Σχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη απφ ην (Wooldridge, 2001, ζ. 15) «Οη 

πξάθηνξεο (agents) είλαη ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνην 

πεξηβάιινλ, θαη πνπ είλαη ηθαλά γηα απηφλνκε δξάζε ζ‟ απηφ ην πεξηβάιινλ 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο». Οη 

πξάθηνξεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (web agents) είλαη πξάθηνξεο πνπ δξνπλ ζην 

Γηαδίθηπν βνεζψληαο ηνπο ρξήζηεο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξηαθέο ηνπο 

αλάγθεο. Απηνί νη πξάθηνξεο ζπλήζσο εμεηδηθεχνληαη ζε θάπνηα εθαξκνγή ηνπ 

WWW (κεραλέο αλαδήηεζεο, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθφ εκπφξην 

θ.ιπ.). Σηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πξάθηνξεο νη νπνίνη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί βάζεη γλσζηαθψλ 

κνληέισλ. Ο ξφινο – θαη ε πξσηνηππία – ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηφξσλ 

έγθεηηαη πξσηαξρηθά ζην φηη απηνί – θη φρη θάπνηα εκπνξηθή κεραλή αλαδήηεζεο 

– εληνπίδνπλ ηηο ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο πξνο ηηο 

αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 
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2.3.1 Cognitive web agents  

Γνπιεηέο ησλ (Dimitrova, Barakova, Lourens, & Radeva, 2004; Dimitrova, 

Wagatsuma, & Yamaguchi, 2007) πξνηείλνπλ θαη πινπνηνχλ κηα αλζξψπηλνπ 

ηχπνπ κλήκε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πξάθηνξα ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ, θαζψο 

θάηη ηέηνην δίλεη ζηνλ πξάθηνξα ηε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο απφ ηελ εκπεηξία. 

Σηελ θαηαζθεπή ηνπ πξάθηνξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ Hebbian θαλφλεο κάζεζεο 

(Dimitrova, Barakova, Lourens, & Radeva, 2004) θαη ε ζεσξία ηεο Theta Phase 

Precession γηα ηελ επεηζνδηθή κλήκε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε κνληεινπνίεζε ηεο 

απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο (Dimitrova, Wagatsuma, & Yamaguchi, 2007) θαη 

ζπλεπαθφινπζα, γηα ηελ εθκάζεζε επεηζνδίσλ πεξηήγεζεο. Η ζεσξία ηεο Theta 

Phase Precession ππνζέηεη ηελ εκπινθή ηνπ ελδνξξηληθνχ θινηνχ, ηνπ 

ηππφθακπνπ θαη πξνκεησπηαίσλ πεξηνρψλ γηα ηελ θσδηθνπνίεζε, παγίσζε θαη 

αλάθιεζε απηνβηνγξαθηθψλ αλακλήζεσλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εξεπλεηέο 

ελδηαθέξζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε κηαο αλζξψπηλνπ ηχπνπ κλήκεο είλαη γηα ηελ 

θαιχηεξε πξφβιεςε, εθ κέξνπο ηνπ πξάθηνξα, ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ 

ησλ ρξεζηψλ. Τα ζπλδεηηζηηθά κνληέια πνπ θαηαζθεχαζαλ νη (Dimitrova, 

Barakova, Lourens, & Radeva, 2004; Dimitrova, Wagatsuma, & Yamaguchi, 

2007) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή πξαθηφξσλ πνπ ζπλδπάδνπλ 

θνκκάηηα γλψζεο απφ ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ επηζθεθζεί, νχησο ψζηε νη 

εκπεηξίεο ηεο επίζθεςήο ηνπο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επφκελεο πεξηεγήζεηο 

ηνπο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ γηα λα βειηησζεί ε εκπεηξία ηεο αλαδήηεζεο. Δδψ, ε 

έκθαζε δίλεηαη φρη ζηελ απνζήθεπζε/εθκάζεζε εθ κέξνπο ηνπ πξάθηνξα ηεο 

αθξηβνχο ζεηξάο ησλ ηζηνζειίδσλ ηηο νπνίεο επηζθέθζεθε, αιιά ζηελ 

απνζήθεπζε/εθκάζεζε ησλ επνηθνδνκεηηθψλ ζξαπζκάησλ γλψζεο κέζα ζηηο 

ηζηνζειίδεο. Η βεβαηφηεηα γηα ηελ νξζφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ησλ εξεπλεηψλ 

εληζρχζεθε απφ έλα πείξακα αλαδήηεζεο ζηνλ WWW, φπνπ νη ελέξγεηεο ησλ 

ρξεζηψλ αξρηθά ήηαλ ηπραίεο αιιά ηειηθά είραλ λφεκα (εκθαλή ζηφρν), 

θαηαζθεπάδνληαο ζηελ πνξεία (θη φρη αλαπαξάγνληαο απφ κλήκεο) έλα κνλνπάηη 

αλαδήηεζεο πνπ νδεγνχζε ζηνλ ηειηθφ ζηφρν/αλαδεηνχκελε πιεξνθνξία. 
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2.3.2 RASCALLI 

Δπίζεο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ αλάπηπμε πξαθηφξσλ πνπ δνπλ θαη δξνπλ κέζα 

ζην Γηαδίθηπν είλαη ην έξγν RASCALLI (Responsive Artificial Situated Cognitive 

Agents Living and Learning in the Internet) ησλ (Krenn, 2008; Krenn & Schollum, 

2008), φπνπ γηα ηελ θαηαζθεπή νξηζκέλσλ απφ ηνπο πξάθηνξεο αμηνπνηείηαη ην 

κλεκνληθφ κνληέιν DUAL/AMBR. Απηφ ην κνληέιν δηαθξίλεη κεηαμχ κλήκεο 

εξγαζίαο θαη καθξνπξφζεζκεο κλήκεο1 θαη γηα φζνπο απφ ηνπο Rascalli 

πξάθηνξεο ν λνπο ηνπο πινπνηείηαη βάζεη ηνπ DUAL/AMBR, κπνξεί θαλείο λα πεη 

φηη είλαη γλσζηαθνί πξάθηνξεο. Δθηφο απφ ηελ εμέηαζε εγγξάθσλ ηνπ 

Παγθνζκίνπ Ιζηνχ, νη Rascalli έρνπλ πξφζβαζε ζε βάζεηο γλψζεο, αιιά επίζεο 

ζπιιέγνπλ γλψζε γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπο. Έηζη καζαίλνπλ θαη 

πξνζαξκφδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

ηνπο θαη θάζε Rascallo (εληθφο γηα ην Rascalli) είλαη πιήξσο εμαηνκηθεπκέλνο γηα 

θάπνηνλ ρξήζηε. Οη ρξήζηεο θάλνπλ εξσηήζεηο θαη αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο 

κέζσ θαηάιιεισλ δηεπαθψλ θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο 

Rascalli κε γλσζηηθά εχιεπην ηξφπν (κέζσ ελφο ελζσκαησκέλνπ δηαινγηθνχ 

πξάθηνξα (embodied conversational agent) ή κέζσ ππεξζπλδέζκσλ πξνο 

ηζηνζειίδεο κε ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο). Σηνπο (Krenn & Schollum, 2008) νη 

Rascalli δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν (ηε κνπζηθή) 

αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γεληθά ζε δηάθνξα γλσζηηθά πεδία. Τν 

πξφηδεθη Rascalli πινπνηεί θαη ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο 

βαζηδφκελν ζε γλσζηαθά εξγαιεία· απφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζρεηηθψλ ηζηνζειίδσλ 

έσο ηε δηεπαθή ρξήζηε-ππνινγηζηή, είλαη ζηηβαξά ζεκειησκέλν ζε γλσζηαθέο 

έξεπλεο. Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη ελίνηε ζεκαζηνινγηθέο 

(RDFS/OWL2) θαη ελίνηε θαζαξά γλσζηαθέο (DUAL/AMBR). 

 

                                                           
1
  Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ κνληέινπ DUAL/AMBR 

κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη ζηνπο (Kostadinov, Petkov, & Grinberg, 2008; Kostadinov & 
Grinberg). 

2
  Γιψζζεο πεξηγξαθήο δεδνκέλσλ γηα ην Σεκαζηνινγηθφ Ιζηφ. 
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2.4 πλεξγαηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο 

Μηα δηαθνξεηηθή ηάζε ζηε γλσζηαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο είλαη ε 

ζπλεξγαηηθή αλαδήηεζε. Καηά θάπνηνλ ηξφπν, κπνξεί θαλείο λα πεη φηη απηή ε 

ηάζε είλαη ε αληίξξνπε ηεο εμαηνκίθεπζεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ εζηηάδεη ζηνλ 

έλαλ ρξήζηε, αιιά ζην ζχλνιν. Σηελ εμαηνκίθεπζε ην ζχζηεκα αδηαθνξεί γηα 

ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο (γη‟ απηφ ζπρλά «ηξέρεη» ζηνλ Η/Υ ηνπ ρξήζηε θη φρη ζε 

θάπνηνλ εμππεξεηεηή (server)) θαη νη ζπζηάζεηο πνπ θάλεη πξνο ηνλ εθάζηνηε 

ρξήζηε είλαη «sur-mesure» βάζεη ησλ αλαγθψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε. Σηε ζπλεξγαηηθή αλαδήηεζε, απφ ηελ άιιε, ην ζχζηεκα 

ιακβάλεη ππφςε ηηο ελέξγεηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνη ζε απηφ θαη πνπ ζπληζηνχλ ηνλ «θνηλσληθφ πεξίγπξν» (φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη (Sahay, Venkatesh, & Ram, 2009)) ηνπ ελ ιφγσ 

ρξήζηε ζην ειεθηξνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ βέβαηα λα 

εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ην ρξήζηε. Οη ρξήζηεο ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ αλαδεηήζεηο ππνβνεζνχκελνη απφ θάπνηνλ πξάθηνξα. 

Σηε ζπλεξγαηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο κπνξεί λα ππάξρεη ρξεζην-θεληξηθή 

(user oriented) ή ζπζηεκν-θεληξηθή (system oriented) πξνζέγγηζε. Μπνξεί 

δειαδή λα πξνζθέξεηαη κηα δηεπαθή πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα επηθνηλσλεί 

άκεζα κε άιινπο ρξήζηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο ελέξγεηεο αλαδήηεζεο ησλ άιισλ 

θαη λα απνθαζίδεη απηφο ν ίδηνο πνηεο ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άιινη 

ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο θαη γη‟ απηφλ (ρξεζην-θεληξηθή πξνζέγγηζε), ή 

απηή ε παξαθνινχζεζε λα γίλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα θαη κ‟ έλαλ ηξφπν 

δηάθαλν πξνο ην ρξήζηε (ζπζηεκν-θεληξηθή πξνζέγγηζε). 

Τν γλσζηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί αθνινπζεί ηε ζπζηεκν-θεληξηθή 

πξνζέγγηζε, ρξεζηκνπνηεί ζεκαζηνινγηθέο ηερλνινγίεο φπσο έμππλνπο 

πξάθηνξεο θαη νληνινγίεο, θαη θαιχπηεη ηα ηέζζεξα πξψηα ζηάδηα ηεο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, κηαο θαη δε βαζίδεηαη ζε θαλέλα άιιν ζχζηεκα 

αλαδήηεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  
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2.4.1 Cobot 

Οη (Sahay, Venkatesh, & Ram, 2009) έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο· εκπλένληαη απφ κειέηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο πνπ 

επηβεβαηψλνπλ πσο ε ζπλεξγαηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο βειηηψλεη ηε 

γλσζηηθή απφδνζε. Η αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ είλαη σο επί 

ην πιείζηνλ κηα κνλαρηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά ην ζχζηεκά ηνπο, ην Cobot, είλαη 

κηα δηαινγηθή πιαηθφξκα, φπνπ νη ρξήζηεο ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο (θαη θαη‟ 

επέθηαζε εθθξάδνπλ θαη ηηο επεξσηήζεηο ηνπο ζε θπζηθή γιψζζα) θη ν 

πξάθηνξαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαλνεί (κέζσ ελλνηψλ πνπ εθθξάδνληαη ζε 

θαηάιιειεο νληνινγίεο) ηηο ζπδεηήζεηο. Ο πξάθηνξαο βαζίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο ηνπ 

γηα λα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο ηνπ φρη ηαηξηάδνληαο ηηο επεξσηήζεηο απηέο θαζ‟ 

εαπηέο ζε ηζηνζειίδεο, αιιά θαηαλνψληαο γηα πνην είδνο επεξσηήζεσλ πεξηέρεη 

θαηάιιειεο απαληήζεηο κηα ηζηνζειίδα. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ν πξάθηνξαο 

θαηαζθεπάδεη κνληέια αιιειεπίδξαζεο ρξεζηψλ, δηαηεξεί ζεκαζηνινγηθά δίθηπα 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε κλήκε ηνπ θαη βξίζθεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο 

ηξέρνπζεο ζπδεηήζεηο είηε ςάρλνληαο ζην WWW είηε αλαηξέρνληαο ζε 

παξειζνληηθέο ζπδεηήζεηο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κλήκεο ηνπ ζπζηήκαηνο νη (Sahay, Venkatesh, & Ram, 

2009) αθνινπζνχλ ην κνληέιν “Socio-Semantic Conversation Net”, κηα δπλακηθή 

δνκή δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη αλαπαξάζηαζε, ελεκέξσζε θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε.  

2.5 Γλσζηαθέο δηεπαθέο  

Όπσο ζπδεηήζεθε ζην Κεθάιαην 1, γλσζηαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο κπνξεί 

λα πινπνηείηαη θη απφ ζπζηήκαηα πνπ ην κφλν γλσζηαθφ θνκκάηη πνπ έρνπλ είλαη 

ε δηεπαθή ηνπο, δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ζην ρξήζηε, αθήλνληαο αφξαην πξνο ην ρξήζηε 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ζχζηεκα επηηειεί απηά πνπ επηηειεί. Σπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο νκαδνπνίεζεο (clustering), φπνπ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
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ηξφπνπο νχησο ψζηε αλάκεζα ζηηο πνιιέο πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο ν ρξήζηεο 

λα εληνπίδεη γξεγνξφηεξα ηηο ζρεηηθέο κε ην δηθφ ηνπ πιαίζην αλαδήηεζεο.  

Απηή ε πξνζέγγηζε θαηά θάπνηνλ ηξφπν επηεηθψο ραξαθηεξίδεηαη γλσζηαθή, 

θαζψο αθνξά κφλν έλα απφ ηα ζηάδηα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο. Δίλαη φκσο 

ζπλήζεο, θαη ζ‟ φ,ηη αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ζπλεπήο 

κε ηε γλσζηαθή ζεψξεζε γηα ηελ πξφζιεςε πιεξνθνξίαο απφ ην ρξήζηε.   

2.5.1 Σαμηλνκεηήο δηαζηάζεσλ 

Μηα πξνζέγγηζε ζηελ αλάπηπμε δηεπαθήο αλαδήηεζεο, ε νπνία αθνινπζεί ηε 

γλσζηαθή γξακκή ζθέςεο, είλαη ηεο (Dimitrova M. , 2003), φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξηζηηθά απφ ηε Γλσζηαθή Δπηζηήκε. Σπγθεθξηκέλα, αλέπηπμε 

έλαλ ηαμηλνκεηή ηζηνζειίδσλ πνπ ηηο θαηεγνξηνπνηεί βάζεη δχν δηαζηάζεσλ: ηνπ 

επηπέδνπ εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ηεο πνζφηεηαο ιεπηνκεξεηψλ πνπ πεξηέρνπλ. 

Τν απνηέιεζκα είλαη πσο νη ρξήζηεο εληνπίδνπλ επθνιφηεξα, αλάκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα, ηηο ηζηνζειίδεο ησλ νπνίσλ ε γιψζζα πεξηγξαθήο είλαη 

θαηαιιειφηεξε γηα ηηο δηθέο ηνπο γλσζηηθέο αλάγθεο. 

Οη κεηξηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γη‟ απηέο ηηο δηαζηάζεηο βαζίδνληαη ζε 

ζπρλφηεηεο εκθάληζεο (αγγιηθψλ) ιέμεσλ καθξχηεξσλ απφ νξηζκέλν κήθνο 

γξακκάησλ, νη νπνίεο (ζπρλφηεηεο) έρνπλ κεηξεζεί ζηα πιαίζηα γλσζηαθψλ 

εξεπλψλ. Αιιά θη νη ίδηεο νη δηαζηάζεηο αληηζηνηρνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

έπεηηα απφ έξεπλεο ζπκπεξηθνξάο ρξεζηψλ πξνέθπςε πσο νη ίδηνη 

αληηιακβάλνληαη σο ζεκαληηθά γηα ηελ πνηφηεηα ελφο εγγξάθνπ. Μέζσ 

πεηξακάησλ κε απινχο ρξήζηεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ηαμηλνκεηή απφ εηδηθφ ζην 

ζρεδηαζκφ ηζηνζειίδσλ πξνέθπςε φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηζηνζειίδσλ βάζεη 

πνζφηεηαο ιεπηνκεξεηψλ ήηαλ επηηπρέζηεξε (δειαδή πιεζηέζηεξε ζηε γλψκε 

ησλ ρξεζηψλ) απ‟ φ,ηη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο βάζεη επηπέδνπ 

εκπεηξνγλσκνζχλεο. Δπίζεο, ιεηηνπξγνχζε θαιχηεξα γηα καθξνζθειείο παξά γηα 

ζπλνπηηθέο ηζηνζειίδεο. Παξά ηαχηα, ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ ν ηαμηλνκεηήο 

αληαπνθξίλεηαη ζε γλσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηεο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο ζε φ,ηη αθνξά ην ζηάδην ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζην 

ρξήζηε.  
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Ο ηαμηλνκεηήο ινηπφλ, φζν απιφο θη αλ είλαη ζηελ πινπνίεζε θαη ζηε ζχιιεςή 

ηνπ, είλαη σζηφζν ζπλεπήο κε κειεηεκέλα γλσζηηθά θαηλφκελα θαη κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο εξγαιείν γλσζηαθήο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο. 

2.5.2 ConSearch  

Τν ConSearch (Lee & Lieberman, 2004) είλαη κηα δηεπαθή αλαδήηεζεο πνπ 

εκπλέεηαη απφ ηηο δνπιεηέο ησλ (Marchionini, 1995) θαη (Ellis & Haugan, 1997) 

γηα ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, πνπ ππνζέηνπλ έμη θχξηα ζηάδηα ζηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο: (1)εθθίλεζε, (2)θαζήισζε, (3)επηζθφπεζε, 

(4)μερψξηζκα, (5)επφπηεπζε, θαη (6)απφζπαζε πιεξνθνξίαο. Τν ConSearch 

απνπεηξάηαη λα θαιχςεη ηα 3 απφ ηα 6 ζηάδηα (επηζθφπεζε, μερψξηζκα & 

απφζπαζε πιεξνθνξίαο) πνπ ζπληζηνχλ θαη κεγάιν γλσζηηθφ θφξην γηα ηνπο 

ρξήζηεο, ελψ νη ζπκβαηηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο θαιχπηνπλ ζπλήζσο κφλν 1 ή 2 

απ‟ απηά. Η θχξηα ηδέα είλαη λα παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα αλά έλλνηεο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο. Γη‟ απηφλ ην ζθνπφ ρξεζηκνπνηνχληαη ε 

OpenMind θαη ην ConceptNet, κηα βάζε γλψζεο θη έλαο επεμεξγαζηήο θπζηθήο 

γιψζζαο αληίζηνηρα. Η OpenMind πεξηέρεη πξνηάζεηο θνηλήο ινγηθήο πνπ 

εθθξάδνπλ γεγνλφηα. Τν ConceptNet επεμεξγάδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ 

ηζηνζειίδσλ πνπ πξνθχπηνπλ σο ζρεηηθέο απφ θάπνηα εκπνξηθή κεραλή 

αλαδήηεζεο θαη ην αληηζηνηρίδεη ζε έλλνηεο ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ αιγφξηζκν 

δηαδηδφκελεο ελεξγνπνίεζεο (Anderson, 1983). 

2.5.3 Οκαδνπνηεηήο ηζηνζειίδσλ βάζεη ζρεηηθόηεηαο 

Έρνληαο θαηά λνπ πσο ε ζρεηηθφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο κε ηελ πιεξνθνξηαθή 

αλάγθε ελφο ρξήζηε είλαη κηα πνιχ-ηηκε πνζφηεηα, νη (Desai & Spink, 2005) 

αλέπηπμαλ έλαλ αιγφξηζκν πνπ νκαδνπνηεί ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ απφ κηα εκπνξηθή κεραλή αλαδήηεζεο (AlltheWeb.com) ζε 3 

νκάδεο: ζρεηηθά, κεξηθψο ζρεηηθά, θαη άζρεηα. Τν πξφβιεκα ησλ εκπνξηθψλ 

κεραλψλ αλαδήηεζεο είλαη πσο ε θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ δε ζπκπίπηεη κε 

ηελ αίζζεζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηε ζρεηηθφηεηά ηνπο. Γη‟ απηφ νη (Desai & Spink, 

2005) θαηαζθεχαζαλ κηα δηεπαθή πνπ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε νπνηνδήπνηε 

εκπνξηθφ ζχζηεκα αλαδήηεζεο, θη ε νπνία δηεπθνιχλεη θαη ηνπο αξράξηνπο θαη 
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ηνπο πεπεηξακέλνπο ρξήζηεο ζηε δηάθξηζε ησλ ζρεηηθφηεξσλ απνηειεζκάησλ. 

Τα επξηζηηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ βαζίδνληαη ζε ζπληαθηηθά ζηνηρεία ηνπ 

εγγξάθνπ (ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζε δηάθνξα ζεκεία, ζέζε 

ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ κέζα ζην έγγξαθν), φκσο ην ζεκείν εθθίλεζεο ησλ 

εξεπλεηψλ είλαη ε ζεσξία ησλ (Sperber & Wilson, 1986), ε  νπνία κεηαμχ άιισλ 

αλαγλσξίδεη πεξηζζφηεξεο απφ δχν ηηκέο γηα ηε ζρεηηθφηεηα.  

2.5.4 Media Watch on Climate Change 

Τν Media Watch on Climate Change (Hubmann-Haidvogel, Scharl, & 

Weichselbraun, 2009) είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν ζχζηεκα αλαδήηεζεο γηα 

θιηκαηνινγηθά ζέκαηα, φκσο ελζσκαηψλεη πνιιέο ελδηαθέξνπζεο ηερλνινγίεο θαη 

ινγηθέο ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λ‟ απνηειέζνπλ ηελ 

πιαηθφξκα γηα ηελ αλάπηπμε γεληθφηεξνπ ζθνπνχ ζπζηεκάησλ αλαδήηεζεο. To 

Media Watch on Climate Change ρξεζηκνπνηεί «πνιιαπιέο φςεηο» (multiple 

views): εθηφο απφ ηα θιαζηθά παξάζπξα κε απηήλ θαζεαπηή ηελ ηζηνζειίδα θαη 

ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο, ζηε δηεπαθή πεξηιακβάλνληαη:  

 Σεκαζηνινγηθνί ράξηεο πνπ δείρλνπλ, ζαλ ζε γεσγξαθηθφ ράξηε, δηάθνξεο 

θιηκαηνινγηθέο έλλνηεο θαη ην πφζν πνιιέο (φξε) ή πφζν ιίγεο (θνηιάδεο) 

ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ηελ θάζε έλλνηα έρνπλ εληνπηζηεί,  

 Οληνινγίεο ησλ θιηκαηνινγηθψλ ελλνηψλ, πνπ εκθαλίδνληαη κε ηελ θιαζηθή 

κνξθή ησλ ζεκαζηνινγηθψλ δηθηχσλ, θαη  

 «Σχλλεθα εηηθεηψλ» (cloud tags), φπνπ νη έλλνηεο εκθαλίδνληαη σο ιέμεηο 

(εηηθέηεο) κε απηέο πνπ ζην ζεκαζηνινγηθφ ράξηε είλαη ηα φξε λα 

εκθαλίδνληαη κε κεγαιχηεξε γξακκαηνζεηξά θαη καχξα γξάκκαηα, θαη ηηο 

«πςνκεηξηθά ρακειφηεξεο» έλλνηεο λα εκθαλίδνληαη κε κηθξφηεξε 

γξακκαηνζεηξά θαη γθξίδα γξάκκαηα.  

Όπσο αλαθέξνπλ νη (Hubmann-Haidvogel, Scharl, & Weichselbraun, 2009, ζζ. 

1814-1815) απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρεη πξνθχςεη φηη κε ηηο πνιιαπιέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο πιεξνθνξίαο, νη νπνίεο πινπνηνχληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

«φςεηο», θαζψο θαη κε ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ ππνινίπσλ φςεσλ θάζε θνξά 
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πνπ ππάξρεη θάπνηα αιιαγή ζε θάπνηα απφ απηέο, δηεπθνιχλεηαη ην έξγν ηεο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζηνλ WWW.  

2.6 Από ηελ πιεξνθνξία ζηε γλώζε 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 1, κηα πιήξσο γλσζηαθή πξνζέγγηζε ζηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζα πξέπεη λα πινπνηεί θαη ην άικα απφ ηελ πιεξνθνξία 

ζηε γλψζε. Τν ζχζηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, αλ θη επηθεληξσκέλν 

ζε ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ πεδίν, είλαη κηα νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ 

πινπνίεζε απηνχ ηνπ άικαηνο.  

2.6.1 Met.a.ware 

Μηα εθαξκνγή πνπ αζρνιείηαη κε ηε κεηά-γλσζηηθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ γηα 

λα κπνξέζνπλ λα αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηα απνηειέζκαηα πνπ ηνπο επηζηξέθεη 

ε εθάζηνηε κεραλή αλαδήηεζεο θαη λα ειέγμνπλ ην επίπεδν θαηαλφεζήο ηνπο, 

είλαη ην met.a.ware, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο (Stadtler & Bromme, 2008). 

Μέζα απφ πνιιέο έξεπλεο έρεη πξνθχςεη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

απηψλ ησλ κεηά-γλσζηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ απφθηεζε γλψζεο. Τν 

met.a.ware επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεη ζε 

δηάθνξεο ηζηνζειίδεο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ θαη λα ηηο αμηνινγεί επηηφπνπ 

εηζάγνληάο ηεο ζε πεδία/νληνινγηθέο θαηεγνξίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην ζέκα 

ηεο αλαδήηεζεο. Οη νληνινγηθέο θαηεγνξίεο επηιέρηεθαλ κεηά απφ ζπλεξγαζία κε 

εηδηθνχο ζην ζέκα ηεο αλαδήηεζεο (εδψ, ε ρνιεζηεξίλε) θαη κε αλαζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Δκπιεθφκελνο ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη 

θαηεγνξηνπνίεζεο, νπζηαζηηθά, ηεο πιεξνθνξίαο, ν ρξήζηεο θαζνδεγείηαη ηειηθά 

απφ ηελ αλαπαξάζηαζε πνπ δίλεη ν ίδηνο ζηελ πιεξνθνξία, γηα λα νμχλεη ηηο 

νπζηαζηηθφηεξεο πιεπξέο ηεο θαη λα ακβιχλεη ηηο πην επνπζηψδεηο, ψζηε λα 

αλαδείμεη θαη λα παγηψζεη ζην λνπ ηνπ ηε γλψζε πνπ πξνθχπηεη απφ απηφ ην 

«μεθαζάξηζκα». Απηφ ην απνηέιεζκα ζπλάδεη κε ηε ζεσξία ηεο 

Αλαπαξαζηαζηαθήο Καζνδήγεζεο (Representational Guidance) ηνπ Suthers ζην 

ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο. 
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2.7 Γλσζηαθά vs εκαζηνινγηθώλ πζηεκάησλ 

Αλαδήηεζεο 

Μέρξη ζηηγκήο είλαη πξνθαλέο πσο ηα γλσζηαθά ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο ζεκαζηνινγηθέο 

ηερλνινγίεο, φπσο είλαη ηα ζεκαζηνινγηθά δίθηπα ή νη γιψζζεο ζηηο νπνίεο 

εθθξάδνληαη ηα δεδνκέλα (π.ρ.RDFS, OWL θαη νη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπο) 

θ.ιπ. Απηφ πνπ ηα δηαθνξνπνηεί απφ ηα θαζαξά ζεκαζηνινγηθά ζπζηήκαηα είλαη 

ε πεγή ηεο έκπλεπζεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο 

πξνο κηα γλσζηαθά εκπεξηζηαησκέλε ζεψξεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, πνπ πεξηιακβάλεη ζπζηήκαηα πνπ απηά πξνζαξκφδνληαη ζηε 

(θπζηνινγηθή) γλσζηηθή ξνή ησλ ρξεζηψλ θη φρη ην αληίζεην, δειαδή νη ρξήζηεο 

λα ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκφδνπλ ηηο γλσζηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ ζπζηεκάησλ. Βέβαηα, ν άλζξσπνο αιιειεπηδξά κε ην νπνηνδήπνηε 

πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν βξίζθεηαη, θη ε γλσζηηθή ηνπ θαηάζηαζε θπζηνινγηθά 

κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απ‟ απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε, φκσο ζπρλά ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (ππνθαηεγνξία ησλ νπνίσλ είλαη νη κεραλέο 

αλαδήηεζεο) ε αιιειεπίδξαζε είλαη ζεκαληηθά μέλε πξνο ηνλ αλζξψπηλν ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο. Σηε ζεκαζηνινγηθή αλαδήηεζε γίλεηαη ηαίξηαζκα ησλ ελλνηψλ ηεο 

επεξψηεζεο πξνο ηηο έλλνηεο ησλ ηζηνζειίδσλ, ελψ ζηε γλσζηαθή αλαδήηεζε 

γίλεηαη ζπλνιηθφηεξν ηαίξηαζκα ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ρξήζηε πξνο 

ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ηηο ηθαλνπνηνχλ. 

Η γλσζηαθή ζεψξεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δελ είλαη απζαίξεηε, 

αιιά πξνθχπηεη απφ κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ θαηά ηε γεληθφηεξε 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ Η/Υ θαη θαηά ηελ επηηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο. Όια ηα ζπζηήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ραξαθηεξίζηεθαλ γλσζηαθά επεηδή βαζίδνληαη ζαθψο ζε θάπνηα ζεσξία ή ζε 

θάπνην κνληέιν, εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο, γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ λνπ θαηά ην έξγν ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο.  
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Κεθάιαην 3: Απνηίκεζε ησλ Παξαπάλσ Σάζεσλ ζην Γλσζηαθό 

Υώξν 

Σ‟ απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα απνηίκεζε ησλ γλσζηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ. Η απνηίκεζε αθνξά θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο 

μερσξηζηά, θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζ‟ απηήλ ηε δηαδηθαζία. Έηζη, ζα 

αθνινπζήζνπλ ηέζζεξεηο ελφηεηεο: ε πξψηε αθνξά ηελ έλλνηα ηεο ζρεηηθφηεηαο 

ησλ απνηειεζκάησλ/ηζηνζειίδσλ πνπ πξνζθέξνληαη σο ιχζεηο ζηηο γλσζηηθέο 

αλάγθεο ελφο ρξήζηε. Η δεχηεξε αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

αλαδήηεζεο λα βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αλαπαξίζηαληαη κε πνιπκεζηθή 

κνξθή. Η ηξίηε αθνξά ηηο κεηξηθέο ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ αλαδήηεζεο. 

Η ηειεπηαία πξνρσξάεη ζε αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

γλσζηαθψλ ζπζηεκάησλ, βάζεη ησλ γξαθφκελσλ ησλ ίδησλ ησλ δεκηνπξγψλ 

ηνπο. 

3.1 Μηα Θεσξία ηεο ρεηηθόηεηαο 

Σ‟ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα εμεγήζνπκε έλα πξφβιεκα εγγελέο ζην ζρεδηαζκφ 

ησλ ζπζηεκάησλ αλαδήηεζεο, πξάγκα πνπ ζπληζηά κηα γεληθή θξηηηθή θαη ησλ 

γλσζηαθψλ ζπζηεκάησλ αλαδήηεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Ήδε απφ ηελ 

εηζαγσγή αλαθέξζεθαλ ηα ζηάδηα ηεο αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, έλα εθ ησλ 

νπνίσλ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ζρεηηθψλ ηζηνζειίδσλ. Απηφ καο εηζάγεη ζε κηα 

ζεκειηψδε έλλνηα, ηεο νπνίαο ν νξηζκφο είλαη ην Ιεξφ Γθξάαι πνιιψλ εξεπλψλ 

απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο: ηεο έλλνηαο ηεο ζρεηηθφηεηαο 

(relevancy). 

Σηε ζχγρξνλε επηζηήκε ε ζρεηηθφηεηα αληηκεησπίδεηαη αθφκε φπσο ν Θεφο απφ 

ηνπο ζενιφγνπο: φπσο αλαθέξεη ν (Saracevic, 1975, ζ. 90) ε ζρεηηθφηεηα δελ 

νξίδεηαη θαη δε ρξεηάδεηαη λα νξηζηεί, δηφηη είλαη κηα νηθνπκεληθά θαη δηαηζζεηηθά 

θαηαλνεηή έλλνηα· σζηφζν κπνξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ηηο ηδηφηεηέο ηεο, ηηο 

νπνίεο παξαζέηεη ν ίδηνο (Saracevic, 2007, ζ. 13). Απφ ηηο πνιιέο ζεσξίεο πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ έλλνηα ηεο ζρεηηθφηεηαο, κία πνπ είλαη πιεζίνλ ζε κηα 

γλσζηαθή ζεψξεζή ηεο νδήγεζε ζε έλα πξαθηηθφ απνηέιεζκα: ε «Θεσξία ηεο 
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Σρεηηθφηεηαο», πνπ πξσηνδεκνζηεχηεθε ην 1986 (Sperber & Wilson, 1986) θαη 

πήξε ηελ ηειηθή ηεο κνξθή 18 ρξφληα κεηά (Wilson & Sperber, 2004). Απηή ε 

ζεσξία βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε πσο «…έλα θαίξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

επηθνηλσλίαο είλαη ε έθθξαζε θαη ε αλαγλψξηζε πξνζέζεσλ […] ζρεηηθή 

πιεξνθνξία είλαη ε πιεξνθνξία πνπ αμίδεη λα πξνζιάβεη θαλείο» (Saracevic, 

2007, ζ. 17) θαη πξεζβεχεη πσο φζν κεγαιχηεξε ε ζρεηηθφηεηα, ηφζν 

κεγαιχηεξνο ν ζεηηθφο γλσζηηθφο αληίθηππνο θαη ηφζν κηθξφηεξνο ν γλσζηηθφο 

θφξηνο γηα ην άηνκν. Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη ε παξαδνρή 

πσο ε ζρεηηθφηεηα δελ είλαη κηα θαηάζηαζε «άζπξν-καχξν», αιιά έρεη πνιιά 

επίπεδα. Σηα πιαίζηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ν (White, 2007; White, 

2007) εθήξκνζε ηε Θεσξία ηεο Σρεηηθφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δηζδηάζηαηεο 

κεηξηθήο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ζεηηθφ αληίθηππν θαη ην γλσζηηθφ θφξην θαη 

πνπ κεηξάεη ηε ιεηηνπξγηθή ζρεηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο αλαδήηεζεο. Απηή ε 

αληίιεςε γηα ηηο κεηξηθέο είλαη πιεζηέζηεξε ζην δηθφ κνπ νξηζκφ ησλ γλσζηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ν νπνίνο δφζεθε ζηo Κεθάιαην 1. 

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, έλαο παξαηεξεηηθφο αλαγλψζηεο ζα έρεη ήδε δηαθξίλεη 

πσο ηα πεξηζζφηεξα γλσζηαθά ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

δελ εληνπίδνπλ απφ κφλα ηνπο  ηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο, παξά αζρνινχληαη κε ην 

ηξίην θαη ην ηέηαξην ζηάδην ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, ήηνη ηελ ηαμηλφκεζε 

θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, πξάγκα πνπ εηζάγεη απφ κφλν ηνπ κηα 

πξνβιεκαηηθή. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (νηθνλνκηθνχο, 

ρξνληθνχο θ.ά. φπσο επηζεκαίλεηαη ζηνλ (Diaz, 2005)) ε δνπιεηά απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ βαζίδεηαη πάλσ ζηηο εκπνξηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο, δειαδή ην 

πξψην ζηάδην πινπνηείηαη απφ ηηο ηειεπηαίεο ελψ ηα ππφινηπα ζηάδηα απφ ηα 

ζπζηήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Τα θξηηήξηα φκσο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εκπνξηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ «ζρεηηθψλ» ηζηνζειίδσλ 

βαζίδνληαη ζην ζπληαθηηθφ ηαίξηαζκα επεξψηεζεο-ηζηνζειίδαο, ζπλ κεξηθά 

επξηζηηθά πνπ φκσο δελ μεθεχγνπλ απφ ηε ινγηθή ηνπ ζπληαθηηθνχ ηαηξηάζκαηνο, 

ινγηθή πνπ είλαη ν ππξήλαο ηεο παξαδνζηαθήο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο. Φσξίο 

λα ακθηζβεηείηαη ε αμία ηεο πξνζπάζεηαο, αξθεηά απφ απηά γηα ηελ ψξα 

αθνινπζνχλ κάιινλ απινπζηεπκέλα κνληέια ηεο ζρεηηθφηεηαο (φζν είκαζηε ζε 
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ζέζε λα θξίλνπκε απφ εκπνξηθέο κεραλέο ησλ νπνίσλ ν ππξήλαο ιεηηνπξγίαο 

θξαηείηαη σο επηαζθξάγηζην κπζηηθφ γηα επλφεηνπο ιφγνπο), αιιά φπσο 

ππνγξακκίδεη  ν (Saracevic, 2007, ζ. 30) «…ηα ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο έρνπλ αζρνιεζεί κε ην πην […] απινπνηεκέλν κνληέιν θαη έθθαλζε 

ηεο ζρεηηθφηεηαο […] ηψξα πνπ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί πνιχ πνιππινθφηεξα 

κνληέια θαη εθθάλζεηο ηεο ζρεηηθφηεηαο, […] ε πξφθιεζε λα κεηαθξαζηνχλ ζε 

έξεπλα θαη πξαθηηθή έρεη απμεζεί πάξα πνιχ». Καη ην ζεηηθφ είλαη πσο ζηελ 

πξφθιεζε ηεο επίιπζεο ηνπ «δχζθνινπ πξνβιήκαηνο ηνπ ππνινγηζκνχ […] ηεο 

ζρεηηθφηεηαο» (Zemirli, Tamine-Lechani, & Boughanem, 2007) αληαπνθξίλνληαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο. 

3.2 Αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζε πνιπκεζηθή 

κνξθή 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζεκείν ζην νπνίν πζηεξνχλ ηα γλσζηαθά ζπζηήκαηα 

αλαδήηεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, είλαη ην γεγνλφο πσο δελ πξνζθέξνπλ θακία 

δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζε πνιπκεζηθή κνξθή – δειαδή 

πιεξνθνξίαο πνπ αλαπαξίζηαηαη φρη (κφλν) κε θείκελν, αιιά κε εηθφλα, γξαθηθά, 

ήρν ή/θαη βίληεν. Φπζηθά, απηφ δελ απνηειεί θξηηηθή κφλν γηα ηα ππφ εμέηαζε 

ζπζηήκαηα· είλαη έλα γεληθφηεξν πξφβιεκα αθφκε θαη ησλ εκπνξηθψλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο, φπσο απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα ησλ (Tjondronegoro & 

Spink, 2008). Τν πξφβιεκα απηφ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο πσο ε γιψζζα 

πεξηγξαθήο ησλ πεγψλ πιεξνθνξίαο (ελ πξνθεηκέλσ, ησλ πνιπκέζσλ) δελ είλαη 

θαηάιιειε γηα ηηο ππάξρνπζεο κεραλέο αλαδήηεζεο. Οπσζδήπνηε, δεδνκέλνπ 

απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ζπλερψο αλαπηχζζνληαη λέεο ηερληθέο (φπσο ε 

βαζηζκέλε-ζην-πεξηερφκελν αλάζπξζε εηθφλαο (content-based image retrieval)). 

Όκσο, φπσο επηζεκαίλνπλ νη (Picard, Cord, & Revel, 2008), απηή θαη άιιεο 

ηερληθέο δελ είλαη θαηάιιειεο γηα έλαλ ηφζν άλαξρν θαη επξέσο πεξηερνκέλνπ 

ρψξν, φπσο ν Παγθφζκηνο Ιζηφο. Πάλησο, ππάξρνπλ αξθεηά παξαδνζηαθά θαη 

ζεκαζηνινγηθά ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πνιπκέζσλ, ελψ ηα γλσζηαθά πζηεξνχλ 

ζ‟ απηφλ ηνλ ηνκέα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε πνιιαπιφηεηα ησλ κνξθψλ 
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αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζπλεηζθέξεη ζηελ πξφζιεςή ηεο θη απαιχλεη 

ην γλσζηηθφ θφξην ησλ ρξεζηψλ, θη απηφ είλαη έλα ζεκείν ην νπνίν αθφκε δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζπζηήκαηα ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

ζχζηεκα πνπ έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή κνπ θαη πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί γλσζηαθφ.   

3.3 Μεηξηθέο γηα ηελ Αμηνιόγεζε ησλ 

πζηεκάησλ Αλαδήηεζεο 

Σε θάζε έξεπλα πνπ παξνπζηάδεη έλα θαηλνχξην ζχζηεκα αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο (πξέπεη λα) ππάξρεη θη έλα θνκκάηη πνπ κε θάπνηνλ ηξφπν κεηξά 

ηηο επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λ‟ αμηνινγήζεη θαλείο έλα ζχζηεκα πξέπεη λα 

ην ζπγθξίλεη κε θάηη· απηφ ην θάηη κπνξεί λα είλαη θάπνην(α) κέηξν(α)· κπνξεί λα 

είλαη έλα άιιν ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο. Σηε κελ 

πεξίπησζε, ην πξφβιεκα είλαη πσο νη κεηξηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

αξθεηά απζαίξεηεο, ππφ ηελ έλλνηα πσο θαηά θαηξνχο νη εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κέηξα γηα δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ 

αλαδήηεζεο. Η επηινγή ησλ κεηξηθψλ έρεη λα θάλεη κε ηελ έλλνηα θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο ζρεηηθφηεηαο, πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία νη επηζηήκνλεο δελ έρνπλ 

θαηαιήμεη ζε θνηλή γξακκή πιεχζεο, φπσο εμεγήζεθε ζηελ ελφηεηα 3.1. Σηε δε 

πεξίπησζε, ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζεκείν αλαθνξάο είλαη θάπνηα 

παξαδνζηαθή (π.ρ.Google ή Yahoo) ή ζεκαζηνινγηθή (π.ρ.Lucene) κεραλή 

αλαδήηεζεο, φκσο θαη πάιη, δελ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αλαδήηεζεο σο ζεκείν αλαθνξάο.  

Καηά θαηξνχο έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα κέηξα αμηνιφγεζεο, φπσο: αθξίβεηα 

(precision), αλάθιεζε (recall), απνηειεζκαηηθφηεηα (efficiency), ρξεζηκφηεηα 

(utility), ηθαλνπνίεζε ρξήζηε (user satisfaction), εκπηζηνζχλε ρξήζηε (user 

confidence), πιεξνθνξηζηκφηεηα (informativeness) θ.ά. Σπρλφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελα απφ απηά είλαη ε αθξίβεηα (νξηδφκελε σο ην πιήζνο ησλ 

ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ πξνο ην ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 
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επηζηξάθεθαλ απφ κηα αλαδήηεζε) θαη ε αλάθιεζε (νξηδφκελε σο ην πιήζνο ησλ 

ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ επηζηξάθεθαλ απφ κηα αλαδήηεζε πξνο ην 

ζπλνιηθφ πιήζνο ησλ ζρεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ ππάξρνπλ). Παξά ηελ 

επξεία ρξήζε απηψλ ησλ κεηξηθψλ ε αμηνινγεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα έρεη 

ακθηζβεηεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο γηα πνιινχο ιφγνπο, κε ηνλ θπξηφηεξν – 

θαηά ηε γλψκε κνπ – λα είλαη ην γεγνλφο πσο πξνυπνζέηνπλ κηα δίηηκε 

ζρεηηθφηεηα, φηαλ ζχκθσλα κε ηνπο (Sperber & Wilson, 1986) ε ζρεηηθφηεηα έρεη 

πνιιέο ηηκέο.  

Δλ πάζε πεξηπηψζεη ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ αλαδήηεζεο 

είλαη απφ κφλν ηνπ κηα δηπισκαηηθή θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν πεξαηηέξσ αλάιπζεο ζηελ παξνχζα. Έηζη, ζηελ επφκελε ελφηεηα ζα 

γίλεη κηα αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ βάζεη ησλ γξαθφκελσλ ησλ ίδησλ ησλ 

δεκηνπξγψλ ηνπο, φπνπ ππάξρεη θάηη ηέηνην. Απηφ, επεηδή νξηζκέλα απφ ηα 

ζπζηήκαηα είλαη ζε θάζε κεξηθήο ή νιηθήο πινπνίεζεο, θη ελίνηε δελ ππάξρεη 

θαλέλα πείξακα πνπ λα κεηξάεη ηηο επηδφζεηο ηνπο.  

3.4 Αμηνιόγεζε ησλ γλσζηαθώλ ζπζηεκάησλ 

αλαδήηεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

3.4.1 ύζηεκα ζεκαζηνινγηθήο αλαδήηεζεο βαζηζκέλν ζε γλσζηαθό 

κνληέιν 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπο, νη (Wechsler, Baier, 

Nussbaum, & Baeza-Yates, 2004) ην ζχγθξηλαλ κε ην Google ζε έλα πξσηφιεην 

πείξακα. Θέιεζαλ λα δηαπηζηψζνπλ αλ κε κία αζαθή, θαθνδηαηππσκέλε 

επεξψηεζε (γηα κηα σζηφζν ζπγθεθξηκέλε, ζην κπαιφ ηνπ ρξήζηε, 

πιεξνθνξηαθή αλάγθε) ζα είραλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Σην κελ Google 

απφ ηα 44 πξψηα απνηειέζκαηα (ππφ κνξθή ζπλδέζκσλ) κφλν ηα 6 ήηαλ 

ζρεηηθά (απνηειεζκαηηθφηεηα 13,6%), ελψ ζην ζχζηεκά ηνπο ν γξάθνο 

απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθε πεξηείρε 18 ζπλδέζκνπο κε 6 ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα (απνηειεζκαηηθφηεηα 33%). Δθ πξψηεο φςεσο ην ζχζηεκα 
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ππεξηεξεί ηνπ Google, αιιά πξνθαλψο απαηηνχληαη αλαιπηηθφηεξα πεηξάκαηα 

γηα ηελ νξζή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο.     

3.4.2 Contextual Search Project 

Όπσο εμεγνχλ θη νη ίδηεο νη (Freund & Toms, 2005) ην ζχζηεκά ηνπο ήηαλ ζε 

θάζε πινπνίεζεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ ηνπο, αιιά είραλ ηελ 

πξφζεζε, κφιηο νινθιεξσλφηαλ ε πινπνίεζε, λα δηελεξγήζνπλ  πεηξάκαηα 

αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζήο ηνπ κεηξψληαο ηελ αλάθιεζε, ηελ αθξίβεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ, ηε ρξεζηηθφηεηα, ηε 

ζπλεηζθνξά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ αλαδήηεζεο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ (Freund & Toms, 2005, ζ. 11).  

3.4.3 Outride 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο ηνπ Outride επηιέρζεθαλ σο θξηηήξηα ν ρξφλνο πνπ 

ρξεηάζηεθε γηα λα νινθιεξσζεί έλα έξγν αλαδήηεζεο θαη ην πιήζνο ησλ 

ελεξγεηψλ εηζφδνπ ελφο ρξήζηε (δειαδή ην πφζεο θνξέο ρξεζηκνπνίεζε ην 

πιεθηξνιφγην ή ην πνληίθη γηα λα εηζάγεη δεδνκέλα ή λα κεηαβεί ζε θάπνηα 

ηζηνζειίδα). 48 ζπκκεηέρνληεο κε δηαθνξεηηθά επίπεδα εκπεηξίαο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ δηεθπεξαίσζαλ απφ 12 έξγα αλαδήηεζεο ζην Outride θαη ζε κία απφ 

ηηο εμήο εκπνξηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο: AOL Search, Excite, Google, Yahoo. 

Απφ ηηο κεηξήζεηο πξνέθπςαλ ηα εμήο ελδηαθέξνληα ζηνηρεία, αλεμαξηήησο 

επηπέδνπ εκπεηξίαο ρξεζηψλ: 

 Καηά κέζν φξν ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ελφο έξγνπ αλαδήηεζεο ήηαλ 

κηθξφηεξνο ζην Outride απ‟ φ,ηη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα άιια ζπζηήκαηα. 

 Σην Outride ην πιήζνο ησλ ελεξγεηψλ εηζφδνπ εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε 

ήηαλ κηθξφηεξν απ‟ φ,ηη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα άιια ζπζηήκαηα. 

Βάζεη, ινηπφλ, ησλ δχν κέηξσλ πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπ, ην 

Outride ππνζθειίδεη ηηο εκπνξηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο (Pitkow, θαη ζπλ., 2002, 

ζζ. 53-54). Δδψ λα ζεκεησζεί πσο ην Outride εμαγνξάζηεθε ην Σεπηέκβξην ηνπ 

2001 απφ ηελ Google.   
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3.4.4 Search-in-Synchrony 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο ηνπ Search-in-Synchrony επηιέρζεθαλ σο θξηηήξηα 

ν ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα νινθιεξσζεί έλα έξγν αλαδήηεζεο θαη ην 

πιήζνο ησλ ελεξγεηψλ εηζφδνπ ελφο ρξήζηε (δειαδή ην πφζεο θνξέο 

ρξεζηκνπνίεζε ην πνληίθη γηα λα κεηαβεί ζε θάπνηα ηζηνζειίδα). Ωο 

ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 10 εξεπλεηέο πνπ έπξεπε λα βξνπλ επαξθείο 

πιεξνθνξίεο γηα 4 ζέκαηα αλαδήηεζεο. Τν έξγν αλαδήηεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζην Search-in-Synchrony θαη ζηε κεραλή αλαδήηεζεο Google. Απφ ηνπο κέζνπο 

φξνπο πξνέθπςε πσο ζε θάζε πεξίπησζε ε αλαδήηεζε κέζσ ηνπ Search-in-

Synchrony είλαη ηαρχηεξε θαη ιηγφηεξν θνπηψδεο απ‟ φ,ηη κέζσ ηνπ Google. Οη 

(Dhir & Lee, 2009) δελ έρνπλ φκσο πξαγκαηνπνηήζεη πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο πνπ λα δείρλνπλ εάλ απηέο νη δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  

3.4.5 OntoSearch_U 

Οη επηδφζεηο ηνπ OntoSearch_U κεηξήζεθαλ ζε 2 πεηξάκαηα, φπνπ ζπκκεηείραλ 

10 άηνκα. Κάζε άηνκν έθαλε 2 επεξσηήζεηο ζην OntoSearch_U, ηε κία γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ζηε δεκηνπξγία ηεο νληνινγίαο ρξήζηε) θαη ηελ 

άιιε γηα ηνλ έιεγρφ ηνπ. Σηε ζπλέρεηα αμηνινγήζεθε απφ θάζε ρξήζηε ε  

αθξίβεηα (precision) ησλ 5 θαη 10 πξψησλ ηζηνζειίδσλ πνπ επηζηξέθνληαλ γηα 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα αλαδήηεζεο απφ ην OntoSearch_U, ην OntoSearch (ίδην κε 

ην OntoSearch_U αιιά ρσξίο δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο), ην OntoSearch_C 

(ίδην κε ην OntoSearch_U αιιά κφλν κε εθκάζεζε ελλνηψλ θαη ρσξίο εθκάζεζε 

ζρέζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή  ηνπ πξνθίι ρξήζηε), ην Google Directory θαη ην 

Lucene. Μέζα απφ t-test επηβεβαηψζεθε ε ππφζεζε πσο, ζπγθξηλφκελν κε απηά 

ηα ζπζηήκαηα, ην OntoSearch_U βειηηψλεη ηελ εκπεηξία αλαδήηεζεο ζην 

Σεκαζηνινγηθφ Ιζηφ (Jiang & Tan, 2009, ζζ. 2803-2804, 2805-2807). 

3.4.6 Cognitive web agents 

Η πξφηαζε ησλ (Dimitrova, Barakova, Lourens, & Radeva, 2004; Dimitrova, 

Wagatsuma, & Yamaguchi, 2007) είλαη ζπλεπήο κε επηθξαηείο ζεσξίεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο απηνβηνγξαθηθήο κλήκεο, θη απφ πεηξάκαηα θαη δνθηκέο πνπ 
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έθαλαλ νη εξεπλεηέο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κνληέινπ ηνπο θαίλεηαη πσο ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξάθηνξα πξνζνκνηάδεη ζε απηήλ ησλ 

ρξεζηψλ θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο, νχησο 

ψζηε ν πξάθηνξαο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θάπνηα εμαηνκηθεπκέλε δηεπαθή 

αλαδήηεζεο. Τν πξφβιεκα είλαη πσο νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ αλαπηχμεη θάπνην 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αλαδήηεζεο, νχηε θαλ έρνπλ ελζσκαηψζεη ηνλ 

πξάθηνξα ηνπο ζε θάπνην ππάξρνλ· θαίλεηαη πσο είραλ θαηά λνπ λα 

ελζσκαησζεί ζην ζχζηεκα WebPersonae ησλ (McGowan, Kushmerick, & Smyth, 

2002), ην νπνίν θάλεη εμαηνκίθεπζε πξνθίι ρξήζηε δεκηνπξγψληαο πνιιαπιέο 

«πεξζφλεο» πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα ελδηαθέξνληα ελφο (ίδηνπ) ρξήζηε πάλσ 

ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα. Η εξγαζία ηνπο έρεη πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

κελ, είλαη απνζπαζκαηηθή δε, νπφηε είλαη νπζηαζηηθά αδχλαηνλ λα ηελ 

αμηνινγήζεη θαλείο εθφζνλ δελ πινπνηείηαη ζε θάπνην ζχζηεκα. 

3.4.7 RASCALLI 

Σηνπο (Krenn, 2008; Krenn & Schollum, 2008) δε γίλεηαη κέηξεζε ηεο επίδνζεο 

θάπνηνπ ζπζηήκαηνο αλαδήηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπο πξάθηνξεο Rascalli, 

δηφηη είλαη αθφκε ζε εμέιημε σο εξεπλεηηθφ έξγν. 

3.4.8 Cobot 

Τν ζχζηεκα Cobot ησλ (Sahay, Venkatesh, & Ram, 2009) θαίλεηαη κηα 

νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηε ζπλεξγαηηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, φπνπ νη 

εξεπλεηέο αζρνινχληαη κε φια ηα ζέκαηα· απφ ηελ αλαπαξάζηαζε γλψζεο έσο 

ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη φκσο αθξηβψο απηφ· κηα ζεσξεηηθή 

πξφηαζε πνπ δελ έρεη πιήξσο πινπνηεζεί, νπφηε δελ κπνξεί λ‟ αμηνινγεζεί 

κέζσ πεηξακαηηζκνχ. 

3.4.9 Σαμηλνκεηήο δηαζηάζεσλ 

Ο ηαμηλνκεηήο δηαζηάζεσλ ηεο (Dimitrova M. , 2003) είλαη κηα ειπηδνθφξα 

πξνζπάζεηα ηεο νπνίαο φκσο νη επηδφζεηο, φηαλ δεκνζηεχηεθε ην άξζξν, δελ 

είραλ αθφκε κεηξεζεί βάζεη πεηξακάησλ. 
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3.4.10 ConSearch 

Μέρξη ζήκεξα νη (Lee & Lieberman, 2004) δελ έρνπλ θάλεη θάπνην πείξακα πνπ 

λα αμηνινγεί ηελ επίδνζε  ηνπ ConSearch, πξάγκα πνπ δηθαηνινγείηαη απ‟ ην φηη 

ην ConSearch αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ελφο κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο θη απ‟ 

φ,ηη έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή κνπ δελ έρεη ππάξμεη θάπνηα εμέιημε ζηελ 

αλάπηπμή ηνπ.  

3.4.11 Οκαδνπνηεηήο ηζηνζειίδσλ βάζεη ζρεηηθόηεηαο 

Γηα λα δηαπηζηψζνπλ εάλ νη εθηηκήζεηο ηνπ αιγνξίζκνπ ηνπο γηα ηε ζρεηηθφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ ζπκπίπηνπλ κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ, νη (Desai & 

Spink, 2005) δήηεζαλ απφ 5 θνηηεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηε ζρεηηθφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε επεξψηεζε, γηα ηελ νπνία ε κεραλή 

αλαδήηεζεο AlltheWeb.com επέζηξεςε 98 απνηειέζκαηα. Οη εθηηκήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ θαη νη εθηηκήζεηο ηνπ αιγνξίζκνπ γηα ηηο νκάδεο ησλ «ζρεηηθψλ» θαη 

«άζρεησλ» απνηειεζκάησλ ζπκθσλνχζαλ πεξηζζφηεξν, απ‟ φ,ηη νη εθηηκήζεηο 

ηνπο γηα ηα «κεξηθψο ζρεηηθά» απνηειέζκαηα. Πάλησο, κε απηήλ ηελ 

νκαδνπνίεζε, ν αιγφξηζκνο εμππεξεηεί θαη ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη εηδηθνί θαη 

ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη αξράξηνη ζε θάπνην γλσζηηθφ πεδίν, θαηεπζχλνληάο ηνπο 

γξεγνξφηεξα ζηελ νκάδα ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ θαιχηεξα ηηο 

γλσζηηθέο ηνπο αλάγθεο. 

3.4.12 Media Watch on Climate Change 

Τν Media Watch on Climate Change είλαη κηα δηεπαθή αλαδήηεζεο γηα 

εμεηδηθεπκέλν ζέκα (ην θιίκα) θαη είλαη κάιινλ αλνχζην λα ζπγθξηζεί κε θάπνηα 

γεληθνχ ζθνπνχ κεραλή αλαδήηεζεο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη νη (Hubmann-

Haidvogel, Scharl, & Weichselbraun, 2009) δελ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο κεηξήζεη κε 

θάπνηνλ ηξφπν ηηο επηδφζεηο ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπο, πξάγκα πνπ απνηειεί έλα 

κεηνλέθηεκα σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπ· ε πίζηε γη‟ απηήλ κέλεη λ‟ απνδεηρζεί 

επηζηεκνληθά ζην κέιινλ.  
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3.4.13 Met.a.ware 

Τν met.a.ware, ζηε κνξθή κε ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο (Stadtler & 

Bromme, 2008), πξνζθέξεη φρη απιά δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο αιιά θαη κεηά-

γλσζηηθή ππνζηήξημε γηα έλα κφλν εμεηδηθεπκέλν ζέκα αλαδήηεζεο (γηα ηε 

ρνιεζηεξίλε) ζε ρξήζηεο κε ιίγεο ή κέηξηεο γλψζεηο γηα ηε ρνιεζηεξίλε. Γηα ηε 

κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ, ζε 118 θνηηεηέο δφζεθαλ 15 

πξνεπηιεγκέλνη ηζηφηνπνη απφ ηνπο νπνίνπο έπξεπε λα  βξνπλ απαληήζεηο γηα 

κηα ηαηξηθή πεξίπησζε. Οη ζπκκεηέρνληεο θαηαλεκήζεθαλ ηπραία ζε έμη νκάδεο, 

ηέζζεξεηο εθ ησλ νπνίσλ  ρξεζηκνπνηνχζαλ ην met.a.ware αιιά ιάκβαλαλ 

δηαθνξεηηθή κεηά-γλσζηηθή ππνζηήξημε απ‟ απηφ, κία θξαηνχζε ζεκεηψζεηο ζε 

ραξηί θαη κία θξαηνχζε ζεκεηψζεηο ζε απιφ θεηκελνγξάθν ζηνλ Η/Υ. Ωο κέηξα 

ηεο επίδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, ε 

αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ πιεξνθνξίαο θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ απνθάζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο φπνπ θαηέιεμαλ γηα ην ζέκα 

αλαδήηεζεο (ηε ρνιεζηεξίλε). 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε πσο ζε ζρέζε κε ηηο 

νκάδεο ειέγρνπ νη ρξήζηεο ηνπ met.a.ware απέθηεζαλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο επί 

ηνπ ζέκαηνο, θαιχηεξε αμηνιφγεζε ησλ πεγψλ πιεξνθνξίαο αιιά φρη 

νπζηαζηηθφηεξε ηεθκεξίσζε ησλ απνθάζεψλ ηνπο. Γηα πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη πηζαλέο εμεγήζεηο, κπνξεί θαλείο 

λα αλαηξέμεη ζηνπο (Stadtler & Bromme, 2008, ζζ. 727-734). 
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Κεθάιαην 4: Μηα Πξόηαζε γηα ηε Γλσζηαθή Αλαδήηεζε 

Πιεξνθνξίαο 

Σ‟ απηφ ην θεθάιαην πξψηα παξνπζηάδεηαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηε 

γλσζηαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο θη έπεηηα γίλεηαη κηα δηθή κνπ πξφηαζε γηα ην 

δήηεκα, παξνπζηάδνληαο κηα πηζαλή αξρηηεθηνληθή γηα έλα γλσζηαθφ ζχζηεκα 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ.  

4.1 Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε 

Η γλσζηαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο πξνζπαζεί λα πινπνηήζεη κεραλέο 

αλαδήηεζεο πνπ πξνζθέξνπλ δηεπαθή θαη απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο κ‟ έλαλ 

ηξφπν «θπζηθφ» γηα ην ρξήζηε. Υπάξρνπλ σζηφζν έξεπλεο πνπ ππνδεηθλχνπλ 

φηη ππάξρεη έλαο θπζηθφηεξνο ηξφπνο γηα ηελ αλεχξεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ 

Παγθφζκην Ιζηφ, θη απηφο δελ είλαη κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο αιιά κέζσ 

ηεο πινήγεζεο ζηνλ WWW (Juvina I. , Oostendorp, van, & Pauw, 2005). 

Σχκθσλα κ‟ απηήλ ηε ινγηθή, δεδνκέλνπ φηη ε θπζηθή ηάζε ησλ ρξεζηψλ είλαη λα 

μεθηλνχλ απφ κηα νηθεία ηζηνζειίδα (π.ρ. απφ θάπνηνλ θαηάινγν ηνπ Ιζηνχ (web 

directory) ή απφ θάπνηα ηζηνζειίδα-ζειηδνδείθηε (bookmark)) θη αθνινπζψληαο 

ζπλδέζκνπο λα θηάλνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο αληί λα πεξηκέλνπλ έηνηκεο ιίζηεο 

ηζηνζειίδσλ πξνο επίζθεςε, ίζσο ν γλσζηαθφο ηξφπνο γηα ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ ζα ήηαλ ε πξνζθνξά ππνζηήξημεο πινήγεζεο θη φρη κηα κεραλή 

αλαδήηεζεο πνπ επηζηξέθεη ηζηνζειίδεο σο απνηειέζκαηα. Οη (Magoulas, Chen, 

& Dimakopoulos, 2004)  έρνπλ ζρεδηάζεη κηα ηέηνηα εμαηνκηθεπκέλε δηεπαθή γηα 

θαηαιφγνπο ηνπ Ιζηνχ, ε νπνία πνηθίιιεη αλάινγα κε ην γλσζηηθφ ζηπι θάζε 

ρξήζηε. Κάηη ηέηνην θάλνπλ επίζεο νη Letizia θαη PowerScout ησλ (Lieberman, 

Fry, & Weitzman, 2001), κφλν πνπ ε βάζε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο δελ παηάεη ζε 

επξήκαηα ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο, παξά είλαη δηαηζζεηηθή. Σχκθσλα κε ηε 

ινγηθή ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο είλαη νξηζκέλα κνληέια πξνζνκνίσζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ρξεζηψλ θαηά ηελ πινήγεζε ζηνλ WWW, φπσο ην CoLiDeS, ην 
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CoLiDeS+ θαη ην SNIF-ACT3. Απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ππνζηεξηθηηθά 

γηα ηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ.  

Φσξίο λα ακθηζβεηψ ηελ ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα ζηνπο 

ρξήζηεο, επηκέλσ ζην εμήο γεγνλφο: ην πξφβιεκα είλαη πσο κε ηα δεδνκέλα ζηνλ 

Παγθφζκην Ιζηφ λα απμάλνληαη αδηάθνπα κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο (ιφγσ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ Web 2.0), είλαη κάιινλ αδχλαηνλ γηα ηνπο ρξήζηεο λα 

αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο κε πινήγεζε παξά κε ρξήζε κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

Καηά ηε γλψκε κνπ, ηέηνηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο είλαη ρξεζηκφηεξν λα 

ελζσκαησζνχλ ζε ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζηνλ WWW σο έλα 

επηπιένλ εξγαιείν πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην ρξήζηε άπαμ θη απνθαζίζεη λα 

επηδνζεί ζε πινήγεζε ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζαλ λα 

αμηνπνηεζνχλ σο κηα πξφζζεηε ιεηηνπξγία, ε νπνία ζα ελεξγνπνηείηαη αθνχ ην 

ζχζηεκα αλαδήηεζεο έρεη παξνπζηάζεη θάπνηα απνηειέζκαηα ζην ρξήζηε. 

Παηψληαο ν ηειεπηαίνο επάλσ ζε θάπνην απνηέιεζκα, ελδερνκέλσο λα ζειήζεη 

λα πεξηεγεζεί ζε θάπνηα απφ ηηο ππεξζπλδέζεηο πνπ πεξηέρεη ε ηξέρνπζα 

ηζηνζειίδα. Σ‟ απηφ ην ζεκείν ζα κπνξνχζε λα «επέκβεη» ην γλσζηαθφ κνληέιν, 

θαζνδεγψληαο ην ρξήζηε ζε έλα ζπληνκφηεξν θαη απνδνηηθφηεξν – σο πξνο ηελ 

θάιπςε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηνπ – κνλνπάηη πινήγεζεο.   

4.2 Η πξόηαζή κνπ 

Σε έλα ζεκείν ηνπ άξζξνπ ηνπο νη (Wei, Barnaghi, & Bargiela, 2008, ζ. 81) 

αλαθέξνπλ πσο «Η Σεκαζηνινγηθή αλαδήηεζε είλαη έλα δηεπηζηεκνληθφ πεδίν 

πνπ θέξλεη ζε επαθή έξεπλα απφ θνηλφηεηεο ηνπ IR, ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ, 

ηεο κεραληθήο κάζεζεο, ηεο επεμεξγαζίαο θπζηθήο γιψζζαο, ηεο εμαγσγήο 

πιεξνθνξίαο θ.ιπ.»  Γε ζα κπνξνχζα λα ζθεθηψ ηίπνηε θαιχηεξν γηα κηα 

πξφηαζε γηα ηε γλσζηαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο, απφ ην λα ηνπο παξαθξάζσ 

ιέγνληαο πσο ε γλσζηαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ πξέπεη 

λα είλαη έλα δηεπηζηεκνληθφ πεδίν πνπ θέξλεη ζε επαθή έξεπλα απφ ηηο 

                                                           
3
  Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κ‟ απηά ηα κνληέια, κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη 

ζηνπο (Kitajima, Polson, & Blackmon, 2000), (Juvina & Oostendorp, 2008) θαη (Pirolli & Fu, 2003) 
αληίζηνηρα. 
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θνηλφηεηεο ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο θη φισλ ησλ άιισλ πνπ αλαθέξζεθαλ θη 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πιεξνθνξηαθφ/ηερλνινγηθφ ππφβαζξν. Απηφ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε γλσζηαθψλ κνληέισλ θαη ηερλνινγηψλ αιιά πάλσ απφ 

φια, ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

θνηλφηεηα ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο θαη ηελ θνηλφηεηα ηεο Αλάθηεζεο 

Πιεξνθνξίαο. 

Μηιψληαο επί ηνπ πξαθηένπ, ζεσξψ πσο βαζηθέο ηερλνινγίεο πινπνίεζεο ελφο 

γλσζηαθνχ ζπζηήκαηνο αλαδήηεζεο πξέπεη λα είλαη νη νληνινγίεο θαη νη 

πξάθηνξεο νη νπνίνη φκσο ζα βαζίδνληαη ζε γλσζηαθά κνληέια. 

Οη νληνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ ζε φια ηα γλσζηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ θαη θαίλεηαη πσο απνηεινχλ κηα ηθαλνπνηεηηθή πξνο ην παξφλ 

θαη κε πξννπηηθέο βειηίσζεο πξφηαζε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε γλψζεο θαη ηελ 

πεξηγξαθή δεδνκέλσλ. Τν πιενλέθηεκα ησλ νληνινγηψλ είλαη πσο 

πξνζνκνηάδνπλ ζε κηα κνληεινπνίεζε ησλ ελλνηψλ ε νπνία πξνηηκάηαη απφ ηνπο 

γλσζηαθνχο επηζηήκνλεο. Δίλαη θνηλή ζεψξεζε ζηε Γλσζηαθή Δπηζηήκε πσο 

ζηνλ αλζξψπηλν λνπ γίλεηαη αλαπαξάζηαζε ησλ ελλνηψλ κέζσ δηθηχσλ, φπνπ 

απηέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο κηαο πξνθαιεί ηελ 

ελεξγνπνίεζε θαη ησλ εγγχηεξσλ πξνο απηήλ κέζσ ησλ ζπλδέζεψλ ηνπο. Τν 

πάγην πξφβιεκα βέβαηα κε ηηο νληνινγίεο είλαη πσο απαηηείηαη επηζήκαλζε 

(annotation) ησλ πεγψλ-δεδνκέλσλ, ε νπνία ζε φ,ηη αθνξά ηνλ WWW είλαη 

αλνκνηνγελήο ιφγσ ηνπ αλνκνηνγελνχο ηεο πξνέιεπζήο ηνπο, αιιά θαη 

ππάξρνπλ θαη αλαπηχζζνληαη εξγαιεία απηφκαηεο επηζήκαλζεο ησλ εγγξάθσλ 

ηνπ Ιζηνχ. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμεξεχλεζεο ηνπ WWW θαη ηνπ εληνπηζκνχ ησλ 

ζρεηηθψλ ηζηνζειίδσλ, νη πξάθηνξεο πνπ βαζίδνληαη ζε γλσζηαθά κνληέια 

ζπληζηνχλ κηα δπλαηή ππνςεθηφηεηα γηα έλα ζηηβαξφ γλσζηαθφ ζχζηεκα 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο. Μέζα ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία ππάξρνπλ πνιιέο 

πξνζπάζεηεο γηα κνληεινπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πινήγεζεο θαη αλαδήηεζεο 

ησλ ρξεζηψλ (π.ρ.CoLiDeS, SNIF-ACT). Τέηνηα κνληέια κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηνλ ππξήλα ελφο γλσζηαθνχ πξάθηνξα, θάλνληάο ηνλ λα 

πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν ζε έλαλ εκπεηξνγλψκνλα ηεο αλαδήηεζεο 
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πιεξνθνξίαο ηνπ νπνίνπ ε εκπεηξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε.  

Πέξα απφ ηηο δχν απηέο ηερλνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ππάξρνπλ έλα πιήζνο απφ 

ηερλνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηεπαθή ησλ ζπζηεκάησλ αλαδήηεζεο, ηφζν ζην 

θνκκάηη ηεο επεξψηεζεο φζν θαη ζην θνκκάηη ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Τν πνηα πξνζέγγηζε επηιέγεηαη δελ είλαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, 

ηφζν θξίζηκν, κηαο θαη ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζε φιεο. Τν 

ζίγνπξν είλαη πσο νη δηεπαθέο ησλ δεκνθηιέζηεξσλ εκπνξηθψλ ζπζηεκάησλ 

αλαδήηεζεο (ιέμεηο-θιεηδηά γηα ηελ επεξψηεζε, θαη παξνπζίαζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε ιίζηα) δελ είλαη γλσζηηθά εχιεπηεο. Η δηαηχπσζε ηεο 

επεξψηεζεο ζε θπζηθή γιψζζα ή ππφ κνξθή ζηφρνπ πιεξνθνξίαο, θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ νκαδνπνηεκέλσλ ζε έλλνηεο, πθίζηαληαη ζε 

πξαγκαηηθά γλσζηαθά ζπζηήκαηα θαη είλαη πξνηάζεηο βηψζηκεο θαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθέο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κηα πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή ελφο γλσζηαθνχ ζπζηήκαηνο 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ ζα κπνξνχζε λα δνκεζεί 

ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ζρήκα: θαηαξρήλ, ην ζχζηεκα ζα ηξέρεη σο 

πξφγξακκα-πειάηεο (client) ζηνλ ππνινγηζηή θάζε ρξήζηε. Ο ιφγνο γη‟ απηήλ 

ηελ επηινγή είλαη φηη βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ινγηθή «έλα κέγεζνο γηα φινπο» 

(“one size fits all”) ησλ πεξηζζφηεξσλ εκπνξηθψλ ζπζηεκάησλ αλαδήηεζεο. Δδψ, 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ αηνκηθφηεηα ηνπ θάζε ρξήζηε, θη έηζη ην ζχζηεκα ρξεηάδεηαη 

λα είλαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε ζηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη, αθηεξψλνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπ απνθιεηζηηθά ζηνλ ηειεπηαίν.  

Σηελ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο ν ρξήζηεο ζα ζρεκαηίδεη ηελ επεξψηεζή ηνπ 

δηαηππσκέλε ζε θπζηθή γιψζζα. Η επηινγή κηαο ηέηνηαο δηαηχπσζεο, αλ θαη 

επηβάιιεη επηπιένλ πνιππινθφηεηα ζην ζχζηεκα, πξνηηκάηαη δηφηη είλαη 

αλεηφηεξε γηα ην ρξήζηε. Σεκαληηθφο ζ‟ απηφ ην ζηάδην είλαη ν εληνπηζκφο ηεο 

πιεξνθνξηαθήο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ, ρξεηάδεηαη λα 

πξνζδηνξηζηεί ν ζθνπφο ηεο επεξψηεζεο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ ππφβαζξνπ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ έξγνπ αλαδήηεζεο, δειαδή ηνπ πιαηζίνπ 
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(context). Η πξνζέγγηζε ινηπφλ πνπ πξνηηκάηαη είλαη απηή ηεο αλαδήηεζεο εληφο 

πιαηζίνπ.  

Η εμαγσγή ησλ ελλνηψλ ηεο επεξψηεζεο κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε ελφο 

επεμεξγαζηή θπζηθήο γιψζζαο (NLP), πνπ εθηειεί ην ζπληαθηηθφ 

θαηαθεξκαηηζκφ ηεο επεξψηεζεο. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

ελλνηψλ πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νληνινγίεο (νξγαλσκέλεο φπσο π.ρ. 

ζην πξφηδεθη CYC)4. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πιαηζίνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα πξνθίι ρξήζηε, ην νπνίν ζα ελεκεξψλεηαη κε έκκεζεο 

κεζφδνπο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο. Τν πξνθίι ρξήζηε ρξεζηκεχεη ζηελ αληηζηνίρηζε ησλ 

ιέμεσλ ηεο επεξψηεζεο πξνο ηηο έλλνηεο πνπ είλαη πηζαλφ λ‟ αληηπξνζσπεχνπλ 

αθξηβέζηεξα ηελ πιεξνθνξηαθή αλάγθε ηνπ ρξήζηε. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνθίι κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο πξάθηνξαο βαζηζκέλνο ζε θάπνην 

γλσζηαθφ κνληέιν κλήκεο ή/θαη ζπιινγηζηηθήο5, πνπ παξαθνινπζεί ηηο ελέξγεηεο 

ηνπ ρξήζηε θαη πνπ πεξηδηαβαίλεη ηνλ Ιζηφ γηα λα εληνπίζεη ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο 

πξνο ηηο επεξσηήζεηο ηνπ [ρξήζηε] (φπσο ζην πξφηδεθη RASCALLI ησλ (Krenn & 

Schollum, 2008)).   

Με ηε ρξήζε ηνπ NLP ζα εμάγνληαη νη έλλνηεο θη απφ ηηο δηάθνξεο ηζηνζειίδεο. Ο 

πξάθηνξαο – πνπ είλαη ζηνλ ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο – ζα επηιέγεη πξνο 

παξνπζίαζε ηηο ηζηνζειίδεο πνπ απαληνχλ θαιχηεξα ζηηο πιεξνθνξηαθέο 

αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, θξίλνληαο απφ ηελ εγγχηεηα ησλ ελλνηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ 

κε ηηο έλλνηεο ηεο επεξψηεζεο.  

Σε φ,ηη αθνξά ηελ έμνδν ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηελ παξνπζίαζε ηεο ζρεηηθήο 

πιεξνθνξίαο ζην ρξήζηε, αληί λα παξνπζηάδνληαη απεπζείαο νη ηζηνζειίδεο ζε 

κνξθή ιηζηψλ, ζα ήηαλ θαιχηεξν λα παξνπζηάδνληαη  νκαδνπνηεκέλεο ζε έλλνηεο 

νχησο ψζηε ν ρξήζηεο λα εληνπίδεη άθνπα ηελ νκάδα ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ 

                                                           
4
  Τν πξφβιεκα βέβαηα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη πσο ν ρψξνο (νη έλλνηεο) 

αλαδήηεζεο είλαη επξχο, θαζψο ην ζχζηεκα ζα είλαη γεληθνχ ζθνπνχ θη φρη επί ελφο 
πεξηνξηζκέλνπ ζέκαηνο αλαδήηεζεο. Σε έλαλ ηφζν επξχ ρψξν αλαδήηεζεο, ινηπφλ, νη νληνινγίεο 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ πνιινχο ηνκείο γλψζεο. Όρη πσο δελ 
ππάξρνπλ δηάθνξα πξφηδεθη πνπ πινπνηνχλ θάηη ηέηνην, αιιά θαηεβαίλνληαο επίπεδα ζηηο 
ηεξαξρίεο ησλ νληνινγηψλ ε γλψζε πνιιαπιαζηάδεηαη ηφζν, πνπ δελ είλαη ηερληθά εχθνιν λα ηηο 
ρεηξηζηεί θαλείο. 
5
  Τέηνηα κνληέια είλαη ην ACT-R, ην DUAL/AMBR θ.ά. 
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απαληνχλ ζην εξψηεκά ηνπ (φπσο ζην ConSearch ησλ (Lee & Lieberman, 

2004)). Δπίζεο ειθπζηηθή ζα ήηαλ ε ηερληθή ησλ πνιιαπιψλ φςεσλ (multiple 

views) πνπ εθαξκφδεηαη ζην ζχζηεκα ησλ (Hubmann-Haidvogel, Scharl, & 

Weichselbraun, 2009).  

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ην ηδαληθφ γλσζηαθφ ζχζηεκα αλαδήηεζεο ζα πινπνηεί 

θαη ην πέκπην βήκα ηεο αλαδήηεζεο, ηε κεηαηξνπή ηεο πιεξνθνξίαο ζε γλψζε. 

Πξαθηηθά φκσο, θαη κηιψληαο γηα έλα ζχζηεκα αλαδήηεζεο γεληθνχ ζθνπνχ, απηφ 

δελ είλαη αθφκε εθηθηφ. Ο ιφγνο έρεη λα θάλεη κε ηελ πνζφηεηα ηεο 

(εμεηδηθεπκέλεο) γλψζεο πνπ ζα έπξεπε λα έρεη έλα ηέηνην ζχζηεκα θαη κε ηελ 

πνζφηεηα ηεο νληνινγηθήο θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ ζα έπξεπε λα θάλεη ζε θάζε 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, πξνθεηκέλνπ λα ηα θαιχςεη φια.  
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Κεθάιαην 5: πκπεξάζκαηα 

Η παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ην πξφβιεκα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο 

ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ, θαη κάιηζηα απφ ηελ νπηηθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζέγγηζεο ζην ελ ιφγσ πξφβιεκα, ε νπνία εκπλέεηαη απφ ην ρψξν ηεο 

Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο.  

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο, βάζεη ηνπ ηη πινπνηνχλ ηα ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, αλαγλσξίδνπλ ηέζζεξα ζηάδηα ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο: 

ζρεκαηηζκφ επεξψηεζεο, εληνπηζκφ ζρεηηθψλ ηζηνζειίδσλ, ηαμηλφκεζή ηνπο θαη 

παξνπζίαζή ηνπο. Σ‟ απηά πξνζηέζεθε έλα πέκπην, ε κεηάβαζε απφ ηελ 

πιεξνθνξία ζηε γλψζε. Η παξαδνρή ηεο χπαξμεο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ έρεη ηε 

ζεκαζία ηεο, θαζψο κηα ηέηνηα δηαδηθαζία επηηξέπεη ηελ αθνκνίσζε ηεο 

πιεξνθνξίαο απφ ην ρξήζηε νχησο ψζηε κέζσ ηεο εκπεηξίαο λα ηε κεηαηξέςεη 

ζε γλψζε. Απηφ ην ζηάδην γεληθά δελ εκθαλίδεηαη ζε άιιεο δνπιεηέο ή 

ηνπιάρηζηνλ φρη κέζα ζε έλα ηέηνην νινθιεξσκέλν πιαίζην, ελδερνκέλσο επεηδή 

ηα ιεγφκελα κεηά-γλσζηηθά εξγαιεία πνπ ην πινπνηνχλ είλαη κηα ζρεηηθά 

πξφζθαηε εξεπλεηηθή ηάζε θαη αθφκε θη νη ηερλνινγίεο πνπ ηα ππνζηεξίδνπλ 

είλαη ζε πξσηφιεηα κνξθή. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη επηζηεκνληθέο θνηλφηεηεο ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο θαη 

ηεο Αλάθηεζεο Πιεξνθνξίαο (θνκκάηη ηεο νπνίαο είλαη ε Αλαδήηεζε 

Πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ) δε βξίζθνληαη πάληα ζε ηδηαίηεξα ζηελή 

ζπλεξγαζία, ππάξρνπλ ζπζηήκαηα (νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ ελζσκαησζεί 

ζε εκπνξηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο) πνπ αλήθνπλ θαη ζηνπο δχν ρψξνπο, 

απνηειψληαο ηελ απφδεημε φηη ε γλσζηαθή αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο δελ είλαη 

ρίκαηξα. Τα ζπζηήκαηα απηά αθνινπζνχλ ηάζεηο θαη ηερλνινγίεο πνπ δελ είλαη 

απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηεο γλσζηαθήο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο, φκσο ηηο 

ελζσκαηψλνπλ ζε κηα ινγηθή Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηαθψλ κνληέισλ θαη ζεσξηψλ γηα ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξίαο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηεο ζχιιεςεο ή/θαη ηεο πινπνίεζεο 

ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζπζηεκάησλ.  

Τα γλσζηαθά κνληέια θαη νη γλσζηαθέο ζεσξίεο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη 

απηά ηα ζπζηήκαηα αθνξνχλ ελίνηε πνιχ γεληθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο, φπσο ε 
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κλήκε, θη ελίνηε πνιχ ζπγθεθξηκέλεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο, φπσο απηέο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο θαη ζηε δηάθξηζε ησλ ζηνηρείσλ 

(chunks) πιεξνθνξίαο εθ κέξνπο ελφο ρξήζηε. Σε νξηζκέλα απφ ηα γλσζηαθά 

ζπζηήκαηα ε εθαξκνγή ησλ ζεσξηψλ είλαη απνζπαζκαηηθή, δεδνκέλνπ φηη 

ηδαληθά, ζα έπξεπε λα πινπνηνχλ θαη ηα πέληε ζηάδηα ηεο αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξίαο βαζηζκέλα ζηελ εθάζηνηε ζεσξία. Απηφ δε ζπκβαίλεη γηα δχν 

ιφγνπο: 

 Λφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεσξηψλ, δειαδή ηεο δπζθνιίαο 

λα βξεζεί κηα θαζνιηθά απνδεθηή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηεο αλαδήηεζεο 

θαη ηνπ εληνπηζκνχ πιεξνθνξίαο, έηζη φπσο ην επηηειεί ν αλζξψπηλνο 

λνπο, ζην εμαηξεηηθά δπλακηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ. Απηφ 

δελ είλαη θάηη πνπ αλακέλεηαη λα ιπζεί ζχληνκα, θαζψο αλήθεη ζηα 

«δχζθνια πξνβιήκαηα» ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο θαη απαηηείηαη πνιιή 

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ απνζαθήληζή ηνπ, σζηφζν ππάξρνπλ 

θάπνηεο θαιέο πξνζεγγίζεηο ζην δήηεκα. 

 Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θφζηνο πινπνίεζεο 

ελφο ηέηνηνπ νινθιεξσκέλνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Καιψο ή θαθψο, ε 

αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ είλαη έλα ρξπζσξπρείν ζην 

νπνίν εκπιέθνληαη εηαηξείεο-θνινζζνί κε ηεξάζηηεο επελδχζεηο ζηελ 

αχμεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπο, θη σο ζπλήζσο νη θπβεξλεηηθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο δε ζπλαγσλίδνληαη απηέο ηηο επελδχζεηο.  

Όπσο θαη λα „ρεη ην πξάγκα, ηα γλσζηαθά ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο έρνπλ 

ειπηδνθφξεο επηδφζεηο. Φσξίο λα παξαβιέπνληαη νη αδπλακίεο ησλ γλσζηαθψλ 

ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα (θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηνλ εληνπηζκφ 

πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο) θαη κε ηε δεδνκέλε δπζθνιία ηεο κέηξεζεο ηεο 

απφδνζήο ηνπο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζπλαίλεζεο γηα ην ηη πξέπεη ηειηθά λα 

κεηξάηαη, πξνθχπηεη φηη, αλ κε ηη άιιν, δελ είλαη ρεηξφηεξα απφ ηα παξαδνζηαθά 

ή ηα ζεκαζηνινγηθά ζπζηήκαηα. Δδψ λα ζεκεησζεί ε πεπνίζεζε ηεο γξάθνπζαο 

πσο φπνηα ηερλνινγηθή πξνζπάζεηα ζηεξίδεηαη ζε γλσζηαθέο πξνζεγγίζεηο αξγά 

ή γξήγνξα θαξπνθνξεί. 
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Σε φ,ηη αθνξά ηηο εθαξκνδφκελεο ηερλνινγίεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ γλσζηαθψλ 

ζπζηεκάησλ αλαδήηεζεο, δελ ππάξρεη απζηεξή γξακκή· αλάινγα κε ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη, επηιέγνληαη θαη ηερλνινγίεο πινπνίεζεο. Γλψκε κνπ 

είλαη πσο νη θαηαιιειφηεξεο ηερλνινγίεο είλαη απηέο πνπ αμηνπνηνχλ νληνινγίεο 

γηα ηελ αλαπαξάζηαζε γλψζεο θαη πνπ βαζίδνληαη ζε 

ζπλδεηηζηηθά/ππνινγηζηηθά/δπλακηθά κνληέια γηα ηελ θαηαζθεπή έμππλσλ 

πξαθηφξσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ. 

Δλ θαηαθιείδη, ν ρψξνο ηεο Αλαδήηεζεο Πιεξνθνξίαο ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ είλαη 

έλαο ρψξνο πνπ, αλ θαη ζηφρνο ηνπ είλαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο αλζξψπνπο ζην 

δχζθνιν λνεηηθφ έξγν ηνπ εληνπηζκνχ ηεο πιεξνθνξίαο κέζα ζηνλ θπθεψλα ηεο 

δηαζέζηκεο (πιεξνθνξίαο),  επί δεθαεηίεο εμειηζζφηαλ καθξηά απφ ην ρψξν ηεο 

Δπηζηήκεο ηνπ Ννπ. Η ζχγθιηζε απηψλ ησλ δχν ρψξσλ, ινηπφλ, κφλν ζεηηθά 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα έρεη. 
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