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Τι είναι το «αόρατο» Web

«Κανονικές» σελίδες
– Συνδέονται με links
– Προσπελάσιμες από

μηχανές αναζήτησης

«Αόρατες» σελίδες
– Αποθηκευμένες σε βάσεις δεδομένων
– Δεν υπάρχουν links
– Μη προσπελάσιμες από μηχανές

αναζήτησης

SUBMIT

Keywords
CLEAR
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Παραδείγματα βάσεων δεδομένων με
«αόρατο» περιεχόμενο

17226,460thrombopeniaPubMed
0>10,000 visa regulationsLibrary of Congress

US Patent Office

Βάση δεδομένων

025,749wireless network

Αποτελέσματα
από Google

Αποτελέσματα από
απευθείας ερώτημα
στη βάση

Ερώτημα

Αναζήτηση στη βάση ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ: 
[wireless network] 25,749 αποτελέσματα
(USPTO database is at http://patft.uspto.gov/netahtml/search-bool.html)

Αναζήτηση σε Google: 
[wireless network site:patft.uspto.gov] 0 αποτελέσματα

Μέγεθος «ορατού» Web ~ 4 δισεκατομμύρια σελίδες
Μέγεθος «αόρατου» Web ~ 500 δισεκατομμύρια σελίδες
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Πώς μπορούμε να βρούμε τις «αόρατες» σελίδες;

Χρησιμοποιώντας καταλόγους όπως
το Yahoo! 

InvisibleWeb.com
SearchEngineGuide.com

Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα
εργαλεία αναζήτησης: Metasearchers 

Οι κατάλογοι
δημιουργούνται
χειρωνακτικά
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Περιεχόμενα Ομιλίας

Ταξινόμηση «Αόρατων» Βάσεων Δεδομένων
Αναζήτηση σελίδων σε «Αόρατες» Βάσεις Δεδομένων
Ανίχνευση αλλαγών σε «Αόρατες» Βάσεις Δεδομένων
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Ταξινομώντας ιεραρχικά τη βάση
ACM Digital Library

?? ?? ?? ?? ??

?? ?? ??

ACM DLACM DL
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Ορισμός ταξινόμησης μιας βάσης δεδομένων

Μια βάση δεδομένων D ανήκει στην κατηγορία C εάν:

Ο αριθμός των κειμένων που ανήκουν στι θέμα C είναι
μεγαλύτερος από μια σταθερά Tμέγεθος
(π.χ., περισσότερα από 100 κείμενα ανήκουν στην κατηγορία
“Computers”)

Το ποσοστό κειμένων που ανήκουν στο θέμα C είναι
μεγαλύτερος από μια σταθερά Tποσοστό
(π.χ., περισσότερα από το 40% των κειμένων ανήκουν στην
κατηγορία “Computers”)
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Βασικός Αλγόριθμος

1. Ανακτούμε όλα τα κείμενα από τη βάση
2. Ταξινομούμε τα κείμενα ανάλογα με το θέμα τους

(χρησιμοποιώντας υπάρχοντες ταξινομητές όπως: SVMs, C4.5, RIPPER,…)

3. Ταξινομούμε τη βάση ανάλογα με την κατανομή θεμάτων

Πρόβλημα: Δεν έχουμε άμεση πρόσβαση
στα κείμενα που είναι αποθηκευμένα στη βάση
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Ταξινόμηση: Στόχος και Προβλήματα

Στόχος:
Να βρούμε τον αριθμό των κειμένων σε κάθε κατηγορία

Προβλήματα:
Δεν έχουμε πλήρη πρόσβαση στα κείμενα που είναι
αποθηκευμένα στη βάση
Η ανάκτηση κειμένων γίνεται μόνο μέσω ερωτημάτων
Δεν μπορούμε να στείλουμε μεγάλο αριθμό ερωτημάτων

Μόνο ερωτήματα σχετικά με τα περιεχόμενα
της βάσης επιστρέφουν μεγάλο αριθμό αποτελεσμάτων
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Ταξινόμηση με Χρήση Ερωτημάτων:
Ο Αλγόριθμος Περιληπτικά

1. Δημιουργούμε ένα ταξινομητή κειμένων

2. Δημιουργούμε ερωτήματα χρησιμοποιώντας
τον ταξινομητή

3. Στέλνουμε τα κατάλληλα ερωτήματα στη βάση

4. Υπολογίζουμε τον αριθμό των κειμένων ανά
κατηγορία

5. Ταξινομούμε τη βάση

Δημιουργούμε
ταξινομητές

Δημιουργούμε
ερωτήματα

Στέλνουμε
ερωτήματα
στη βάση

+sars

+nba +knicks
Sports:

Health

Υπολογίζουμε
τον αριθμό
κειμένων ανά
κατηγορία

Ταξινομούμε
τη βάση
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Δημιουργούμε
ερωτήματα

Στέλνουμε
ερωτήματα
στη βάση

+sars

+nba +knicks
Sports:

Health

Υπολογίζουμε
τον αριθμό
κειμένων ανά
κατηγορία

Ταξινομούμε
τη βάση

Δημιουργώντας ένα ταξινομητή Κειμένων

1. Συγκεντρώνουμε κείμενα ταξινομημένα ανά κατηγορία

2. Διαλέγουμε τις καλύτερες λέξεις για να διαχωρίσουμε τα
κέιμενα ανα κατηγορία
(Zipf’s law + information theoretic feature selection) 
[Koller and Sahami 1996]

3. Εκπαιδεύουμε τον ταξινομητή (SVM, RIPPER, …)

Αποτέλεσμα:
Ένα “μάυρο κουτί” που ταξινομεί κείμενα

Κείμενο
Ταξινομητής

Δημιουργία
Ταξινομητή
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Δημιουργώντας ερωτήματα
από ένα ταξινομητή κειμένων

ACM TOIS 2003

TRAIN
CLASSIFIER

QUERY
DATABASE

+sars

+nba +knicks
Sports:

Health:

IDENTIFY
TOPIC
DISTRIBUTION

CLASSIFY
DATABASE

+sars

1254

Παράδειγμα Sports: +nba +knicks

C4.5rules

Σχετικά εύκολο για δενδρικούς ταξινομητές

Rule extraction

Αναπτύξαμε δικούς μας αλγορίθμους για άλλους
ταξινομητές (linear-kernel SVMs, Naïve-Bayes, …)

Εύκολο για ταξινομητές βασισμένους σε κανόνες

Δημιουργούμε
ερωτήματα

Στέλνουμε
ερωτήματα
στη βάση

Υπολογίζουμε
τον αριθμό
κειμένων ανά
κατηγορία

Ταξινομούμε
τη βάση

Δημιουργία
Ταξινομητή
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Στέλνοντας τους κανόνες σαν ερωτήματα

Στέλνουμε τους κανόνες σαν ερωτήματα στη
βάση, και κρατάμε μόνο τον αριθμό των
αποτελεσμάτων, αγνοώντας τα κείμενα

Αυξάνουμε ανάλογα τον αριθμό των κειμένων για
την αντίστοιχη κατηγορία
(π.χ. #Sports = #Sports + 706)

SIGMOD 2001 ACM TOIS 2003

Δημιουργούμε
ταξινομητές

Δημιουργούμε
ερωτήματα

Στέλνουμε
ερωτήματα
στη βάση

+sars

+nba +knicks
Sports:

Health

Υπολογίζουμε
τον αριθμό
κειμένων ανά
κατηγορία

Ταξινομούμε
τη βάση
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Στέλνοντας τους κανόνες σαν ερωτήματα
SIGMOD 2001 ACM TOIS 2003

Δημιουργούμε
ταξινομητές

Δημιουργούμε
ερωτήματα

Στέλνουμε
ερωτήματα
στη βάση

+sars

+nba +knicks
Sports:

Health

Υπολογίζουμε
τον αριθμό
κειμένων ανά
κατηγορία

Ταξινομούμε
τη βάση

Οι ταξινομητές δεν είναι τέλειοι:
Κανόνες για μια κατηγορία ανακτούν κείμενα
άλλων κατηγοριών

Η διαδικασία δεν είναι τέλεια:
Ερωτήματα για την ίδια κατηγορία ανακτούν
τα ίδια κείμενα
Τα ερωτήματα δεν βρίσκουν όλα τα κείμενα

Λύση: Μαθαίνουμε τα λάθη
και διορθώνουμε

Οι εκτιμήσεις βασισμένες μονο στον αριθμό των
αποτελεσμάτων δεν είναι πάντα ακριβείς
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Καλύτερά αποτελέσματα
με χρήση Confusion Matrix

0.960.150.02health

0.040.850.08sports

0.000.100.80comp

healthsportscomp

50

5000

1000

Κατανομή

818

4332 

1300

Προσεγγιστική Κατανομή

XX ==

Ανατεθείσα
κατηγορία

Σωστή κατηγορία

Ο «πολλαπλασιασμός» είναι δυνατό
να «αναστραφεί» ώστε να πάρουμε

καλύτερα αποτελέσματα10% των κειμένων από
την κατηγορία “sport”
ταξινομήθηκαν ως

“computers”

Ακριβής (αλλά άγνωστη) 
κατανομή κειμένων

Προσεγγιστική κατανομή
με βάση τα αποτελέσματα των ερωτημάτων

800+500+0 =

80+4250+2 =

20+750+48 =
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Αυτόματη ταξινόμηση βάσεων δεδομένων:
Συμπεράσματα

Ο αλγόριθμος ταξινόμησης δουλεύει με πλήρως
αυτόνομες βάσεις με «αόρατο» περιεχόμενο

Ακρίβεια ταξινόμησης ~75% (F-measure) σύμφωνα
με πειράματα πάνω από 135 πραγματικές βάσεις

Χρειάζεται περίπου 120 ερωτήματα για να
ταξινομήσει μια βάση

(Για πλήρη αποτελέσματα ACM TOIS 2003) 
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Περιεχόμενα Ομιλίας

Ταξινόμηση «Αόρατων» Βάσεων Δεδομένων
Αναζήτηση σελίδων σε «Αόρατες» Βάσεις
Δεδομένων
Ανίχνευση αλλαγών σε «Αόρατες» Βάσεις Δεδομένων
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thrombopenia

Metasearchers

Metasearcher

NYTimes
Archives

PubMed USPTO

...

thrombopenia 27,960
...

...

thrombopenia 0
...

...

thrombopenia 42
...

??

Η επιλογή των βάσεων
βασίζεται σε απλά στατιστικά
στοιχεία, όπως η συχνότητα με
την οποία εμφανίζεται η κάθε λέξη

PubMed (11.868.552 κείμενα)
…

aids 121.491 
cancer 1.562.477 
heart 691.360
hepatitis 121.129 
thrombopenia 27.960

…

Οι βάσεις δεδομένων δεν
εξάγουν τέτοια στατιστικά!
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thrombopenia

Metasearchers

Metasearcher

NYTimes
Archives USPTO

...

thrombopenia 27,960
...

...

thrombopenia 0
...

...

thrombopenia 42
...

??

Η επιλογή των βάσεων
βασίζεται σε απλά στατιστικά
στοιχεία, όπως η συχνότητα με
την οποία εμφανίζεται η κάθε λέξη
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Δημιουργώντας τα στατιστικά δεδομένα

1. Στέλνουμε ερωτήματα στη βάση για να την ταξινομήσουμε

2. Δημιουργούμε ένα δείγμα, παρατηρώντας τις λέξεις που
εμφανίζονται στα πρώτα 4-5 κείμενα που επιστρέφονται
για κάθε ερώτημα

3. Συνήθως παρατηρούμε ~500 κείμενα κατά τη διαδικασία
ταξινόμησης

Πρόβλημα: Στατιστικά τα οποία βασίζονται σε δειγματοληψία
δεν περιλαμβάνουν πολλές λέξεις

Δημιουργούμε τα στατιστικά με βάση τις λέξεις
που εμφανίζονται στα κείμενα
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………………………………………

Στατιστικά βασισμένα σε δείγματα είναι ελλιπή

Πολλές λέξεις εμφανίζονται σε πολύ λίγα κείμενα (νόμος του Zipf)
Ακόμα και λέξεις με μικρή συχνότητα είναι σημαντικές
Μικρά δείγματα δεν περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των λέξεων

Rank

Log(Συχνότητα)

9,000

Μέγεθος
δείγματος: 300

107

106

102

10% των πιο συχνών
λέξεων που εμφανίζονται στη
βάση δεδομένων PubMed

..

2·104 4·104

endocarditis
~9,000 κείμενα / ~0.1%

105

103
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Βελτιώνοντας τα στατιστικά

Πρόβλημα: 
Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε

τα στατιστικά, χωρίς να μεγαλώσουμε
το μέγεθος του δείγματος;

Βασική ιδέα: Η ταξινόμηση μπορεί να βοηθήσει
Παρόμοια κατηγορία ↔ Παρόμοια στατιστικά
Στατιστικά από διαφορετικές βάσεις ταξινομημένα σε
παρόμοιες κατηγορίες αλληλοσυμπληρώνονται
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Βάσεις με παρόμοιο περιεχόμενο

CANCERLIT 

… ...
breast 121,134
… ...
cancer 91,688
… ...
thrombopenia 11,344
… …
metastasis <not found>

CancerBACUP

… ...
breast 12,546
… ...
cancer 9,735
… ...
thrombopenia <not found>
… …
metastasis 3,569

Number of Documents: 148,944 Number of Documents: 17,328

Η βάση Cancerlit
περιλαμβάνει τη λέξη
“metastasis”, η οποία
όμως δε βρέθηκε κατά τη
δειγματοληψία

Η βάση CancerBacup
περιλαμβάνει τη λέξη
“metastasis”

Βάσεις που ανήκουν
στην ίδια κατηγορία
έχουν παρόμοιες λέξεις
και μπορούν να
συμπληρώσουν η μία την
άλλη
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Στατιστικά για κατηγορίες

Category: Cancer

metastasis 9.2%

word

Database: CANCERBACUP

12%

word
metastasis

Category: Health

metastasis 5%

word

Category: Root

metastasis 0.2%

word

Database: CANCERLIT

0%

word
metastasis

Database: PubMed

4%

word
metastasis

Fraction of sample

Fraction of sample

Fraction of sample Fraction of sample

Fraction of sample Fraction of sample

Βάσεις με από ίδιες
κατηγορίες έχουν
παρόμοιο λεξιλόγιο

Αλλά και βάσεις από
γενικές κατηγορίες είναι
χρήσιμες για να δώσουν
επιπρόσθετα στοιχεία
για την συχνότητα
εμφάνισης μιας λέξης

Μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε
εκτιμήσεις από
πολλαπλές κατηγορίες
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Βελτιώνοντας τα στατιστικά με τη χρήση “Shrinkage”

Category: Cancer (|Sample| = 1,200)

metastasis 9.2% (± 2%)

word

Database: D (|Sample| = 300 docs)

0% (± 12%)

word
metastasis

Category: Health (|Sample| = 8,000)

metastasis 5% (± 0.1%)

word

Category: Root (|Sample| = 30,000)

metastasis 0.2% (± 0.01%)

Fraction of sampleword

Fraction of sample

Fraction of sample

Fraction of sample

Στατιστικά βασισμένα μόνο σε
δείγματα από τη βάση είναι γενικά
μη αξιόπιστα

Στατιστικά για τις κατηγορίες είναι
βασισμένα σε μεγαλύτερα δείγματα, 
άρα πιο αξιόπιστα, αλλά λιγότερο
αντιπροσωπευτικά για τη βάση

Συνδυάζοντας στατιστικά από τη
βάση και από τις κατηγορίες
μπορούμε να εξάγουμε καλύτερες
εκτιμήσεις
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Category: Cancer (|Sample| = 1,200)

metastasis 0.092

word

Database: D (|Sample| = 300 docs)

0 (??)

word
metastasis

Category: Health (|Sample| = 8,000)

metastasis 0.005

word

Category: Root (|Sample| = 30,000)

metastasis 0.002

Fraction of sampleword

Fraction of sample

Fraction of sample

Fraction of sample

Στατιστικά βασισμένα σε Shrinkage
Δημιουργούμε νέες εκτιμήσεις για την πιθανότητα

εμφάνισης των λέξεων

Pr [metastasis | D] = 
λ1 * 0.002 + λ2 * 0.05 + λ3 * 0.092 + λ4 * 0.000 

Υπολογίζουμε τα βάρη λi χρησιμοποιώντας
έναν EM αλγόριθμο, και μεγιστοποιούμε την
πιθανότητα η βάση D να ανήκει σε όλες τις

«πατρικές» κατηγορίες

SIGMOD 2004
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Αποτελέσματα χρήσης Shrinkage

…
0.17%
14.3%
2.5%

CANCERLIT
Shrinkage-based

…
0%
2%

9.2%

λcancer=0.20

…
2%

0.8%
0.2%

λroot=0.02

…
1%
7%
5%

λhealth=0.13

0%football
……

20%aids
0%metastasis

λcancerlit=0.65

Αυξάνει τις εκτιμήσεις για λέξεις που υποεκτιμήθηκαν (π.χ. metastasis)
Μειώνει τις εκτιμήσεις για λέξεις που υπερεκτιμήθηκαν (π.χ. aids)
… (σπάνια) προκαλεί την εμφάνιση λέξεων που δεν υπάρχουν στη βάση

νέα
εκτίμηση

αρχική
εκτίμηση
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Αποτελέσματα
R(K) = Α / Β

Α = αριθμός χρήσιμων κειμένων στις K επιλεγμένες βάσεις
Β = αριθμός χρήσιμων κειμένων στις K καλυτερες βάσεις

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
k

R
k

Shrinkage

No Shrinkage

For CORI (a state-of-
the-art database 

selection algorithm) 
with stemming over 

TREC6 testbed
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Αναζήτηση σελίδων σε «Αόρατες» Βάσεις Δεδομένων: 
Συμπεράσματα

Παρουσιάσαμε μια τεχνική δειγματοληψίας που:
a. Ταξινομεί αυτόματα σε ένα ιεραρχικό κατάλογο, και παράλληλα
b. Δημιουργεί πλήρη στατιστικά για βάσεις δεδομένων με «αόρατο»

περιεχόμενο

Τα στατιστικά βοηθούνε σε γρήγορη αναζήτηση όταν υπάρχουν
χιλιάδες διαθέσιμες βάσεις
Δεν απαιτείται η συνεργασία των βάσεων (π.χ. χρήση ειδικών
πρωτοκόλλων)
Η τεχνική shrinkage βελτιώνει τα στατιστικά χωρίς να αυξάνει το
μέγεθος του δείγματος

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιέχουν πολύ περισσότερα
χρήσιμα κείμενα
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Περιεχόμενα Ομιλίας

Ταξινόμηση «Αόρατων» Βάσεων Δεδομένων
Αναζήτηση σελίδων σε «Αόρατες» Βάσεις Δεδομένων
Ανίχνευση αλλαγών σε «Αόρατες» Βάσεις
Δεδομένων
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Πολιτική μη-ανανέωσης

Εξάγουμε τα στατιστικά και δεν τα ανανεώνουμε
Τα παλιά στατιστικά: 

Δεν έχουν καινούριες λέξεις (από καινούρια κείμενα)
Εχουν παλιές λέξεις (απο σβησμένα κείμενα)
Εχουνε ανακριβείς συχνότητες

NY Times (Oct 29, 2004)

Word #Docs

…

NY Times (Mar 29, 2005)

Word #Docs

…

•tsunami (0) 
•recount 2,302
•grokster 2

•tsunami 250
•recount (0)
•grokster 78
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Ανανεώνωντας Στατιστικά: Ερωτήματα

Τα στατιστικά αλλάζουν με το χρόνο?

Ποια χαρακτηριστικά της βάσης επηρεάζουν το
ρυθμό αλλαγής?

Πώς χρονο-προγραμματίζουμε τις αλλαγές όταν
έχουμε περιορισμένους πόρους? 

ICDE 2005
Best Paper Award
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Περίοδος: Οκτ 2002 – Οκτ 2003
52 εβδομαδιαία στιγμιότυπα (snapshot) για κάθε βάση
5.000.000 σελίδες σε κάθε στιγμιότυπο
65 Gb ανα στιγμιότυπο(3.3 Tb σύνολο)

Παρατηρήσαμε τις εξής διαφορές μεταξύ των στιγμιοτύπων:
1 εβδ. : 5% νέες λέξεις, 5% παλιές λέξεις διαγράφτηκαν
20 εβδ.: 20% νέες λέξεις, 20% παλιές λέξεις διαγράφτηκαν

Δεδομένα: 152 Web Βάσεις
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Survival Analysis

Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για να μετρήσουνε χρόνο
επιβίωσης ασθενών υπό διαφορετικές θεραπείες

Μετράνε την επίδραση διαφόρων παραμέτρων (π.χ. βάρος, 
φυλή) στο χρόνο επιβίωσης

Θέλουμε να προβλέψουμε το χρόνο «μέχρι να χρειάστει
ανανέωση των στατιστικών» και να βρούμε χαρακτηριστικά
της βάσης τα οποία επηρεάζουν αυτό το χρόνο

Survival Analysis: Σύνολο στατιστικών τεχνικών για να
προβλέψουνε «πότε θα συμβεί ένα γεγονός»
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Survival Analysis για ανανέωση
στατιστικών

Χρόνος «επιβίωσης» των στατιστικών: Χρόνος μέχρι τα
τρέχοντα στατιστικά να είναι «επαρκώς διαφορετικά» από τα
παλιά (δηλ. χρειάζεται ανανέωση)

Τα στατιστικά αλλάζουν το χρόνο t αν:

KL divergence(τρέχοντα, παλιά) > τ

Εκτιμούμε την πιθανότητα ότι τα στατιστικά θέλουν
ανανέωση μέσα σε χρόνο t

κατώφλι
ευαισθησίας
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Survival Times and “Ατελή” Δεδομένα

Εβδ.

“Χρόνοι επιβίωσης”

X

X
X
X
X

Εβδ. 52, τέλος μελέτης

“Ατελή” δεδομένα

Πολλές παρατηρήσεις είναι «ατελείς» (“censored”)
Τα «ατελή» δεδομένα μας δίνουν πληροφορία (η βάση δεν
άλλαξε)
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Χρησιμοποιώντας “Ατελή” Δεδομένα

S(t), αγνοώντας τα ατελή δεδομένα

Αγνοώντας τα ατελή δεδομένα εχουμε «υποεκτιμήσεις»
(underestimates) ανανεώνουμε συχνότερα από όσο πρέπει

X

X
X
X
X

X

1.0

0.0
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Χρησιμοποιώντας “Ατελή” Δεδομένα

Αγνοώντας τα ατελή δεδομένα εχουμε «υποεκτιμήσεις»
(underestimates) ανανεώνουμε συχνότερα από όσο πρέπει
Χρησιμοποιώντας «αυτουσια» τα ατελή δεδομένα ξανά
υποεκτιμούμε

X

X
X
X
X

X

S(t), ατελή δεδομένα «αυτούσια»

1.0

0.0
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Χρησιμοποιώντας “Ατελή” Δεδομένα

S(t), χρησιμοποιώντας σωστά τα
ατελή δεδομένα

Αγνοώντας τα ατελή δεδομένα εχουμε «υποεκτιμήσεις»
(underestimates) ανανεώνουμε συχνότερα από όσο πρέπει
Χρησιμοποιώντας «αυτουσια» τα ατελή δεδομένα ξανά
υποεκτιμούμε
Η σωστή χρήση «επιμηκύνει» τη «ζωή» των ατελών δεδομένων

X

X
X
X
X

X

1.0

0.0
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Χαρακτηριστικά Βάσεων και Χρόνοι Επιβίωσης

Χρησιμοποιήσαμε Cox Proportional Hazards Regression

Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά “ατελή” δεδομένα (το ότι η βάση
δεν άλλαξε μέσα σε χρόνο T)

Βρίσκει παραμέτρους που αλλάζουν το ρυθμό ανανέωσης
«Διπλασιάζοντας το μέγεθος της βάσης, αλλάζει 3 φορές πιο
γρήγορα»
Δεν χρειαζεται να υποθέσουμε τίποτα για την κατανομή των χρόνων
ανανέωσης
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Πιθανότητα Αλλαγών ανα Domain

GOV αλλάζει πιο αργά από
οποιοδήποτε άλλο domain

EDU αλλάζει γρήγορα
βραχυπρόθεσμα, αλλά αν
δεν αλλάζει σε μικρό χρόνο, 
παραμένει στάσιμη

COM και άλλες εμπορικές
βάσεις αλλάζουν πιο
γρήγορα από όλα τα άλλα
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Κατασκευάσαμε τύπο που δίνει το ρυθμό αλλαγής των
στατιστικών για οποιαδήποτε βάση

Ο ρυθμός αλλαγής εξερτάται από
domain
μέγεθος βάσης (αριθμός κειμένων)
ιστορικά δεδομένα αλλαγών
«κατώφλι ευαισθησίας» τ

Αποτελέσματα Ανάλυσης

Ξέροντας το ρυθμό αλλαγής μπορούμε να
χρονοπρογραμματίσουμε καλύτερα!
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Χρονοπρογραμματίζοντας Ανανεώσεις

46 εβδομάδες5 εβδομάδες0.088Tom’s Hardware
40 εβδομάδες10 εβδομάδες

Ρυθμός
Αλλαγής λ

Βάση

34 εβδομάδες12 εβδομάδες

Μέσος χρόνος μεταξύ ανανεώσεων

0.023USPS

Με πολλούς πόρους
χρονοπρογραμματίζουμε
αλλαγές ανάλογα με τον
ρυθμό αλλαγής

Όταν έχουμε
περιορισμένους
πόρους ανανεώνουμε
λιγότερο συχνά βάσεις
που έχουν υψηλό
ρυθμό ανανέωσης
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Εξερευνώντας το «Αόρατο» Web: 
Συμπεράσματα

Υποστήριξη για περιήγηση και ψάξιμο βάσεων στο «Αόρατο» Web

Δεν χρειαζόμαστε ειδικά προτόκολλα: Οι τεχνικές δουλεύουν μέ
όλες τις υπάρχουσες βάσεις

Αποτελεσματικές τεχνικές και δουλευουν με μεγάλο αριθμό
βάσεων

Οι τεχνικές δουλέυουν με οποιαδήποτε βάση (δεν είναι απαραίτητο
να είναι «αόρατη»)

Όλοι οι αλγόριθμοι είναι υλοποιημένοι και ο πηγαίος κώδικας είναι
διαθέσιμος: http://sdarts.cs.columbia.edu
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Τρέχουσα Έρευνα:
Ενοποιημένη Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων

Ερώτημα: [good drama movies playing in new york tomorrow]

Τρέχον αποτέλεσμα (Google)

as of Oct 2nd, 2005



4/1/2006 46

review databases movie databases ticket databases

Τρέχουσα Έρευνα:
Ενοποιημένη Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων

Ερώτημα: [           drama movies  playing in new york tomorrow]

Όλη η πληροφορία είναι ήδη διαθέσιμη στο Web
Review databases: Rotten Tomatoes, NY Times, TONY,…
Movie databases: All Movie Guide, IMDB
Tickets: Moviefone, Fandango,…

good
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Βραχυπρόθεσμα:
Πώς χρησιμοποιούμε αυτόματα τις φόρμες;
Πώς αλλάζουμε τους τρέχοντες αλγοριθμους επιλογής βάσεων;

Μακροπρόθεσμα:
Κατανόηση (σημασιολογική) του ερωτήματος
Εξαγωγή “query plans” για βελτιστοποίηση κατανεμημένης
εκτέλεσης
Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων
Προσαρμογή στις προτιμήσεις του χρήστη

Τρέχουσα Έρευνα:
Ενοποιημένη Πρόσβαση σε Βάσεις Δεδομένων

review databases movie databases ticket databases

Ερώτημα: [           drama movies  playing in new york tomorrow]good
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Ερωτήσεις;

Παναγιώτης Ηπειρώτης http://www.stern.nyu.edu/~panos
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Παναγιώτης Ηπειρώτης
http://www.stern.nyu.edu/~panos

Classification and Search of Hidden-Web Databases
P. Ipeirotis, A. Ntoulas, J. Cho, L. Gravano Modeling and Managing Changes in Text Databases [ICDE 
2005, Best Paper]
P. Ipeirotis, L. Gravano, When one Sample is not Enough: Improving Text Database Selection using 
Shrinkage [SIGMOD 2004]
L. Gravano, P. Ipeirotis, M. Sahami QProber: A System for Automatic Classification of Hidden-Web 
Databases [ACM TOIS 2003]
E. Agichtein, P. Ipeirotis, L. Gravano Modelling Query-Based Access to Text Databases [WebDB 2003]
P. Ipeirotis, L. Gravano Distributed Search over the Hidden-Web: Hierarchical Database Sampling and 
Selection [VLDB 2002]
L. Gravano, P. Ipeirotis, M. Sahami Query- vs. Crawling-based Classification of Searchable Web 
Databases [DEB 2002]
P. Ipeirotis, L. Gravano, M. Sahami Probe, Count, and Classify: Categorizing Hidden-Web Databases 
[SIGMOD 2001]

Approximate Text Matching
L. Gravano, P. Ipeirotis, N. Koudas, D. Srivastava Text Joins in an RDBMS for Web Data Integration 
[WWW2003]
L. Gravano, P. Ipeirotis, H.V. Jagadish, N. Koudas, S. Muthukrishnan, D. Srivastava Approximate String 
Joins in a Database (Almost) for Free [VLDB 2001]
L. Gravano, P. Ipeirotis, H.V. Jagadish, N. Koudas, S. Muthukrishnan, D. Srivastava, L. Pietarinen Using 
q-grams in a DBMS for Approximate String Processing [DEB 2001]

SDARTS: Protocol & Toolkit for Metasearching
N. Green, P. Ipeirotis, L. Gravano SDLIP + STARTS = SDARTS. A Protocol and Toolkit for Metasearching
[JCDL 2001]
P. Ipeirotis, T. Barry, L. Gravano Extending SDARTS: Extracting Metadata from Web Databases and 
Interfacing with the Open Archives Initiative [JCDL 2002]


