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Περίληψη 

 
Οι προτιµήσεις αποτελούν, πλέον, έναν από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες των σύγχρονων εφαρµογών του Παγκόσµιου Ιστού στο πλαίσιο της 

εξατοµίκευσης της πληροφορίας, ανοίγοντας νέες κατευθύνσεις στην ανάκτηση 

πληροφοριών. Επιπροσθέτως, αποτελούν µια ικανοποιητική λύση για την 

ελεγχόµενη «χαλάρωση επερωτήσεων» (controlled query relaxation) του χρήστη, 

αντιµετωπίζοντας, έτσι, τo πρόβληµα της «πληροφοριακής υπερφόρτωσης» 

(information overloading) που χαρακτηρίζει αρκετές από τις εφαρµογές αυτές.   

Τα τελευταία χρόνια, πολλές ερευνητικές εργασίες έχουν παρατεθεί για την 

θεµελίωση των προτιµήσεων, οι οποίες διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (α) Τις 

ποιοτικές (qualitative) προσεγγίσεις, όπου οι προτιµήσεις αντιµετωπίζονται ως 

δυαδικές σχέσεις, και (β) Τις ποσοτικές (quantitative) προσεγγίσεις, όπου οι 

προτιµήσεις καθορίζονται µέσω αντίστοιχων συναρτήσεων βαθµολόγησης 

(scoring functions). Ωστόσο, καµία από αυτές δεν µπορεί να προσφέρει έναν 

γενικό τρόπο αναπαράστασης προτιµήσεων, καθώς και να περιγράψει επαρκώς 

τις πολύπλοκες εκφράσεις προτιµήσεων που παρατηρούνται στη καθηµερινή 

ζωή. 

Στην εργασία αυτή, προτείνουµε ένα τυπικό και γενικό µοντέλο 

αναπαράστασης προτιµήσεων για τη διάταξη συλλογών αντικειµένων, όπου τα 

χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τα αντικείµενα αντιµετωπίζονται ως µερικές 

συναρτήσεις (partial functions). Το µοντέλο αυτό είναι ανεξάρτητο από τα 



συγκεκριµένα µοντέλα δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση 

των συλλογών αντικειµένων και παρέχει ένα ελάχιστο σύνολο εννοιών και 

κατασκευαστών προτιµήσεων για τη διάταξη των εκάστοτε διαθέσιµων 

αντικειµένων. Οι προτιµήσεις του µοντέλου µας αντιµετωπίζονται ως µερικές 

διατάξεις (partial orders), από τις οποίες κατασκευάζουµε ολικές διατάξεις (total 

orders) των αντικειµένων µε τη χρήση κατάλληλων κλάσεων ισοδυναµίας. Τέλος, 

η δηµιουργία µερικών διατάξεων µέσω προτιµήσεων µπορεί να γίνει τόσο στο 

επίπεδο των δεδοµένων, όσο και στο επίπεδο των χαρακτηριστικών. 
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Abstract 

 
User preferences constitute one of the most significant factors on current 

applications via the Web in the scope of personalization, raising new challenges 

in the information retrieval. Moreover, they comprise a promising solution for the 

controlled user query relaxation, thereby coping with the problem of information 

overloading, which affects many of the Web based applications. 

In the recent years, a lot of research effort has been made for the 

representation of user preferences in the software environment, which is 

distinguished in two categories: (a) The qualitative approaches, where 

preferences are considered as binary relations on sets, and (b) The quantitative 

approaches, where preferences are implicitly defined through corresponding 

scoring functions. However, none of the above approaches can represent user 

preferences in a generic way and, additionally to describe adequately the 

complex preference expressions that are stated in daily life. 

This thesis proposes a formal and generic model for representing user 

preferences regarding object collection orderings, where the attributes that 

describe the available objects are encountered as partial functions. This model is 

independent of the specific data models that represent the object collections. 

Moreover, it provides a minimal set of concepts and preference constructors for 

the ordering of the available objects. The user preferences in our model are 

defined as partial orders, from which we construct total orders of the objects with 



the use of appropriate equivalence classes. Finally, the construction of partial 

orders through stated user preferences may take place either in the level of data, 

as well as in the level of attributes. 
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Kεφάλαιο 1  
 

Εισαγωγή 
 

Είναι κοινώς αποδεκτό το γεγονός ότι οι προτιµήσεις ενυπάρχουν  σε 

σχεδόν όλες τις ενέργειες που σχετίζονται µε την καθηµερινή και την 

επαγγελµατική µας ζωή. Τα τελευταία χρόνια, οι προτιµήσεις απασχολούν όλο 

και περισσότερο τις ραγδαία αναπτυσσόµενες εφαρµογές λογισµικού για τον  

Παγκόσµιο Ιστό, ανοίγοντας, έτσι, νέες κατευθύνσεις στην ανάκτηση 

πληροφοριών. Έτσι, ένας κρίσιµος παράγοντας για αυτές τις εφαρµογές είναι 

το κατά πόσο θα µπορούν να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις ποικίλες και, 

συνήθως, πολύπλοκες ανάγκες ανάκτησης πληροφοριών, λαµβάνοντας 

υπόψη τις προτιµήσεις ενός χρήστη ή µιας οµάδας χρηστών. 

 

1.1 Κίνητρα 
 

Γενικά, η εξατοµίκευση πληροφοριών χαρακτηρίζεται από δύο 

διαφορετικές όψεις. Η µια είναι ο «ιδεατός κόσµος» (exact world), όπου οι 

επιλογές του χρήστη µπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως ή καθόλου. Σ’ αυτό 

το περιβάλλον, οι εκάστοτε επερωτήσεις (queries) θεωρούνται ως 

επερωτήσεις τέλειου ταιριάσµατος (exact-match queries), οι οποίες και 

δηλώνουν αυστηρά κριτήρια επιλογής (hard selection constraints) που πρέπει 

να ικανοποιούνται υποχρεωτικά. Η άλλη όψη είναι ο «πραγµατικός κόσµος» 

(real world), στον οποίο οι επιλογές του χρήστη αντιµετωπίζονται ως 

ευχές/επιθυµίες (wishes). Οι επιλογές αυτές δεν ικανοποιούνται κάθε φορά, 

εποµένως οι αντίστοιχες επερωτήσεις αντιµετωπίζονται ως µέσα για την 

επιστροφή των καλύτερων δυνατών απαντήσεων που προσεγγίζουν τις 

επιθυµίες των χρηστών, χρησιµοποιώντας επιεική κριτήρια επιλογής (soft 

selection constraints) αντί για αυστηρά. 

Ας θεωρήσουµε το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα PLANETS που 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.1, όπου για τα πεδία (domains) των 

γνωρισµάτων Id, Size, Distance-from-Sun και Moon ισχύει ότι dom(Id) = Σ, 
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όπου Σ το σύνολο όλων των αλφαριθµητικών, dom(Size) = {“Small”, 

“Medium”, “Large”}, dom(Distance-from-Sun) = {“Near”, “Far”} και dom(Moon) 

= {“Yes”, “No”}. 

 

Id Size Distance-from-Sun Moon 

Mercury Small Near No 

Venus Small Near No 

Earth Small Near Yes 

Mars Small Near Yes 

Jupiter Large Far Yes 

Saturn Large Far Yes 

Uranus Medium Far Yes 

Neptune Medium Far Yes 

Pluto Large Far Yes 

Εικόνα 1.1 - Το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα PLANETS 

Έστω, τώρα, ότι ένας χρήστης δηλώνει την παρακάτω επερώτηση αυστηρής 

επιλογής: «Οι πλανήτες που µε ενδιαφέρουν πρέπει να είναι µικροί στο 

µέγεθος και πρέπει να είναι µακριά από τον Ήλιο». ∆ιαισθητικά, η επερώτηση 

αυτή, έστω q1, µπορεί να θεωρηθεί ως η σύζευξη (∧) των (αυστηρών) 

κριτηρίων Size = “Small” και Distance-from-Sun = “Far”: 

 

q1 := (Size = “Small”) ∧ (Distance-from-Sun = “Far”) 

 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, η 1η, 2η, 3η και 4η πλειάδα του πίνακα 

ικανοποιούν το κριτήριο Size = “Small”, καθώς και οι εναποµείναντες πλειάδες 

ικανοποιούν το κριτήριο Distance-from-Sun = “Far”, όποτε το σύνολο των 

πλειάδων που ικανοποιούν την q1 είναι το κενό σύνολο, δηλαδή ουσιαστικά 

δεν επιστρέφεται καµία απάντηση στο χρήστη. Το φαινόµενο της επιστροφής 

κενών απαντήσεων στο χρήστη είναι αρκετά σύνηθες σε πολλές υπάρχουσες 

εφαρµογές του Παγκόσµιου Ιστού που παρέχουν εξατοµικευµένες 

(personalized) λειτουργίες εύρεσης και επερωτήσεων, εφόσον οι τεχνολογίες 

(π.χ., SQL, XML, µοντελοποίηση E/R) που χρησιµοποιούνται σε αυτές 

αντιµετωπίζουν µόνο το παράδειγµα του «ιδεατού κόσµου». Αυτό το 
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σηµαντικό µειονέκτηµα µπορεί να είναι αρκετά επιζήµιο για την αποδοχή των 

παραπάνω εφαρµογών από το αγοραστικό κοινό, εφόσον η συνεχής 

επιστροφή κενών απαντήσεων καταλήγει να είναι αρκετά απογοητευτική για 

τον εκάστοτε χρήστη. 

Για την αντιµετώπιση του παραπάνω προβλήµατος, µια λύση είναι η 

«χαλάρωση» µε κάποιον τρόπο των επερωτήσεων που δηλώνονται από το 

χρήστη. Η πράξη αυτή, η οποία και ονοµάζεται «χαλάρωση επερώτησης» 

(query relaxation), µπορεί να επιτελεστεί µε ποικίλους τρόπους. Ένας από 

αυτούς είναι και η µετατροπή των συζεύξεων των κριτηρίων που 

χαρακτηρίζουν µια επερώτηση σε διαζεύξεις (∨), µετατρέποντας έτσι τα 

κριτήρια αυτά από αυστηρά σε επιεική. Για να γίνουµε πιο σαφείς, ας 

θεωρήσουµε ξανά το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα PLANETS στην 

Εικόνα 1.1. Εφόσον η επερώτηση q1 δεν επιστρέφει κάποια απάντηση, την 

«χαλαρώνουµε» µέσω µιας αντίστοιχης επερώτησης q2, η οποία και συνδέει 

τα (επιεική, πλέον) κριτήρια Size = “Small” και Distance-from-Sun = “Far” µε 

διάζευξη: 

  

q2 := (Size = “Small”) ∨ (Distance-from-Sun = “Far”) 

 

Μέσω της παραπάνω «χαλάρωσης», είναι σίγουρο ότι θα επιστραφεί 

τουλάχιστον µια απάντηση στο χρήστη, φέρνοντας εις πέρας το πρόβληµα 

της κενής απάντησης. Ωστόσο, βρισκόµαστε ξανά σε ανεπιθύµητη 

κατάσταση. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, οι απαντήσεις που 

επιστρέφει η q2 απαρτίζουν ολόκληρο το στιγµιότυπο του πίνακα, οπότε 

υπάρχει περίπτωση πολλές από αυτές να µην σχετίζονται µε αυτό που θα 

ήθελε ο χρήστης. Αυτού του είδους το µειονέκτηµα είναι γνωστό ως 

«πληροφοριακή υπερφόρτωση» (information overloading) και επηρεάζει πιο 

πολύ εφαρµογές που σχετίζονται µε τεράστιες αποθήκες πληροφορίας, όπως, 

π.χ., είναι οι µηχανές αναζήτησης στο Internet που η βάση τους ξεπερνάει, 

πλέον, τα 4,000,000,000 ηλεκτρονικών σελίδων, οδηγώντας, έτσι, σε 

αποτελέσµατα επερωτήσεων µε µεγάλο όγκο από άσχετη πληροφορία. 

 Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, η ιδανική λύση για την αποφυγή 

των προβληµάτων της κενής απάντησης και της υπερχείλισης πληροφορίας 

είναι η παροχή µιας ελεγχόµενης «χαλάρωσης» επερωτήσεων µέσω µιας 
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σύνθετης χρήσης αυστηρών και επιεικών κριτηρίων επιλογής, όπου τα 

αυστηρά κριτήρια αποτελούν το µέσο για το φιλτράρισµα της πληροφορίας και 

τα επιεική κριτήρια το µέσο για τη διάταξη της διαθέσιµης πληροφορίας, 

ύστερα από το εκάστοτε φιλτράρισµα. Ένας προφανής τρόπος για την 

παραπάνω διάταξη, είναι η εισαγωγή προτιµήσεων από το χρήστη. 

 

1.2 Προτιµήσεις 
 

Όπως ξέρουµε, οι προτιµήσεις αποτελούν έναν κύριο παράγοντα στις 

επιλογές µας σε όλους τους τοµείς της καθηµερινής µας ζωής. Κάθε µέρα 

αντιµετωπίζουµε καταστάσεις, από µικρής σηµασίας έως πιο σηµαντικές,  

στην οποία καλούµαστε να διαλέξουµε µε βάση την προτίµηση που δείχνουµε 

πάνω σε ένα σύνολο από διαθέσιµες επιλογές. Π.χ., εάν κάποιος άνδρας που 

ετοιµάζεται να πάει στη δουλειά του έχει στην ντουλάπα του δύο κόκκινες, 

τρεις γκρι, δύο κίτρινες και τέσσερις µπλε γραβάτες και προτιµά εκείνη την 

στιγµή να φορέσει µια κόκκινη γραβάτα, τότε επιλέγει µια εκ των δύο κόκκινων 

γραβατών. Επίσης, ένας χρήστης που παραγγέλνει ένα αυτοκίνητο µέσω 

ηλεκτρονικής σελίδας στο διαδίκτυο, η οποία παρέχει αυτοκίνητα από 

διάφορες µάρκες, και ο χρήστης αυτός προτιµά αυτοκίνητα µάρκας Ford, τότε 

θέτει την τιµή «Ford» στο πεδίο που αντιστοιχεί στην επιθυµητή µάρκα 

αυτοκινήτου και επιλέγει ένα από τα διαθέσιµα αποτελέσµατα αυτοκινήτων 

που του παρουσιάζονται. 

Οι εκάστοτε προτιµήσεις που δηλώνονται πάνω σε συλλογές 

αντικειµένων σχετίζονται άµεσα µε τα χαρακτηριστικά των αντικειµένων 

αυτών. Όπως είδαµε προηγουµένως, η προτίµηση πάνω στις γραβάτες έγινε 

µε βάση το χρώµα τους και στα αυτοκίνητα µε βάση τη µάρκα τους. Λόγω του 

αρκετά εκτεταµένου φάσµατος από εκφράσεις προτιµήσεων στην καθηµερινή 

ζωή, ο αριθµός αλλά και η φύση των χαρακτηριστικών αυτών για µια 

δηλωµένη προτίµηση πάνω σε µια συγκεκριµένη συλλογή αντικειµένων 

µπορεί να ποικίλλει. Π.χ., έστω ότι στο παράδειγµα των γραβατών, οι 

γραβάτες, εκτός από το χρώµα τους, χαρακτηρίζονται και από τον τύπο τους 

(κανονική, ριγέ, πουά, κ.ά.). Οπότε, ο άνδρας, εκτός από προτιµήσεις που 

εµπλέκουν µόνο το χρώµα (όπως η παραπάνω), µπορεί να δηλώσει 
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προτιµήσεις που εµπλέκουν µόνο τον τύπο των γραβατών (π.χ., να 

προτιµήσει να φορέσει ριγέ γραβάτα), καθώς και προτιµήσεις που εµπλέκουν 

και τα δύο χαρακτηριστικά (π.χ., να προτιµήσει να φορέσει µπλε, κανονική 

γραβάτα). Ανεξάρτητα, όµως, από τον εκάστοτε αριθµό και τη φύση των 

χαρακτηριστικών που εµπλέκονται, µια προτίµηση ενός χρήστη µπορεί να 

εκφραστεί µε δύο πιθανούς τρόπους: 

a) Ο άµεσος τρόπος: Ο χρήστης δηλώνει την επιθυµία του κατευθείαν 

σε όλη τη διαθέσιµη πληροφορία των εµπλεκόµενων 

χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν τα διαθέσιµα αντικείµενα, και  

b) Ο έµµεσος τρόπος: Ο χρήστης δηλώνει την επιθυµία του µεταξύ 

των τιµών κάθε εµπλεκόµενου χαρακτηριστικού χωριστά, καθώς 

επίσης και µεταξύ των χαρακτηριστικών αυτών. 

Με βάση τα παραδείγµατα της καθηµερινής ζωής, ο έµµεσος τρόπος αποτελεί 

πληρέστερη προσέγγιση της έκφρασης προτιµήσεων σε σχέση µε τον άµεσο. 

Π.χ., ένας άνθρωπος που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, συνήθως 

εκφράζει την προτίµησή του σε κάθε χαρακτηριστικό χωριστά (π.χ., ποιές 

µάρκες αυτοκινήτων επιθυµεί, πόσα λεφτά περίπου πρέπει να κάνει, αν θέλει 

να παίρνει αµόλυβδη βενζίνη ή όχι, ποιές χρονιές έκδοσης τον ενδιαφέρουν 

πιο πολύ, κτλ.) και µεταξύ των χαρακτηριστικών αυτών, ποια θεωρεί ως πιο 

σηµαντικά και ποια λιγότερο σηµαντικά έως αδιάφορα (π.χ., να θεωρεί την 

τιµή του αυτοκινήτου ως τον πιο σηµαντικό παράγοντα, τη µάρκα του 

αυτοκινήτου και τη χρονιά έκδοσης ως εξίσου σηµαντικά, να αδιαφορεί για την 

προτίµησή του πάνω στη δυνατότητα χρήσης αµόλυβδης βενζίνης σε σχέση 

µε τα άλλα χαρακτηριστικά, κτλ.).  

Μια προτίµηση που δηλώνεται από έναν χρήστη µέσω των 

χαρακτηριστικών των αντικειµένων µιας συγκεκριµένης συλλογής, έχει ως 

αποτέλεσµα τη διάταξη των αντικειµένων µε βάση την προτίµηση αυτή. Για το 

λόγο αυτό, η έννοια της διάταξης παίζει σηµαντικό ρόλο, τόσο για την 

αναπαράσταση των προτιµήσεων πάνω στις τιµές των εµπλεκόµενων 

χαρακτηριστικών, όσο και για την τελική κατάταξη των διαθέσιµων 

αντικειµένων. 

Η έννοια της προτίµησης πάνω σε συλλογές αντικειµένων έχει, πλέον, 

εξαπλωθεί σε µεγάλο βαθµό στο περιβάλλον της επιστηµονικής κοινότητας 

και αποτελεί, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ένα από τα βασικότερα 
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χαρακτηριστικά των αναπτυγµένων και αναπτυσσόµενων εφαρµογών 

λογισµικού στο πλαίσιο της εξατοµίκευσης (personalization) της πληροφορίας 

που διαχειρίζονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια σειρά από ερευνητικές 

εργασίες ([1], [5], [7], [8], [14], [19], [24]), οι οποίες ποικίλουν ανάλογα µε το 

είδος της πληροφορίας που διατάσσεται, καθώς και την ποιότητα των 

προτιµήσεων του χρήστη που χρησιµοποιούνται για την διάταξη αυτή. Παρά 

την µεγάλη ανοµοιογένεια που τις χαρακτηρίζει, µπορούµε να τις 

διαχωρίσουµε σε δύο βασικές κατηγορίες: 

1. Ποιοτικές (Qualitative) προσεγγίσεις ([5], [7], [8], [19], [24]): Στις 

προσεγγίσεις αυτές, οι προτιµήσεις των χρηστών πάνω σε ένα 

σύνολο αντικειµένων, καθορίζονται άµεσα µε την υιοθέτηση 

δυαδικών σχέσεων προτίµησης στο σύνολο αυτό. ∆εδοµένης µιας 

τέτοιας σχέσης, ένα αντικείµενο o  είναι προτιµότερο ενός 

αντικειµένου o′  άνν το o  προηγείται του o′  µε βάση τη σχέση αυτή. 

2. Ποσοτικές (Quantitative) προσεγγίσεις ([1], [14]): Στις προσεγγίσεις 

αυτές, οι προτιµήσεις των χρηστών πάνω στο σύνολο των 

αντικειµένων, καθορίζονται έµµεσα µε την χρήση συναρτήσεων 

βαθµολόγησης (scoring functions), οι οποίες αποδίδουν έναν 

αριθµό-βαθµό σε κάθε στοιχείο του συνόλου. ∆εδοµένης µιας 

τέτοιας συνάρτησης, ένα αντικείµενο o  είναι προτιµότερο ενός 

αντικειµένου o′  άνν ο βαθµός του o  είναι µεγαλύτερος από τον 

αντίστοιχο βαθµό του o′ . 

Γενικά, οι ποιοτικές προσεγγίσεις είναι πιο εκφραστικές από τις ποσοτικές. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ µπορούµε να αναπαραστήσουµε 

οποιαδήποτε συνάρτηση βαθµολόγησης µέσω µιας αντίστοιχης δυαδικής 

σχέσης προτίµησης (θέτοντας µέσω της σχέσης αυτής ότι ένα αντικείµενο o  

προηγείται ενός αντικειµένου o′  άνν ο βαθµός του o  µε βάση τη συνάρτηση 

βαθµολόγησης είναι µεγαλύτερος από τον οµόλογο βαθµό του o′ ), δεν είναι 

πάντοτε δυνατό κάθε διαισθητική σχέση προτίµησης να αναπαρασταθεί από 

µια συνάρτηση βαθµολόγησης στο [11] αναφέρονται συνθήκες που πρέπει να 

ικανοποιεί µια δυαδική σχέση προτίµησης για να µπορεί να αναπαρασταθεί 

από συνάρτηση βαθµολόγησης). Π.χ., ας υποθέσουµε ένα σύνολο B  από 

µπάλες που χαρακτηρίζονται από το χρώµα και το βάρος τους (συγκεκριµένα, 

όσον αφορά το βάρος, οι µπάλες αυτές µπορεί να είναι είτε βαριές, είτε 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 7

ελαφριές) και έστω 1b  µια κόκκινη και βαριά µπάλα, 2b  µια κόκκινη και 

ελαφριά µπάλα, και 3b  µια κίτρινη και βαριά µπάλα, όπου Bbbb ∈321 ,, . 

Επίσης, έστω η παρακάτω προτίµηση ενός χρήστη στο B : «∆εν έχω ιδιαίτερη 

προτίµηση πάνω στο χρώµα των µπαλών, αλλά µεταξύ των κόκκινων 

µπαλών προτιµώ τις βαριές». Λόγω της προτίµησης των κόκκινων και βαριών 

µπαλών σε σχέση µε τις κόκκινες και ελαφριές µπάλες, µια αντίστοιχη 

συνάρτηση βαθµολόγησης δίνει µεγαλύτερο βαθµό στην 1b  απ’ ότι στην 2b . 

Όµως, δεδοµένου ότι ο χρήστης δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προτίµηση πάνω 

στο χρώµα των µπαλών, η συνάρτηση αυτή πρέπει να δώσει στην 3b  βαθµό 

ίδιο µε αυτόν που έδωσε στην 1b  και στην 2b , πράγµα που είναι αδύνατο, 

αφού οι 1b  και 2b  έχουν διαφορετικούς βαθµούς. Εποµένως, µια ποιοτική 

προσέγγιση µπορεί να προσδιορίσει περισσότερες εκφράσεις προτιµήσεων 

του χρήστη σε σχέση µε µια ποσοτική. 

 

1.3 Συνεισφορά της Εργασίας µας 
 

Η εργασία µας προτείνει ένα τυπικό µοντέλο πάνω στην αναπαράσταση 

προτιµήσεων για τη διάταξη συλλογών αντικειµένων. Η βασική του ιδέα 

έγκειται στην αναπαράσταση των εκάστοτε χαρακτηριστικών που 

προσδιορίζουν τα αντικείµενα αυτά µέσω µερικών συναρτήσεων, οι οποίες και 

αντιστοιχούν σε κάθε αντικείµενο µια το πολύ τιµή από το σύνολο τιµών των 

χαρακτηριστικών αυτών. Η συνεισφορά του σε σχέση µε τις προσεγγίσεις που 

αναφέραµε προηγουµένως µπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερα βασικά σηµεία: 

a) Μέσω της αντιµετώπισης των χαρακτηριστικών ως συναρτήσεις, το 

µοντέλο µας αποτελεί ένα γενικό µοντέλο προτιµήσεων, ανεξάρτητο 

από τα συγκεκριµένα µοντέλα δεδοµένων που χρησιµοποιούνται για 

την αναπαράσταση των συλλογών αντικειµένων. Ιδιαίτερα, 

προτείνουµε ένα ελάχιστο (minimal) σύνολο εννοιών και 

κατασκευαστών προτιµήσεων για τη διάταξη των εκάστοτε 

διαθέσιµων αντικειµένων. Επιπροσθέτως, µε βάση το γεγονός ότι 

το συναρτησιακό πλαίσιο παρέχει ένα αρκετά ευέλικτο σύνολο από 

συναρτησιακές πράξεις που οδηγούν σε νέες συναρτήσεις από ήδη 
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υπάρχουσες, το µοντέλο µας είναι αρκετά εκφραστικό και 

επεκτάσιµο για τη δήλωση πιο πολύπλοκων προτιµήσεων. Οι 

υπάρχουσες προσεγγίσεις στηρίζονται πάνω σε συγκεκριµένα 

µοντέλα δεδοµένων, όπως είναι το σχεσιακό ([1], [5], [7], [8], [14], 

[19], [24]) και το XML µοντέλο δεδοµένων ([19]), οπότε και δύσκολα 

µπορούν να επεκταθούν σε διαφορετικά µοντέλα δεδοµένων. 

Επίσης, είναι αρκετά πλεονασµατικές ως προς την αναπαράσταση 

και κατασκευή των προτιµήσεων. 

b) Το µοντέλο µας αντιµετωπίζει τις εκάστοτε προτιµήσεις ως µερικές 

διατάξεις (partial orders) και όχι ως ολικές διατάξεις (total orders), 

όπως οι ποσοτικές προσεγγίσεις µέσω των συναρτήσεων 

βαθµολόγησης. Επιπροσθέτως, οι άλλες ποιοτικές προσεγγίσεις, 

είτε δεν θεωρούν ότι οι προτιµήσεις ορίζουν διατάξεις (π.χ. [7],[8]), 

είτε θεωρούν αυστηρές µερικές διατάξεις (π.χ. [19]). Η αντιµετώπιση 

των προτιµήσεων ως ολικές διατάξεις είναι αρκετά αυστηρή, 

εφόσον οι εκάστοτε προτιµήσεις ενός χρήστη συνήθως περιέχουν 

µια δόση ασάφειας, η οποία µπορεί να αναπαρασταθεί µέσω των 

µερικών διατάξεων. Επίσης, η θεώρηση των προτιµήσεων ως 

αυστηρές µερικές διατάξεις δεν προσφέρει κάτι παραπάνω στη 

σηµασιολογία τους σε σχέση µε τις µερικές διατάξεις. Ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της προσέγγισής µας αποτελεί η κατασκευή, µέσω 

συγκεκριµένων αλγορίθµων που αναπτύξαµε, ολικών διατάξεων 

των αντικειµένων µας από µερικές διατάξεις στις τιµές των 

αναγνωριστικών τους µε τη χρήση κατάλληλων κλάσεων 

ισοδυναµίας. Με βάση αυτές τις ολικές διατάξεις, τα εκάστοτε 

αποτελέσµατα µπορούν να παρουσιαστούν µε τρόπο κατανοητό για 

το χρήστη, όπως, π.χ., ως µια αλληλουχία οθονών αποτελεσµάτων, 

διαφορετικών σε κάθε οθόνη, ξεκινώντας από την οθόνη µε τα 

καλύτερα αποτελέσµατα, συνεχίζοντας µε την οθόνη που εµφανίζει 

τα επόµενα καλύτερα αποτελέσµατα, και ούτω καθεξής, 

καταλήγοντας, τελικά, στην οθόνη µε τα χειρότερα αποτελέσµατα. 

Μέσω µιας τέτοιας αλληλουχίας οθονών, η σηµασιολογία της 

συσχέτισης των αντικειµένων για την τελική επιλογή του χρήστη 

στηρίζεται σε δύο βασικά σηµεία: 
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i. Κάθε αντικείµενο που περιέχεται σε µια οθόνη αποτελεί 

καλύτερη επιλογή για το χρήστη σε σχέση µε κάθε αντικείµενο 

που περιέχεται σε οθόνη που έπεται αυτής στην αλληλουχία, 

εφοδιάζοντας έτσι το χρήστη αρχικά και µετέπειτα µε τις 

καλύτερες δυνατές απαντήσεις. Η µεθοδολογία της τοποθέτησης 

των στοιχείων στις αντίστοιχες οθόνες µε βάση την παραπάνω 

θεώρηση διαφέρει ανάλογα µε τον αλγόριθµο που 

χρησιµοποιείται για την ολική διάταξη.  

ii. Αντικείµενα που βρίσκονται στην ίδια οθόνη αποτελούν 

ισοδύναµα αποτελέσµατα για το χρήστη, οπότε και κάθε οθόνη 

στην αλληλουχία παρέχει ισοδύναµες εναλλακτικές (alternative) 

επιλογές στο χρήστη, προσφέροντάς του, έτσι, τη δυνατότητα να 

διαλέξει µεταξύ αυτών. 

Στις υπόλοιπες ποιοτικές προσεγγίσεις, είτε δεν κατασκευάζονται 

τελικές ολικές διατάξεις [19], είτε δεν ορίζεται αυστηρά η ισοδυναµία 

µεταξύ των αντικειµένων [7], [8]. 

c) Μέσω της παραπάνω κατασκευής ολικών διατάξεων πάνω σε 

σύνολα αντικειµένων, το µοντέλο µας βασίζεται τελικά σε 

προδιατάξεις (preorders) των αντικειµένων µέσω των δηλωµένων 

προτιµήσεων, οι οποίες και παρέχουν τη δυνατότητα των 

ισοδύναµων εναλλακτικών επιλογών στο χρήστη. Κάτι τέτοιο δεν 

συντελείται µε τη µη-απόδοση ιδιοτήτων στις προτιµήσεις [7], [8], 

καθώς και µε τη θεώρηση αυστηρών µερικών διατάξεων [19], όπου 

η έννοια της ισοδύναµης επιλογής δεν µπορεί να υποστηριχτεί. 

d) Η προσέγγισή µας επιτρέπει τη δηµιουργία µερικών διατάξεων 

µέσω προτιµήσεων, τόσο στο επίπεδο των δεδοµένων (δηλαδή στις 

τιµές των χαρακτηριστικών των αντικειµένων), όσο και στο επίπεδο 

των χαρακτηριστικών. Αυτή η λειτουργικότητα είναι σηµαντική για 

εφαρµογές όπως αυτές του Σηµασιολογικού Ιστού (Semantic Web), 

οι οποίες χρησιµοποιούν µεγάλα σχήµατα ή που στα σχήµατα αυτά 

υπάρχουν ήδη µερικές διατάξεις (π.χ., κλάσεων/ιδιοτήτων). Οι 

παραπάνω προσεγγίσεις δηµιουργούν µέσω των θεωρητικών 

υποβάθρων τους, µόνο ολικές διατάξεις στο επίπεδο των 
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χαρακτηριστικών, οι οποίες είναι εκφραστικά πιο περιοριστικές από 

τις µερικές. 

 

1.4 Οργάνωση της Αναφοράς 
 

Η εργασία µας οργανώνεται ως εξής: Στο Κεφάλαιο 2, εισάγουµε 

βασικές έννοιες και ορισµούς της Θεωρίας ∆ιατάξεων (Order Theory), τις 

οποίες και σκοπεύουµε να χρησιµοποιήσουµε για τη θεµελίωση και 

αναπαράσταση των προτιµήσεων στο συναρτησιακό πλαίσιό µας. Στο 

Κεφάλαιο 3, παρουσιάζουµε το θεωρητικό υπόβαθρο για τον καθορισµό 

προτιµήσεων και την αντίστοιχη διάταξη των αντικειµένων πάνω στη 

συναρτησιακή αναπαράσταση στην οποία βασίζεται το µοντέλο µας. Η 

ανάλυση αυτή χωρίζεται σε τρία µέρη: (α) Στον γενικό ορισµό της προτίµησης 

στο συναρτησιακό περιβάλλον, (β) Στην αντιστοίχηση της µερικής διάταξης 

στις τιµές των συναρτήσεων-χαρακτηριστικών, µέσω µιας δηλωµένης 

προτίµησης, σε ολική διάταξη των διαθέσιµων αντικειµένων που αναπαριστά 

την τελική αλληλουχία οθονών, και (γ) Στην διαδικασία κατασκευής των 

προτιµήσεων του πλαισίου µας µε βάση τις προτιµήσεις του χρήστη στο 

επίπεδο των τιµών των συναρτήσεων-χαρακτηριστικών των αντικειµένων και 

στο επίπεδο των συναρτήσεων αυτών. Στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζουµε την 

επισκόπιση των σχετικών προσεγγίσεων για την αναπαράσταση 

προτιµήσεων και τη διάταξη των διαθέσιµων αντικειµένων, επικεντρώνοντας 

την προσοχή µας στις ποιοτικές προσεγγίσεις των Chomicki [7], [8] και 

Kießling [19], οι οποίες αποτελούν τις σηµαντικότερες και εκφραστικά 

πλουσιότερες ερευνητικές δουλειές της κατηγορίας αυτής. Στο Κεφάλαιο 5, 

αναλύουµε πώς το συναρτησιακό πλαίσιό µας µπορεί να εφαρµοστεί για τη 

διάταξη πληροφοριακών πόρων που αναπαρίστανται στο µοντέλο δεδοµένων 

της RDF, χρησιµοποιώντας παραδείγµατα από δηλώσεις προτιµήσεων 

χρηστών, και, τέλος, στο Κεφάλαιο 6, κλείνουµε τη συγκεκριµένη 

µεταπτυχιακή εργασία, ανακεφαλαιώνοντας την προσφορά της και 

αναφέροντας κατευθύνσεις για µελλοντική έρευνα. 
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Κεφάλαιο 2  
 

Εισαγωγή στη Θεωρία των ∆ιατάξεων 
 

Σηµασιολογικά, η θεµελίωση και η αναπαράσταση προτιµήσεων πάνω 

σε σύνολα αντικειµένων στηρίζονται ως επί πλείστον στις έννοιες της διάταξης 

και της ισοδυναµίας που χαρακτηρίζουν τα αντικείµενα αυτά µε βάση την 

εκάστοτε δηλωµένη προτίµηση. ∆εδοµένου αυτού του σηµαντικού ρόλου των 

δύο παραπάνω εννοιών, παραθέτουµε σε αυτό το κεφάλαιο τους 

βασικότερους ορισµούς από τη Θεωρία ∆ιατάξεων (Order Theory), την οποία 

και πρόκειται να χρησιµοποιήσουµε στα επόµενα κεφάλαια της εργασίας µας 

για να θεµελιώσουµε το µοντέλο προτιµήσεων που προτείνουµε. 

 

2.1 Μερικές ∆ιατάξεις (Partial Orders) 
 

Ορισµός 2.1: Έστω σύνολο P  και P≤  µια δυαδική σχέση πάνω στα στοιχεία 

του P . Η σχέση P≤  είναι  µερική διάταξη (partial order) του P , αν είναι: 

♦ Ανακλαστική (Reflexive): Px∈∀ , xx P≤  

♦ Αντισυµµετρική (Antisymmetric): Pyx ∈∀ , , αν yx P≤  και xy P≤  

τότε yx =  

♦ Μεταβατική (Transitive): Pzyx ∈∀ ,, , αν yx P≤  και zy P≤  τότε 

zx P≤  

Το σύνολο P  ονοµάζεται µερικώς διατεταγµένο σύνολο (partial ordered set) 

ως προς P≤ .  

 

Είναι δυνατό ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο να περιέχει στοιχεία τα οποία 

δεν συσχετίζονται µεταξύ τους µέσω της αντίστοιχης µερικής διάταξης. 

Συγκεκριµένα, έχουµε τον παρακάτω ορισµό: 
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Ορισµός 2.2: Έστω P  ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο ως προς P≤ . Τότε 

δύο στοιχεία Pyx ∈,  είναι µη-διατασσόµενα µεταξύ τους (incomparable) µε 

βάση την P≤ , αν yx P≤/  και xy P≤/ , όπου η έκφραση yx P≤/  ( xy P≤/ ) 

σηµαίνει ότι η πρόταση yx P≤  ( xy P≤ ) δεν ισχύει.  

 

Για µερικώς διατεταγµένα σύνολα που ικανοποιούν εξεζητηµένες περιπτώσεις, 

καθορίζονται κάποιοι ειδικοί χαρακτηρισµοί. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι η 

αλυσίδα (chain) και η αντι-αλυσίδα (antichain): 

  

Ορισµός 2.3: Έστω P  ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο ως προς P≤ . Τότε, 

το P  ονοµάζεται αλυσίδα (chain), αν  Pyx ∈∀ , , ισχύει ότι  yx P≤  ή xy P≤ .  

 

Απ’ ότι παρατηρούµε, όλα τα στοιχεία που ανήκουν σε µια αλυσίδα είναι ανά 

δύο διατασσόµενα µεταξύ τους. Οι αλυσίδες ονοµάζονται και ολικά 

διατεταγµένα σύνολα (totally ordered sets) και οι δυαδικές σχέσεις που τις 

χαρακτηρίζουν ολικές διατάξεις (total orders). 

 

Ορισµός 2.4: Έστω P  ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο ως προς P≤ . Τότε, 

το P  ονοµάζεται αντι-αλυσίδα (antichain), αν  Pyx ∈∀ , ,  yx P≤  µόνο όταν 

yx = .  

 

Σηµασιολογικά, η αντι-αλυσίδα είναι το ακριβώς αντίθετο άκρο της αλυσίδας. 

Στην αλυσίδα, όλα τα στοιχεία διατάσσονται ανά δύο µεταξύ τους. Από την 

άλλη πλευρά, στην αντι-αλυσίδα, η διάταξη αφορά µόνο στοιχεία ίσα ανά δύο, 

όποτε, δεδοµένου ότι η αντι-αλυσίδα αποτελεί σύνολο (µε στοιχεία 

διαφορετικά ανά δύο), τελικά δεν υπάρχει καµία διάταξη µεταξύ των στοιχείων 

της. 

Κάθε πεπερασµένο (finite) σύνολο που είναι και µερικώς διατεταγµένο 

ως προς µια µερική διάταξη, µπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά µέσω ενός 

γράφου ως ακολούθως: 
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Ορισµός 2.5: Έστω πεπερασµένο σύνολο P  το οποίο είναι µερικώς 

διατεταγµένο ως προς P≤ . Ένας µη-κατευθυνόµενος (undirected) γράφος 

),( EVG = , για τον οποίο: 

a) Κάθε στοιχείο του P  αποτελεί  κόµβο που ανήκει στο V , και 

b) Υπάρχει ακµή Ee∈  που πηγαίνει ανοδικά από έναν κόµβο Vv∈  σε 

ένα άλλον κόµβο Vv ∈′  άνν το v  καλύπτεται από το v′ , δηλαδή άνν 

vv ′≠ , vv P ′≤   και Vx∈¬∃   µε vx ≠  και vx ′≠ , τέτοιο ώστε 

vxv PP ′≤≤ , 

αποτελεί ένα διάγραµµα Hasse του P .  

 

Από τον παραπάνω ορισµό βλέπουµε ότι υπάρχουν αρκετοί περιορισµοί για 

τη σχεδίαση ενός «έγκυρου» διαγράµµατος Hasse, όπως είναι το ύψος στο 

οποίο πρέπει να τοποθετηθούν τα στοιχεία-κόµβοι ή ότι δύο στοιχεία-κόµβοι 

που συνδέονται µε µια ακµή δεν πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος κ.ά. Ωστόσο, 

σχεδιάζοντας ένα έγκυρο διάγραµµα Hasse για ένα µερικώς διατεταγµένο 

σύνολο, δηµιουργείται µια αρκετά καλή σχηµατική αναπαράσταση της 

διάταξης στο σύνολο αυτό. Συγκεκριµένα: 

a) Για δύο διαφορετικά στοιχεία-κόµβους x , y  ισχύει ότι xy P≤ , αν 

υπάρχει στο διάγραµµα µονοπάτι µιας ή περισσοτέρων ανοδικών 

ακµών από το y  στο x . 

b) ∆ύο στοιχεία-κόµβοι του διαγράµµατος που δεν συνδέονται µε 

µονοπάτι ανοδικών ακµών δεν διατάσσονται µεταξύ τους. 

 

Παράδειγµα 2.1: Έστω },,,,{ edcbaA =  ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο ως 

προς A≤ , όπου bd A≤ , ab A≤ , cd A≤  και ac A≤  (συνεπάγεται κι ότι Ad a≤  

από τις δύο πρώτες ή τις δύο τελευταίες συσχετίσεις). Το διάγραµµα που 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.1 αποτελεί ένα διάγραµµα Hasse του A .  
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Εικόνα 2.1 - Το διάγραµµα Hasse του A  

Μεταξύ των στοιχείων ενός µερικώς διατεταγµένου συνόλου, υπάρχουν 

κάποια µε ιδιαίτερη σηµασία: 

 

Ορισµός 2.6: Έστω P  ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο ως προς P≤ . Ένα 

στοιχείο P∈ω  είναι ένα µέγιστο στοιχείο (maximal element) του P  µε βάση 

την P≤ , αν Pz∈¬∃  µε ω≠z  , τέτοιο ώστε zP≤ω .  

 

Ορισµός 2.7: Έστω P  ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο ως προς P≤ . Ένα 

στοιχείο P∈′ω  είναι ένα ελάχιστο στοιχείο (minimal element) του P  µε βάση 

την P≤ , αν Pz∈¬∃  µε ω′≠z  , τέτοιο ώστε ω′≤Pz .  

 

Απ’ ότι παρατηρούµε από τους παραπάνω ορισµούς, υπάρχει περίπτωση ένα 

µέγιστο στοιχείο ενός µερικώς διατεταγµένου συνόλου να αποτελεί και 

ελάχιστο στοιχείο του συνόλου αυτού και αντίστροφα. Π.χ., στο Παράδειγµα 

2.1, το µερικώς διατεταγµένο σύνολο A  έχει µέγιστα στοιχεία τα a  και e  και 

ελάχιστα στοιχεία τα d  και e , οπότε το e  αποτελεί µέγιστο και ελάχιστο 

στοιχείο του A . 

Για τη σχέση µεταξύ των µέγιστων και µεταξύ των ελάχιστων στοιχείων 

ενός µερικώς διατεταγµένου συνόλου, ισχύει το παρακάτω λήµµα: 

 

d 

e b 

α 

c 
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Λήµµα 2.1: Έστω P  ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο ως προς P≤  και 

PMAX P⊆ , PMIN P⊆  τα σύνολα των µέγιστων και ελάχιστων στοιχείων του 

P  µε βάση την P≤  αντίστοιχα. Τότε: 

a) , Px y MAX∀ ∈  µε x y≠ , ισχύει ότι Px y≤/  και Py x≤/  (δηλαδή τα x , y  

είναι µη-διατασσόµενα µεταξύ τους µε βάση την P≤ ). 

b) , Pw z MIN∀ ∈  µε w z≠ , ισχύει ότι Pw z≤/  και Pz w≤/  (δηλαδή τα w , 

z  είναι µη-διατασσόµενα µεταξύ τους µε βάση την P≤ ).  

Απόδειξη: Χρησιµοποιούµε τη µέθοδο της απαγωγής σε άτοπο για κάθε 

περίπτωση χωριστά. Συγκεκριµένα: 

a) Έστω ότι η πρώτη περίπτωση δεν ισχύει, δηλαδή , Px y MAX′ ′∃ ∈  µε 

x y′ ′≠ , τέτοια ώστε Px y′ ′≤ . Όµως, αφού Py ∈′  και Px y′ ′≤ , το x′  

δεν αποτελεί µέγιστο στοιχείο του P , εφόσον δεν ανταποκρίνεται 

στον Ορισµό 2.6. Οπότε Px MAX′∈/ , άρα οδηγούµαστε σε άτοπο, 

εποµένως η πρώτη περίπτωση ισχύει. 

b) Έστω ότι η δεύτερη περίπτωση δεν ισχύει, δηλαδή , Pw z MIN′ ′∃ ∈  µε 

w z′ ′≠ , τέτοια ώστε Pw z′ ′≤ . Όµως, αφού Pw ∈′  και Pw z′ ′≤ , το z′  

δεν αποτελεί ελάχιστο στοιχείο του P , εφόσον δεν ανταποκρίνεται 

στον Ορισµό 2.7. Οπότε Pz MIN′∈/ , άρα οδηγούµαστε σε άτοπο, 

εποµένως και η δεύτερη περίπτωση ισχύει.  

 

Όπως αναφέρεται στο [9], στην περίπτωση που ένα µερικώς 

διατεταγµένο σύνολο είναι µη-κενό και πεπερασµένο, ισχύει η παρακάτω 

πρόταση: 

 

Πρόταση 2.1: Έστω P  ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο ως προς P≤ , το 

οποίο είναι µη-κενό και πεπερασµένο. Τότε:  

a) Έχει τουλάχιστον ένα µέγιστο και τουλάχιστον ένα ελάχιστο στοιχείο 

µε βάση την P≤ , και 
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b) Αν PMAX P⊆  και PMIN P⊆  τα σύνολα των µέγιστων και ελάχιστων 

στοιχείων του P  µε βάση την P≤ , τότε, Px∈∀ , 

PP MINzMAXy ∈∈∃ , , τέτοια ώστε Px y≤  και xz P≤ .  

 

∆ιαισθητικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα µέγιστα και τα ελάχιστα στοιχεία 

ενός µη-κενού, πεπερασµένου και µερικώς διατεταγµένου συνόλου αποτελούν 

τα άνω και κάτω άκρα, αντίστοιχα, της µερικής διάταξής του. 

∆εδοµένης µιας µερικής διάταξης σε ένα σύνολο, η διάταξη αυτή 

χαρακτηρίζει και όλα τα υποσύνολα του συνόλου αυτού. Συγκεκριµένα, 

έχουµε το παρακάτω λήµµα: 

 

Λήµµα 2.2: Έστω P  ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο ως προς P≤ . Τότε, 

κάθε σύνολο PS ⊆  είναι µερικώς διατεταγµένο ως προς P≤ .  

Απόδειξη: Η απόδειξη είναι προφανής, µέσω της διατήρησης των τριών 

ιδιοτήτων της P≤  που τη χαρακτηρίζουν ως µερική διάταξη. Συγκεκριµένα, η 

P≤  είναι: 

a) Ανακλαστική στο S , δηλαδή Sx∈∀ , xx P≤ , καθότι κάθε x  που 

ανήκει στο S  ανήκει και στο P  και η P≤  είναι ανακλαστική στο P , 

b) Αντισυµµετρική στο S , δηλαδή Syx ∈∀ , , αν yx P≤  και xy P≤  τότε 

yx = , καθότι κάθε yx,  που ανήκουν στο S  ανήκουν και στο P  και 

η P≤  είναι αντισυµµετρική στο P , 

c) Μεταβατική στο S , δηλαδή Szyx ∈∀ ,, , αν yx P≤  και zy P≤  τότε 

zx P≤ , καθότι κάθε zyx ,,  που ανήκουν στο S  ανήκουν και στο P  

και η P≤  είναι µεταβατική στο P , 

οπότε αποτελεί µερική διάταξη του S .  

 

2.1.1 Οµοιοµορφισµός Μερικώς ∆ιατεταγµένων Συνόλων 
 

Υπάρχει περίπτωση δύο µερικώς διατεταγµένα σύνολα να είναι 

διαισθητικά ισοδύναµα, όσον αφορά τον αριθµό των στοιχείων που περιέχουν 
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και τον τρόπο µε τον οποίο διατάσσονται τα στοιχεία αυτά. Αυτή η ισοδυναµία 

εκφράζεται τυπικά µέσω του παρακάτω ορισµού: 

 

Ορισµός 2.8: Έστω P ,  Q  µερικώς διατεταγµένα σύνολα ως προς P≤  και Q≤  

αντίστοιχα. Τα P  και Q  είναι ισοµορφικά διατεταγµένα (order-isomorphic) και 

γράφουµε QP ≅ , αν υπάρχει συνάρτηση QP →:φ  που είναι επί (onto), 

δηλαδή  Qu∈∀  , uxPx =∈∃ )(:φ , και για την οποία Pyx ∈∀ , , yx P≤  άνν 

)()( yx Q φφ ≤ . Η  φ  αποκαλείται ισοµορφισµός διάταξης (order-isomorphism) 

των P  και  Q .  

 

Όπως αποδεικνύεται στο [9], κάθε συνάρτηση που αποτελεί ισοµορφισµό 

διάταξης δύο µερικώς διατεταγµένων συνόλων, χαρακτηρίζεται από την 

παρακάτω ιδιότητα: 

 

Λήµµα 2.3: Έστω P ,  Q  µερικώς διατεταγµένα σύνολα ως προς P≤  και Q≤  

αντίστοιχα και QP →:φ  ένας ισοµορφισµός διάταξης των συνόλων αυτών. 

Τότε η φ  είναι αµφιµονοσήµαντη (bijective), το οποίο σηµαίνει ότι εκτός από 

επί είναι και ένα-προς-ένα (one-to-one), δηλαδή Pyx ∈∀ , , αν )()( yx φφ = , 

όπου Qyx ∈)(),( φφ , τότε yx = .  

 

∆ιαισθητικά, µια συνάρτηση που αποτελεί ισοµορφισµό διάταξης δύο µερικώς 

διατεταγµένων συνόλων, «καθρεφτίζει» τη δοµή της διάταξης των στοιχείων 

από το ένα σύνολο στο άλλο. Για να γίνει αυτό πιο σαφές, παραθέτουµε ένα 

απλό παράδειγµα:  

 

Παράδειγµα 2.2: Έστω το µερικώς διατεταγµένο σύνολο A  του 

Παραδείγµατος 2.1 και έστω ένα σύνολο },,,,{ jihgfA =′  µερικώς 

διατεταγµένο ως προς A′≤ , όπου gi A′≤ , fg A′≤ , hi A′≤  και fh A′≤  

(συνεπάγεται κι ότι fi A′≤  από τις δύο πρώτες ή τις δύο τελευταίες 

συσχετίσεις). Απ’ ότι παρατηρούµε, τα A  και A′  είναι ισοµορφικά 

διατεταγµένα ( AA ′≅ ), εφόσον η επί συνάρτηση AA ′→′ :φ  µε fa =′ )(φ , 
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gb =′ )(φ , hc =′ )(φ , id =′ )(φ  και je =′ )(φ  ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του 

Ορισµού 2.8. Η Εικόνα 2.2 παρουσιάζει τα διαγράµµατα Hasse των A  και A′ , 

όπου η αντιστοιχία της διάταξης µέσω φ ′  είναι προφανής.  

 

 

Εικόνα 2.2 - Τα διαγράµµατα Hasse των A  και A′  
 
Με βάση τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν έναν ισοµορφισµό διάταξης µεταξύ 

δύο µερικώς διατεταγµένων συνόλων, οδηγούµαστε στο παρακάτω θεώρηµα: 

 

Θεώρηµα 2.1: Έστω P ,  Q  δύο σύνολα, όπου το P  είναι µερικώς 

διατεταγµένο ως προς P≤  και έστω µια αµφιµονοσήµαντη συνάρτηση 

QP →:φ . Τότε, η δυαδική σχέση Q≤ , τέτοια ώστε Qvu ∈∀ , ,  vu Q≤  άνν 

yx P≤ , όπου  Pyx ∈, , ux =)(φ  και vy =)(φ , αποτελεί µερική διάταξη του Q , 

η οποία αντικατοπτρίζει την P≤  πάνω στο σύνολο αυτό.  

Απόδειξη: Αρκεί να αποδείξουµε ότι η Q≤  είναι ανακλαστική, αντισυµµετρική 

και µεταβατική στο Q . Συγκεκριµένα: 

a) Έστω ότι η Q≤  δεν είναι ανακλαστική στο Q , δηλαδή Qvu ∈′′∃ , , 

τέτοια ώστε vu ′=′  και vu Q ′≤/′ . Η QP →:φ  είναι επί (ως 

αµφιµονοσήµαντη), οπότε Pyx ∈′′∃ ,  τέτοια ώστε ux ′=′)(φ  και 

d 

e b 

α 

c 

i 

j g 

f 

h

A  A′

:φ′  
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vy ′=′)(φ . Με βάση τις ισότητες αυτές και από τον ορισµό της Q≤ , 

προκύπτει ότι yxvu PQ ′≤′⇔′≤′ , άρα yxvu PQ ′≤/′⇔′≤/′  (1). 

Επίσης, καθώς η QP →:φ  είναι και ένα-προς-ένα (ως 

αµφιµονοσήµαντη), ισχύει ότι yxvu ′=′⇒′=′ (2), εφόσον ux ′=′)(φ  

και vy ′=′)(φ . Όµως, η P≤  είναι ανακλαστική στο P , οπότε  

yxyx P ′≤′⇒′=′ , άρα η (2) ανάγεται στην yxvu P ′≤′⇒′=′ (3). 

Όπως βλέπουµε, µέσω των (1) και (3) η αρχική µας υπόθεση 

ανάγεται στις προτάσεις  yx P ′≤/′  και yx P ′≤′ , οι οποίες αναιρούν η 

µια την άλλη. Εποµένως, καταλήγουµε σε άτοπο, άρα η Q≤  είναι 

ανακλαστική στο Q . 

b) Έστω ότι η Q≤  δεν είναι αντισυµµετρική στο Q , δηλαδή Qvu ∈′′∃ , , 

τέτοια ώστε vu Q ′≤′ , uv Q ′≤′  και vu ′≠′ . Η QP →:φ  είναι επί (ως 

αµφιµονοσήµαντη), οπότε Pyx ∈′′∃ ,  τέτοια ώστε ux ′=′)(φ  και 

vy ′=′)(φ . Με βάση τις ισότητες αυτές και από τον ορισµό της Q≤ , 

προκύπτει ότι yxvu PQ ′≤′⇔′≤′ , καθώς επίσης και  

xyuv PQ ′≤′⇔′≤′ , οπότε xyyxuvvu PPQQ ′≤′∧′≤′⇔′≤′∧′≤′  

(1). Όπως ξέρουµε, η P≤  είναι αντισυµµετρική στο P , οπότε 

yxxyyx PP ′=′⇒′≤′∧′≤′ , άρα η (1) ανάγεται στην 

yxuvvu QQ ′=′⇒′≤′∧′≤′  (2). Όµως, καθώς η φ  είναι συνάρτηση, 

ισχύει ότι )()( yxyx ′=′⇒′=′ φφ  ή ισοδύναµα vuyx ′=′⇒′=′ , 

οπότε η (2) ανάγεται στην vuuvvu QQ ′=′⇒′≤′∧′≤′  (3). Όπως 

βλέπουµε, µέσω της (3) η αρχική µας υπόθεση ανάγεται στις 

προτάσεις  vu ′=′  και vu ′≠′ , οι οποίες αναιρούν η µια την άλλη. 

Εποµένως, καταλήγουµε σε άτοπο, άρα η Q≤  είναι αντισυµµετρική 

στο Q . 

c) Έστω ότι η Q≤  δεν είναι µεταβατική στο Q , δηλαδή Qwvu ∈′′′∃ ,, , 

τέτοια ώστε vu Q ′≤′ , wv Q ′≤′  και wu Q ′≤/′ . Η QP →:φ  είναι επί (ως 

αµφιµονοσήµαντη), οπότε Pzyx ∈′′′∃ ,,  τέτοια ώστε ux ′=′)(φ , 

vy ′=′)(φ  και wz ′=′)(φ . Με βάση τις ισότητες αυτές και από τον 
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ορισµό της Q≤ , προκύπτει ότι yxvu PQ ′≤′⇔′≤′ , καθώς επίσης και  

zywv PQ ′≤′⇔′≤′ , οπότε zyyxwvvu PPQQ ′≤′∧′≤′⇔′≤′∧′≤′  

(1). Όπως ξέρουµε, η P≤  είναι µεταβατική στο P , οπότε 

zxzyyx PPP ′≤′⇒′≤′∧′≤′ , άρα η (1) ανάγεται στην 

zxwvvu PQQ ′≤′⇒′≤′∧′≤′  (2). Όµως, µε βάση τον ορισµό της Q≤  

και τις ισότητες ux ′=′)(φ  και wz ′=′)(φ  έχουµε ότι 

zxwu PQ ′≤′⇔′≤′ , οπότε η (2) ανάγεται στην 

wuwvvu QQQ ′≤′⇒′≤′∧′≤′  (3). Όπως βλέπουµε, µέσω της (3) η 

αρχική µας υπόθεση ανάγεται στις προτάσεις  wu Q ′≤′  και wu Q ′≤/′ , 

οι οποίες αναιρούν η µια την άλλη. Εποµένως, καταλήγουµε σε 

άτοπο, άρα η Q≤  είναι µεταβατική στο Q . 

Άρα, η Q≤   είναι ανακλαστική, αντισυµµετρική και µεταβατική στο Q , οπότε 

αποτελεί µερική διάταξη του Q .  

 

2.1.2 Κατασκευή Νέων Μερικών ∆ιατάξεων - Τελεστές 
 

∆εδοµένου ενός ή περισσοτέρων µερικώς διατεταγµένων συνόλων, 

είναι δυνατή η κατασκευή νέων µερικώς διατεταγµένων συνόλων, 

χρησιµοποιώντας κατάλληλους κατασκευαστές διατάξεων: 

 

Ορισµός 2.9: Έστω P  ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο ως προς P≤  και ∂≤
P

 

µια µερική διάταξη πάνω στα στοιχεία του P , τέτοια ώστε Pyx ∈∀ , ,  yx
P∂≤  

άνν xy P≤ . Τότε, το σύνολο που αποτελείται από τα στοιχεία του P  και 

διατάσσεται µερικώς ως προς ∂≤
P

, ονοµάζεται δυϊκό σύνολο του P  και 

συµβολίζεται ως ∂P .  

 

Το δυϊκό σύνολο ∂P  ενός µερικώς διατεταγµένου συνόλου P  έχει ακριβώς 

την αντίστροφη σηµασιολογία διάταξης σε σχέση µε το P . Με βάση το 

γεγονός αυτό, στις περιπτώσεις που το P  είναι πεπερασµένο, το διάγραµµα 

Hasse του ∂P  αντιστοιχεί στο «αναποδογυρισµένο» διάγραµµα Hasse του P : 
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Παράδειγµα 2.3: Έστω },,,,,{ fedcbaB =  ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο 

ως προς B≤ , όπου ad B≤ , bd B≤ , cd B≤ , ce B≤  και cf B≤ . Η Εικόνα 2.3 

παρουσιάζει τα διαγράµµατα Hasse του B  και του ∂B , όπου εύκολα 

παρατηρούµε ότι το διάγραµµα του ∂B  ισοδυναµεί µε το διάγραµµα του B  

γυρισµένο ανάποδα.  

 

 

Εικόνα 2.3 - Τα διαγράµµατα Hasse των B   και ∂B  

Οι παρακάτω δύο ορισµοί αφορούν τη θεµελίωση µερικών διατάξεων πάνω 

σε γινόµενα µερικώς διατεταγµένων συνόλων: 

 

Ορισµός 2.10: Έστω nPP ,...,1  µερικώς διατεταγµένα σύνολα ως προς 

nPP ≤≤ ,...,
1

 αντίστοιχα. Τότε, η δυαδική σχέση 
nPP ×⋅⋅⋅×≤

1
 πάνω στα στοιχεία του 

καρτεσιανού γινοµένου nPP ×⋅⋅⋅×1 , για την οποία 

nnn PPyyxx ×⋅⋅⋅×∈∀ 111 ),...,(),,...,( , ),...,(),...,( 11 1 nPPn yyxx
n×⋅⋅⋅×≤  άνν },...,1{ ni∈∀ , 

iPi yx
i

≤ , ονοµάζεται διάταξη µέσω συντεταγµένων (coordinatewise order) των 

nPP ,...,1  και αποτελεί µερική διάταξη του nPP ×⋅⋅⋅×1 .  

 

Ορισµός 2.11: Έστω P  και Q  δύο µερικώς διατεταγµένα σύνολα ως προς P≤  

και Q≤  αντίστοιχα. Τότε, η δυαδική σχέση QP×≤  πάνω στα στοιχεία του 

καρτεσιανού γινοµένου QP×  για την οποία QPyyxx ×∈∀ ),(),,( 2121 , 

e 

b α c 

d f 

e d f 

b α c 

B  ∂B
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1 2 1 2( , ) ( , )P Qx x y y×≤  άνν ( 1 1x y≠  και 1 1Px y≤ ) ή ( 1 1x y=  και 2 2Qx y≤ ), ονοµάζεται 

λεξικογραφική διάταξη (lexicographic order) των P , Q  και αποτελεί µερική 

διάταξη του QP× .  

 

Απ’ ότι βλέπουµε, µε την επαναληπτική χρήση της λεξικογραφικής διάταξης 

µπορούµε να κατασκευάσουµε µόνο γινόµενα ενός πεπερασµένου αριθµού 

µερικώς διατεταγµένων συνόλων, ενώ η διάταξη µέσω συντεταγµένων έχει εξ’ 

ορισµού τη δυνατότητα κατασκευής γινοµένων από ένα µη-πεπερασµένο 

σύνολο µερικώς διατεταγµένων συνόλων. 

Σε περίπτωση που τα παραπάνω γινόµενα είναι γινόµενα ενός 

πεπερασµένου πλήθους µερικώς διατεταγµένων συνόλων, τότε και αυτά 

αποτελούν µερικώς διατεταγµένα και πεπερασµένα σύνολα. Το διάγραµµα 

Hasse που τα αναπαριστά, προκύπτει διαισθητικά από τον συνδυασµό των 

διαγραµµάτων Hasse των επιµέρους συνόλων που τα συνιστούν. Π.χ., τα 

διαγράµµατα γινοµένων δύο µερικώς διατεταγµένων και πεπερασµένων 

συνόλων αντιστοιχούν στην αντικατάσταση κάθε κόµβου του διαγράµµατος 

του πρώτου συνόλου µε «αντίγραφο» του διαγράµµατος του δεύτερου 

συνόλου και την µετέπειτα σύνδεση των κόµβων, ανάλογα µε τη µερική 

διάταξη που χρησιµοποιείται (διάταξη µέσω συντεταγµένων ή λεξικογραφική). 

Για να γίνει αυτό πιο ξεκάθαρο, δίνουµε ένα ενδεικτικό παράδειγµα: 

 
Παράδειγµα 2.4: Έστω { , , }C a b c=  και { , , }D d e f=  δύο µερικώς 

διατεταγµένα σύνολα ως προς C≤  και D≤  αντίστοιχα, όπου Cc a≤ , Cc b≤ , 

Df e≤  και De d≤  (συνεπάγεται κι ότι Df d≤  από τις δύο τελευταίες 

συσχετίσεις). Τα διαγράµµατα Hasse του C , του D  και του C D×  µερικώς 

διατεταγµένου ως προς τη διάταξη µέσω συντεταγµένων και τη λεξικογραφική 

διάταξη των C  και D  παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.4, όπου η αντιστοιχία 

τους είναι εµφανής.  
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Εικόνα 2.4 - Τα διαγράµµατα Hasse των C , D  και C D×  µε διάταξη µέσω συντεταγµένων και 
λεξικογραφική διάταξη 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο [9], αν ⊗  και f  οι τελεστές που 

αναπαριστούν τη διάταξη µέσω συντεταγµένων και τη λεξικογραφική διάταξη 

δύο µερικώς διατεταγµένων συνόλων, τότε ισχύουν τα παρακάτω: 

a) Η διάταξη µέσω συντεταγµένων είναι αντιµεταθετική (commutative), 

δηλαδή για κάθε δύο µερικώς διατεταγµένα σύνολα P  και Q , 

έχουµε PQQP ⊗≡⊗ . 

b) Η διάταξη µέσω συντεταγµένων είναι προσαιτεριστική (associative), 

δηλαδή για κάθε τρία µερικώς διατεταγµένα σύνολα P , Q  και R , 

έχουµε RQPRQPRQP ⊗⊗≡⊗⊗≡⊗⊗ )()( . 

c) Η λεξικογραφική διάταξη δεν είναι αντιµεταθετική, αλλά είναι 

προσαιτεριστική, δηλαδή για κάθε τρία µερικώς διατεταγµένα 

σύνολα P , Q  και R , έχουµε RQPRQPRQP ffffff ≡≡ )()( . 

 

 Εκτός από γινόµενα, η κατασκευή νέων µερικώς διατεταγµένων 

συνόλων µπορεί να οριστεί χρησιµοποιώντας την ένωση δύο συνόλων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή, είναι τα δύο σύνολα να είναι 

ξένα µεταξύ τους (disjoint), δηλαδή αν 1S , 2S  τα δύο σύνολα, τότε =∩ 21 SS Ø: 

(α,d) (b,d) 

(c,d) (α,e) 

(c,e) 

(b,e) 

(α,f) 

(c,f) 

(b,f) 

d 

e 

f 

D  

α b 

c 

(α,d) 

(α,e) 

(α,f) 

(c,d) 

(c,e) 

(c,f) 

(b,d) 

(b,e) 

(b,f) 

C  C D×  ∆ιάταξη µέσω 
Συντεταγµένων C D×  Λεξικογραφική 

∆ιάταξη 
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Ορισµός 2.12: Έστω P  και Q  δύο σύνολα ξένα µεταξύ τους ( =∩QP Ø) και 

µερικώς διατεταγµένα ως προς P≤  και Q≤  αντίστοιχα. Επίσης, έστω QPU≤  µια 

µερική διάταξη πάνω στα στοιχεία της ένωσης P Q∪  των P  και Q , τέτοια 

ώστε ,x y P Q∀ ∈ ∪ , yx QPU≤  άνν ( ,x y P∈  και Px y≤ ) ή ( ,x y Q∈  και Qx y≤ ). 

Τότε, το σύνολο που αποτελείται από τα στοιχεία του P Q∪  και διατάσσεται 

µερικώς ως προς QPU≤ , ονοµάζεται ξένη ένωση (disjoint union) των P , Q  και 

συµβολίζεται ως QP U .  

 

Ορισµός 2.13: Έστω P  και Q  δύο σύνολα ξένα µεταξύ τους ( =∩QP Ø) και 

µερικώς διατεταγµένα ως προς P≤  και Q≤  αντίστοιχα. Επίσης, έστω QP⊕≤  µια 

µερική διάταξη πάνω στα στοιχεία της ένωσης P Q∪  των P  και Q , τέτοια 

ώστε ,x y P Q∀ ∈ ∪ , yx QP⊕≤  άνν ( ,x y P∈  και Px y≤ ) ή ( ,x y Q∈  και Qx y≤ ) ή 

( Px∈  και Qy∈ ). Τότε, το σύνολο που αποτελείται από τα στοιχεία του P Q∪  

και διατάσσεται µερικώς ως προς QP⊕≤ , ονοµάζεται γραµµικό άθροισµα (linear 

sum) των P , Q  και συµβολίζεται ως QP⊕ .  

 

Απ’ ότι παρατηρούµε, δύο στοιχεία που διατάσσονται µεταξύ τους στο QP U , 

διατάσσονται µε τον ίδιο τρόπο και στο QP⊕ . Η επιπρόσθετη σηµασιολογία 

που χαρακτηρίζει το QP⊕  σε σχέση µε το QP U , είναι ότι στο πρώτο 

διατάσσονται και στοιχεία που δεν ανήκουν στο ίδιο σύνολο-συνιστώσα. Π.χ., 

αν Px ∈′  και Qy ∈′ , τότε από τον Ορισµό 2.13 έχουµε yx QP ′≤′ ⊕ , ενώ από 

τον Ορισµό 2.12 έχουµε  yx QP ′≤/′ U  και xy QP ′≤/′ U . 

Σε περίπτωση που τα P  και Q  είναι πεπερασµένα, τότε τα QP U  και 

QP⊕  αποτελούν και αυτά µερικώς διατεταγµένα και πεπερασµένα σύνολα. 

Το διάγραµµα Hasse που τα αναπαριστά, προκύπτει διαισθητικά από την 

ένωση των διαγραµµάτων Hasse των P  και Q , της οποίας, όµως, ο τρόπος 

διαφέρει ανάλογα µε την κατασκευή που δηµιουργείται. Π.χ., το διάγραµµα 

του QP U  απορρέει από την τοποθέτηση δίπλα-δίπλα των διαγραµµάτων των 

P  και Q ,  ενώ το διάγραµµα του QP⊕  από την τοποθέτηση του 
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διαγράµµατος του Q  πάνω από το διάγραµµα του P  και την ένωση, µέσω 

ανοδικής ακµής, κάθε µέγιστου στοιχείου του P  µε κάθε ελάχιστο στοιχείο του 

Q . Για να γίνει αυτό πιο ξεκάθαρο, δίνουµε ένα ενδεικτικό παράδειγµα: 

 

Παράδειγµα 2.5: Έστω },{ baE =  και },,,{ fedcF = , µε =∩ FE  Ø, δύο 

µερικώς διατεταγµένα σύνολα ως προς E≤  και F≤  αντίστοιχα, όπου ab E≤ , 

ce F≤ , cd F≤  και df F≤  (συνεπάγεται κι ότι cf F≤  από τις δύο τελευταίες 

συσχετίσεις). Τα διαγράµµατα Hasse του E , του F , του FE U  και του FE ⊕  

παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.5, όπου η αντιστοιχία τους είναι προφανής.  

 

 

Εικόνα 2.5 - Τα διαγράµµατα Hasse των  E , F , FE U  και FE ⊕  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο [9], για την ξένη ένωση και το γραµµικό 

άθροισµα δύο ξένων µεταξύ τους και µερικώς διατεταγµένων συνόλων, 

ισχύουν τα παρακάτω: 

a) Η ξένη ένωση είναι αντιµεταθετική, δηλαδή για κάθε δύο ξένα µεταξύ 

τους και µερικώς διατεταγµένα σύνολα P  και Q , έχουµε 

PQQP UU ≡ . 

c 

e 

f 

F  

α 

b 

E  FE U  FE ⊕  

d 

α 

b 

c 

e 

f 

d 

c 

e 

f 

d 

α 

b 
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b) Η ξένη ένωση είναι προσαιτεριστική, δηλαδή για κάθε τρία µερικώς 

διατεταγµένα σύνολα P , Q  και R , τα οποία είναι ανά δύο ξένα 

µεταξύ τους, έχουµε RQPRQPRQP UUUUUU ≡≡ )()( . 

c) Το γραµµικό άθροισµα είναι προσαιτεριστικό, δηλαδή για κάθε τρία 

µερικώς διατεταγµένα σύνολα P , Q  και R , τα οποία είναι ανά δύο 

ξένα µεταξύ τους, έχουµε RQPRQPRQP ⊕⊕≡⊕⊕≡⊕⊕ )()( . 

 

∆ύο τελευταίες ενδιαφέρουσες κατασκευές ενός νέου µερικώς 

διατεταγµένου συνόλου από ένα ήδη υπάρχον, σχετίζονται µε την έννοια του 

δυναµοσυνόλου (powerset) ενός συνόλου: 

 

Ορισµός 2.14: Έστω σύνολο P . Τότε, το σύνολο των υποσυνόλων του P  

αποτελεί το δυναµοσύνολο (powerset) του P  και συµβολίζεται ως )(P℘ .  

 

Π.χ., αν },,{ cbaP = , τότε {)( =℘ P Ø }},,{},,{},,{},,{},{},{},{, cbacbcabacba . 

Όπως παρατηρούµε, µέσω του Ορισµού 2.14, αν το P  περιέχει n  στοιχεία, 

τότε το )(P℘  αποτελείται από n2  στοιχεία. 

∆εδοµένου, τώρα, ενός συνόλου P  διατεταγµένου ως προς µια µερική 

διάταξη P≤ , µπορούµε να κατασκευάσουµε δύο νέες µερικές διατάξεις πάνω 

σε ένα συγκεκριµένο γνήσιο υποσύνολο του )(P℘ , σύµφωνα µε τα παρακάτω 

θεωρήµατα: 

  

Θεώρηµα 2.2: Έστω σύνολο P  µερικώς διατεταγµένο ως προς P≤  και το 

σύνολο /)({ PWU P ∈℘= Ø Www ∈′∀ ,|  µε ww ′≠ , να ισχύει ww P ′≤/  και 

)(} Pww P ℘⊂≤/′  (µε άλλα λόγια, το PU  περιέχει τα σύνολα που ανήκουν στο 

/)(P℘ Ø, των οποίων τα διαφορετικά στοιχεία, αν υπάρχουν τέτοια, είναι µη-

διατασσόµενα µεταξύ τους ως προς την P≤ ). Τότε, η δυαδική σχέση 
PMaxU≤  

πάνω στα στοιχεία-σύνολα του PU , για την οποία PUZY ∈∀ , , ZY
PMaxU≤  άνν 

Yy∈∀ , Zz∈∃  τέτοιο ώστε zy P≤ , αποτελεί µερική διάταξη του PU .  

Απόδειξη: Αρκεί να αποδείξουµε ότι η 
PMaxU≤  είναι ανακλαστική, 

αντισυµµετρική και µεταβατική στο PU . Συγκεκριµένα: 
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a) Έστω ότι η 
PMaxU≤  δεν είναι ανακλαστική στο PU  που σηµαίνει ότι 

Pn UxxX ∈=∃ },...,{ 1 , µε 1≥n , τέτοιο ώστε XX
PMaxU≤/ , δηλαδή 

Xxi ∈∃ , όπου },...,1{ ni∈ , τέτοιο ώστε Xv∈¬∃ , για το οποίο να 

ισχύει vx Pi ≤ . Εφόσον )(PUX P ℘⊂∈ , τότε },...,1{ nj∈∀ , Px j ∈ . 

Επίσης, η P≤  είναι ανακλαστική στο P  (ως µερική διάταξη του P ), 

οπότε },...,1{ nj∈∀ , jPj xx ≤ . Άρα, για ij = , έχουµε iPi xx ≤ , οπότε 

Xv∈∃  (συγκεκριµένα το ixv = ) , τέτοιο ώστε vx Pi ≤ , γεγονός που 

αναιρεί την αρχική µας υπόθεση. Άρα, οδηγούµαστε σε άτοπο, 

εποµένως η 
PMaxU≤  είναι ανακλαστική στο PU . 

b) Έστω ότι η 
PMaxU≤  δεν είναι αντισυµµετρική στο PU , δηλαδή 

Pmn UbbBaaA ∈==∃ },...,{},,...,{ 11 , µε 1≥n  και 1≥m , τέτοια ώστε 

BA
PMaxU≤ , AB

PMaxU≤  και BA ≠ . Εφόσον BA
PMaxU≤ , },...,1{ ni∈∀ ,  

},...,1{ mj∈∃ , τέτοιο ώστε jPi ba ≤  (1). Επίσης, καθώς AB
PMaxU≤ , 

},...,1{ mk ∈∀ , },...,1{ nl∈∃ , τέτοιο ώστε lPk ab ≤  (2). Συνδυάζοντας 

την (1) µε τη (2), προκύπτει ότι },...,1{ ni∈∀ , 

},...,1{},,...,1{ nlmj ∈′∈∃ , τέτοια ώστε jPi ba ≤  και lPj ab ′≤  (3). 

Όπως ξέρουµε, η P≤  είναι µεταβατική στο P  (ως µερική διάταξη 

του P ), οπότε από την (3) προκύπτει ότι  },...,1{ ni∈∀ , },...,1{ nl ∈′∃ , 

τέτοιο ώστε lPi aa ′≤  (4). Εφόσον PUA∈ , από τον ορισµό του 

συνόλου PU  έχουµε ότι },...,1{, nrq ∈∀  µε rq ≠ , rPq aa ≤/  και 

qPr aa ≤/ , άρα στην (4), lPi aa ′≤  µόνο όταν },...,1{ ni∈∀ , il =′ . Με 

βάση το γεγονός αυτό, από την (3) προκύπτει ότι },...,1{ ni∈∀ , 

},...,1{ mj∈∃ , τέτοιο ώστε jPi ba ≤  και iPj ab ≤  (5). Ωστόσο, η P≤  

είναι αντισυµµετρική στο P  (ως µερική διάταξη του P ), οπότε από 

την (5) έχουµε ότι },...,1{ ni∈∀ , },...,1{ mj∈∃ , τέτοιο ώστε ji ba = , 

γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι BA ⊆  (6). 

Συνδυάζοντας, τώρα, τη (2) µε την (1), προκύπτει ότι },...,1{ mk ∈∀ , 

},...,1{},,...,1{ mjnl ∈′∈∃ , τέτοια ώστε lPk ab ≤  και jPl ba ′≤  (7), από 
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την οποία πρόταση, µέσω της µεταβατικότητας της P≤  στο P , 

έχουµε ότι },...,1{ mk ∈∀ , },...,1{ mj ∈′∃ , τέτοιο ώστε jPk bb ′≤  (8). 

Καθώς PUB∈ , από τον ορισµό του συνόλου PU  προκύπτει ότι 

},...,1{, mts ∈∀  µε ts ≠ , tPs bb ≤/  και sPt bb ≤/ , οπότε στην (8), 

jPk bb ′≤  µόνο όταν },...,1{ mk ∈∀ , kj =′ . ∆εδοµένου αυτού του 

γεγονότος, από την (7) προκύπτει ότι },...,1{ mk ∈∀ , },...,1{ nl∈∃ , 

τέτοιο ώστε lPk ab ≤  και kPl ba ≤  (9). Λόγω της αντισυµµετρικότητας 

της P≤  στο P , από την (9) έχουµε ότι },...,1{ mk ∈∀ , },...,1{ nl∈∃ , 

τέτοιο ώστε lk ab = , οπότε συµπεραίνουµε ότι AB ⊆  (10). 

Συνδυάζοντας την (6) µε την (10), παίρνουµε τελικά  ότι BA = , 

πρόταση η οποία αναιρεί την αρχική µας υπόθεση ( BA ≠ ). Άρα, 

οδηγούµαστε σε άτοπο, εποµένως η 
PMaxU≤  είναι αντισυµµετρική 

στο PU . 

c) Έστω ότι η 
PMaxU≤  δεν είναι µεταβατική στο PU , δηλαδή 

Pqmn UeeEddDccC ∈===∃ },...,{},,...,{},,...,{ 111 , µε 1≥n , 1≥m  και 

1≥q , τέτοια ώστε DC
PMaxU≤ , ED

PMaxU≤  και EC
PMaxU≤/ . Εφόσον 

DC
PMaxU≤ , },...,1{ ni∈∀ ,  },...,1{ mj∈∃ , τέτοιο ώστε jPi dc ≤  (11). 

Επίσης, καθώς ED
PMaxU≤ , },...,1{ mk ∈∀ , },...,1{ ql∈∃ , τέτοιο ώστε 

lPk ed ≤  (12). Συνδυάζοντας την (11) µε τη (12), προκύπτει ότι 

},...,1{ ni∈∀ , },...,1{},,...,1{ qlmj ∈′∈∃ , τέτοια ώστε jPi dc ≤  και 

lPj ed ′≤  (13). Όπως ξέρουµε, η P≤  είναι µεταβατική στο P  (ως 

µερική διάταξη του P ), οπότε από την (13) προκύπτει ότι 

},...,1{ ni∈∀ , },...,1{ ql ∈′∃ , τέτοιο ώστε lPi ec ′≤ , άρα, µέσω του 

ορισµού της 
PMaxU≤ , συµπεραίνουµε ότι EC

PMaxU≤  (14). Απ’ ότι 

βλέπουµε, η (14) αναιρεί την αρχική µας υπόθεση ( EC
PMaxU≤/ ), 

οπότε οδηγούµαστε σε άτοπο, εποµένως η 
PMaxU≤  είναι µεταβατική 

στο PU . 
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Άρα, η 
PMaxU≤ , ως ανακλαστική, αντισυµµετρική και µεταβατική στο PU , 

αποτελεί µερική διάταξη του PU .  

 

Θεώρηµα 2.3: Έστω σύνολο P  µερικώς διατεταγµένο ως προς P≤  και ξανά 

το σύνολο /)({ PWU P ∈℘= Ø Www ∈′∀ ,|  µε ww ′≠ , να ισχύει ww P ′≤/  και 

)(} Pww P ℘⊂≤/′ . Τότε, η δυαδική σχέση 
PMinU≤  πάνω στα στοιχεία-σύνολα του 

PU , για την οποία PUZY ∈∀ , , ZY
PMinU≤  άνν Zz∈∀ , Yy∈∃  τέτοιο ώστε 

zy P≤ , αποτελεί µερική διάταξη του PU .  

Απόδειξη: Αρκεί να αποδείξουµε ότι η 
PMinU≤  είναι ανακλαστική, 

αντισυµµετρική και µεταβατική στο PU . Συγκεκριµένα: 

a) Έστω ότι η 
PMinU≤  δεν είναι ανακλαστική στο PU  που σηµαίνει ότι 

Pn UxxX ∈=∃ },...,{ 1 , µε 1≥n , τέτοιο ώστε XX
PMinU≤/ , δηλαδή 

Xxi ∈∃ , όπου },...,1{ ni∈ , τέτοιο ώστε Xv∈¬∃ , για το οποίο να 

ισχύει iP xv ≤ . Εφόσον )(PUX P ℘⊂∈ , τότε },...,1{ nj∈∀ , Px j ∈ . 

Επίσης, η P≤  είναι ανακλαστική στο P  (ως µερική διάταξη του P ), 

οπότε },...,1{ nj∈∀ , jPj xx ≤ . Άρα, για ij = , έχουµε iPi xx ≤ , οπότε 

Xv∈∃  (συγκεκριµένα το ixv = ) , τέτοιο ώστε iP xv ≤ , γεγονός που 

αναιρεί την αρχική µας υπόθεση. Άρα, οδηγούµαστε σε άτοπο, 

εποµένως η 
PMinU≤  είναι ανακλαστική στο PU . 

b) Έστω ότι η 
PMinU≤  δεν είναι αντισυµµετρική στο PU , δηλαδή 

Pmn UbbBaaA ∈==∃ },...,{},,...,{ 11 , µε 1≥n  και 1≥m , τέτοια ώστε 

BA
PMinU≤ , AB

PMinU≤  και BA ≠ . Εφόσον BA
PMinU≤ , },...,1{ mj∈∀ ,  

},...,1{ ni∈∃ , τέτοιο ώστε jPi ba ≤  (1). Επίσης, καθώς AB
PMinU≤ , 

},...,1{ nl∈∀ , },...,1{ mk ∈∃ , τέτοιο ώστε lPk ab ≤  (2). Συνδυάζοντας 

την (1) µε τη (2), προκύπτει ότι },...,1{ mj∈∀ , 

},...,1{},,...,1{ mkni ∈′∈∃ , τέτοια ώστε jPi ba ≤  και iPk ab ≤′  (3). 

Όπως ξέρουµε, η P≤  είναι µεταβατική στο P  (ως µερική διάταξη 

του P ), οπότε από την (3) προκύπτει ότι  },...,1{ mj∈∀ , 
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},...,1{ mk ∈′∃ , τέτοιο ώστε jPk bb ≤′  (4). Εφόσον PUB∈ , από τον 

ορισµό του συνόλου PU  έχουµε ότι },...,1{, mrq ∈∀  µε rq ≠ , 

rPq bb ≤/  και qPr bb ≤/ , άρα στην (4), jPk bb ≤′  µόνο όταν 

},...,1{ mj∈∀ , jk =′ . Με βάση το γεγονός αυτό, από την (3) 

προκύπτει ότι },...,1{ mj∈∀ , },...,1{ ni∈∃ , τέτοιο ώστε jPi ba ≤  και 

iPj ab ≤  (5). Ωστόσο, η P≤  είναι αντισυµµετρική στο P  (ως µερική 

διάταξη του P ), οπότε από την (5) έχουµε ότι },...,1{ mj∈∀ , 

},...,1{ ni∈∃ , τέτοιο ώστε ji ba = , γεγονός που µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι AB ⊆  (6). Συνδυάζοντας, τώρα, τη (2) µε την (1), 

προκύπτει ότι },...,1{ nl∈∀ , },...,1{},,...,1{ nimk ∈′∈∃ , τέτοια ώστε 

lPk ab ≤  και kPi ba ≤′  (7), από την οποία πρόταση, µέσω της 

µεταβατικότητας της P≤  στο P , έχουµε ότι },...,1{ nl∈∀ , 

},...,1{ ni ∈′∃ , τέτοιο ώστε lPi aa ≤′  (8). Καθώς PUA∈ , από τον 

ορισµό του συνόλου PU  προκύπτει ότι },...,1{, nts ∈∀  µε ts ≠ , 

tPs aa ≤/  και sPt aa ≤/ , οπότε στην (8), lPi aa ≤′  µόνο όταν 

},...,1{ nl∈∀ , li =′ . ∆εδοµένου αυτού του γεγονότος, από την (7) 

προκύπτει ότι },...,1{ nl∈∀ , },...,1{ mk ∈∃ , τέτοιο ώστε lPk ab ≤  και 

kPl ba ≤  (9). Λόγω της αντισυµµετρικότητας της P≤  στο P , από την 

(9) έχουµε ότι },...,1{ nl∈∀ , },...,1{ mk ∈∃ , τέτοιο ώστε lk ab = , οπότε 

συµπεραίνουµε ότι BA ⊆  (10). Συνδυάζοντας την (6) µε την (10), 

παίρνουµε τελικά  ότι BA = , πρόταση η οποία αναιρεί την αρχική 

µας υπόθεση ( BA ≠ ). Άρα, οδηγούµαστε σε άτοπο, εποµένως η 

PMinU≤  είναι αντισυµµετρική στο PU . 

c) Έστω ότι η 
PMinU≤  δεν είναι µεταβατική στο PU , δηλαδή 

Pqmn UeeEddDccC ∈===∃ },...,{},,...,{},,...,{ 111 , µε 1≥n , 1≥m  και 

1≥q , τέτοια ώστε 
PMinUC D≤ , 

PMinUD E≤  και 
PMinUC E≤/ . Εφόσον 

PMinUD E≤ , {1,..., }j q∀ ∈ , {1,..., }i m∃ ∈ , τέτοιο ώστε i P jd e≤  (11). 

Επίσης, καθώς 
PMinUC D≤ , {1,..., }l m∀ ∈ ,  {1,..., }k n∃ ∈ , τέτοιο ώστε 
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k P lc d≤  (12). Συνδυάζοντας την (11) µε τη (12), προκύπτει ότι 

{1,..., }j q∀ ∈ , {1,..., }, {1,..., }i m k n′∃ ∈ ∈ , τέτοια ώστε i P jd e≤  και 

k P ic d′ ≤  και (13). Όπως ξέρουµε, η P≤  είναι µεταβατική στο P  (ως 

µερική διάταξη του P ), οπότε από την (13) προκύπτει ότι 

{1,..., }j q∀ ∈ , {1,..., }k n′∃ ∈ , τέτοιο ώστε k P jc e′ ≤ , άρα, µέσω του 

ορισµού της 
PMinU≤ , συµπεραίνουµε ότι 

PMinUC E≤  (14). Απ’ ότι 

βλέπουµε, η (14) αναιρεί την αρχική µας υπόθεση (
PMinUC E≤/ ), 

οπότε οδηγούµαστε σε άτοπο, εποµένως η 
PMinU≤  είναι µεταβατική 

στο PU . 

Άρα, η 
PMinU≤ , ως ανακλαστική, αντισυµµετρική και µεταβατική στο PU , 

αποτελεί µερική διάταξη του PU .  

 

∆ιαισθητικά, οι µερικές διατάξεις 
PMaxU≤  και 

PMinU≤  αποτελούν δύο διαφορετικές 

µεθόδους µετάβασης της P≤  από το σύνολο P  στο σύνολο )(PU P ℘⊂ , 

εφόσον και στις δύο αυτές µερικές διατάξεις, η διάταξη των συνόλων που 

ανήκουν στο PU  σχετίζεται άµεσα µε τον τρόπο διάταξης των στοιχείων τους 

µέσω της P≤ . Η διαφορά τους, έγκειται στο γεγονός ότι οι ορισµοί τους, οι 

οποίοι και παρουσιάζονται στα Θεωρήµατα 2.2 και 2.3, δεν είναι ισοδύναµοι. 

Για να γίνει αυτό πιο ξεκάθαρο, παραθέτουµε ένα ενδεικτικό παράδειγµα: 

 

Παράδειγµα 2.6: Έστω },,,,,{ fedcbaG =  ένα µερικώς διατεταγµένο σύνολο 

ως προς G≤ , όπου ac G≤ , ad G≤ , bd G≤  και de G≤  (από τις τρεις 

τελευταίες συσχετίσεις συνεπάγεται κι ότι ae G≤  και be G≤ ). Το διάγραµµα 

Hasse του G  (µε βάση την G≤ ) παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.6: 
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Εικόνα 2.6 - Το διάγραµµα Hasse του G  (µέσω της G≤ ) 

Μέσω των Θεωρηµάτων 2.2 και 2.3, η G≤  έχει ως αποτέλεσµα δύο νέες 

µερικές διατάξεις 
GMaxU≤  και 

GMinU≤  πάνω στο σύνολο }{{aUG = , }{b , }{c , }{d , 

}{e , }{ f , },{ ba , },{ fa , },{ cb , },{ fb , },{ dc , },{ ec , },{ fc , },{ fd , },{ fe , 

},,{ fba , },,{ fcb , },,{ fdc , )(}},,{ Gfec ℘⊂ . Οι Εικόνες 2.7 και 2.8 

παρουσιάζουν το διάγραµµα Hasse του GU , µέσω των 
GMaxU≤  και 

GMinU≤  

αντίστοιχα, όπου και στις δύο εικόνες φαίνεται αρκετά καθαρά ο ρόλος της G≤  

για τη διάταξη των συνόλων του GU .  

 

 

Εικόνα 2.7 – To διάγραµµα Hasse του GU  µέσω της 
GMaxU≤  

{α} 

{α,b,f} 

{b,c,f} 

{c,d,f} 

{c,e,f} 

{α,b} {α,f} 

{b,c} 

{c,d} 

{c,e} 

{b,f} 

{d,f} 

{e,f} {c,f} 

{b} 

{e} 

{d} 

{c} {f} 

e 

b α 

c d f 
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Εικόνα 2.8 - To διάγραµµα Hasse του GU  µέσω της 
GMinU≤  

Απ’ ότι παρατηρούµε, η διάταξη των συνόλων του GU  µέσω των 
GMaxU≤  και 

GMinU≤  είναι διαφορετική, όπως, επίσης, υπάρχουν σύνολα τα οποία δεν 

διατάσσονται µέσω της µιας µερικής διάταξης και διατάσσονται µέσω της 

άλλης. Π.χ., για τα σύνολα { },{ , } Gb c d U∈ , έχουµε { } { , }
GMaxUb c d≤/  και 

{ , } { }
GMaxUc d b≤/ , καθώς και { , } { }

GMinUc d b≤ .  

 

2.2 Αυστηρές Μερικές ∆ιατάξεις (Strict Partial Orders) 
 

Εκτός από τη µερική διάταξη, η Θεωρία ∆ιατάξεων ορίζει και άλλα είδη 

διατάξεων µεταξύ των στοιχείων ενός συνόλου. Ένα τέτοιο είδος είναι και η 

αυστηρή µερική διάταξη: 

{α} 

{α,b,f} 

{b,c,f} 

{c,d,f} 

{c,e,f} 

{α,b} {α,f} 

{b,c} 

{c,e} 

{b,f} 

{d,f} 

{e,f} 

{c,f} 

{b} 

{e} 

{d} {c} 

{f} 

{c,d} 
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Ορισµός 2.15: Έστω σύνολο P  και P<  µια δυαδική σχέση πάνω στα στοιχεία 

του P . Η σχέση P<  είναι αυστηρή µερική διάταξη (strict partial order) του P , 

αν είναι: 

♦ Μη-ανακλαστική (Irreflexive): Px∈∀ , xx P</  (δηλαδή, η πρόταση 

xx P<  δεν ισχύει) 

♦ Μη-συµµετρική (Asymmetric): Pyx ∈∀ , , αν yx P<  τότε xy P</  

(δηλαδή, η πρόταση xy P<  δεν ισχύει) 

♦ Μεταβατική (Transitive): Pzyx ∈∀ ,, , αν yx P<  και zy P<  τότε 

zx P< . 

Το σύνολο P  ονοµάζεται αυστηρά µερικώς διατεταγµένο σύνολο (strictly 

partial ordered set) ως προς P< .  

 

Οι τρεις παραπάνω ιδιότητες που χαρακτηρίζουν µια αυστηρή µερική 

διάταξη δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Συγκεκριµένα, έχουµε το 

παρακάτω λήµµα: 

 

Λήµµα 2.4: Έστω σύνολο P  και P<  µια δυαδική σχέση πάνω στα στοιχεία του 

P . Αν η P<  είναι µη-ανακλαστική και µεταβατική, τότε είναι και µη-

συµµετρική.  

Απόδειξη: Έστω ότι η P<  δεν είναι µη-συµµετρική, δηλαδή Pyx ∈′′∃ ,  τέτοια 

ώστε yx P ′<′  και xy P ′<′ . Τότε, λόγω της µεταβατικότητας της P<  στο P , 

ισχύει ότι xx P ′<′ , πράγµα που είναι άτοπο, αφού η P<  είναι µη-ανακλαστική. 

Άρα η P<  είναι µη-συµµετρική.  

 

Μέσω του Λήµµατος 2.4, σε περιπτώσεις που πρέπει να αποδείξουµε ότι µια 

δυαδική σχέση είναι αυστηρή µερική διάταξη ενός συνόλου, αρκεί να 

αποδείξουµε ότι είναι µη-ανακλαστική και µεταβατική στο σύνολο αυτό. 

Μια µερική διάταξη σε ένα σύνολο P  ορίζει µια αντίστοιχη αυστηρή 

µερική διάταξη στο σύνολο αυτό, ως εξής: 
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Λήµµα 2.5: Έστω σύνολο P  και P≤  µια µερική διάταξη του P . Τότε, η 

δυαδική σχέση P<  πάνω στα στοιχεία του P  τέτοια ώστε Pyx ∈∀ , , yx P<  

άνν yx P≤  και xy P≤/ , είναι αυστηρή µερική διάταξη του P .  

Απόδειξη: Αρκεί να αποδείξουµε ότι η P<  είναι µη-ανακλαστική και 

µεταβατική στο P . Συγκεκριµένα: 

a) ∆εδοµένου ότι η P≤  είναι ανακλαστική στο P , Px∈∀  ισχύει ότι 

xx P≤ , όπου σε συνδυασµό µε την ισχύουσα ισοδυναµία 

yxxyyx PPP <⇔≤/∧≤  (1), προκύπτει ότι xx P</ , άρα η P<  είναι 

µη-ανακλαστική στο P . 

b) ∆εδοµένου ότι η P≤  είναι αντισυµµετρική στο P , Pyx ∈∀ ,  µε yx ≠  

ισχύει ότι  xyyx PP ≤/⇒≤ , το οποίο, σε συνδυασµό µε την (1) µας 

δίνει ότι yxyx PP <⇔≤  (2). Επίσης, δεδοµένου ότι η P≤  είναι 

µεταβατική στο P , Pzyx ∈∀ ,,  µε yx ≠ , zx ≠  και zy ≠  ισχύει ότι  

zxzyyx PPP ≤⇒≤∧≤ , το οποίο, σε συνδυασµό µε την (2) µας 

δίνει ότι zxzyyx PPP <⇒<∧< , άρα η P<  είναι µεταβατική στο P . 

Οπότε, η P< , ως  µη-ανακλαστική και µεταβατική στο P , είναι και µη-

συµµετρική (Λήµµα 2.4), άρα αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη του P .  

 

Οµοίως, µια αυστηρή µερική διάταξη σε ένα σύνολο P  αντιστοιχεί σε µια 

µερική διάταξη στο σύνολο αυτό, µέσω του παρακάτω λήµµατος: 

 

Λήµµα 2.6: Έστω σύνολο P  και P<  µια αυστηρή µερική διάταξη του P . Τότε, 

η δυαδική σχέση P≤  πάνω στα στοιχεία του P   τέτοια ώστε: 

a) Px∈∀ , xx P≤ , και 

b) Pyx ∈∀ ,  µε yx ≠ , yx P≤  άνν yx P< ,  

είναι µια µερική διάταξη του P .  

Απόδειξη: Αρκεί να αποδείξουµε ότι η P≤  είναι ανακλαστική, αντισυµµετρική 

και µεταβατική στο P . Συγκεκριµένα: 

a) Εξ’ ορισµού της P≤  ισχύει ότι Px∈∀ , xx P≤ , άρα η P≤  είναι 

ανακλαστική στο P . 
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b) ∆εδοµένου ότι η P<  είναι µη-συµµετρική στο P , Pyx ∈∀ ,  µε yx ≠  

ισχύει ότι  xyyx PP </⇒< , το οποίο, σε συνδυασµό µε την 

ισχύουσα ισοδυναµία yxyx PP ≤⇔<  (1) µας δίνει ότι 

xyyx PP ≤/⇒≤ . Οπότε, λόγω της ανακλαστικότητας της P≤  στο 

P , η µόνη περίπτωση που ισχύει ότι yx P≤  και xy P≤ , είναι όταν 

yx = . Άρα, η P≤  είναι αντισυµµετρική στο P . 

c) ∆εδοµένου ότι η P<  είναι µεταβατική στο P , Pzyx ∈∀ ,,  µε yx ≠ , 

zx ≠  και zy ≠  ισχύει ότι zxzyyx PPP <⇒<∧< , το οποίο, σε 

συνδυασµό µε την (1) µας δίνει ότι zxzyyx PPP ≤⇒≤∧≤  (2). 

Οπότε, µένει να δούµε αν η (2) ισχύει και στις περιπτώσεις όπου 

τουλάχιστον δύο από τα zyx ,,  είναι ίσα µεταξύ τους: 

(i). Αν yx = , τότε η (2) ανάγεται στην επαγωγή 

zxzxxx PPP ≤⇒≤∧≤ , η οποία και ισχύει εφόσον η P≤  είναι 

ανακλαστική στο P . 

(ii). Αν zy = , τότε η (2) ανάγεται στην επαγωγή 

yxyyyx PPP ≤⇒≤∧≤ , η οποία και ισχύει εφόσον η P≤  είναι 

ανακλαστική στο P . 

(iii). Αν zx = , τότε η (2) ανάγεται στην επαγωγή 

xxxyyx PPP ≤⇒≤∧≤  (3). Όµως, δεδοµένου ότι η P≤  είναι 

αντισυµµετρική στο P , ισχύει ότι yxxyyx PP =⇒≤∧≤ , 

οπότε και η (3) ανάγεται στην xxxxxx PPP ≤⇒≤∧≤ , η 

οποία και ισχύει. 

(iv). Αν zyx == , τότε η (2) ανάγεται στην 

xxxxxx PPP ≤⇒≤∧≤ , η οποία και ισχύει. 

Άρα, η P≤ , είναι µεταβατική στο P . 

Οπότε, η P≤ , ως ανακλαστική, αντισυµµετρική και µεταβατική στο P , 

αποτελεί µερική διάταξη του P .  

 

∆εδοµένης της αντιστοίχησης των µερικών διατάξεων σε αυστηρά µερικές 

διατάξεις και αντίστροφα, µέσω των Ληµµάτων 2.5 και 2.6, µπορούµε να 
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παρατηρήσουµε ότι υπάρχει µια διαισθητική ισοδυναµία µεταξύ τους. Η µόνη 

διαφορά έγκειται στο ότι οι αυστηρές µερικές διατάξεις εισάγουν την έννοια της 

αυστηρής ανισότητας (strict inequality) µεταξύ των στοιχείων που διατάσσουν 

(γι’ αυτό άλλωστε λέγονται και αυστηρές µερικές διατάξεις). Λόγω της 

ισοδυναµίας αυτής, οι ορισµοί που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι οποίοι και 

αφορούσαν µερικώς διατεταγµένα σύνολα, έχουν άµεση εφαρµογή και για 

αυστηρά µερικώς διατεταγµένα σύνολα. Π.χ., το διάγραµµα Hasse µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά και για την αναπαράσταση αυστηρά µερικώς 

διατεταγµένων συνόλων, εφόσον η αυστηρή ανισότητα µεταξύ των στοιχείων 

που διατάσσονται δεν επηρεάζει τη σχεδίασή του. 

 Σε πλήρη αντιστοιχία µε τη µερική διάταξη, µια αυστηρή µερική διάταξη 

σε ένα σύνολο χαρακτηρίζει και όλα τα υποσύνολα του συνόλου αυτού. 

Συγκεκριµένα, έχουµε το παρακάτω λήµµα: 

 

Λήµµα 2.7: Έστω P  ένα αυστηρά µερικώς διατεταγµένο σύνολο ως προς P< . 

Τότε, κάθε σύνολο PS ⊆  είναι αυστηρά µερικώς διατεταγµένο ως προς P< .  

Απόδειξη: Η απόδειξη είναι προφανής, µέσω της διατήρησης της µη-

ανακλαστικότητας και της µεταβατικότητας της P<  σε κάθε υποσύνολο S . 

Συγκεκριµένα, η P<  είναι: 

a) Μη-ανακλαστική στο S , δηλαδή Sx∈∀ , xx P</ , καθότι κάθε x  που 

ανήκει στο S  ανήκει και στο P  και η P<  είναι µη-ανακλαστική στο 

P , 

b) Μεταβατική στο S , δηλαδή Szyx ∈∀ ,, , αν yx P<  και zy P<  τότε 

zx P< , καθότι κάθε zyx ,,  που ανήκουν στο S  ανήκουν και στο P  

και η P<  είναι µεταβατική στο P . 

Οπότε, η P<  είναι και µη-συµµετρική στο S  (Λήµµα 2.4), άρα αποτελεί 

αυστηρή µερική διάταξη του S .  
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2.3 Σχέσεις Ισοδυναµίας (Equivalence Relations) 
 

Η έννοια της ισοδυναµίας µεταξύ στοιχείων ενός συνόλου, καθορίζεται 

ως εξής: 

 

Ορισµός 2.16: Έστω σύνολο P  και P≈  µια δυαδική σχέση πάνω στα στοιχεία 

του P . Η P≈  είναι σχέση ισοδυναµίας (equivalence relation) του P , αν είναι: 

♦ Ανακλαστική (Reflexive): Px∈∀ , xx P≈  

♦ Συµµετρική (Symmetric): Pyx ∈∀ , , αν yx P≈  τότε xy P≈  

♦ Μεταβατική (Transitive): Pzyx ∈∀ ,, , αν yx P≈  και zy P≈  τότε 

zx P≈ .  

 

Μια σχέση ισοδυναµίας P≈  σε ένα σύνολο P , διαµερίζει το σύνολο αυτό σε 

έναν αριθµό από υποσύνολα ξένα µεταξύ τους, τα οποία και ονοµάζονται 

κλάσεις ισοδυναµίας (equivalence classes). Το κύριο χαρακτηριστικό των 

κλάσεων αυτών, εκτός από το γεγονός ότι αποτελούν ξένα µεταξύ τους 

υποσύνολα του P , είναι ότι σε κάθε µια περιέχονται στοιχεία που είναι µεταξύ 

τους ισοδύναµα µε βάση την P≈  (δηλαδή στοιχεία που σχετίζονται µέσω της 

P≈ ). Το σύνολο όλων αυτών των κλάσεων, αποτελεί το πηλίκο σύνολο 

(quotient set) του P  ως προς P≈ , το οποίο και δηλώνεται ως PP ≈/ . 

 

2.4 Προδιατάξεις (Preorders) 
 

Ένα επίσης ενδιαφέρον είδος διάταξης που ορίζει η Θεωρία ∆ιατάξεων 

µεταξύ των στοιχείων ενός συνόλου, είναι η προδιάταξη: 

 

Ορισµός 2.17: Έστω σύνολο P  και Pp  µια δυαδική σχέση πάνω στα στοιχεία 

του P . Η σχέση Pp  είναι  προδιάταξη (preorder) του P , αν είναι: 

♦ Ανακλαστική (Reflexive): Px∈∀ , xx Pp , 

♦ Μεταβατική (Transitive): Pzyx ∈∀ ,, , αν yx Pp  και zy Pp  τότε 

zx Pp . 
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Το σύνολο P  ονοµάζεται προδιατεταγµένο σύνολο (preordered set) ως προς 

Pp .  

 

Απ’ ότι παρατηρούµε, µια προδιάταξη διατάσσει µε πιο χαλαρό (relaxed) 

τρόπο τα στοιχεία ενός συνόλου σε σχέση µε µια µερική διάταξη, αφού δεν 

είναι απαραίτητο να είναι αντισυµµετρική. Επίσης, µπορούµε να διακρίνουµε 

ότι κάθε µερική διάταξη αποτελεί προδιάταξη, εφόσον ικανοποιεί τις δύο 

ιδιότητες (ανακλαστικότητα και µεταβατικότητα) που χαρακτηρίζουν αυτό το 

είδος διάταξης. 

∆εδοµένης µιας προδιάταξης Pp  σε ένα σύνολο P , είναι δυνατή η 

κατασκευή µιας µερικής διάταξης που σχετίζεται µε την Pp , µέσω του 

προσδιορισµού ισοδύναµων στοιχείων στο P  µε βάση την Pp . Συγκεκριµένα, 

έχουµε τα παρακάτω δύο θεωρήµατα: 

 

Θεώρηµα 2.4: Έστω P  ένα προδιατεταγµένο σύνολο ως προς Pp . Τότε, η 

δυαδική σχέση P≈  πάνω στα στοιχεία του P , τέτοια ώστε Pyx ∈∀ , , yx P≈  άνν 

yx Pp  και xy Pp , αποτελεί τη σχέση ισοδυναµίας του P  µε βάση την Pp .  

Απόδειξη: Αρκεί να αποδείξουµε ότι η P≈  είναι ανακλαστική, συµµετρική και 

µεταβατική στο P . Συγκεκριµένα: 

a) Εφόσον η Pp  είναι ανακλαστική στο P  (ως προδιάταξη του P ), 

Px∈∀  ισχύει ότι xx Pp  (1). Από τον ορισµό της P≈ , έχουµε ότι  

Px∈∀ , xxxxxx PPP pp ∧⇔≈ , ή, ισοδύναµα, xxxx PP p⇔≈  (2). 

Οπότε, συνδυάζοντας τις (1) και (2) προκύπτει ότι Px∈∀ , xx P≈ , 

άρα η P≈  είναι ανακλαστική στο P . 

b) Για να αποδείξουµε ότι η P≈  είναι συµµετρική στο P , αρκεί να 

δείξουµε ότι Pyx ∈∀ , , xyyx PP ≈⇒≈  (3). Από τον ορισµό της P≈ , 

έχουµε ότι Pyx ∈∀ , , xyyxyx PPP pp ∧⇔≈  (4), οπότε η (3), µέσω 

της (4), ανάγεται στην ισοδύναµη επαγωγή 

yxxyxyyx PPPP pppp ∧⇒∧ , η οποία και ισχύει Pyx ∈∀ , , άρα η 

P≈  είναι συµµετρική στο P . 
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c) Για να αποδείξουµε ότι η P≈  είναι µεταβατική στο P , αρκεί να 

δείξουµε ότι Pzyx ∈∀ ,, , zxzyyx PPP ≈⇒≈∧≈  (5). Από τον ορισµό 

της P≈ , έχουµε ότι Pzyx ∈∀ ,, , xyyxyx PPP pp ∧⇔≈  (6), 

yzzyzy PPP pp ∧⇔≈  (7) και xzzxzx PPP pp ∧⇔≈  (8), οπότε η (5), 

µέσω των (6), (7) και (8), ανάγεται τελικά στην ισοδύναµη επαγωγή 

xzzxxyyzzyyx PPPPPP pppppp ∧⇒∧∧∧ )()( , η οποία και ισχύει 

Pzyx ∈∀ ,, , λόγω της µεταβατικότητας της Pp  στο P  (ως 

προδιάταξη του P ). Άρα η P≈  είναι µεταβατική στο P . 

Εποµένως, η P≈ , ως ανακλαστική, συµµετρική και µεταβατική στο P , 

αποτελεί σχέση ισοδυναµίας του P .  

 

Θεώρηµα 2.5: Έστω P  ένα προδιατεταγµένο σύνολο ως προς Pp , P≈  η 

σχέση ισοδυναµίας του P  µε βάση την Pp  (Θεώρηµα 2.4) και PP PQ ≈= /  το 

πηλίκο σύνολο του P  ως προς P≈ . Τότε, η δυαδική σχέση 
PQ≤  πάνω στις 

κλάσεις ισοδυναµίας του PQ , τέτοια ώστε PQyx ∈∀ , , yx
PQ≤  άνν 

yyxx ∈∈∀ , , yx Pp , αποτελεί µερική διάταξη του PQ , η οποία αντιστοιχεί την 

Pp  στο σύνολο αυτό.  

Απόδειξη: Αρκεί να αποδείξουµε ότι η 
PQ≤  είναι ανακλαστική, αντισυµµετρική 

και µεταβατική στο PQ . Συγκεκριµένα: 

a) Έστω ότι η 
PQ≤  δεν είναι ανακλαστική στο PQ , δηλαδή ότι 

Pn Qzzz ∈=∃ },...,{ 1 , µε 1≥n , τέτοια ώστε zz
PQ≤/ , το οποίο, από τον 

ορισµό της 
PQ≤ , ισοδυναµεί µε το ότι },...,1{, nji ∈∃ , τέτοια ώστε 

jPi zz p/  (η πρόταση jPi zz p  δεν ισχύει). Εφόσον PP PQz ≈=∈ / , 

},...,1{, nlk ∈∀  ισχύει ότι lPk zz ≈ , ή, ισοδύναµα, lPk zz p  και kPl zz p  

(µέσω του ορισµού της P≈  στο Θεώρηµα 2.4). Με βάση το γεγονός 

αυτό, },...,1{, nji ∈¬∃ , τέτοια ώστε jPi zz p/ , πράγµα που αναιρεί την 

αρχική µας υπόθεση. Εποµένως, καταλήγουµε σε άτοπο, άρα η 
PQ≤  

είναι ανακλαστική στο PQ .  
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b) Έστω ότι η 
PQ≤  δεν είναι αντισυµµετρική στο PQ , δηλαδή 

Pmn Qbbbaaa ∈==∃ },...,{},,...,{ 11 , µε 1≥n  και 1≥m , τέτοιες ώστε 

ba
PQ≤ , ab

PQ≤  και ba ≠  (κατά συνέπεια ισχύει κι ότι =∩ba Ø, 

εφόσον οι a  και b  αποτελούν ξεχωριστές κλάσεις ισοδυναµίας του 

PQ ). Καθώς ba
PQ≤ , },...,1{},,...,1{ mjni ∈∈∀ , ισχύει ότι jPi ba p  (1). 

Επίσης, καθώς ab
PQ≤ , },...,1{},,...,1{ nimj ∈∈∀ , iPj ab p  (2), άρα, 

από τις (1) και (2) προκύπτει ότι },...,1{},,...,1{ mjni ∈∈∀ ,  jPi ba p  

και iPj ab p , ή, ισοδύναµα, jPi ba ≈  (3), µέσω του ορισµού της P≈  στο 

Θεώρηµα 2.4. Από την (3) συµπεραίνουµε ότι τα στοιχεία 

mn bbaa ,...,,,..., 11  πρέπει να ανήκουν στην ίδια κλάση ισοδυναµίας 

του PQ , πράγµα το οποίο, εφόσον },...,{ 1 naaa = , },...,{ 1 mbbb =  και 

ba ≠  (και κατ’ επέκταση =∩ba Ø), µπορεί να ισχύει µόνο όταν 

PQc ∈∃ , τέτοια ώστε ca ⊂  και cb ⊂  (4). Από την (4) προκύπτει 

ότι  ca ≠  και cb ≠ , οπότε συνυπολογίζοντας ότι ba ≠ , οι a , b  

και c  αποτελούν ξεχωριστές κλάσεις ισοδυναµίας του PQ , άρα 

=∩ ca Ø  και =∩ cb Ø (5). Ωστόσο, από την (4) προκύπτει, 

επίσης, ότι ≠=∩ aca Ø και ≠=∩ bcb Ø, πρόταση η οποία 

αναιρεί την (5). Εποµένως, οδηγούµαστε σε άτοπο, άρα η 
PQ≤  είναι 

αντισυµµετρική στο PQ . 

c) Έστω ότι η 
PQ≤  δεν είναι µεταβατική στο PQ , δηλαδή 

Prmn Qgggeeeddd ∈===∃ },...,{},,...,{},,...,{ 111 , µε 1≥n , 1≥m  και 

1≥r , τέτοιες ώστε ed
PQ≤ , ge

PQ≤  και gd
PQ≤/ . Εφόσον ed

PQ≤ , 

},...,1{},,...,1{ mjni ∈∈∀ , jPi ed p  (6). Επίσης, καθώς ge
PQ≤ , 

},...,1{},,...,1{ rkmj ∈∈∀ , rPj ge p  (7), άρα, από τις (6) και (7) 

προκύπτει ότι },...,1{},,...,1{},,...,1{ rkmjni ∈∈∈∀ , jPi ed p  και 

rPj ge p  (8). Όπως ξέρουµε, η Pp  είναι µεταβατική στο P  (ως 

προδιάταξη του P ), οπότε από την (8) προκύπτει ότι 

},...,1{},,...,1{ rkni ∈∈∀ , rPi gd p , άρα, εφόσον },...,{ 1 nddd =  και 
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},...,{ 1 rggg = , µέσω του ορισµού της 
PQ≤  συµπεραίνουµε ότι 

gd
PQ≤  (9). Απ’ ότι βλέπουµε, η (9) αναιρεί την αρχική µας 

υπόθεση ( gd
PQ≤/ ), οπότε οδηγούµαστε σε άτοπο, εποµένως η 

PQ≤  είναι µεταβατική στο PQ . 

Άρα, η 
PQ≤ , ως ανακλαστική, αντισυµµετρική και µεταβατική στο PQ , αποτελεί 

µερική διάταξη του PQ .  

 

∆ιαισθητικά, στοιχεία του P  που διατάσσονται µεταξύ τους και µε τους δύο 

δυνατούς τρόπους µέσω της Pp , µπορούν να χαρακτηριστούν ως ισοδύναµα 

µε βάση την Pp . Για το λόγο αυτό, µέσω του ορισµού της P≈  στο Θεώρηµα 

2.4, τέτοιου είδους στοιχεία τοποθετούνται στην ίδια κλάση ισοδυναµίας στο 

PP PQ ≈= / . Η αιτία, τώρα, που οδηγούµαστε από την προδιάταξη Pp  στο P  

σε µια αντίστοιχη µερική διάταξη 
PQ≤  στο PQ , έγκειται στο γεγονός ότι τα 

στοιχεία του P  που παραβιάζουν την αντισυµµετρική ιδιότητα είναι ισοδύναµα 

µεταξύ τους µε βάση την Pp , οπότε, όπως είπαµε παραπάνω, ανήκουν και 

στην ίδια κλάση ισοδυναµίας στο PQ . Έτσι, µε τον περιορισµό των στοιχείων 

αυτών µέσα στην αντίστοιχη κλάση ισοδυναµίας που ανήκουν, καθώς και 

λαµβάνοντας υπόψη τον ορισµό της 
PQ≤  στο Θεώρηµα 2.5, η 

αντισυµµετρικότητα της διάταξης µεταξύ των κλάσεων ισοδυναµίας του PQ  

δεν παραβιάζεται σε καµία περίπτωση.   

 

Παράδειγµα 2.7: Έστω },,,,,,{ gfedcbaH =  ένα προδιατεταγµένο σύνολο ως 

προς Hp , όπου ab Hp , ad Hp , bf Hp , df Hp , cb Hp , bc Hp , ed Hp  και de Hp  

(από τις παραπάνω συσχετίσεις συνεπάγεται κι ότι cf Hp , ef Hp , ac Hp , 

ae Hp  και af Hp , λόγω της µεταβατικότητας της Hp ). Για να κατανοηθεί 

καλύτερα η «χαλαρή» διάταξη των στοιχείων του H  µε βάση την Hp , η 

Εικόνα 2.9 απεικονίζει την Hp  ως ένα κατευθυνόµενο γράφο (directed graph) 

µε κόµβους τα στοιχεία του H , στον οποίο κάθε βέλος από ένα στοιχείο 

Hy∈  σε ένα στοιχείο Hy ∈′  υποδηλώνει ότι yy H ′p . 
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Εικόνα 2.9 – Η προδιάταξη Hp  του H  ως κατευθυνόµενος γράφος 

Αν H≈  η σχέση ισοδυναµίας του H  µε βάση την Hp  (Θεώρηµα 2.4), 

έχουµε ότι Hx∈∀ , xx H≈ , µέσω της ανακλαστικότητας της H≈  στο H , οπότε 

κάθε στοιχείο του H  είναι ισοδύναµο µε τον εαυτό του µε βάση την H≈ . 

Επίσης, εφόσον cb Hp , bc Hp , ed Hp  και de Hp , προκύπτει ότι cb H≈  και 

ed H≈ , άρα τα στοιχεία cb,  και τα στοιχεία ed ,  είναι µεταξύ τους ισοδύναµα µε 

βάση την H≈ . Οπότε, οι κλάσεις ισοδυναµίας που δηµιουργούνται τελικά 

µέσω της H≈ , είναι οι }{1 ah = , },{2 cbh = , },{3 edh = , }{4 fh =  και }{5 gh = , 

όπου εύλογα παρατηρούµε ότι }5,...,1{, ∈∀ ji  µε ji ≠ , =∩ ji hh Ø, καθώς και 

U
5

1=

=
k

k Hh . 

Η Εικόνα 2.10 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του 

}}{},{},,{},,{},{{},,,,{/ 54321 gfedcbahhhhhHQ HH ==≈=  µέσω της µερικής 

διάταξης 
HQ≤  που αντιστοιχεί την Hp  στο HQ  (Θεώρηµα 2.5). Απ’ ότι 

παρατηρούµε, το διάγραµµα αυτό µπορεί να αποτελέσει µια µορφή τελικής 

διάταξης των στοιχείων του H  ως προς την Hp , εφόσον περιλαµβάνει 

α 

b d c e g 

f 

: Hp  
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εµµέσως όλα τα στοιχεία του H  και η διάταξη µεταξύ των κλάσεων 

ισοδυναµίας βασίζεται, όπως είδαµε στο Θεώρηµα 2.5, στη διάταξη µέσω της 

Hp  των στοιχείων που περιέχουν.  

 

 

Εικόνα 2.10 - Το διάγραµµα Hasse του HH HQ ≈= /  (µέσω της 
HQ≤ ) 

 

2.5 Σύνοψη 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάσαµε και αναλύσαµε τις κυριότερες 

µορφές διάταξης και ισοδυναµίας πάνω σε σύνολα αντικειµένων. Απ’ ότι 

παρατηρήσαµε, η µαθηµατική τους θεµελίωση γίνεται µέσω δυαδικών 

σχέσεων πάνω στα στοιχεία των συνόλων αυτών, οι οποίες, ανάλογα µε τη 

διάταξη ή την ισοδυναµία που αναπαριστούν, χαρακτηρίζονται από 

συγκεκριµένες ιδιότητες. Εξειδικεύοντας περισσότερο την παρουσίασή µας 

στις (αυστηρές) µερικές διατάξεις, αναφερθήκαµε στο θεωρητικό υπόβαθρό 

τους, το οποίο συµπεριλάµβανε εξεζητηµένες περιπτώσεις (σύνολο αλυσίδα, 

αντι-αλυσίδα), µια ευέλικτη σχηµατική αναπαράσταση (διάγραµµα Hasse), τον 

ορισµό της διαισθητικής ισοδυναµίας µεταξύ µερικώς διατεταγµένων συνόλων 

(οµοιοµορφισµός), καθώς και κατασκευές νέων τέτοιων συνόλων από ήδη 

υπάρχοντα (δυϊκό σύνολο, διάταξη µέσω συντεταγµένων, λεξικογραφική 

διάταξη, ξένη ένωση, γραµµικό άθροισµα, υποσύνολο δυναµοσυνόλου). 

Επίσης, αναλύσαµε σε µικρότερο βαθµό τις προδιατάξεις, επικεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον µας στη µετατροπή τους σε µερικές διατάξεις, µέσω σχέσεων 

{α} 

{d,e} {b,c} {g} 

{f} 
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ισοδυναµίας. ∆εδοµένης της απαιτητικότητας που πρέπει να διακρίνει ένα 

πλαίσιο θεµελίωσης και αναπαράστασης προτιµήσεων, λόγω των πολλαπλών 

εκφράσεων και εκφάνσεων προτιµήσεων που παρατηρούνται στην 

καθηµερινή ζωή, ένα τέτοιο «πλούσιο» υπόβαθρο αποτελεί µια ικανοποιητική 

λύση για τρεις κύριους λόγους: 

1) Το µεγαλύτερο µέρος των δηλώσεων προτιµήσεων στην 

καθηµερινότητα, υπακούει σε ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις 

προαναφερθείσες διατάξεις (π.χ., µεταβατικότητα), 

2) Η σχηµατική αναπαράσταση µέσω διαγραµµάτων Hasse είναι 

αρκετά βοηθητική για µια συνολική εποπτεία της διάταξης και 

κατάταξης των αντικειµένων, και 

3) Η πληθώρα κατασκευών νέων µερικώς διατεταγµένων συνόλων 

από ήδη υπάρχοντα σύνολα (ή, ισοδύναµα, ο ορισµός νέων 

µερικών διατάξεων από ήδη υπάρχουσες) δίνει αρκετή ευελιξία για 

την έκφραση πολύπλοκων και σύνθετων προτιµήσεων.   
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Κεφάλαιο 3  
 

Προτιµήσεις και ∆ιάταξη Αντικειµένων 
 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζουµε το βασικό θεωρητικό πλαίσιο για 

τη διάταξη των αντικειµένων ενός συνόλου µε βάση προτιµήσεις που 

δηλώνονται πάνω στα χαρακτηριστικά τους. Για να προσδώσουµε ένα γενικό 

χαρακτήρα στην προσπάθεια αυτή (δηλαδή, ανεξάρτητα του 

χρησιµοποιούµενου µοντέλου δεδοµένων), χρησιµοποιούµε αναπαραστάσεις 

µέσω συναρτήσεων-χαρακτηριστικών οι οποίες αντιστοιχούν µια το πολύ τιµή 

από το σύνολο άφιξής τους (codomain) σε κάθε στοιχείο του συνόλου των 

αντικειµένων που θέλουµε να διατάξουµε. Με βάση το γεγονός αυτό, πριν 

προχωρήσουµε στην ανάλυση του θεωρητικού µας πλαισίου, παραθέτουµε 

µια σύντοµη εισαγωγή του κόσµου των συναρτήσεων. 

 

3.1 Το Συναρτησιακό Πλαίσιο 
 

Ορισµός 3.1: Συνάρτηση (function) από ένα σύνολο X  σε ένα σύνολο Y  

λέγεται µια σχέση, µε την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου X  αντιστοιχίζεται 

σε ένα ακριβώς στοιχείο του Y .  

 

Συναρτήσεις που ορίζονται µε βάση τον Ορισµό 3.1 ονοµάζονται καλά-

ορισµένες (well-defined) ή ολικές (total) συναρτήσεις. 

 ∆εδοµένης µιας συνάρτησης f  από ένα σύνολο X  σε ένα σύνολο Y  

ή, σε συντοµογραφία, µιας συνάρτησης YXf →: , στη συνέχεια της 

παρουσίασης του συναρτησιακού πλαισίου θεωρούµε τους παρακάτω 

συµβολισµούς: 

a) Αν ένα Xx∈  αντιστοιχίζεται µέσω της f  σε ένα Yy∈ , τότε 

γράφουµε )(xfy = . 

b) Το σύνολο X  ονοµάζεται πεδίο ορισµού (domain) της f  και 

συµβολίζεται ως )( fdomain . 
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c) Το σύνολο Y  ονοµάζεται σύνολο άφιξης (codomain) της f  και 

συµβολίζεται ως )( fcodomain . 

d) Το σύνολο YxfyXxYyR ⊆=∈∃∈= )}(:|{  ονοµάζεται σύνολο 

τιµών (range) της f  ή εικόνα (image) της f  στο Y  και συµβολίζεται 

ως )( frange  ή ( )f X . 

Στον κόσµο των µαθηµατικών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

έχουν καθιερωθεί αρκετοί ορισµοί που σχετίζονται µε πιο «χαλαρές» εκδοχές 

την έννοιας της συνάρτησης. Ένας από αυτούς είναι και η µερική συνάρτηση: 

 

Ορισµός 3.2: Μερική συνάρτηση (partial function) από ένα σύνολο X  σε ένα 

σύνολο Y  λέγεται µια σχέση, µε την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου X  

αντιστοιχίζεται σε ένα το πολύ στοιχείο του Y .  

  

Απ’ ότι βλέπουµε από τους Ορισµούς 3.1 και 3.2, µια ολική συνάρτηση 

αποτελεί µερική συνάρτηση, χωρίς, όµως, να συµβαίνει πάντα το αντίθετο. 

Ωστόσο, µπορούµε να µετατρέψουµε µια µερική συνάρτηση YXf →:  σε 

ολική κάνοντας τα παρακάτω βήµατα: 

a) Εφοδιάζοντας καθένα από τα σύνολα X  και Y  µε ένα στοιχείο 

«πυθµένα» (bottom), τα οποία συµβολίζουµε ως )(Xbottom  και 

)(Ybottom  αντίστοιχα και ερµηνεύονται ως µη-ορισµένες τιµές . 

b) )())(( YbottomXbottomf = , δηλαδή το στοιχείο-πυθµένας του X  

αντιστοιχείται µέσω της f  στο στοιχείο-πυθµένα του Y  (µ’ αυτή την 

υπόθεση δεν είναι δυνατόν στοιχεία πυθµένες να απεικονίζονται σε 

στοιχεία µη-πυθµένες). 

c) Αν ένα Xx∈  µε )(Xbottomx ≠  δεν αντιστοιχείται σε κάποια τιµή 

του Y  µέσω της f , τότε )()( Ybottomxf = . 

Όπως βλέπουµε, ο Ορισµός 3.2 αντικατοπτρίζει πλήρως τις 

συναρτήσεις-χαρακτηριστικά του πλαισίου µας, άρα οι συναρτήσεις αυτές 

αποτελούν µερικές συναρτήσεις. Με βάση το γεγονός αυτό, στη συνέχεια της 

αναφοράς µας, όπου γίνεται λόγος για συναρτήσεις, εννοούµε µερικές 

συναρτήσεις και χειριζόµαστε τις περιπτώσεις που ανακύπτουν µε βάση την 

παραπάνω µετατροπή τους σε ολικές. 
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Στο πέρασµα του χρόνου, έχει προσδιοριστεί ένα αρκετά πλούσιο 

πλαίσιο εννοιών και πράξεων που εµπλέκουν συναρτήσεις. Πιο συγκεκριµένα, 

στη δική µας προσέγγιση θα θεωρήσουµε την συναρτησιακή άλγεβρα 

(functional algebra) ([28], [29]), η οποία και αποτελείται από πράξεις 

(operations) που προσδίδουν ευελιξία στη διαχείριση του συναρτησιακού 

µοντέλου αναπαράστασης. 

 

3.1.1 Συναρτησιακή Άλγεβρα 
 

Η άλγεβρα αυτή απαρτίζεται από τέσσερις πράξεις πάνω στο 

συναρτησιακό πλαίσιο: (a) τη συναρτησιακή προβολή (projection), (b) τη 

συναρτησιακή σύνθεση (composition), (c) το συναρτησιακό ταίριασµα 

(pairing), και (d) το συναρτησιακό περιορισµό (restriction). 

 

Ορισµός 3.3: Έστω n  σύνολα nAA ,...,1  και το καρτεσιανό τους γινόµενο 

nAA ×⋅⋅⋅×1 . Επίσης, έστω σύνολο },...,{
1 mjj AAB = , όπου },...,1{ mk ∈∀  

υπάρχει ξεχωριστό },...,1{ ni∈  τέτοιο ώστε ijk =  (οπότε nm ≤  και 

},...,{ 1 nAAB ⊆ ). Τότε, η συνάρτηση 
mjjnB AAAA ×⋅⋅⋅×→×⋅⋅⋅×

11:π ,  τέτοια 

ώστε nn AAaa ×⋅⋅⋅×∈∀ 11 ),...,( , ),...,(),...,(
11 mjjnB aaaa =π , ονοµάζεται προβολή 

(projection) του γινοµένου nAA ×⋅⋅⋅×1  στο B .  

 

∆ιαισθητικά, η προβολή του καρτεσιανού γινοµένου nAA ×⋅⋅⋅×1  των συνόλων 

nAA ,...,1  πάνω σε ένα σύνολο },...,{ 1 nAAB ⊆ , «περιορίζει» τη διαθέσιµη 

πληροφορία στο σύνολο αυτό. Επίσης, αποτελεί πάντα ολική συνάρτηση, 

οπότε και δεν χρειάζεται η εφαρµογή στοιχείων-πυθµένων. Για να γίνει αυτό 

πιο ξεκάθαρο, παραθέτουµε ένα απλό παράδειγµα: 

 

Παράδειγµα 3.1: Έστω τα σύνολα },,{1 cbaA = , },,{2 fedA =  και το 

καρτεσιανό τους γινόµενο {21 =× AA },{ da , },{ ea , },{ fa , },{ db , },{ eb ,  },{ fb ,  

},{ dc , },{ ec , }},{ fc . Οι Εικόνες 3.1, 3.2 και 3.3 παρουσιάζουν τις προβολές 

του 21 AA ×  στα σύνολα },{ 2111 AAAB ⊂= , },{ 2122 AAAB ⊂=  και },{ 213 AAB =  
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αντίστοιχα. Απ’ ότι παρατηρούµε, η προβολή 2121:
3

AAAAB ×→×π  

ουσιαστικά δεν περιορίζει την πληροφορία που περιέχεται στο 21 AA × , εφόσον 

κάθε στοιχείο του 21 AA ×  αντιστοιχίζεται στον εαυτό του.  

 

 

Εικόνα 3.1 - Η συναρτησιακή προβολή 121:
1

AAAB →×π , όπου 11 AB =  

 

Εικόνα 3.2 - Η συναρτησιακή προβολή 221:
2

AAAB →×π , όπου 22 AB =  

A1 × A2 

(α,d) 

(α,e) 

(α,f) 

(b,d) 

(b,e) 

(b,f) 

(c,d) 

(c,e) 

(c,f) 

A2 
πB2

d 

e 

f 

A1 × A2 A1 

(α,e) 

(α,f) 

(b,d) 

(b,e) 

(b,f) 

(c,d) 

(c,e) 

(c,f) 

πB1

α 

b 

c 

(α,d) 
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Εικόνα 3.3 - Η συναρτησιακή προβολή 2121:
3

AAAAB ×→×π , όπου },{ 213 AAB =  

 
Ορισµός 3.4: Έστω δύο συναρτήσεις YXf →:  και ZYg →: . Τότε, η 

συνάρτηση ZXh →: , τέτοια ώστε Xx∈∀ , ))(()( xfgxh =  αποτελεί τη 

συναρτησιακή σύνθεση (composition) των g  και f  και συµβολίζεται ως 

fg o .  

 

∆ιαισθητικά, η συναρτησιακή σύνθεση, συνδυάζει τις δύο συνιστώσες 

συναρτήσεις, οι οποίες µπορεί να µην είναι ολικές, µέσω του κοινού συνόλου 

που χαρακτηρίζει το πεδίο ορισµού της µιας και το σύνολο άφιξης της άλλης, 

καθορίζοντας έτσι µια νέα συνάρτηση. Για να γίνει αυτό σαφέστερο, ακολουθεί 

ένα ενδεικτικό παράδειγµα: 

 

Παράδειγµα 3.2: Έστω τα σύνολα )}(,5,4,3,2,1{ XbottomX = , 

)}(,,,,{ YbottomdcbaY =  και )}(,,,,{ ZbottomlkjiZ = , καθώς και οι συναρτήσεις 

YXf →:  και ZYg →: , τέτοιες ώστε aff == )2()1( , cf =)4( , df =)5( , 

jbgag == )()(  και kdg =)( . Εφόσον το στοιχείο 3  και το στοιχείο c  δεν 

A1 × A2 

(α,d) 

(α,e) 

(α,f) 

(b,d) 

(b,e) 

(b,f) 

(c,d) 

(c,e) 

(c,f) 

πB3 A1 × A2 

(α,d) 

(α,e) 

(α,f) 

(b,d) 

(b,e) 

(b,f) 

(c,d) 

(c,e) 

(c,f) 
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αντιστοιχίζονται σε ορισµένη τιµή του Y  και του Z  µέσω της f  και της g  

αντίστοιχα, τότε )()3( Ybottomf =  και )()( Zbottomcg = . Επίσης, από τον 

ορισµό των στοιχείων-πυθµένων έχουµε ότι  )())(( YbottomXbottomf =  και 

)())(( ZbottomYbottomg = . Προσδιορίζοντας την ZXfg →:o  µέσω του 

Ορισµού 3.4, προκύπτει ότι jfgfg == )2()1( oo , kfg =)5(o  και 

)4()3())(( fgfgXbottomfg ooo ==  = )(Zbottom . Η Εικόνα 3.4 παρουσιάζει 

τις σχηµατικές απεικονίσεις των f , g  και fg o  , από τις οποίες φαίνεται 

αρκετά καθαρά ο συνδυασµός των f  και g  για τον καθορισµό της  fg o .  

 

 

Εικόνα 3.4 – Οι συναρτήσεις f , g  και fg o  του Παραδείγµατος 3.2 

 

Ορισµός 3.5: Έστω δύο συναρτήσεις YXf →:  και ZXg →: . Τότε, η 

συνάρτηση ZYXh ×→: , τέτοια ώστε Xx∈∀ : 

g ○ f 

1 

2 

3 

4 

5 

Z Y X 
g f 

α 
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d 

c 
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j 
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k 

bottom(Y) bottom(Z) bottom(Χ) 
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a) Αν )()( Ybottomxf =  ή )()( Zbottomxg = , τότε )()( ZYbottomxh ×= , 

και 

b) ∆ιαφορετικά, >=< )(),()( xgxfxh , 

αποτελεί το συναρτησιακό ταίριασµα (pairing) των f  και g , το οποίο και 

συµβολίζεται ως gf ∧ .   

 

∆ιαισθητικά, το συναρτησιακό ταίριασµα, αν εξαιρέσουµε τα στοιχεία-

πυθµένες των εκάστοτε συνόλων, «ενώνει» τη συµπεριφορά των δύο 

συνιστωσών συναρτήσεων µέσω µιας νέας συνάρτησης, η οποία έχει το ίδιο 

πεδίο ορισµού µε τις συναρτήσεις αυτές και το σύνολο άφιξής της αποτελεί το 

καρτεσιανό γινόµενο των συνόλων άφιξής τους. Για να γίνουµε πιο σαφείς, 

παρακάτω παραθέτουµε ένα απλό παράδειγµα συναρτησιακού ταιριάσµατος. 

 

Παράδειγµα 3.3: Έστω τα σύνολα )}(,5,4,3,2,1{ XbottomX = , 

)}(,,,{ YbottomcbaY =  και )}(,,,{ ZbottomkjiZ = , καθώς και οι συναρτήσεις 

YXf →:  και ZXg →: , τέτοιες ώστε aff == )5()3( , bf =)2( , cf =)1( , 

jgg == )3()1(  και kgg == )4()2( . Εφόσον τα στοιχεία 4  και 5  δεν 

αντιστοιχίζονται σε ορισµένη τιµή του Y  και του Z  µέσω της f  και της g  

αντίστοιχα, τότε )()4( Ybottomf = , καθώς και )()5( Zbottomg = . Επίσης, µέσω 

του ορισµού των στοιχείων-πυθµένων έχουµε ότι )())(( YbottomXbottomf =  

και )())(( ZbottomXbottomg = . Η Εικόνα 3.5 δίνει µια γραφική απεικόνιση των 

f  και g . 
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Εικόνα 3.5 - Οι συναρτήσεις f  και g  του Παραδείγµατος 3.3 

Το συναρτησιακό ταίριασµα των f  και g  έχει ως αποτέλεσµα τη συνάρτηση 

ZYXgf ×→∧ : , της οποίας η σχηµατική αναπαράσταση δίνεται στην 

Εικόνα 3.6. Όπως βλέπουµε, η συµπεριφορά της πάνω στο ZY ×  είναι 

απόρροια της συµπεριφοράς της f  πάνω στο Y  και της g  πάνω στο Z .  

 

 

Εικόνα 3.6 - Η συνάρτηση gf ∧  του Παραδείγµατος 3.3 

bottom(Χ) 
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(c,j) 
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Εφόσον το συναρτησιακό ταίριασµα δύο συναρτήσεων υιοθετεί τη 

συµπεριφορά τους πάνω στα σύνολα άφιξής τους, κάθε µια από αυτές µπορεί 

να προκύψει µε την προβολή της συνάρτησης του ταιριάσµατος στο αντίστοιχο 

σύνολο άφιξης της κάθε συνάρτησης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην Εικόνα 

3.7, όπου το συναρτησιακό ταίριασµα :f g X Y Z∧ → ×  δύο συναρτήσεων 

YXf →:  και ZXg →:  περιορίζεται στις f  και g , µέσω των προβολών 

(Ορισµός 3.3) Yπ  και Zπ  του ZY ×  πάνω στα αντίστοιχα σύνολα άφιξης Y  και 

Z . Πιο συγκεκριµένα, οι παραπάνω περιορισµοί λαµβάνουν χώρα µέσω της 

συναρτησιακής σύνθεσης (Ορισµός 3.4) της f g∧  µε τις Yπ  και Zπ  

( fgfY =∧ )(oπ  και ggfZ =∧ )(oπ )1. 

 

 

Εικόνα 3.7 – Ο περιορισµός της gf ∧  πάνω στις f  και g  µέσω των προβολών Yπ  και Zπ  

 

Ορισµός 3.6: Έστω συνάρτηση YXf →:  και σύνολο XS ⊆ . Τότε, η 

συνάρτηση YSh →: , τέτοια ώστε Sx∈∀ , )()( xfxh = , αποτελεί τον 

συναρτησιακό περιορισµό (restriction) της f  πάνω στο πεδίο ορισµού της 

από το σύνολο S , ο οποίος και συµβολίζεται ως Sf / .  

 

Ουσιαστικά, ο συναρτησιακός περιορισµός Sf /  µιας συνάρτησης YXf →:  

πάνω στο Xfdomain =)( , υιοθετεί τη συµπεριφορά της f , απορρίπτοντας, 

                                                 
1 Εδώ, δεν κάνουµε καµία υπόθεση για τη σχέση των συνόλων Y  και Z , τα οποία µπορεί να είναι ξένα 
µεταξύ τους, να είναι ίσα ή η τοµή τους να είναι µη κενή. 

X Y

Z 

f

g 

Y × Z

f ∧ g πY 

πΖ 
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όµως, οποιαδήποτε πληροφορία δεν σχετίζεται µε το S . Για να γίνει αυτό πιο 

ξεκάθαρο, ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγµα: 

 

Παράδειγµα 3.4: Έστω τα σύνολα )}(,5,4,3,2,1{ XbottomX =  και 

)}(,,,,{ YbottomdcbaY = , καθώς και η συνάρτηση YXf →: , τέτοια ώστε 

af =)3( , bf =)5(  και (2) (4)f f c= = . Εφόσον το στοιχείο 1 δεν απεικονίζεται 

σε ορισµένη τιµή του Y  µέσω της f , τότε )()1( Ybottomf = . Η Εικόνα 3.8 

παρουσιάζει µια σχηµατική αναπαράσταση της f . 

 

 

Εικόνα 3.8 - Η συνάρτηση f  του Παραδείγµατος 3.4 

Ο συναρτησιακός περιορισµός YSf S →:/  της f  πάνω στο πεδίο ορισµού 

X  από ένα σύνολο XXbottomS ⊂= )}(,5,2,1{ , παρουσιάζεται στην Εικόνα 

3.9. Απ’ ότι παρατηρούµε, η Sf /  συµπεριφέρεται όπως ακριβώς και η f , 

ωστόσο )/( Sfrangea∉ , εφόσον axf =)(  µόνο για 3=x , και S∉3 .  
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Εικόνα 3.9 - Η συνάρτηση Sf /  του Παραδείγµατος 3.4 

Παρουσιάζοντας τους ορισµούς των τεσσάρων πράξεων που 

απαρτίζουν τη συναρτησιακή άλγεβρα, παρατηρούµε ότι αυτή χαρακτηρίζεται 

από την ιδιότητα της κλειστότητας (closure property), εφόσον τα ορίσµατα 

(arguments) και τα αποτελέσµατα (results) των πράξεων αυτών αποτελούν 

συναρτήσεις. Με βάση το γεγονός αυτό, είναι δυνατό συνάρτηση που 

προκύπτει ως αποτέλεσµα µιας πράξης της συναρτησιακής άλγεβρας να 

χρησιµοποιηθεί ως όρισµα για την εκτέλεση περαιτέρω τέτοιων πράξεων 

(συµπεριλαµβανοµένης και της ίδιας πράξης), εφόσον, βέβαια, ικανοποιεί τις 

συνθήκες που υπάρχουν στους αντίστοιχους ορισµούς. 

 

3.1.2 Αντιστροφή Συνάρτησης 
 

Η έννοια της αντιστροφής µιας δεδοµένης (µερικής) συνάρτησης, 

πλαισιώνεται σύµφωνα µε τον παρακάτω ορισµό: 

 

Ορισµός 3.7: ∆εδοµένης µιας συνάρτησης YXf →: , η συνάρτηση 

)()(: XYh ℘→℘ , τέτοια ώστε YB ⊆∀ , })(|{)( BxfXxBh ∈∈= , αποτελεί την 

αντίστροφη συνάρτηση της f  και συµβολίζεται ως 1−f .  
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Ουσιαστικά, η αντίστροφη συνάρτηση µιας δεδοµένης συνάρτησης  YXf →:  

αναστρέφει την αντιστοίχηση των στοιχείων του X  στο Y  µέσω των 

δυναµοσυνόλων των συνόλων αυτών: 

 

Παράδειγµα 3.5: Έστω τα σύνολα )}(,4,3,2,1{ XbottomX =  και 

)}(,,,{ YbottomcbaY = , καθώς και η συνάρτηση YXf →: , τέτοια ώστε 

af =)1(  και bff == )4()2( . Επίσης, µέσω του ορισµού των στοιχείων-

πυθµένων έχουµε ότι )()3())(( YbottomfXbottomf == . Η Εικόνα 3.10 

παρουσιάζει µια σχηµατική αναπαράσταση της f .  

 

 

Εικόνα 3.10 - Η συνάρτηση f  του Παραδείγµατος 3.5 

Η αντίστροφη της f  που προσδιορίζεται από τον Ορισµό 3.7 είναι η 

)()(:1 XYf ℘→℘− , η οποία και αναπαρίσταται σχηµατικά στην Εικόνα 3.11. 

Απ’ ότι βλέπουµε, η 1−f  σχετίζει έµµεσα τα στοιχεία του )( frange  

(συµπεριλαµβανοµένου και του )(Ybottom )  µε όλα τα στοιχεία του X  

(συµπεριλαµβανοµένου και του )(Xbottom ) , εφόσον η ένωση των εικόνων 

µέσω 1−f  των µονοσυνόλων του )(Y℘  που περιέχουν στοιχεία του )( frange  

ισούται µε X , δηλαδή )}(({})({})({ 111 Ybottomfbfaf −−− ∪∪  = 

XXbottom =∪∪ )}(,3{}4,2{}1{ .  
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Εικόνα 3.11 – Η αντίστροφη συνάρτηση 1−f  της συνάρτησης f  του Παραδείγµατος 3.5 
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Όπως είδαµε στην παρουσίαση της συναρτησιακής άλγεβρας στην 

προηγούµενη ενότητα, καθεµία από τις τέσσερις συναρτησιακές πράξεις που 

την αποτελούν έχει ως αποτέλεσµα µια νέα συνάρτηση, άρα και για αυτές, 

µέσω του Ορισµού 3.7, µπορεί να καθοριστεί µια αντίστοιχη αντίστροφη 

συνάρτηση. Επιπροσθέτως, για τις πράξεις της συναρτησιακής σύνθεσης, του 

συναρτησιακού ταιριάσµατος, αλλά και του συναρτησιακού περιορισµού, η 

αντίστροφη συνάρτηση της συνάρτησης-αποτελέσµατος σχετίζεται άµεσα µε 

τις αντίστροφες συναρτήσεις των συναρτήσεων-ορισµάτων. Συγκεκριµένα, 

από τα [28], [29] έχουµε τα παρακάτω λήµµατα: 

 

Λήµµα 3.1: ∆εδοµένων δύο συναρτήσεων YXf →:  και ZYg →: , καθώς 

και της συναρτησιακής σύνθεσής τους ZXfg →:o , )( fgrangez o∈∀  ισχύει 

ότι Uo
)(

11

1

)()()(
zgy

yfzfg
−∈

−− = .  

 

Λήµµα 3.2: ∆εδοµένων δύο συναρτήσεων YXf →:  και ZXg →: , καθώς 

και του συναρτησιακού ταιριάσµατός τους ZYXgf ×→∧ : , 

)(),( gfrangezy ∧∈∀ , ισχύει ότι )()()),(()( 111 zgyfzygf −−− ∩=∧ .  

 

Λήµµα 3.3: ∆εδοµένης µιας συνάρτησης YXf →: , καθώς και του 

συναρτησιακού περιορισµού της, YSfS →:/ , πάνω στο πεδίο ορισµού της 

από το σύνολο XS ⊆ , )/( frangey S∈∀  ισχύει ότι )()()/( 11 yfSyfS
−− ∩= .  

 

3.2 Βασικοί Ορισµοί Προτιµήσεων 
 

Εφόσον παραθέσαµε τα κύρια χαρακτηριστικά του συναρτησιακού 

κόσµου, προχωράµε στην ανάλυση του  θεωρητικού µας πλαισίου, το οποίο 

και χωρίζεται σε τρία κύρια µέρη: 

a) Στον γενικό ορισµό της προτίµησης στο συναρτησιακό περιβάλλον, 

b) Στη διάταξη των αντικειµένων µέσω µιας δηλωµένης προτίµησης, και 

c) Στη διαδικασία κατασκευής της διάταξης που χαρακτηρίζει µια 

δηλωµένη προτίµηση του χρήστη. 
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Στη συνέχεια της ενότητας αυτής, παρουσιάζουµε διεξοδικά τα µέρη αυτά. 

 

3.2.1 Γενικός Ορισµός Προτιµήσεων 
 

Για να µπορέσουµε να προσδώσουµε ένα γενικό ορισµό της 

προτίµησης στο συναρτησιακό περιβάλλον, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας 

δύο σηµαντικούς παράγοντες: 

a) Ο χρήστης, τις περισσότερες φορές,  δεν είναι σε θέση να γνωρίζει 

όλα τα αντικείµενα που διαθέτει µια συλλογή, όπως π.χ. γίνεται στις 

µηχανές αναζήτησης. Έτσι, στο συναρτησιακό πλαίσιο που 

εξετάζουµε, οι προτιµήσεις θα πρέπει να ορίζονται πάνω σε δοµές 

πληροφορίας που δεν επηρεάζονται από το σύνολο των διαθέσιµων 

αντικειµένων. Τέτοιες δοµές είναι τα σύνολα άφιξης (codomains) 

των συναρτήσεων-χαρακτηριστικών. 

b) Ο αριθµός και η φύση των συναρτήσεων-χαρακτηριστικών που 

εµπλέκονται σε µια έκφραση προτίµησης του χρήστη µπορεί να 

ποικίλλει. Οπότε, στο συναρτησιακό πλαίσιο που εξετάζουµε, κάθε 

προτίµηση θα πρέπει να ορίζεται µε βάση το σύνολο των 

συναρτήσεων-χαρακτηριστικών που εµπλέκονται σ’ αυτή. 

Με βάση τους δύο παραπάνω παράγοντες, οδηγούµαστε στον παρακάτω 

ορισµό: 

 

Ορισµός 3.8: Έστω X  το σύνολο των αντικειµένων που θέλουµε να 

διατάξουµε και nn YXfYXf →→ :,...,: 11  διαφορετικές µεταξύ τους 

συναρτήσεις που χαρακτηρίζουν τα αντικείµενα αυτά. Μια προτίµηση P  που 

εµπλέκει τις nff ,...,1  αποτελεί µια µερική διάταξη του καρτεσιανού γινοµένου 

nYY ×⋅⋅⋅×1  και συµβολίζεται ως ),( 1 PnYYP ≤×⋅⋅⋅×= , όπου P≤  η δυαδική σχέση 

που την αναπαριστά στο nYY ×⋅⋅⋅×1 . 

Η έκφραση ba P≤ , όπου nYYba ⋅⋅⋅×∈ 1, , µεταφράζεται: «Το αντικείµενο b  

προτιµάται από το αντικείµενο a  σε σχέση µε την προτίµηση P ».  
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Απ’ ότι παρατηρούµε, ο Ορισµός 3.8 ικανοποιεί τους δύο προαναφερθέντες 

παράγοντες, καθότι η P  ορίζεται σε σχέση µε τις εµπλεκόµενες συναρτήσεις-

χαρακτηριστικά και σχετίζεται µόνο µε τα σύνολα άφιξης των συναρτήσεων 

αυτών, άρα και δεν επηρεάζεται από το X .  

Το κυριότερο χαρακτηριστικό που προσδιορίζει το πλαίσιό µας, το 

οποίο και διαφαίνεται ξεκάθαρα στον παραπάνω ορισµό, είναι η αντιµετώπιση 

των προτιµήσεων ως µερικές διατάξεις, υιοθετώντας κατά ένα µεγάλο µέρος 

την αντίληψη των περισσοτέρων εφαρµογών του Παγκόσµιου Ιστού. Λέµε 

κατά ένα µεγάλο µέρος, καθότι η αντίληψη που έχει κυριαρχήσει είναι η 

θεώρηση των προτιµήσεων ως αυστηρές µερικές διατάξεις. Όµως, όπως 

είδαµε στο Κεφάλαιο 2, τα δύο αυτά είδη δυαδικών σχέσεων είναι διαισθητικά 

ισοδύναµα µεταξύ τους και, εφόσον στο πλαίσιό µας ασχολούµαστε µε 

προτιµήσεις πάνω σε σύνολα (τα οποία και περιέχουν στοιχεία ανά δύο 

διαφορετικά µεταξύ τους), η αυστηρή ανισότητα που χαρακτηρίζει την 

αυστηρή µερική διάταξη δεν προσφέρει κάποια παραπάνω λειτουργικότητα 

στη διάταξη των στοιχείων των συνόλων αυτών. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για τη µετατροπή των µερικών 

συναρτήσεων του πλαισίου µας σε ολικές, εφοδιάζουµε κάθε σύνολο µε ένα 

στοιχείο-πυθµένα, το οποίο και µεταφράζουµε ως µη-ορισµένη τιµή του 

συνόλου αυτού. Άρα, δεδοµένης µιας προτίµησης ),( 1 PnYYP ≤×⋅⋅⋅×=  που 

εµπλέκει τις συναρτήσεις-χαρακτηριστικά nn YXfYXf →→ :,...,: 11 , εφόσον το 

)( 1 nYYbottom ×⋅⋅⋅×  αποτελεί µη-ορισµένη τιµή του nYY ×⋅⋅⋅×1  (δηλαδή 

ουσιαστικά δεν υπάρχει), τότε η P≤  δεν διατάσσει το στοιχείο αυτό σε σχέση 

µε τις υπόλοιπες τιµές του nYY ×⋅⋅⋅×1 . Συγκεκριµένα, έχουµε την παρακάτω 

πρόταση: 

 

Πρόταση 3.1: Έστω προτίµηση ),( 1 PnYYP ≤×⋅⋅⋅×= , όπου 

nn YXfYXf →→ :,...,: 11  οι συναρτήσεις-χαρακτηριστικά  που εµπλέκονται σ’ 

αυτή. Τότε, nYYy ×⋅⋅⋅×∈∀ 1  µε )( 1 nYYbottomy ×⋅⋅⋅×≠ , ισχύει ότι 

)( 1 nP YYbottomy ×⋅⋅⋅×≤/  και yYYbottom Pn ≤/×⋅⋅⋅× )( 1 .  
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3.2.2 ∆ιάταξη Αντικειµένων Μέσω Προτιµήσεων 
 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο κύριος σκοπός µας, δεδοµένης 

µιας προτίµησης που δηλώνεται από κάποιον χρήστη, είναι η παρουσίαση 

στο χρήστη αυτόν µιας αλληλουχίας από οθόνες αποτελεσµάτων, 

διαφορετικών σε κάθε οθόνη, ξεκινώντας από την οθόνη µε τα καλύτερα 

αποτελέσµατα, συνεχίζοντας µε την οθόνη που εµφανίζει τα επόµενα καλύτερα 

αποτελέσµατα, και ούτω καθεξής, καταλήγοντας, τελικά, στην οθόνη µε τα 

χειρότερα αποτελέσµατα. Για να φτάσουµε από µια ορισµένη προτίµηση του 

πλαισίου µας σ’ αυτή την αλληλουχία οθονών, διακρίνουµε δύο κύριες φάσεις: 

a) Την αντανάκλαση της µερικής διάταξης των τιµών των 

συναρτήσεων-χαρακτηριστικών σε µια αντίστοιχη (µερική) διάταξη 

πάνω στα διαθέσιµα αντικείµενα, και 

b) Τη µετάβαση της (µερικής) διάταξης των διαθέσιµων αντικειµένων 

στην ολική διάταξη συνόλων αντικειµένων. 

Παρακάτω, αναλύουµε την διεκπεραίωση των δύο αυτών φάσεων, 

παραθέτοντας το θεωρητικό υπόβαθρο που χρησιµοποιούµε για κάθε µια. 

 

3.2.2.1 Από τη ∆ηλωµένη Προτίµηση στη ∆ιάταξη των Αντικειµένων 
 

∆εδοµένης µιας προτίµησης ),( 1 PnYYP ≤×⋅⋅⋅×= , όπου  

nn YXfYXf →→ :,...,: 11  οι διαφορετικές συναρτήσεις-χαρακτηριστικά που 

εµπλέκονται σ’ αυτή, η µεθοδολογία που ακολουθούµε για τη διάταξη των 

στοιχείων του συνόλου X  των αντικειµένων βασίζεται στον καθορισµό 

κλάσεων ισοδυναµίας στο X  µε βάση τις nff ,...,1 , τις οποίες κλάσεις και 

διατάσσουµε µέσω της P . Συγκεκριµένα, έχουµε το παρακάτω θεώρηµα: 

 

Θεώρηµα 3.1: Έστω προτίµηση ),( 1 PnYYP ≤×⋅⋅⋅×= , όπου 

nn YXfYXf →→ :,...,: 11  οι συναρτήσεις-χαρακτηριστικά  που εµπλέκονται σ’ 

αυτή και έστω X≈  η σχέση ισοδυναµίας του X , για την οποία Xxx ∈′∀ , , 

xx X ′≈  άνν )()( 11 xffxff nn ′∧⋅⋅⋅∧=∧⋅⋅⋅∧ , όπου nn YYXff ×⋅⋅⋅×→∧⋅⋅⋅∧ 11 :  

το συναρτησιακό ταίριασµα (Ορισµός 3.5) των nff ,...,1 . Τότε, η δυαδική σχέση 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 63

XX ≈≤ /  είναι µια µερική διάταξη του XX ≈/  που αντικατοπτρίζει την P  στο 

XX ≈/ , αν XXba ≈∈∀ /, ,  ba
XX ≈≤ /  άνν  

)(),...,(),,...,( 111 nnn ffrangeyyyy ∧⋅⋅⋅∧∈′′∃  τέτοιο ώστε 

),...,()( 1
1

1 nn yyffa −∧⋅⋅⋅∧= , ),...,()( 1
1

1 nn yyffb ′′∧⋅⋅⋅∧= −  και 

),...,(),...,( 11 nPn yyyy ′′≤ .  

Απόδειξη: Καταρχήν, πρέπει να αποδείξουµε ότι η  X≈  είναι ανακλαστική, 

συµµετρική και µεταβατική στο X  (Ορισµός 2.16). Συγκεκριµένα: 

a) Xx∈∀ , )()( 11 xffxff nn ∧⋅⋅⋅∧=∧⋅⋅⋅∧  που ισοδυναµεί µε xx X≈  

άρα η X≈  είναι ανακλαστική στο X . 

b) Xxx ∈′∀ , , ισχύει ότι ⇒′∧⋅⋅⋅∧=∧⋅⋅⋅∧ )()( 11 xffxff nn  

)()( 11 xffxff nn ∧⋅⋅⋅∧=′∧⋅⋅⋅∧ , το οποίο ισοδυναµεί µε 

xxxx XX ≈′⇒′≈ , άρα η X≈  είναι συµµετρική στο X . 

c) Xxxx ∈′′′∀ ,, , ισχύει ότι αν )()( 11 xffxff nn ′∧⋅⋅⋅∧=∧⋅⋅⋅∧  και 

)()( 11 xffxff nn ′′∧⋅⋅⋅∧=′∧⋅⋅⋅∧  τότε )()( 11 xffxff nn ′′∧⋅⋅⋅∧=∧⋅⋅⋅∧  

το οποίο ισοδυναµεί µε xxxxxx XXX ′′≈⇒′′≈′∧′≈ )()( , άρα η X≈  

είναι µεταβατική στο X , οπότε και αποτελεί σχέση ισοδυναµίας του 

X . 

Επίσης, εφόσον, µέσω του Λήµµατος 2.2, το σύνολο 

nn YYffrange ×⋅⋅⋅×⊆∧⋅⋅⋅∧ 11 )(  είναι µερικώς διατεταγµένο ως προς P≤ , για 

να αποδείξουµε ότι η 
XX ≈≤ /  αντικατοπτρίζει την P  στο XX ≈/ , αρκεί, µε βάση 

τον ορισµό της και το Θεώρηµα 2.1, να αποδείξουµε ότι η 1
1 )( −∧⋅⋅⋅∧ nff  είναι 

αµφιµονοσήµαντη από το )( 1 nffrange ∧⋅⋅⋅∧  στο XX ≈/ , δηλαδή επί και ένα-

προς-ένα. Συγκεκριµένα, έχουµε: 

a) Έστω ότι η 1
1 )( −∧⋅⋅⋅∧ nff  δεν είναι επί από το )( 1 nffrange ∧⋅⋅⋅∧   

στο XX ≈/ , δηλαδή XXa ≈∈′∃ / , τέτοιο ώστε 

aaffffrangea nn ′=′∧⋅⋅⋅∧∧⋅⋅⋅∧∈′¬∃ − )()(:)( 1
11  (1). Όµως, εφόσον  

XXa ≈∈′ / , µέσω του ορισµού της X≈  ισχύει ότι  ax ′∈∀ , 

bxff n ′=∧⋅⋅⋅∧ )(1  (2), όπου )( 1 nffrangeb ∧⋅⋅⋅∧∈′  (3). Μέσω της 

(2), έχουµε ότι abff n ′=′∧⋅⋅⋅∧ − )()( 1
1 , πρόταση η οποία, σε 
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συνδυασµό µε την (3), αναιρεί την (1). Εποµένως, καταλήγουµε σε 

άτοπο, άρα η 1
1 )( −∧⋅⋅⋅∧ nff  είναι επί από το )( 1 nffrange ∧⋅⋅⋅∧   

στο XX ≈/ . 

b) Έστω ότι η 1
1 )( −∧⋅⋅⋅∧ nff  δεν είναι ένα-προς-ένα από το 

)( 1 nffrange ∧⋅⋅⋅∧  στο XX ≈/ , δηλαδή )(, 1 nffrangeba ∧⋅⋅⋅∧∈′′∃ , 

τέτοια ώστε =′∧⋅⋅⋅∧ − )()( 1
1 aff n )()( 1

1 bff n ′∧⋅⋅⋅∧ −  (4), όπου 

)()( 1
1 aff n ′∧⋅⋅⋅∧ − , Xn Xbff ≈∈′∧⋅⋅⋅∧ − /)()( 1

1  (5), και ba ′≠′  (6). 

Από τις (4) και (5), έστω XXa ≈∈′ /  η κλάση ισοδυναµίας για την 

οποία ισχύει ότι )()()()( 1
1

1
1 bffaffa nn ′∧⋅⋅⋅∧=′∧⋅⋅⋅∧=′ −−  (7). 

Όµως, µέσω του ορισµού της X≈ , από την (7) έχουµε ότι ax ′∈∀ , 

axff n ′=∧⋅⋅⋅∧ )(1  και bxff n ′=∧⋅⋅⋅∧ )(1 , οπότε και ba ′=′  (8). 

Όπως παρατηρούµε, η (8) αναιρεί την (6), οπότε καταλήγουµε σε 

άτοπο. Άρα, η 1
1 )( −∧⋅⋅⋅∧ nff  είναι ένα-προς-ένα από το 

)( 1 nffrange ∧⋅⋅⋅∧   στο XX ≈/ . 

Εποµένως, η 1
1 )( −∧⋅⋅⋅∧ nff  είναι αµφιµονοσήµαντη από το 

)( 1 nffrange ∧⋅⋅⋅∧   στο XX ≈/ .  

 

Απ’ ότι παρατηρούµε, η διάταξη των αντικειµένων του X  µέσω µιας 

προτίµησης ),( 1 PnYYP ≤×⋅⋅⋅×=  δεν γίνεται πάνω στο σύνολο αυτό καθαυτό, 

αλλά µέσω του πηλίκου συνόλου του X  ως προς X≈ , XX ≈/ . Αυτό το 

γεγονός δεν δηµιουργεί πρόβληµα στην εκάστοτε διάταξη, καθότι η ένωση 

των κλάσεων ισοδυναµίας του XX ≈/ , για οποιεσδήποτε εµπλεκόµενες 

συναρτήσεις nff ,...,1 , ισούται µε το X , οπότε όλα τα αντικείµενα του X  

λαµβάνουν µέρος σ’ αυτή.  

Μέσω του Θεωρήµατος 3.1, αναφερθήκαµε στην τυπική θεµελίωση της 

αντανάκλασης της µερικής διάταξης που αναπαριστά µια δηλωµένη 

προτίµηση µέσω µιας αντίστοιχης διάταξης πάνω στα διαθέσιµα αντικείµενα. 

Για να γίνουµε πιο κατανοητοί, παρακάτω παραθέτουµε δύο απλά 

παραδείγµατα διάταξης µέσω προτιµήσεων, στα οποία η παραπάνω 

µεθοδολογία τίθεται σε πλήρη εφαρµογή. Το κοινό πεδίο «δράσης» των 
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παραδειγµάτων αποτελείται από ένα σύνολο αντικειµένων 

)}(,9,8,7,6,5,4,3,2,1{ XbottomX =  και δύο συναρτήσεις-χαρακτηριστικά 

)}(,,,{: 111 YbottomcbaYXf =→  και )}(,,,,{: 222 YbottomgfedYXf =→ , όπου 

aff == )5()2( 11 ,  bfff === )6()4()3( 111 , cfff === )8()7()1( 111 , 

dfff === )9()5()1( 222 , ffff === )7()6()2( 222  και gff == )4()3( 22 . 

Επίσης, µέσω του ορισµού των στοιχείων-πυθµένων που αναφέρθηκε 

προηγουµένως και µε βάση το γεγονός ότι τα στοιχεία 8  και 9  δεν 

απεικονίζονται σε ορισµένες τιµές των 1Y  και 2Y  αντίστοιχα, έχουµε 

)())(()9( 111 YbottomXbottomff == , καθώς, επίσης, και 

)())(()8( 222 YbottomXbottomff == . Η Εικόνα 3.12 δίνει µια γραφική 

αναπαράσταση των δύο αυτών συναρτήσεων2. 

 

Εικόνα 3.12 - Οι συναρτήσεις 1f  και 2f  

 

Παράδειγµα 3.6: Έστω το σύνολο )}(,9,8,7,6,5,4,3,2,1{ XbottomX =  και οι 

συναρτήσεις )}(,,,{: 111 YbottomcbaYXf =→  και 
                                                 
2 Η χρησιµοποίηση συναρτήσεων µε πεπερασµένα σύνολα άφιξης είναι ενδεικτική και γίνεται µόνο για 
να δείξουµε µέσω διαγραµµάτων Hasse στα δύο παραδείγµατα που ακολουθούν πώς µεταφέρεται η 
µερική διάταξη που σχετίζεται µ’ αυτά τα σύνολα στο σύνολο των διαθέσιµων αντικειµένων. Η 
παραπάνω µεθοδολογία µπορεί κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί  και στην περίπτωση που ένα τουλάχιστον 
από τα σύνολα άφιξης είναι µη-πεπερασµένο. 

1
2
3
4
5
6

Y1
Y2 X

f1f2

α

e 

f 

b

d 

c7g 

8

9

bottom(X)bottom(Y2) bottom(Y1) 
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)}(,,,,{: 222 YbottomgfedYXf =→  της Εικόνας 3.12, οι οποίες χαρακτηρίζουν 

τα αντικείµενα του συνόλου αυτού. Έστω τώρα η προτίµηση ),(
121 PYP ≤=  που 

εµπλέκει µόνο τη συνάρτηση 2f , τέτοια ώστε df P1
≤ , de P1

≤  και ge P1
≤  (το 

στοιχείο )( 2Ybottom  αποτελεί, όπως ξέρουµε, µη-ορισµένη τιµή του 2Y , οπότε, 

µέσω της Πρότασης 3.1, δεν το συµπεριλάβαµε στην 
1P≤ ).  Εφόσον το 

)}(,,,,{ 22 YbottomgfedY =  είναι µερικώς διατεταγµένο ως προς 
1P≤  (µέσω του 

Ορισµού 3.8) και είναι πεπερασµένο, µπορούµε να το αναπαραστήσουµε 

γραφικά µε βάση το Hasse διάγραµµά του µέσω της 
1P≤ , το οποίο και 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.13: 

 

 

Εικόνα 3.13 - Το διάγραµµα Hasse του 2Y  µέσω της 
1P≤  

Εφόσον η 2f  είναι η µόνη συνάρτηση-χαρακτηριστικό που εµπλέκει η 1P , τότε, 

από τον ορισµό της X≈  στο Θεώρηµα 3.1, οι κλάσεις ισοδυναµίας του XX ≈/  

καθορίζονται από τις αντίστροφες εικόνες µέσω της 2f  των στοιχείων του 

)( 2frange . Συγκεκριµένα, αφού )}(,,,,{)( 22 Ybottomgfedfrange = , τότε το 

XX ≈/  αποτελείται από τις κλάσεις ισοδυναµίας }9,5,1{)(1
21 == − dfx , 

}7,6,2{)(1
22 == − ffx , }4,3{)(1

23 == − gfx  και 

)}(,8{))((1
24 XbottomYbottomfx == − . Όπως είναι αναµενόµενο, οι κλάσεις 1x , 

2x , 3x  και 4x  διαµερίζουν το X , αφού }4,3,2,1{, ∈∀ ji  µε ji ≠ , =∩ ji xx Ø, 

καθώς και Xxxxx =∪∪∪ 4321 . 

Τέλος, για τη διάταξη των 1x , 2x , 3x  και 4x  µε βάση την 1P , από τον 

ορισµό της 
XX ≈≤ /  στο Θεώρηµα 3.1, έχουµε ότι 1/2 xx

XX ≈≤ , καθώς και ότι οι 

d 

f 

g 

e 

bottom(Y2) 
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κλάσεις 3x  και 4x  δεν διατάσσονται µέσω της 
XX ≈≤ /  µε καµία άλλη κλάση του 

XX ≈/ . Όµως, όπως είδαµε παραπάνω, το )(Xbottom  αποτελεί µη-ορισµένη 

τιµή του X , δηλαδή, ουσιαστικά δεν υπάρχει.  Άρα, για την τελική διάταξη των 

αντικειµένων του X , µπορούµε, χωρίς απώλεια πληροφορίας να το 

εξαλείψουµε από το X  και, κατ’ επέκταση από την κλάση 4x , εφόσον δεν 

αντιµετωπίζεται ως υπαρκτό αντικείµενο στο X . Με βάση την λογική αυτή 

υπόθεση, η Εικόνα 3.14 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του XX ≈/  = 

},,,{ 4321 xxxx  = }}8{},4,3{},7,6,2{},9,5,1{{  µέσω της 
XX ≈≤ / , το οποίο και 

αναπαριστά την διάταξη των στοιχείων του }9,8,7,6,5,4,3,2,1{=X  µε βάση την 

1P . Απ’ ότι παρατηρούµε, καθένα από τα ισοδύναµα στοιχεία 1,5 και 9 

προηγείται καθενός από τα ισοδύναµα στοιχεία 2,6 και 7, όλα τα παραπάνω 

στοιχεία είναι µη-διατασσόµενα σε σχέση µε καθένα από τα ισοδύναµα 

στοιχεία 3 και 4, καθώς και το στοιχείο 8.  

 

 

Εικόνα 3.14 - Το διάγραµµα Hasse του XX ≈/  του Παραδείγµατος 3.6 µέσω της 
XX ≈≤ /  

 
Παράδειγµα 3.7: Έστω πάλι το σύνολο )}(,9,8,7,6,5,4,3,2,1{ XbottomX =  και οι 

συναρτήσεις )}(,,,{: 111 YbottomcbaYXf =→  και 

)}(,,,,{: 222 YbottomgfedYXf =→  της Εικόνας 3.12, οι οποίες και 

χαρακτηρίζουν τα αντικείµενα του συνόλου αυτού. Έστω τώρα η προτίµηση 

),(
2212 PYYP ≤×=  που εµπλέκει τις 1f  και 2f ,  τέτοια ώστε ),(),(

2
dcgb P≤ , 

),(),(
2

gbea P≤ , ),(),(
2

gbfc P≤ , ),(),(
2

dafc P≤ , ),(),(
2

fcga P≤ , 

),(),(
2

dafb P≤ , ),(),(
2

dbfb P≤ , ),(),(
2

dbfa P≤ , ),(),(
2

faeb P≤  και 

{1,5,9} 

{2,6,7} 

{3,4} {8} 
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),(),(
2

faec P≤  (το στοιχείο )( 21 YYbottom ×  αποτελεί, όπως ξέρουµε, µη-

ορισµένη τιµή του 21 YY × , οπότε, µέσω της Πρότασης 3.1, δεν το 

συµπεριλάβαµε στην 
2P≤ ) καθώς η 

2P≤  είναι µεταβατική ως µερική διάταξη, 

από τις παραπάνω συσχετίσεις προκύπτει κι ότι ),(),(
2

dcea P≤ , 

),(),(
2

dcfc P≤ , ),(),(
2

gbga P≤ , ),(),(
2

dcga P≤ , ),(),(
2

daga P≤ ,  

),(),(
2

dbeb P≤  και ),(),(
2

dbec P≤ ). Εφόσον το 1 2Y Y×  = ),{( da , ),( ea , ),( fa , 

),( ga , ),( db , ),( eb , ),( fb , ),( gb , ),( dc , ),( ec , ),( fc , ),( gc , )}( 21 YYbottom ×  

είναι µερικώς διατεταγµένο ως προς 
2P≤  (µέσω του Ορισµού 3.8) και είναι 

πεπερασµένο, µπορούµε να το αναπαραστήσουµε γραφικά µε βάση το Hasse 

διάγραµµά του µέσω της 
2P≤ , το οποίο και παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.15: 

 

 

Εικόνα 3.15 - Το διάγραµµα Hasse του 21 YY ×  µέσω της 
2P≤  

Εφόσον η 2P  εµπλέκει τις 1f  και 2f , τότε, από τον ορισµό της X≈  στο 

Θεώρηµα 3.1, οι κλάσεις ισοδυναµίας του XX ≈/  καθορίζονται από τις 

αντίστροφες εικόνες µέσω του συναρτησιακού ταιριάσµατος 21 ff ∧  των 

στοιχείων του )( 21 ffrange ∧ . Για να έχουµε µια καλύτερη εποπτεία της 

21 ff ∧ , η Εικόνα 3.16 παρουσιάζει την σχηµατική της αναπαράσταση. 

 

(c,d) (α,d) 

(b,f) 

(c,e) 

(b,d) 

(b,e) 

(α,f) 

(c,f) (α,e) 

(α,g) 

(b,g) 

(c,g) bottom(Y1×Y2)
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Εικόνα 3.16 - Η συνάρτηση 21 ff ∧  

Όπως βλέπουµε από την Εικόνα 3.16, 

)}(),,(),,(),,(),,(),,(),,{()( 2121 YYbottomfcdcgbfbfadaffrange ×=∧ , άρα οι 

αντίστοιχες κλάσεις ισοδυναµίας που προσδιορίζουν το XX ≈/  είναι οι: 

}5{),()( 1
215 =∧= − daffx , 

}2{),()( 1
216 =∧= − faffx , 

}6{),()( 1
217 =∧= − fbffx , 

}4,3{),()( 1
218 =∧= − gbffx , 

}1{),()( 1
219 =∧= − dcffx ,  

}7{),()( 1
2110 =∧= − fcffx , και 

)}(,9,8{))(()( 21
1

2111 XbottomYYbottomffx =×∧= − . 

Απ’ ότι βλέπουµε, είναι δυνατό µια κλάση ισοδυναµίας να περιέχει µόνο ένα 

στοιχείο. Επίσης, όπως είναι αναµενόµενο, οι κλάσεις 5x , 6x , 7x , 8x , 9x , 10x  

Υ1 × Y2 X 
f1 ∧ f2 

(α,d) 

(α,e) 

(α,f) 

(b,d) 

(b,e) 

(b,f) 

(c,d) 

(c,e) 

(c,f) 

(α,g) 

(b,g) 

(c,g) 

1 

4 

5 

2 

6 

3 

7 

8 

9 

bottom(Χ) 
bottom(Υ1×Y2) 
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και 11x  διαµερίζουν το X , αφού }11,10,9,8,7,6,5{, ∈∀ ji  µε ji ≠ , =∩ ji xx Ø, 

καθώς και Xxxxxxxx =∪∪∪∪∪∪ 111098765 . 

Τέλος, για τη διάταξη των 5x , 6x , 7x , 8x , 9x , 10x  και 11x  µε βάση την 

2P , από τον ορισµό της 
XX ≈≤ /  στο Θεώρηµα 3.1 έχουµε ότι 9/8 xx

XX ≈≤ , 

8/10 xx
XX ≈≤ , 9/10 xx

XX ≈≤ , 5/10
2

xx
S

X ∧≈≤  και 5/7 xx
XX ≈≤ , καθώς και ότι οι 

κλάσεις 6x  και 11x  δεν διατάσσονται µέσω της 
XX ≈≤ /  µε καµία άλλη κλάση του 

XX ≈/ . Όµως, όπως ειπώθηκε και στο Παράδειγµα 3.6, το )(Xbottom  

αποτελεί µη-ορισµένη τιµή του X .  Άρα, ενεργώντας ανάλογα όπως 

παραπάνω, εξαλείφουµε το )(Xbottom  από το X  και, κατ’ επέκταση από την 

κλάση 11x . Η Εικόνα 3.17 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του XX ≈/  = 

},,,,,,{ 111098765 xxxxxxx  = }}9,8{},7{},1{},4,3{},6{},2{},5{{  µέσω της 
XX ≈≤ / , το 

οποίο και αναπαριστά την διάταξη των στοιχείων του }9,8,7,6,5,4,3,2,1{=X  µε 

βάση την 2P . Όπως βλέπουµε, το στοιχείο 1 προηγείται καθενός από τα 

ισοδύναµα στοιχεία 3 και 4, καθώς επίσης και του στοιχείου 7. Επίσης, καθένα 

από τα ισοδύναµα στοιχεία 3 και 4, καθώς και το στοιχείο 5, προηγείται του 

στοιχείου 7. Οµοίως, το στοιχείο 5 προηγείται του στοιχείου 6 και τα 

ισοδύναµα στοιχεία 8 και 9, καθώς και το στοιχείο 2 δεν διατάσσονται σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα στοιχεία του X .  

 

 

Εικόνα 3.17 - Το διάγραµµα Hasse του XX ≈/  του Παραδείγµατος 3.7 µέσω της 
XX ≈≤ /  

 

{1} 

{7} 

{2} {6} {3,4} 

{5} 

{8,9} 
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3.2.2.2 Από τη Μερική στην Ολική ∆ιάταξη των Αντικειµένων 
 

Στην προηγούµενη ενότητα, αναλύσαµε τη διαδικασία περάσµατος από 

µια δηλωµένη προτίµηση στη µερική διάταξη των διαθέσιµων αντικειµένων µε 

βάση την προτίµηση αυτή. Πιο συγκεκριµένα, δεδοµένης της µερικής διάταξης 

που αναπαριστά µια προτίµηση πάνω στις τιµές των συναρτήσεων-

χαρακτηριστικών, καταλήξαµε σε µια αντίστοιχη µερική διάταξη των 

αντικειµένων µε τη χρήση κατάλληλων κλάσεων ισοδυναµίας. Στην ενότητα 

αυτή, αναπτύσσουµε τον τρόπο µετάβασης της παραπάνω µερικής διάταξης 

σε µια αντίστοιχη ολική διάταξη των αντικειµένων. ∆ιαισθητικά, η ύπαρξη 

αυτής της ολικής διάταξης επιτρέπει την παρουσίαση των αντικειµένων σε µια 

σειρά από διαφορετικές οθόνες, οι οποίες και διαδέχονται η µια την άλλη, 

ξεκινώντας από την οθόνη µε τα καλύτερα αποτελέσµατα και καταλήγοντας 

στην οθόνη µε τα χειρότερα. Συγκεκριµένα, αν mOO ,...,1 , µε 1≥m , τα σύνολα 

στοιχείων του X  που αναπαριστούν τις οθόνες αυτές, όπου το σύνολο iO , µε 

},...,1{ mi∈ , αποτελεί την i -οστή σε σειρά οθόνη που εµφανίζεται στο χρήστη, 

τότε πρέπει: 

a) },...,1{, mkj ∈∀  µε kj ≠ , =∩ kj OO Ø , 

b) XO
m

l
l =

=
U

1

 , και 

c) Να υπάρχει ολική διάταξη O≤ , πάνω στο σύνολο 

},...,{ 1 mOOMonitors =  που να σχετίζεται µε την διάταξη στα 

αντικείµενα του X  και για την οποία },...,1{, mrq ∈∀  µε rq > , να 

ισχύει ότι rOq OO ≤ . 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, έχουµε µεταφερθεί 

πλέον σε πεπερασµένα και µερικώς διατεταγµένα σύνολα. ∆εδοµένου ενός 

τέτοιου συνόλου, τα στοιχεία που περιέχει µπορούν να διαχωριστούν σε δύο 

συγκεκριµένες κατηγορίες, ανάλογα το αν λαµβάνουν ενεργό µέρος ή όχι στη 

µερική διάταξη που το χαρακτηρίζει. Συγκεκριµένα, έχουµε τον παρακάτω 

ορισµό: 
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Ορισµός 3.9: Έστω σύνολο Q  πεπερασµένο και µερικώς διατεταγµένο ως 

προς Q≤ . Ένα στοιχείο Q∈ω , για το οποίο Qx∈∃  µε ω≠x , τέτοιο ώστε  

xP≤ω  ή ωPx ≤ , αποτελεί ένα ενεργό (active) στοιχείο του Q  µε βάση την 

Q≤ , καθώς και ένα στοιχείο Q∈′ω , για το οποίο Qx∈¬∃  µε ω′≠x , τέτοιο 

ώστε  xP≤′ω  ή ω′≤Px , αποτελεί ένα µη-ενεργό (inactive) στοιχείο του Q  µε 

βάση την Q≤ . Τα σύνολα όλων των ενεργών και µη-ενεργών στοιχείων του Q  

µε βάση την Q≤  συµβολίζονται ως ( , )QActive Q ≤  και ( , )QInactive Q ≤  

αντίστοιχα.  

 

Απ’ ότι παρατηρούµε, ένα στοιχείο ),( QQInactivex ≤∈  αποτελεί µέγιστο 

(Ορισµός 2.6), καθώς και ελάχιστο (Ορισµός 2.7) στοιχείο του Q  µε βάση την 

Q≤ . Επίσης, εφόσον το Q  είναι πεπερασµένο, τότε, για οποιαδήποτε µερική 

διάταξη Q≤  πάνω στο Q , τα σύνολα ( , )QActive Q Q≤ ⊆  και ( , )QInactive Q Q≤ ⊆  

είναι και αυτά πεπερασµένα. Ακόµα, µέσω του Ορισµού 3.9, για οποιοδήποτε 

πεπερασµένο σύνολο Q  και για οποιαδήποτε µερική διάταξη Q≤  πάνω στο Q , 

ισχύει ότι ( , ) ( , )Q QActive Q Inactive Q≤ ∩ ≤ =Ø, καθώς και 

( , ) ( , )Q QActive Q Inactive Q Q≤ ∪ ≤ = , δηλαδή τα σύνολα ( , )QActive Q ≤  και 

( , )QInactive Q ≤  διαµερίζουν το Q . Π.χ., στο Παράδειγµα 3.7, για το 

πεπερασµένο σύνολο }}9,8{},7{},6{},5{},4,3{},2{},1{{/ =≈ XX  και τη µερική 

διάταξή του 
XX ≈≤ / , έχουµε  ),/( / XXXXActive ≈≤≈  = }}7{},6{},5{},4,3{},1{{   και 

),/( / XXXXInactive ≈≤≈  = }}9,8{},2{{ , οπότε, απ’ ότι παρατηρούµε, 

),/(),/( // XX XXXX XInactiveXActive ≈≈ ≤≈∩≤≈  = Ø, καθώς και 

XXXXX XXInactiveXActive
XX

≈=≤≈∪≤≈ ≈≈ /),/(),/( // .  

Ο λόγος για τον οποίο γίνεται ο παραπάνω διαχωρισµός, οφείλεται στο 

γεγονός ότι κάθε µη-ενεργό στοιχείο ενός πεπερασµένου και µερικώς 

διατεταγµένου συνόλου µε βάση τη µερική διάταξη που το χαρακτηρίζει, 

ουσιαστικά δεν αποτελεί µέρος της διάταξης αυτής, εφόσον δεν διατάσσεται 

µέσω αυτής µε κανένα από τα υπόλοιπα στοιχεία του συνόλου, 

δηµιουργώντας, έτσι, µια αίσθηση «αδιαφορίας» του χρήστη προς κάθε τέτοιο 
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στοιχείο. Αυτού του είδους η «αδιαφορία», έχει άµεσο αντίκτυπο όσον αφορά 

τη θέση όπου πρέπει να βρίσκονται τα µη-ενεργά στοιχεία στην τελική 

αλληλουχία των οθονών. Συγκεκριµένα, θεωρώντας ότι τα αποτελέσµατα που 

δεν ενδιαφέρουν το χρήστη αποτελούν τα χειρότερα αποτελέσµατα για αυτόν, 

τα µη-ενεργά στοιχεία µπορούν να εµφανίζονται στην τελευταία οθόνη. 

Έχοντας κατασταλάξει για τη θέση των µη-ενεργών στοιχείων, εφόσον 

υπάρχουν τέτοια, ενός πεπερασµένου και µερικώς διατεταγµένου συνόλου 

στην τελική αλληλουχία οθονών, µένει να καθορίσουµε και τη θέση των 

υπόλοιπων, ενεργών, στοιχείων του συνόλου σ’ αυτή την αλληλουχία. Με 

άλλα λόγια, να δηµιουργήσουµε µια δοµή πληροφορίας, η οποία να σχετίζεται 

µε τη µερική διάταξη των ενεργών στοιχείων του συνόλου, καθώς και να 

µπορεί να αναπαρασταθεί τελικά ως αλληλουχία ενός αριθµού οθονών, όπως 

αυτή καθορίστηκε παραπάνω. Στην περίπτωση που υπάρχουν ενεργά 

στοιχεία στο σύνολο (οπότε και έχει νόηµα η διάταξή τους µέσω της 

αλληλουχίας των οθονών), οι παραπάνω απαιτήσεις µπορούν να 

ικανοποιηθούν µε δύο διαφορετικούς τρόπους, µέσω των αλγόριθµων 

TotalOrderWithMaximals (TOWMax) (Εικόνα 3.18) και 

TotalOrderWithMinimals  (TOWMin) (Εικόνα 3.19), οι οποίοι αποτελούν 

παραλλαγές του αλγόριθµου της Τοπολογικής Ταξινόµησης (Topological Sort) 

[3], [13], [26], [27]. Το κύριο χαρακτηριστικό που τους διακρίνει, είναι η χρήση 

των µερικών διατάξεων που κατασκευάζονται µέσω των Θεωρηµάτων 2.2 και 

2.3 αντίστοιχα, ως οι ολικές διάταξες που συσχετίζουν τελικά τα ενεργά 

στοιχεία του συνόλου-εισόδου.  
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Είσοδος: Μη-κενό και πεπερασµένο σύνολο Q  µερικώς διατεταγµένο ως προς Q≤ , 

όπου  ( , )QActive Q ≤ ≠ Ø 

Έξοδος: Σύνολο 1{ ,..., } ( )nT T T Q= ⊂℘ , τέτοιο ώστε,  

(α) },...,1{, nji ∈∀  µε  ji ≠ , i jT T∩ = Ø 

(β) 
1

( , )
n

k Q
k

T Active Q
=

= ≤U  

(γ) Η  µερική διάταξη 
QMaxU≤  που κατασκευάζεται µέσω του Θεωρήµατος 2.2 στο 

     σύνολο /)({ QWU Q ∈℘= Ø Www ∈′∀ ,|  µε ww ′≠ , να ισχύει ww Q ′≤/  και 

     )(} Qww Q ℘⊂≤/′ , αποτελεί ολική διάταξη του T , τέτοια ώστε 

     1Q Qn MaxU MaxUT T≤ ⋅⋅⋅ ≤  

Σώµα: 

Βήµα 1: : ( , )QA Active Q= ≤ , =:T Ø, 0=i . 

Βήµα 2: Ενόσω ≠A Ø, Ξεκίνα 

Βήµα 2.1: 1: += ii  

Βήµα 2.2: : { |iT A z Aω= ∈ ¬∃ ∈  µε : }Qz zω ω≠ ≤  

Βήµα 2.3:  Πρόσθεσε το iT  στο T  

Βήµα 2.4: : iA A T= −  

Τελείωσε 

Βήµα 3: Επέστρεψε 1{ ,..., }nT T T= , όπου n i=  

Εικόνα 3.18 - Ο αλγόριθµος TOWMax 
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Είσοδος: Μη-κενό και πεπερασµένο σύνολο Q  µερικώς διατεταγµένο ως προς Q≤ , 

όπου  ( , )QActive Q ≤ ≠ Ø 

Έξοδος: Σύνολο )(},...,{ 1 QVVV l ℘⊂= , τέτοιο ώστε,  

(α) },...,1{, lji ∈∀  µε  ji ≠ , i jV V∩ = Ø 

(β) ),(
1

Q

l

k
k QActiveV ≤=

=
U  

(γ) Η  µερική διάταξη 
QMinU≤  που κατασκευάζεται µέσω του Θεωρήµατος 2.3 στο 

     σύνολο /)({ QWU Q ∈℘= Ø Www ∈′∀ ,|  µε ww ′≠ , να ισχύει ww Q ′≤/  και 

     )(} Qww Q ℘⊂≤/′ , αποτελεί ολική διάταξη του V , τέτοια ώστε 

     lMinUMinU VV
QQ

≤⋅⋅⋅≤1  

Σώµα: 

Βήµα 1: : ( , )QA Active Q= ≤ , :V =Ø, 0=i . 

Βήµα 2: Ενόσω ≠A Ø, Ξεκίνα 

Βήµα 2.1: 1: += ii  

Βήµα 2.2: : { |iV A z Aω= ∈ ¬∃ ∈  µε : }Qz zω ω≠ ≤  

Βήµα 2.3:  Πρόσθεσε το iV  στο V  

Βήµα 2.4: : iA A V= −  

Τελείωσε 

Βήµα 3: Επέστρεψε },...,{ 1 lVVV = , όπου il =  

Εικόνα 3.19 – Ο αλγόριθµος TOWMin 

 

Απ’ ότι βλέπουµε, οι διαδικασίες των δύο αλγόριθµων είναι αρκετά απλές και 

σχεδόν παρόµοιες. Συγκεκριµένα, ο αλγόριθµος TOWMax, ξεκινώντας αρχικά 

από το σύνολο QQActive Q ⊆≤ ),(  (το οποίο, µέσω του Λήµµατος 2.2, είναι 

µερικώς διατεταγµένο ως προς Q≤ ), υπολογίζει τα µέγιστα στοιχεία (maximal 

elements) του µε βάση την Q≤  , χρησιµοποιώντας τον Ορισµό 2.6. Το σύνολο 

των στοιχείων αυτών, 1T , αποτελεί και το πρώτο σύνολο-στοιχείο που 

εισάγεται στο, αρχικά κενό, σύνολο T . Έπειτα, αφαιρεί τα στοιχεία του 1T  από 

το ),( QQActive ≤  και πράττει αναλόγως για το σύνολο QTQActive Q ⊆−≤ 1),( , το 
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οποίο, µέσω του Λήµµατος 2.2, είναι και αυτό µερικώς διατεταγµένο ως προς 

Q≤ . Συνεχίζοντας επαναληπτικά την αφαίρεση των εκάστοτε µέγιστων 

στοιχείων έως ότου δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία του ),( QQActive ≤  προς 

εξέταση, το τελικό σύνολο T  που επιστρέφεται ισούται µε 1{ ,..., }nT T T= , όπου 

το n  είναι ίσο µε τον αριθµό των εκτελέσεων των Βηµάτων 2.1-2.4 (ο οποίος 

και ισούται µε την τρέχουσα τιµή του i  στο τέλος του Βήµατος 2). Από την 

άλλη πλευρά, ο αλγόριθµος TOWMin εκτελείται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο 

όπως και ο TOWMax, µε τη µόνη, αλλά σηµαντική, διαφορά ότι σε κάθε 

εκτέλεση του Βήµατος 2.2, υπολογίζει τα ελάχιστα στοιχεία (minimal elements) 

του εκάστοτε συνόλου QA ⊆  µε βάση την Q≤ , χρησιµοποιώντας τον Ορισµό 

2.7. Πριν προχωρήσουµε στις αποδείξεις των συνθηκών (α), (β) και (γ) που 

ικανοποιούνται από τα σύνολα που επιστέφουν οι TOWMax και TOWMin, 

καθώς και σε κάποιο παράδειγµα που θα µας δώσει µια καλύτερη εποπτεία 

τους, παρακάτω παραθέτουµε ένα σηµαντικό λήµµα που ισχύει: 

 

Λήµµα 3.4: Έστω σύνολο Q  µη-κενό, πεπερασµένο και µερικώς διατεταγµένο 

ως προς Q≤ , τέτοιο ώστε ≠≤ ),( QQActive Ø. Τότε, τα σύνολα },...,{ 1 nTTT =  και 

},...,{ 1 lVVV =  που επιστρέφονται από τους αλγόριθµους TOWMax και 

TOWMin αντίστοιχα, έχουν µέγεθος µεγαλύτερο από 1 (δηλαδή 1>n  και 

1>l ).  

Απόδειξη: Αρκεί να αποδείξουµε ότι 1),( TQActive Q ≠≤  (1) και 

1),( VQActive Q ≠≤  (2). Συγκεκριµένα: 

a) Έστω ότι η (1) δεν ισχύει, δηλαδή 1),( TQActive Q =≤ . Από την 

πρώτη εκτέλεση των Βηµάτων 2.1-2.4 στον TOWMax, προκύπτει 

ότι το 1T  αποτελείται από τα µέγιστα στοιχεία του ),( QQActive ≤  µε 

βάση την Q≤ , οπότε, µε βάση το Λήµµα 2.1(a), 

),(, 1 QQActiveTyx ≤=∈  µε x y≠ , ισχύει ότι Qx y≤/  και Qy x≤/ , 

πρόταση, η οποία παραβιάζει τον Ορισµό 3.9. Άρα, οδηγούµαστε 

σε άτοπο, οπότε η (1) ισχύει. 
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b) Έστω ότι η (2) δεν ισχύει, δηλαδή 1),( VQActive Q =≤ . Από την 

πρώτη εκτέλεση των Βηµάτων 2.1-2.4 στον TOWMax, προκύπτει 

ότι το 1V  αποτελείται από τα ελάχιστα στοιχεία του ),( QQActive ≤  µε 

βάση την Q≤ , οπότε, µε βάση το Λήµµα 2.1(b), 

),(, 1 QQActiveVyx ≤=∈  µε x y≠ , ισχύει ότι Qx y≤/  και Qy x≤/ , 

πρόταση, η οποία παραβιάζει τον Ορισµό 3.9. Άρα, οδηγούµαστε 

σε άτοπο, οπότε και η (2) ισχύει. 

Εποµένως, αφού η (1) και η (2) ισχύει, άρα και το Λήµµα 3.4 ισχύει.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω λήµµα, προχωράµε στις αποδείξεις 

των τριών συνθηκών που ικανοποιούνται από τα σύνολα που επιστέφουν οι 

TOWMax και TOWMin: 

 

Απόδειξη των Συνθηκών του Αλγόριθµου TOWMax: 
a) Για τη συνθήκη (α): Στη m -οστή εκτέλεση των Βηµάτων 2.1-2.4, 

όπου nm ≤≤2 , ο καθορισµός του συνόλου mT  (Βήµα 2.2) λαµβάνει 

χώρα σε σύνολο από το οποίο έχουν ήδη αφαιρεθεί τα στοιχεία που 

περιέχονται στα σύνολα 1 1,..., mT T − . Άρα, }1,...,1{},,...,2{ −∈∈∀ mqnm  

ισχύει ότι =∩ qm TT Ø, πρόταση από την οποία προκύπτει ότι 

},...,1{, nji ∈∀  µε  ji ≠ , i jT T∩ = Ø, άρα η συνθήκη (α) ισχύει. 

b) Για τη συνθήκη (β): Ουσιαστικά, το Βήµα 2 διαµερίζει το σύνολο 

),( QQActive ≤  στα σύνολα nTT ,...,1 , εφόσον, µέχρι να τελειώσει το 

Βήµα αυτό, σε κάθε εκτέλεση των Βηµάτων 2.1-2.4 τα στοιχεία που 

καθορίζουν το εκάστοτε iT , όπου },...,1{ ni∈ , αφαιρούνται από το 

σύνολο A  που αρχικά ισούται µε ),( QQActive ≤ , έως ότου το A  γίνει 

κενό. Άρα, η συνθήκη (β) ισχύει. 

c) Για τη συνθήκη (γ): Σε κάθε εκτέλεση του Βήµατος 2.2, το 

εκάστοτε σύνολο iT , όπου },...,1{ ni∈ , αποτελείται από τα µέγιστα 

στοιχεία του συνόλου A  εκείνη τη στιγµή µε βάση την Q≤ , οπότε 

iT A⊆  (1). Άρα, αφού σε κάθε εκτέλεση του Βήµατος 2.2, για το 
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εκάστοτε σύνολο A  ισχύει ότι QQActiveA Q ⊆≤⊆ ),(  (2), τότε, από 

τις (1) και (2) έχουµε ότι {1,..., }i n∀ ∈ , QQActiveT Qi ⊆≤⊆ ),(  (3), 

οπότε και ( )iT Q∈℘  (4). Επίσης, εφόσον το Q  είναι πεπερασµένο, 

από την (2) προκύπτει ότι το εκάστοτε σύνολο A  κάθε φορά που 

εκτελείται το Βήµα 2.2 είναι κι αυτό πεπερασµένο. Επιπροσθέτως, 

από την συνθήκη ικανοποίησης ≠A Ø για την επανάληψη των 

Βηµάτων 2.1-2.4, έχουµε ως αποτέλεσµα ότι το εκάστοτε σύνολο A  

κάθε φορά που εκτελείται το Βήµα 2.2, εκτός από πεπερασµένο 

είναι και µη-κενό. Οπότε, µέσω της Πρότασης 2.1(a), του Λήµµατος 

2.1(a) και µε βάση το γεγονός ότι τα iT , όπου },...,1{ ni∈ , αποτελούν 

σύνολα που περιέχουν µέγιστα στοιχεία µη-κενών, πεπερασµένων 

και µερικώς διατεταγµένων συνόλων, έχουµε ότι {1,..., }i n∀ ∈ , iT ≠Ø 

(5), καθώς και , ix y T∀ ∈  µε x y≠ , ισχύει Qx y≤/  και Qy x≤/  (6). 

Λαµβάνοντας υπόψη τις (4), (5), (6) και τον ορισµό του συνόλου 

( )QU Q⊂℘ , προκύπτει ότι {1,..., }i n∀ ∈ , i QT U∈ , οπότε 

1{ ,..., } ( )n QT T T U Q= ⊂ ⊂℘  (7) (γράφουµε QT U⊂  αντί για QT U⊆ , 

καθότι ο ορισµός του QU  δεν αποκλείει την ύπαρξη σ’ αυτό 

συνόλων µε µη-κενή τοµή, κάτι το οποίο γίνεται για το T  µέσω της 

ισχύουσας συνθήκης (α)). Άρα, µέσω της (7), του Θεωρήµατος 2.2 

και του Λήµµατος 2.2, η 
QMaxU≤  αποτελεί µερική διάταξη του T  (8). 

Από την (8) και τον Ορισµό 2.3, για να αποδείξουµε ότι η 
QMaxU≤  

είναι ολική διάταξη του 1{ ,..., }nT T T= , αρκεί να δείξουµε ότι 

, {1,..., }j k n∀ ∈ , kMaxUj TT
Q

≤  ή jMaxUk TT
Q

≤  (9). Μέσω των n  

εκτελέσεων των Βηµάτων 2.1-2.4, προκύπτει συγκεκριµένα ότι το 

1T  αποτελεί το σύνολο των µέγιστων στοιχείων του ),( QQActive ≤ , 

καθώς και },...,2{ nm∈∀ , το σύνολο  mT  αποτελεί το σύνολο των 

µέγιστων στοιχείων του 11),( −−⋅⋅⋅−−≤ mQ TTQActive , άρα από την 

Πρόταση 2.1(b) προκύπτει ότι ),( QQActivex ≤∈∀ ,  yxTy Q≤∈∃ :1  

(10), καθώς και },...,2{ nm∈∀  έχουµε ότι 
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11),( −−⋅⋅⋅−−≤∈∀ mQ TTQActivex , yxTy Qm ≤∈∃ :  (11). Εφόσον από 

την (3) έχουµε ότι {1,..., }i n∀ ∈ , ),( Qi QActiveT ≤⊆ , τότε από την (10) 

και τον ορισµό της 
QMaxU≤  στο Θεώρηµα 2.2, προκύπτει τελικά ότι  

},...,1{ ni∈∀ , 1TT
QMaxUi ≤  (12). Επίσης, µε βάση την επανάληψη των 

Βηµάτων 2.1-2.4, προκύπτει ότι },...,1{, nkj ∈∀  µε kj > , το σύνολο 

jT  καθορίζεται µετά από το σύνολο kT . Εποµένως, 

},...,{},,...,2{ nmrnm ∈∈∀ , έχουµε 11),( −−⋅⋅⋅−−≤⊆ mQr TTQActiveT , 

πρόταση από την οποία, σε συνδυασµό µε την (11) και τον ορισµό 

της 
QMaxU≤  στο Θεώρηµα 2.2, προκύπτει τελικά ότι 

},...,{},,...,2{ nmrnm ∈∈∀ ,  mMaxUr TT
Q

≤   (13). Συνδυάζοντας την 

(12) µε την (13), προκύπτει ότι },...,1{, nwu ∈∀  µε  wu ≥ , ισχύει ότι 

wMaxUu TT
Q

≤ , οπότε η (9) ισχύει. Άρα, η 
QMaxU≤  είναι ολική διάταξη 

του },...,{ 1 nTTT = , όπου 1TT
QQ MaxUMaxUn ≤⋅⋅⋅≤ , οπότε η συνθήκη (γ) 

ισχύει.  

 

Απόδειξη των Συνθηκών του Αλγόριθµου TOWMin: 
a) Για τη συνθήκη (α): Η απόδειξη είναι αντίστοιχη αυτής που 

παραθέσαµε για τη συνθήκη (α) του αλγόριθµου TOWMax 

b) Για τη συνθήκη (β): Η απόδειξη είναι αντίστοιχη αυτής που 

παραθέσαµε για τη συνθήκη (β) του αλγόριθµου TOWMax 

c) Για τη συνθήκη (γ): Σε κάθε εκτέλεση του Βήµατος 2.2, το 

εκάστοτε σύνολο iV , όπου },...,1{ li∈ , αποτελείται από τα ελάχιστα 

στοιχεία του συνόλου A  εκείνη τη στιγµή µε βάση την Q≤ , οπότε 

AVi ⊆  (1). Άρα, αφού σε κάθε εκτέλεση του Βήµατος 2.2, για το 

εκάστοτε σύνολο A  ισχύει ότι QQActiveA Q ⊆≤⊆ ),(  (2), τότε, από 

τις (1) και (2) έχουµε ότι },...,1{ li∈∀ , QQActiveV Qi ⊆≤⊆ ),(  (3), 

οπότε και )(QVi ∈℘  (4). Επίσης, εφόσον το Q  είναι πεπερασµένο, 

από την (2) προκύπτει ότι το εκάστοτε σύνολο A  κάθε φορά που 

εκτελείται το Βήµα 2.2 είναι κι αυτό πεπερασµένο. Επιπροσθέτως, 
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από την συνθήκη ικανοποίησης ≠A Ø για την επανάληψη των 

Βηµάτων 2.1-2.4, έχουµε ως αποτέλεσµα ότι το εκάστοτε σύνολο A  

κάθε φορά που εκτελείται το Βήµα 2.2, εκτός από πεπερασµένο 

είναι και µη-κενό. Οπότε, µέσω της Πρότασης 2.1(a), του Λήµµατος 

2.1(b) και µε βάση το γεγονός ότι τα iV , όπου },...,1{ li∈ , αποτελούν 

σύνολα που περιέχουν ελάχιστα στοιχεία µη-κενών, πεπερασµένων 

και µερικώς διατεταγµένων συνόλων, έχουµε ότι },...,1{ li∈∀ , ≠iV Ø 

(5), καθώς και iVyx ∈∀ ,  µε x y≠ , ισχύει Qx y≤/  και Qy x≤/  (6). 

Λαµβάνοντας υπόψη τις (4), (5), (6) και τον ορισµό του συνόλου 

( )QU Q⊂℘ , προκύπτει ότι },...,1{ li∈∀ , Qi UV ∈ , οπότε 

)(},...,{ 1 QUVVV Ql ℘⊂⊂=  (7). Άρα, µέσω της (7), του Θεωρήµατος 

2.3 και του Λήµµατος 2.2, η 
QMinU≤  αποτελεί µερική διάταξη του V  

(8). Από την (8) και τον Ορισµό 2.3, για να αποδείξουµε ότι η 
QMinU≤  

είναι ολική διάταξη του },...,{ 1 lVVV = , αρκεί να δείξουµε ότι 

},...,1{, lkj ∈∀ , kMinUj VV
Q

≤  ή jMinUk VV
Q

≤  (9). Μέσω των l  

εκτελέσεων των Βηµάτων 2.1-2.4, προκύπτει συγκεκριµένα ότι το 

1V  αποτελεί το σύνολο των ελάχιστων στοιχείων του ),( QQActive ≤ , 

καθώς και },...,2{ lm∈∀ , το σύνολο mV  αποτελεί το σύνολο των 

ελάχιστων στοιχείων του 11),( −−⋅⋅⋅−−≤ mQ VVQActive , άρα από την 

Πρόταση 2.1(b) προκύπτει ότι ),( QQActivex ≤∈∀ ,  xyVy Q≤∈∃ :1  

(10), καθώς και },...,2{ nm∈∀  έχουµε ότι 

11),( −−⋅⋅⋅−−≤∈∀ mQ VVQActivex , xyVy Qm ≤∈∃ :  (11). Εφόσον από 

την (3) έχουµε ότι },...,1{ li∈∀ , ),( Qi QActiveV ≤⊆ , τότε από την (10) 

και τον ορισµό της 
QMinU≤  στο Θεώρηµα 2.3, προκύπτει τελικά ότι  

},...,1{ li∈∀ , iMinU VV
Q

≤1  (12). Επίσης, µε βάση την επανάληψη των 

Βηµάτων 2.1-2.4, προκύπτει ότι },...,1{, lkj ∈∀  µε kj > , το σύνολο 

jV  καθορίζεται µετά από το σύνολο kV . Εποµένως, 

},...,{},,...,2{ lmrlm ∈∈∀ , έχουµε 11),( −−⋅⋅⋅−−≤⊆ mQr VVQActiveV , 
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πρόταση από την οποία, σε συνδυασµό µε την (11) και τον ορισµό 

της 
QMinU≤  στο Θεώρηµα 2.3, προκύπτει τελικά ότι 

},...,{},,...,2{ lmrlm ∈∈∀ ,  rMinUm VV
Q

≤   (13). Συνδυάζοντας την (12) 

µε την (13), προκύπτει ότι },...,1{, lwu ∈∀  µε  wu ≤ , ισχύει ότι 

wMinUu VV
Q

≤ , οπότε η (9) ισχύει. Άρα, η 
QMinU≤  είναι ολική διάταξη 

του },...,{ 1 lVVV = , όπου lMinUMinU VV
QQ

≤⋅⋅⋅≤1 , οπότε η συνθήκη (γ) 

ισχύει.  

 

Έχοντας, πλέον, παρουσιάσει, αναλύσει και αποδείξει τους αλγόριθµους 

TOWMax και TOWMin, περνάµε σε ένα ενδεικτικό παράδειγµα, όπου αυτοί 

τίθενται σε πλήρη εφαρµογή. 

 

Παράδειγµα 3.8: Έστω το πεπερασµένο σύνολο 

}}9,8{},7{},6{},5{},4,3{},2{},1{{/ =≈ XX , καθώς και η µερική διάταξή του 
XX ≈≤ /  

στο Παράδειγµα 3.7. Εφόσον ≠=≤≈ ≈ }}7{},6{},5{},4,3{},1{{),/( / XXXXActive  

Ø, καθώς και }1{}4,3{ / XX ≈≤ , }4,3{}7{ / XX ≈≤ , }1{}7{ / XX ≈≤ , }5{)7{ / XX ≈≤  και 

}5{}6{ / XX ≈≤  για τον αλγόριθµο TOWMax, έχουµε: 

1η Εκτέλεση Βηµάτων 2.1-2.4: |}}7{},6{},5{},4,3{},1{{{1 ∈= ωT  

}}7{},6{},5{},4,3{},1{{∈¬∃z  µε }: / zz
XX ≈≤≠ ωω  = }}5{},1{{  , 

}}7{},6{},4,3{{}}5{},1{{}}7{},6{},5{},4,3{},1{{ =−=A . 

2η Εκτέλεση Βηµάτων 2.1-2.4: |}}7{},6{},4,3{{{2 ∈= ωT }}7{},6{},4,3{{∈¬∃z  µε 

}: / zz
XX ≈≤≠ ωω = }}6{},4,3{{ , }}7{{}}6{},4,3{{}}7{},6{},4,3{{ =−=A . 

3η Εκτέλεση Βηµάτων 2.1-2.4: |}}7{{{3 ∈= ωT }}7{{∈¬∃z  µε }: / zz
XX ≈≤≠ ωω  

= }}7{{ , =−= }}7{{}}7{{A Ø. 

Όπως βλέπουµε, µετά την τρίτη εκτέλεση των Βηµάτων 2.1-2.4, το σύνολο A  

είναι κενό, άρα το Βήµα 2 τελειώνει. Έτσι, στο Βήµα 3, ο TOWMax επιστρέφει 

το σύνολο }}}7{{}},6{},4,3{{}},5{},1{{{},,{ 321 == TTTT , για το οποίο, όπως 

είδαµε παραπάνω, ισχύει ότι }}5{},1{{}}6{},4,3{{}}7{{
// XXXX MaxUMaxU ≈≈

≤≤ , 

όπου 
XXMaxU ≈

≤
/

 η µερική διάταξη που αποτελεί µετάβαση της 
XX ≈≤ /  από το 
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XX ≈/  στο )/( XXT ≈℘⊂  (Θεώρηµα 2.2). Η Εικόνα 3.20 παρουσιάζει το 

διάγραµµα Hasse του T  µέσω της 
XXMaxU ≈

≤
/

, όπου και φαίνεται ξεκάθαρα η 

ολική διάταξη που συσχετίζει τα ενεργά στοιχεία του XX ≈/  µε βάση τον 

TOWMax. 

 

 

Εικόνα 3.20 - Το διάγραµµα Hasse του T  µέσω της 
XXMaxU ≈

≤
/

 

Αντίστοιχα, για τον αλγόριθµο TOWMin, έχουµε: 

1η Εκτέλεση Βηµάτων 2.1-2.4: |}}7{},6{},5{},4,3{},1{{{1 ∈= ωV  

}}7{},6{},5{},4,3{},1{{∈¬∃z  µε }: / ωω
XXzz ≈≤≠  = }}7{},6{{  , 

}}5{},4,3{},1{{}}7{},6{{}}7{},6{},5{},4,3{},1{{ =−=A . 

2η Εκτέλεση Βηµάτων 2.1-2.4: |}}5{},4,3{},1{{{2 ∈= ωV }}5{},4,3{},1{{∈¬∃z  µε 

}: / ωω
XXzz ≈≤≠ = }}5{},4,3{{ , }}1{{}}5{},4,3{{}}5{},4,3{},1{{ =−=A . 

3η Εκτέλεση Βηµάτων 2.1-2.4: |}}1{{{3 ∈= ωV }}1{{∈¬∃z  µε 

}: / ωω
XXzz ≈≤≠ = }}1{{ , =−= }}1{{}}1{{A Ø. 

Όπως βλέπουµε, µετά την τρίτη εκτέλεση των Βηµάτων 2.1-2.4, το σύνολο A  

είναι κενό, άρα το Βήµα 2 τελειώνει. Έτσι, στο Βήµα 3, ο TOWMin επιστρέφει 

το σύνολο }}}1{{}},5{},4,3{{}},7{},6{{{},,{ 321 == VVVV , για το οποίο ισχύει ότι 

}}1{{}}5{},4,3{{}}7{},6{{
// XXXX MinUMinU ≈≈

≤≤ , όπου 
XXMinU ≈

≤
/

 η µερική διάταξη 

που αποτελεί µετάβαση της 
XX ≈≤ /  από το XX ≈/  στο )/( XXV ≈℘⊂  

(Θεώρηµα 2.3). Η Εικόνα 3.21 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του V  µέσω 

της 
XXMinU ≈

≤
/

, όπου και φαίνεται ξεκάθαρα η ολική διάταξη που συσχετίζει τα 

{{1},{5}} 

{{7}} 

{{3,4},{6}} 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 83

ενεργά στοιχεία του XX ≈/  µε βάση τον TOWMin. Απ’ ότι παρατηρούµε, αν 

και ισχύει ότι ),/( /321321 XXXXActiveVVVTTT ≈≤≈=∪∪=∪∪ , ωστόσο VT ≠ , 

γεγονός που µας οδηγεί σε δύο διαφορετικές ολικές διατάξεις που σχετίζονται 

µε τη µερική διάταξη 
XX ≈≤ /  του ),/( / XXXXActive ≈≤≈ .  

 

 

Εικόνα 3.21 - Το διάγραµµα Hasse του V  µέσω της 
XXMinU ≈

≤
/

 

Όπως βλέπουµε από την ισχύουσα συνθήκη (γ) των TOWMax και 

TOWMin στις Εικόνες 3.18 και 3.19, η ολική διάταξη των συνόλων-

αποτελεσµάτων τους, T  και V , λαµβάνει χώρα µέσω των µερικών διατάξεων 

δυναµοσυνόλου που παραθέσαµε στα Θεωρήµατα 2.2 και 2.3 αντίστοιχα. 

Όµως, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, οι ορισµοί των µερικών αυτών 

διατάξεων δεν είναι ισοδύναµοι, πράγµα που µας οδηγεί σε διαφορετική 

σηµασιολογία της ολικής διάταξης των ενεργών στοιχείων του εκάστοτε 

µερικώς διατεταγµένου συνόλου από τους παραπάνω αλγόριθµους. Πιο 

συγκεκριµένα: 

a) Στον αλγόριθµο TOWMax, µέσω του ορισµού της µερικής διάταξης 

δυναµοσυνόλου του Θεωρήµατος 2.2, το γεγονός ότι ένα σύνολο-

στοιχείο iT  του συνόλου-αποτελέσµατος T  προηγείται ενός άλλου 

συνόλου-στοιχείου jT  µεταφράζεται στο ότι για κάθε στοιχείο του jT  

υπάρχει στοιχείο του iT  που να προηγείται αυτού µέσω της µερικής 

διάταξης του συνόλου-εισόδου. ∆εδοµένης αυτής της συνθήκης, η 

θέση κάθε ενεργού στοιχείου του συνόλου-εισόδου στην ολική 

διάταξη που κατασκευάζεται από τον TOWMax καθορίζεται µε βάση 

{{1}} 

{{6},{7}} 

{{3,4},{5}} 
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τα στοιχεία που προηγούνται αυτού στη µερική διάταξη. Π.χ., στο 

Παράδειγµα 3.8, η κλάση ισοδυναµίας }6{  τοποθετείται µέσω του 

TOWMax στο δεύτερο κατά σειρά σύνολο της ολικής διάταξης, 

εφόσον υπάρχει ένα στοιχείο, η κλάση ισοδυναµίας }5{ , που 

προηγείται αυτού µέσω της 
XX ≈≤ /  ( }5{}6{ / XX ≈≤ ). 

b) Οµοίως στον αλγόριθµο TOWMin, µέσω του ορισµού της 

αντίστοιχης µερικής διάταξης δυναµοσυνόλου του Θεωρήµατος 2.3, 

το γεγονός ότι ένα σύνολο-στοιχείο iV  του συνόλου-αποτελέσµατος 

V  προηγείται ενός άλλου συνόλου-στοιχείου jV  µεταφράζεται στο 

ότι για κάθε στοιχείο του iV  υπάρχει στοιχείο του jV  που να 

υπολείπεται αυτού µέσω της µερικής διάταξης του συνόλου-εισόδου. 

∆εδοµένης τώρα της παραπάνω συνθήκης, η θέση κάθε ενεργού 

στοιχείου του συνόλου-εισόδου στην ολική διάταξη που 

κατασκευάζεται από τον TOWMin καθορίζεται µε βάση τα στοιχεία 

που υπολείπονται αυτού στη µερική διάταξη. Π.χ., στο Παράδειγµα 

3.8, η κλάση ισοδυναµίας }6{  τοποθετείται µέσω του TOWMin στο 

τρίτο και τελευταίο κατά σειρά σύνολο της ολικής διάταξης, εφόσον 

δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να έπεται αυτού µέσω της 
XX ≈≤ / . 

Απ’ ότι παρατηρούµε, δεδοµένου ενός µερικώς διατεταγµένου συνόλου-

εισόδου και µε βάση τις παραπλήσιες, αλλά διαφορετικές, µεθοδολογίες που 

ακολουθούνται από τους ΤΟWMax και TOWMin, είναι δυνατό ένα ενεργό 

στοιχείο του συνόλου να τοποθετηθεί σε διαφορετικές θέσεις των αντίστοιχων 

ολικών διατάξεων που κατασκευάζονται από τους αλγόριθµους αυτούς. 

Ωστόσο, και οι δύο παραπάνω µεθοδολογίες ανταποκρίνονται στη 

σηµασιολογία της µερικής διάταξης του συνόλου-εισόδου, οπότε και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί κάλλιστα µια εκ των δύο για τον καθορισµό της ολικής 

διάταξης των ενεργών στοιχείων.   

Όπως είδαµε στο Παράδειγµα 3.8, µε βάση το πεπερασµένο σύνολο 

XX ≈/  και τη µερική διάταξή του 
XX ≈≤ /  (όπου ≠≤≈ ≈ ),/( / XXXXActive Ø), οι 

αλγόριθµοι TOWMax και TOWMin επέστρεψαν δύο υποσύνολα του 

)/( XX ≈℘  που είχαν ίδιο µέγεθος. Αυτό το γεγονός ισχύει γενικά για 

οποιοδήποτε µη-κενό, πεπερασµένο και µερικώς διατεταγµένο σύνολο στο 
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οποίο µπορούν να εφαρµοστούν οι δύο αλγόριθµοι, δηλαδή επιστρέφουν 

πάντα τον ίδιο αριθµό συνόλων, τα οποία, όµως, είναι δυνατόν να έχουν 

διαφορετικά αποτελέσµατα. Για να µπορέσουµε να τεκµηριώσουµε την 

σηµαντική αυτή υπόθεση, προχωράµε στον προσδιορισµό ενός αριθµού από 

χαρακτηριστικές έννοιες που πρόκειται να µας βοηθήσουν, στις οποίες το 

µερικώς διατεταγµένο σύνολο που αναφέρεται υποθέτουµε ότι είναι µη-κενό 

και πεπερασµένο: 

 

Ορισµός 3.10: Έστω σύνολο Q  µερικώς διατεταγµένο ως προς Q≤ . Μια µη-

κενή και πεπερασµένη ακολουθία ),...,(ˆ 1 nqqa = , µε 1≥n , για την οποία: 

a) },...,1{ ni∈∀ , Qqi ∈  

b) },...,1{, nkj ∈∀  µε kj ≠ , kj qq ≠ , και 

c) },...,1{, nml ∈∀  µε ml < , mQl qq ≤ , 

αποτελεί µια ακολουθία διακριτών στοιχείων (sequence of discrete elements) 

του Q  µε βάση την Q≤  και το σύνολο όλων αυτών των ακολουθιών 

συµβολίζεται ως 
QQSDE ≤, .  

 

Όπως παρατηρούµε από τον παραπάνω ορισµό, αφού το Q  είναι µη-κενό και 

πεπερασµένο, τότε και το 
QQSDE ≤,  είναι µη-κενό και πεπερασµένο. Π.χ., για το 

σύνολο }}9,8{},7{},6{},5{},4,3{},2{},1{{/ =≈ XX  και τη µερική διάταξή του 

XX ≈≤ /  στο Παράδειγµα 3.7, έχουµε 
XXXXSDE

≈≤≈ /,/  = })1{({ , })2({ , })4,3({ , 

})5({ , })6({ , })7({ , })9,8({ , })5{},6({ , })5{},7({ , })4,3{},7({ ,  })1{},4,3({ , 

})1{},7({ , ≠})}1{},4,3{},7({  Ø. Όπως παρατηρούµε, οι ακολουθίες })1({ , 

})2({ , })4,3({ , })5({ , })6({ , })7({  και })9,8({ , αν και περιέχουν µόνο ένα 

στοιχείο, ωστόσο ανήκουν στο 
XXXXSDE

≈≤≈ /,/ , εφόσον οι συνθήκες b) και c) του 

Ορισµού 3.10 είναι προφανώς αληθείς (vacuously true) για αυτές.  

Μέσω του Ορισµού 3.10 και του Λήµµατος 2.2, έχουµε το παρακάτω 

λήµµα: 
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Λήµµα 3.5: Έστω σύνολο Q  µερικώς διατεταγµένο ως προς Q≤ . Τότε, 

QS ⊆∀  µε ≠S Ø, ισχύει ότι 
QQ QS SDESDE ≤≤ ⊆ ,, .  

Απόδειξη: Χρησιµοποιούµε τη µέθοδο της απαγωγής σε άτοπο. Έστω, 

λοιπόν, ότι QS ⊆′∃  µε  ≠′S Ø, τέτοιο ώστε 
QQ QS SDESDE ≤≤′ ⊆/ ,, , δηλαδή 

QSn SDEqqa ≤′∈′′=′∃ ,1 ),...,(ˆ , µε 1≥n , τέτοια ώστε 
QQSDEa ≤∉′ ,ˆ  (1). Εφόσον 

QSSDEa ≤′∈′ ,ˆ , τότε από τον Ορισµό 3.10 έχουµε ότι },...,1{ ni∈∀ , Sqi ′∈′  (2), 

},...,1{, nkj ∈∀  µε kj ≠ , kj qq ′≠′  (3) και },...,1{, nml ∈∀  µε ml < , mQl qq ′≤′  (4). 

Επίσης, αφού QS ⊆′ , από την (2) προκύπτει ότι },...,1{ ni∈∀ , Qqi ∈′  (5), 

οπότε, µέσω των (5),(3) και (4), καθώς και του Ορισµού 3.10, έχουµε ότι 

QQSDEa ≤∈′ ,ˆ , πρόταση που αναιρεί την (1), άρα καταλήγουµε σε άτοπο.  

 

Μεταξύ των ακολουθιών διακριτών στοιχείων ενός µη-κενού, πεπερασµένου 

και µερικώς διατεταγµένου συνόλου, υπάρχουν κάποιες µε ιδιαίτερη σηµασία:  

 

Ορισµός 3.11: Έστω σύνολο Q  µερικώς διατεταγµένο ως προς Q≤ . Μια 

ακολουθία 
QQSDEb ≤∈ ,

ˆ , για την οποία |ˆ||ˆ:|ˆ , baSDEa
QQ >∈¬∃ ≤  (όπου |ˆ| a , |ˆ| b  

το πλήθος των στοιχείων των â  και b̂  αντίστοιχα), είναι µια µέγιστη ακολουθία 

διακριτών στοιχείων (maximal sequence of discrete elements) του Q  µε βάση 

την Q≤  και το σύνολο όλων αυτών των ακολουθιών συµβολίζεται ως 

)max( , QQSDE ≤ .  

 

Απ’ ότι βλέπουµε από τον Ορισµό 3.11, εφόσον, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, το 
QQSDE ≤,  είναι µη-κενό και πεπερασµένο, τότε και το σύνολο 

QQ QQ SDESDE ≤≤ ⊆ ,, )max(  είναι µη-κενό και πεπερασµένο. Π.χ., για το σύνολο 

XX ≈/  και τη µερική διάταξή του 
XX ≈≤ /  στο Παράδειγµα 3.7, όπου 

XXXXSDE
≈≤≈ /,/  = })1{({ , })2({ , })4,3({ , })5({ , })6({ , })7({ , })9,8({ , })5{},6({ , 

})5{},7({ , })4,3{},7({ ,  })1{},4,3({ , })1{},7({ , ≠})}1{},4,3{},7({  Ø, έχουµε ότι 

|})1({|  = |})2({|  = |})4,3({|  = |})5({|  = |})6({|  = |})7({|  = |})9,8({|  = 1, 
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|})5{},6({|  = |})5{},7({|  = |})4,3{},7({|  = |})1{},4,3({|  = |})1{},7({|  = 2 και 

|})1{},4,3{},7({|  = 3, άρα η ακολουθία 
XXXXSDE

≈≤≈∈
/,/})1{},4,3{},7({  αποτελεί 

τη µοναδική µέγιστη ακολουθία διακριτών στοιχείων του XX ≈/  µε βάση την 

XX ≈≤ / , οπότε ≠=
≈≤≈ })}1{},4,3{},7{({)max(

/,/ XXXXSDE  Ø.   

Μέσω του Ορισµού 3.11, παρατηρούµε ότι )max(ˆ,ˆ , QQSDEba ≤∈∀ , 

|ˆ||ˆ| ba = . Με άλλα λόγια, οι εκάστοτε µέγιστες ακολουθίες διακριτών στοιχείων 

ενός µη-κενού, πεπερασµένου και µερικώς διατεταγµένου συνόλου µε βάση τη 

µερική διάταξη που το χαρακτηρίζει, έχουν ίδιο πλήθος στοιχείων. Από το 

γεγονός αυτό, προχωράµε στον παρακάτω ορισµό: 

 

Ορισµός 3.12: Μέγιστο µέγεθος ακολουθίας διακριτών στοιχείων (maximal 

sequence size of discrete elements), 
QQMaxSSDE ≤, , ενός συνόλου Q  µε βάση 

την µερική του διάταξη Q≤ , ονοµάζεται το πλήθος των στοιχείων κάθε 

ακολουθίας που ανήκει στο )max( , QQSDE ≤ .  

 

Π.χ., για το σύνολο XX ≈/  και τη µερική διάταξή του 
XX ≈≤ /  στο Παράδειγµα 

3.7, όπου })}1{},4,3{},7{({)max(
/,/ =
≈≤≈ XXXXSDE , έχουµε ότι 

3|})1{},4,3{},7({|
/,/ ==
≈≤≈ XXXXMaxSSDE . 

Μέσω των Ορισµών 3.10, 3.11 και 3.12, προκύπτει ένα αξιόλογο 

λήµµα, το οποίο και παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Λήµµα 3.6: Έστω σύνολο Q  µερικώς διατεταγµένο ως προς Q≤ . Τότε: 

a) Αν 
QQ QQ SDESDE ≤≤ = ,, )max( , τότε 1, =≤QQMaxSSDE , και 

b) Αν 
QQ QQ SDESDE ≤≤ ≠ ,, )max( , τότε )max(ˆ ,, QQ QQ SDESDEa ≤≤ −∈∀ , 

QQMaxSSDEa ≤< ,|ˆ| .  

Απόδειξη: Χρησιµοποιούµε τη µέθοδο της απαγωγής σε άτοπο για κάθε 

περίπτωση χωριστά. Συγκεκριµένα: 

a) Έστω ότι η πρώτη περίπτωση δεν ισχύει, δηλαδή υπάρχει σύνολο 

Q′  µη-κενό, πεπερασµένο και µερικώς διατεταγµένο ως προς Q≤  
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τέτοιο ώστε 
QQ QQ SDESDE ≤′≤′ = ,, )max(  και 1, >≤′ QQMaxSSDE . Όµως, 

εφόσον από τον Ορισµό 3.11 ισχύει ότι  ≠≤′ )max( , QQSDE Ø, τότε, για 

µια ακολουθία 
QQ QQt SDESDEqqa ≤′≤′ =∈′′=′ ,,1 )max(),...,(ˆ , όπου 

1, >= ≤′ QQMaxSSDEt , η ακολουθία ),...,(ˆ
11 −′′=′ tqqb  ικανοποιεί τις 

τρεις συνθήκες του Ορισµού 3.10 για το Q′  και την Q≤ , οπότε 

QQSDEb ≤′∈′ ,
ˆ  (4). Επίσης, βλέπουµε ότι |ˆ|1|ˆ| attb ′=<−=′ , άρα και 

)max(ˆ
, QQSDEb ≤′∉′  (5), εφόσον παραβιάζεται ο Ορισµός 3.11. 

Οπότε, από τις (4) και (5) προκύπτει ότι 
QQ QQ SDESDE ≤′≤′ ≠ ,, )max( , 

πρόταση που αναιρεί την αρχική µας υπόθεση 

(
QQ QQ SDESDE ≤′≤′ = ,, )max( ), άρα καταλήγουµε σε άτοπο, εποµένως η 

πρώτη περίπτωση ισχύει. 

b) Έστω ότι η δεύτερη περίπτωση δεν ισχύει, δηλαδή 

≠−∈∃ ≤≤ )max(ˆ ,, QQ QQ SDESDEc  Ø, τέτοια ώστε 
QQMaxSSDEc ≤≥ ,|ˆ|  (6). 

Εφόσον 
QQSDEc ≤∈ ,ˆ  και )max(ˆ , QQSDEc ≤∉ , τότε, µέσω του Ορισµού 

3.11 και του γεγονότος ότι ≠≤ )max( , QQSDE Ø, )max(ˆ
, QQSDEd ≤∈∃  

τέτοια ώστε |ˆ||ˆ| cd > , η οποία, σε συνδυασµό µε την (6), µας δίνει 

ότι 
QQMaxSSDEd ≤> ,|ˆ|  (7). Όµως,  αφού )max(ˆ

, QQSDEd ≤∈ , από τον 

Ορισµό 3.12 έχουµε ότι 
QQMaxSSDEd ≤= ,|ˆ|  (8). Όπως βλέπουµε οι 

(7) και (8) αναιρούν η µια την άλλη, άρα καταλήγουµε σε άτοπο, 

εποµένως η δεύτερη περίπτωση ισχύει.  

 

Επίσης, ανακαλώντας τους ορισµούς των µέγιστων και ελάχιστων 

στοιχείων ενός µερικώς διατεταγµένου συνόλου (Ορισµοί 2.6, 2.7), για τις 

εκάστοτε µέγιστες ακολουθίες διακριτών στοιχείων ισχύει το παρακάτω 

θεώρηµα: 

 

Θεώρηµα 3.2: Έστω σύνολο Q  µερικώς διατεταγµένο ως προς Q≤ . Τότε, το 

πρώτο και το τελευταίο στοιχείο κάθε µέγιστης ακολουθίας διακριτών στοιχείων 
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του Q  µε βάση την Q≤ ,  αποτελεί, αντίστοιχα, ελάχιστο και µέγιστο στοιχείο του 

Q  µε βάση την Q≤ .  

Απόδειξη: Χρησιµοποιούµε τη µέθοδο της απαγωγής σε άτοπο. Έστω, 

λοιπόν, ότι 
QQ QQn SDESDEqqc ≤≤ ⊆∈′′′′=∃ ,,1 )max(),...,(ˆ , µε 1≥n , για την οποία 

ισχύει τουλάχιστον µια από τις παρακάτω προτάσεις: 

(1) Το nq ′′  δεν είναι µέγιστο στοιχείο του Q  µε βάση την Q≤ , δηλαδή 

z Q∃ ∈  µε nqz ′′≠ , τέτοιο ώστε zq Qn ≤′′ , 

(2) Το 1q ′′  δεν είναι ελάχιστο στοιχείο του Q  µε βάση την Q≤ , δηλαδή 

z Q′∃ ∈  µε 1qz ′′≠′ , τέτοιο ώστε 1qz Q ′′≤′ . 

Τώρα, αρκεί να αποδείξουµε ότι κάθε µια από τις προτάσεις (1) και (2) οδηγεί 

σε άτοπο. Συγκεκριµένα, έχουµε: 

a) Για την πρόταση (1): Εφόσον 
QQn SDEqqc ≤∈′′′′= ,1 ),...,(ˆ , τότε µε 

βάση τον Ορισµό 3.10 ισχύει ότι },...,1{, nkj ∈∀  µε kj ≠ , kj qq ′′≠′′  (3), 

καθώς και },...,1{, nml ∈∀  µε ml < , mQl qq ′′≤′′  (4). Όµως, αφού nqz ′′≠  

και zq Qn ≤′′ , τότε, µε βάση τις (3) και (4), καθώς και τις ιδιότητες της 

µεταβατικότητας και αντισυµµετρικότητας της Q≤  στο Q  (ως µερική 

διάταξη του Q ), προκύπτει ότι },...,1{ nt ∈∀ , zq Qt ≤′′  και tqz ′′≠  (5). 

Άρα, µέσω των (3), (4) και (5), η ακολουθία ),,...,(ˆ
1 zqqd n′′′′=  

αποτελεί ακολουθία διακριτών στοιχείων του Q  µε βάση την Q≤ , 

οπότε 
QQSDEd ≤∈ ,

ˆ . Όµως, όπως παρατηρούµε, |ˆ|1|ˆ||ˆ| ccd >+= , άρα 

)max(ˆ , QQSDEc ≤∉  (εφόσον παραβιάζεται ο Ορισµός 3.11), οπότε 

καταλήγουµε σε άτοπο. 

b) Για την πρόταση (2): Εφόσον 1qz ′′≠′  και 1qz Q ′′≤′ , τότε, µε βάση 

τις (3) και (4), καθώς και τις ιδιότητες της µεταβατικότητας και 

αντισυµµετρικότητας της Q≤  στο Q  (ως µερική διάταξη του Q ), 

προκύπτει ότι },...,1{ nt∈∀ , tQ qz ′′≤′  και tqz ′′≠′  (6). Άρα, µέσω των 

(3), (4) και (6), η ακολουθία ),...,,(ˆ 1 nqqze ′′′′′=  αποτελεί ακολουθία 

διακριτών στοιχείων του Q  µε βάση την Q≤ , οπότε 
QQSDEe ≤∈ ,ˆ . 
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Όµως, όπως βλέπουµε, |ˆ||ˆ|1|ˆ| cce >+= , άρα )max(ˆ , QQSDEc ≤∉  

(εφόσον παραβιάζεται ο Ορισµός 3.11), οπότε καταλήγουµε ξανά 

σε άτοπο. 

Εποµένως, αφού και στις δύο προτάσεις καταλήγουµε σε άτοπο, τότε δεν 

υπάρχει µέγιστη ακολουθία διακριτών στοιχείων του Q  µε βάση την Q≤  που 

να παραβιάζει το Θεώρηµα 3.2, άρα το θεώρηµα αυτό ισχύει.  

 

Όλοι οι επιπρόσθετοι ορισµοί, θεωρήµατα και λήµµατα που 

παραθέσαµε παραπάνω, αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο του παρακάτω 

θεωρήµατος, το οποίο και επιβεβαιώνει την αρχική µας υπόθεση: 

 

Θεώρηµα 3.3: Έστω σύνολο Q  µερικώς διατεταγµένο ως προς Q≤ , τέτοιο 

ώστε ≠≤ ),( QQActive Ø. Τότε, τα σύνολα },...,{ 1 nTTT =  και },...,{ 1 lVVV =  που 

επιστρέφονται από τους αλγόριθµους TOWMax και TOWMin αντίστοιχα, 

έχουν ίδιο µέγεθος και ίσο µε 
QQQActiveMaxSSDE ≤≤ ),,(  (δηλαδή 

QQQActiveMaxSSDEln ≤≤== ),,( ).  

Απόδειξη: Αποδεικνύουµε πρώτα ότι 
QQQActiveMaxSSDEn ≤≤= ),,( . Όπως ξέρουµε, 

το πεπερασµένο σύνολο QQActive Q ⊆≤ ),( , µέσω του Λήµµατος 2.2, είναι 

µερικώς διατεταγµένο ως προς Q≤ . Οπότε, αφού 

111 ),(),(),( −−⋅⋅⋅−−≤⊃⋅⋅⋅⊃−≤⊃≤ nQQQ TTQActiveTQActiveQActive  (1), από το 

Λήµµα 2.2 προκύπτει ότι και τα πεπερασµένα σύνολα 

1),( TQActive Q −≤ ,..., 11),( −−⋅⋅⋅−−≤ nQ TTQActive  είναι µερικώς διατεταγµένα ως 

προς Q≤  (2). Επίσης, µε βάση τη συνθήκη ικανοποίησης ≠A Ø για την 

εκτέλεση των Βηµάτων 2.1-2.4 του TOWMax, ισχύει ότι τα πεπερασµένα 

σύνολα 1),( TQActive Q −≤ ,..., 11),( −−⋅⋅⋅−−≤ nQ TTQActive  είναι και µη-κενά (3). 

Από την πρώτη εκτέλεση των Βηµάτων 2.1-2.4 του TOWMax, προκύπτει ότι 

το 1T  αποτελείται από τα µέγιστα στοιχεία του ),( QQActive ≤  µε βάση την Q≤ , 

όποτε, από τις (1),(2) και (3), καθώς και από το Λήµµα 3.5 και το Θεώρηµα 

3.2, έχουµε ότι )max( ),,(),,(,),( 1 QQQQQQ QActiveQActiveTQActive SDESDESDE ≤≤≤≤≤−≤ −⊆ , 

πρόταση από την οποία, µέσω της (3), του Λήµµατος 3.6(b) και του Ορισµού 
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3.12, προκύπτει ότι 
QQQQ QActiveTQActive MaxSSDEMaxSSDE ≤≤≤−≤ < ),,(,),( 1

 (4). Όµως, 

όπως είδαµε στον Ορισµό 3.11, ισχύει ότι ≠≤≤ )max( ),,( QQQActiveSDE Ø. Οπότε, 

δεδοµένης µιας ακολουθίας διακριτών στοιχείων 

QQQQ QActiveQActivet SDESDEqqa ≤≤≤≤ ⊂∈′′=′ ),,(),,(1 )max(),...,(ˆ , όπου  

QQQActiveMaxSSDEt ≤≤= ),,( , από το Θεώρηµα 3.2, τη συνθήκη (c) του Ορισµού 

3.10 και το Λήµµα 2.1(a) προκύπτει ότι 1Tqt ∈′ , καθώς και }1,...,1{ −∈∀ ti , 

1Tqi ∉′ . Άρα, η ακολουθία ),...,(ˆ
11 −′′=′ tqqb  ικανοποιεί τις τρεις συνθήκες του 

Ορισµού 3.10 για το 1),( TQActive Q −≤  και την Q≤ , οπότε 
QQ TQActiveSDEb ≤−≤∈′ ,),( 1

ˆ  

(5). Όπως βλέπουµε, εφόσον ),...,(ˆ
11 −′′=′ tqqb , τότε 

11|ˆ| ),,( −=−=′ ≤≤ QQQActiveMaxSSDEtb  (6), οπότε από τις (4),(5) και (6) έχουµε ότι 

1),,(,),( 1
−= ≤≤≤−≤ QQQQ QActiveTQActive MaxSSDEMaxSSDE  (7). Επίσης, από την m -οστή 

εκτέλεση των Βηµάτων 2.1-2.4 του TOWMax, όπου },...,2{ nm∈∀ , προκύπτει 

ότι το mT  αποτελείται από τα µέγιστα στοιχεία του 11),( −−⋅⋅⋅−−≤ mQ TTQActive  

µε βάση την Q≤ , όποτε, από τις (1),(2) και (3), καθώς και από το Λήµµα 3.5 

και το Θεώρηµα 3.2, ισχύει ότι αν 2>n , τότε }1,...,2{ −∈∀ nj , 

⊆≤−⋅⋅⋅−−≤ QjQ TTQActiveSDE ,),( 1
)max( ,),(,),( 1111 QjQQjQ TTQActiveTTQActive SDESDE ≤−⋅⋅⋅−−≤≤−⋅⋅⋅−−≤ −−

− , από 

την οποία, µέσω της (3), του Λήµµατος 3.6(b) και του Ορισµού 3.12, 

προκύπτει ότι αν 2>n , τότε }1,...,2{ −∈∀ nj , 

QjQQjQ TTQActiveTTQActive MaxSSDEMaxSSDE ≤−⋅⋅⋅−−≤≤−⋅⋅⋅−−≤ −
< ,),(,),( 111

 (8). Όµως, όπως 

ξέρουµε από τον Ορισµό 3.11, για 2>n  ισχύει ότι }1,...,2{ −∈∀ nj , 

≠≤−⋅⋅⋅−−≤ −
)max( ,),( 11 QjQ TTQActiveSDE Ø. Άρα, }1,...,2{ −∈∀ nj , όπου 2>n ,  αν 

QjQQjQ TTQActiveTTQActivet SDESDEqqa ≤−⋅⋅⋅−−≤≤−⋅⋅⋅−−≤ −−
⊂∈′′′′=′′ ,),(,),(1 1111

)max(),...,(ˆ  µια 

δεδοµένη µέγιστη ακολουθία διακριτών στοιχείων του 

11),( −−⋅⋅⋅−−≤ jQ TTQActive  µε βάση την Q≤  (µε  

QjQ TTQActiveMaxSSDEt ≤−⋅⋅⋅−−≤ −
= ,),( 11

), τότε, µέσω του Θεωρήµατος 3.2, της 

συνθήκης (c) του Ορισµού 3.10 και του Λήµµατος 2.1(a) έχουµε ότι jt Tq ∈′′ , 

καθώς και }1,...,1{ −∈∀ ti , ji Tq ∉′′ . Άρα, η ακολουθία ),...,(ˆ
11 −′′′′=′′ tqqb  ικανοποιεί 
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τις τρεις συνθήκες του Ορισµού 3.10 για το jQ TTQActive −⋅⋅⋅−−≤ 1),(  και την 

Q≤ , οπότε 
QjQ TTQActiveSDEb ≤⋅⋅⋅−−≤∈′′ ,),( 1

ˆ  (9). Απ’ ότι παρατηρούµε, εφόσον 

),...,(ˆ
11 −′′′′=′′ tqqb , τότε 11|ˆ| ,),( 11

−=−=′′ ≤−⋅⋅⋅−−≤ − QjQ TTQActiveMaxSSDEtb  (10), άρα από 

τις (8),(9),(10) έχουµε ότι αν 2>n , τότε }1,...,2{ −∈∀ nj , 

1,),(,),( 111
−= ≤−⋅⋅⋅−−≤≤−⋅⋅⋅−−≤ − QjQQjQ TTQActiveTTQActive MaxSSDEMaxSSDE  (11). Τέλος, από την 

ισχύουσα συνθήκη (β) του TOWMax, έχουµε ότι  

11),( −−⋅⋅⋅−−≤= nQn TTQActiveT  (12). Όµως, όπως ξέρουµε, το nT  αποτελείται 

από τα µέγιστα στοιχεία του 11),( −−⋅⋅⋅−−≤ nQ TTQActive  µε βάση την Q≤ , 

οπότε, από την (12) και το Λήµµα 2.1(a) προκύπτει ότι 

11),(, −−⋅⋅⋅−−≤∈∀ nQ TTQActiveyx  µε yx ≠ , ισχύει yx Q≤/  και xy Q≤/ , 

πρόταση από την οποία, µέσω του Ορισµού 3.10, έχουµε ότι 

QnQ TTQActiveSDEa ≤−⋅⋅⋅−−≤ −
∈∀ ,),( 11

ˆ , 1|ˆ| =a  (13). Οπότε, µε βάση την (13) και τον 

Ορισµό 3.11 καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 

QnQQnQ TTQActiveTTQActive SDESDE ≤−⋅⋅⋅−−≤≤−⋅⋅⋅−−≤ −−
= ,),(,),( 1111

)max( , άρα, µέσω του Λήµµατος 

3.6(a), 1,),( 11
=≤−⋅⋅⋅−−≤ − QnQ TTQActiveMaxSSDE  (14). Εφόσον 1>n  (από το Λήµµα 3.4), 

τότε, λαµβάνοντας υπόψη τις (7),(11) και (14), έχουµε:  

a) Αν 2=n , τότε από την (14) έχουµε ότι 1,),( 1
=≤−≤ QQ TQActiveMaxSSDE , 

οπότε η (7) µας δίνει ότι 11 ),,( −= ≤≤ QQQActiveMaxSSDE , άρα 

nMaxSSDE
QQQActive ==≤≤ 2),,( . 

b) Αν 2>n , τότε από τις (14) και (11) προκύπτει ότι 

1,),( 1
−=≤−≤ nMaxSSDE

QQ TQActive , οπότε η (7) µας δίνει ότι 

11 ),,( −=− ≤≤ QQQActiveMaxSSDEn , άρα nMaxSSDE
QQQActive =≤≤ ),,( . 

Οπότε, 
QQQActiveMaxSSDEn ≤≤= ),,( . Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία και 

για το σύνολο },...,{ 1 lVVV =  που επιστρέφει ο αλγόριθµος TOWMin, 

αποδεικνύεται, επίσης, ότι 
QQQActiveMaxSSDEl ≤≤= ),,( , από το οποίο και 

παίρνουµε τελικά ότι 
QQQActiveMaxSSDEln ≤≤== ),,( .  
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Έχοντας πλέον δηµιουργήσει, µέσω των αλγόριθµων TOWMax και 

TOWMin, δύο ολικές διατάξεις που σχετίζονται µε τη µερική διάταξη των 

ενεργών στοιχείων (εφόσον υπάρχουν τέτοια) ενός µη-κενού, πεπερασµένου 

και µερικώς διατεταγµένου συνόλου, τότε, σε συνδυασµό µε την υπόθεσή µας 

ότι η οθόνη µε τα πιθανά µη-ενεργά στοιχεία του συνόλου πρέπει να έπεται 

όλων των οθονών των πιθανών ενεργών, είναι απαραίτητη η κατασκευή µιας 

τελικής δοµής πληροφορίας που: 

a) Να σχετίζεται µε όλα τα στοιχεία (ενεργά και µη-ενεργά) του 

συνόλου, 

b) Να υπακούει σε µια από τις δύο (ολικές) διατάξεις των συνόλων-

αποτελεσµάτων των αλγόριθµων TOWMax και TOWMin, καθώς και 

στην υπόθεσή µας για τη διάταξη µεταξύ ενεργών και µη-ενεργών 

στοιχείων, και 

c) Να µπορούµε να καθορίσουµε µέσω αυτής την αλληλουχία οθονών 

αποτελεσµάτων.  

Αυτό µπορεί να γίνει µε τον αλγόριθµο FinalTotalOrder (FinTO) που 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.22, ο οποίος και χρησιµοποιεί έναν εκ των  

TOWMax και TOWMin για τη διάταξη των ενεργών στοιχείων. Απ’ ότι 

βλέπουµε, η επιλογή αυτή αφήνεται στο χρήστη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 94

Είσοδος: Μη-κενό και πεπερασµένο σύνολο Q  µερικώς διατεταγµένο ως προς Q≤ , boolean 

µεταβλητή FlagMaxMin (0 για χρήση TOWMax, 1 για χρήση TOWMin) 

Έξοδος: Σύνολο },...,{ 1 mFFF = , µε 1≥m , τέτοιο ώστε,  

(α) },...,1{, mji ∈∀  µε  ji ≠ , =∩ ji FF Ø 

(β) QF
m

k
k =

=
U

1

 

(γ) Η δυαδική σχέση F≤ , για την οποία  FYX ∈∀ , , YX F≤  αν YX
QMaxU≤  ή 

     YX
QMinU≤  ή  ),( QQInactiveX ≤=  (όπου 

QMaxU≤  και 
QMinU≤  οι µερικές διατάξεις 

     που κατασκευάζονται µέσω των Θεωρηµάτων 2.2 και 2.3 στο σύνολο 

     /)({ QWU Q ∈℘= Ø Www ∈′∀ ,|  µε ww ′≠ , να ισχύει ww Q ′≤/  και 

     )(} Qww Q ℘⊂≤/′ ), αποτελεί ολική διάταξη του F , τέτοια ώστε 1FF FFm ≤⋅⋅⋅≤  

Σώµα: 

Βήµα 1: =:F Ø, 0=i , ),(: QQActiveA ≤= , ),(: QQInactiveI ≤=  

Βήµα 2: Αν ≠A Ø, Ξεκίνα 

Βήµα 2.1: Αν FlagMaxMin = 0, Ξεκίνα  

Βήµα 2.1.1: },...,{ 1 nTTT =  το σύνολο-αποτέλεσµα του TOWMax 

Βήµα 2.1.2: Για nw ...1= , ww TF =  

Τελείωσε 

Αλλιώς, Ξεκίνα  

Βήµα 2.1.3: },...,{ 1 nVVV =  το σύνολο-αποτέλεσµα του TOWMin 

Βήµα 2.1.4: Για nw ...1= , 1+−= wnw VF  

Τελείωσε 

Βήµα 2.2: Πρόσθεσε τα nFF ,...,1  στο F , ni =:  

Τελείωσε 

Βήµα 3: Αν ≠I Ø, Ξεκίνα 

Βήµα 3.1: 1: += ii  

Βήµα 3.2: IFi =  

Βήµα 3.3: Πρόσθεσε το iF  στο F  

Τελείωσε 

Βήµα 4: Επέστρεψε },...,{ 1 mFFF = , όπου im =  

Εικόνα 3.22 - Ο αλγόριθµος FinTO 
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Απ’ ότι βλέπουµε, η διαδικασία του αλγόριθµου FinTO είναι πολύ απλή. 

Αρχικά, διαµερίζει το Q  στο ),( QQActive ≤  και στο ),( QQInactive ≤ . Έπειτα, αν 

το ),( QQActive ≤  είναι µη-κενό (οπότε και είναι εφαρµόσιµοι οι αλγόριθµοι 

TOWMax και TOWMin), εξετάζει, µέσω της µεταβλητής FlagMaxMin, ποιόν 

από τους αλγόριθµους TOWMax και TOWMin έχει επιλέξει ο χρήστης και, 

ανάλογα µε την παραπάνω επιλογή, προσθέτει στο, αρχικά κενό, F  τα 1>n  

στοιχεία-σύνολα του συνόλου που επιστρέφεται από τον επιλεγµένο 

αλγόριθµο ως αποτέλεσµα. Στη συνέχεια, αν το ),( QQInactive ≤  είναι µη-κενό, 

τότε το προσθέτει στο F . Όπως παρατηρούµε από τον FinTO, υπάρχουν 

τρεις διαφορετικές εκδοχές για το µέγεθος του },...,{ 1 mFFF =  που 

επιστρέφεται στο τέλος: 

a) Αν =≤ ),( QQActive Ø και ≠≤ ),( QQInactive Ø, τότε το µέγεθος του F  

είναι 1 (δηλαδή 1=m ) 

b) Αν ≠≤ ),( QQActive Ø και =≤ ),( QQInactive Ø, τότε το µέγεθος του F  

είναι n  (δηλαδή nm = ), όπου n  το ίδιο (από Θεώρηµα 3.3) µέγεθος 

των συνόλων-αποτελεσµάτων των αλγόριθµων TOWMax και 

TOWMin πάνω στο µη-κενό ),( QQActive ≤  

c) Αν ≠≤ ),( QQActive Ø και ≠≤ ),( QQInactive Ø, τότε το µέγεθος του F  

είναι 1+n  (δηλαδή 1+= nm ), όπου n  το ίδιο (από Θεώρηµα 3.3) 

µέγεθος των συνόλων-αποτελεσµάτων των αλγόριθµων TOWMax 

και TOWMin πάνω στο µη-κενό ),( QQActive ≤ . 

Τέλος, η δυαδική σχέση F≤  που επιλέξαµε για την ολική διάταξη του F , 

αποτελεί τη µετουσίωση της προϋπόθεσης για υπακοή στη µερική διάταξη των 

πιθανών ενεργών στοιχείων, καθώς και στην υπόθεσή µας για τη διάταξη 

µεταξύ ενεργών και µη-ενεργών στοιχείων, εφόσον λαµβάνει υπόψη της τις 

QMaxU≤  και 
QMinU≤ , οι οποίες και διατάσσουν ολικά τα σύνολα-αποτελέσµατα 

των TOWMax και TOWMin αντίστοιχα, καθώς και, µέσω της συνθήκης 

YX F≤  αν ),( QQInactiveX ≤= , θέτει το ),( QQInactive ≤  στην τελευταία θέση 

της διάταξης. 

Μέσω της χρησιµοποίησης ενός εκ των TOWMax και TOWMin για τη 

διάταξη των πιθανών ενεργών στοιχείων, καθώς και της τοποθέτησης των 
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ενδεχόµενων µη-ενεργών στοιχείων στο τελευταίο σύνολο της διάταξης, οι 

αποδείξεις των συνθηκών (α), (β) και (γ) του FinTO  είναι τετριµµένες, εφόσον 

βασίζονται απόλυτα στις αντίστοιχες ισχύουσες συνθήκες των  TOWMax και 

TOWMin. 

 

Παράδειγµα 3.9: Έστω το µη-κενό, πεπερασµένο σύνολο 

}}9,8{},7{},6{},5{},4,3{},2{},1{{/ =≈ XX , καθώς και η µερική διάταξή του 
XX ≈≤ /  

στο Παράδειγµα 3.7. Όπως βλέπουµε, }1{}4,3{ / XX ≈≤ , }4,3{}7{ / XX ≈≤ , 

}1{}7{ / XX ≈≤ , }5{)7{ / XX ≈≤ , }7{}6{ / XX ≈
≤ , }}9,8{},2{{),/( / =≤≈ ≈XXXXInactive  

καθώς και }}7{},6{},5{},4,3{},1{{),/( / =≤≈ ≈XXXXActive . Καθότι 

≠≤≈ ≈ ),/( / XXXXActive Ø, το σώµα του Βήµατος 2 του FinTO εκτελείται, οπότε: 

a) Αν FlagMaxMin = 0, τότε από την εκτέλεση του TOWMax στο 

),/( / XXXXActive ≈≤≈   (Παράδειγµα 3.8), έχουµε ότι },,{ 321 TTTT = , 

όπου }}5{},1{{1 =T , }}6{},4,3{{2 =T  και }}7{{3 =T , άρα 

}}5{},1{{11 == TF , }}6{},4,3{{22 == TF  και }}7{{33 == TF . 

b) Αν FlagMaxMin = 1, τότε από την εκτέλεση του TOWMin στο 

),/( / XXXXActive ≈≤≈   (Παράδειγµα 3.8), έχουµε ότι },,{ 321 VVVV = , 

όπου }}7{},6{{1 =V , }}5{},4,3{{2 =V  και }}1{{3 =V , άρα 

}}1{{31 ==VF , }}5{},4,3{{22 ==VF  και }}7{},6{{13 ==VF . 

Επίσης, εφόσον ≠≤≈ ≈ ),/( / XXXXInactive  Ø, εκτελείται και το σώµα του 

Βήµατος 3 του FinTO, άρα }}9,8{},2{{4 =F . Άρα, ανάλογα µε την τιµή του 

FlagMaxMin, το σύνολο },,,{ 4321 FFFFF =  που επιστρέφει ο FinTO στο Βήµα 

4, ισούται µε: 

a) }}}9,8{},2{{}},7{{}},6{},4,3{{}},5{},1{{{=F , αν FlagMaxMin = 0 

b) }}}9,8{},2{{}},7{},6{{}},5{},4,3{{}},1{{{=F , αν FlagMaxMin = 1 

Οι Εικόνες 3.23 και 3.24 παρουσιάζουν το διάγραµµα Hasse του F  µέσω της 

F≤  για FlagMaxMin = 0 και FlagMaxMin = 1 αντίστοιχα. Όπως βλέπουµε, και 

οι δύο ολικές διατάξεις σχετίζονται µε όλα τα στοιχεία του XX ≈/ , αποτελούν 

µεταβάσεις της µερικής διάταξης 
XX ≈≤ /  στο ),/( / XXXXActive ≈≤≈  και σέβονται 

την υπόθεσή µας για τη διάταξη µεταξύ ενεργών και µη-ενεργών στοιχείων.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 97

 

 

Εικόνα 3.23 – To διάγραµµα Hasse του },,,{ 4321 FFFFF =  µέσω της F≤  (FlagMaxMin =0) 

 

Εικόνα 3.24 - To διάγραµµα Hasse του },,,{ 4321 FFFFF =  µέσω της F≤  (FlagMaxMin =1) 

 

Όπως είδαµε από το παραπάνω παράδειγµα, αν και ο αλγόριθµος 

FinTO αντιστοιχεί µια µερική διάταξη µεταξύ των στοιχείων ενός συνόλου σε 

µια ολική διάταξη συνόλων που περιέχουν τα στοιχεία αυτά, ωστόσο, δεν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτούσιος για τη δηµιουργία της τελικής 

αλληλουχίας οθονών αποτελεσµάτων. Αυτό συµβαίνει γιατί, µέσω του 

Θεωρήµατος 3.1, µια προτίµηση ),( 1 PnYYP ≤×⋅⋅⋅×=  που εµπλέκει τις 

συναρτήσεις-χαρακτηριστικά nn YXfYXf →→ :,...,: 11 , αντικατοπτρίζεται σε 

F1 = {{1}} 

F3 = {{6},{7}} 

F2 = {{3,4},{5}} 

F4 = {{2},{8,9}} 

F1 = {{1},{5}} 

F3 = {{7}} 

F2 = {{3,4},{6}} 

F4 = {{2},{8,9}} 
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µια αντίστοιχη µερική διάταξη πάνω στο XX ≈/ , το οποίο αποτελείται από τις 

κλάσεις ισοδυναµίας του X  που δηµιουργούνται σε σχέση µε τις nff ,...,1 , και 

όχι σε µια µερική διάταξη πάνω στο X  αυτό καθαυτό. Έτσι, τα σύνολα-

στοιχεία του συνόλου F  που επιστρέφει ο FinTO περιέχουν κλάσεις 

ισοδυναµίας του XX ≈/  αντί για στοιχεία του X . Ωστόσο, µε βάση το γεγονός 

ότι δεδοµένης µιας οποιασδήποτε σχέσης ισοδυναµίας Q≈  στο X , Xx
QXx

=
≈∈
U

/

, 

µπορούµε, χωρίς απώλεια πληροφορίας, να δηµιουργήσουµε µια τελική 

αλληλουχία οθονών που περιέχουν τα αντικείµενα του X , η οποία και 

σχετίζεται µε την εκάστοτε δηλωµένη προτίµηση, µέσω του παρακάτω 

θεωρήµατος: 

 

Θεώρηµα 3.4: Έστω προτίµηση ),( 1 PnYYP ≤×⋅⋅⋅×=  που εµπλέκει τις 

συναρτήσεις-χαρακτηριστικά nn YXfYXf →→ :,...,: 11  των αντικειµένων του 

X . Επίσης, έστω 
XX ≈≤ /  η µερική διάταξη του συνόλου XX ≈/  των κλάσεων 

ισοδυναµίας στο X  που δηµιουργούνται σε σχέση µε τις nff ,...,1 , η οποία και 

αντικατοπτρίζει την P  στο XX ≈/  (Θεώρηµα 3.1). Αν },...,{ 1 mFFF = , όπου  

1≥m , το σύνολο που επιστρέφει ο αλγόριθµος FinTO έχοντας ως είσοδο το 

XX ≈/ , τότε για το σύνολο },...,{ 1 mOOMonitors = , όπου },...,1{ mi∈∀ , 

Xi XxxxO ≈∈∈= /|{  και  }iFx ∈ , ισχύει ότι: 

a) },...,1{, mkj ∈∀  µε kj ≠ , =∩ kj OO Ø , 

b) XO
m

l
l =

=
U

1

 , και 

c) Η δυαδική σχέση O≤  πάνω στο Monitors , τέτοια ώστε 

},...,1{, mrq ∈∀ , rOq OO ≤  άνν rFq FF ≤  , αποτελεί ολική διάταξη του 

Monitors , τέτοια ώστε  1OO OOm ≤⋅⋅⋅≤ .  

Απόδειξη: Αποδεικνύουµε κάθε περίπτωση χωριστά. Συγκεκριµένα: 

a) Από την ισχύουσα συνθήκη (β) του αλγόριθµου FinTO στην Εικόνα 

3.22, προκύπτει ότι },...,1{ mi∈∀ , Xi XF ≈⊂ / . Όµως, όπως 

ξέρουµε, XXyx ≈∈∀ /,  µε yx ≠ , ισχύει ότι =∩ yx Ø, άρα, µέσω 

της ισχύουσας συνθήκης (α) του αλγόριθµου FinTO στην Εικόνα 
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3.22, },...,1{, mkj ∈∀  µε kj ≠ , έχουµε =′∩′
∈′∈′
UU

kj FyFx

yx  Ø, οπότε, 

µέσω του ορισµού του },...,{ 1 mOOMonitors =  στο Θεώρηµα 3.4, 

έχουµε ότι },...,1{, mkj ∈∀  µε kj ≠ , =∩ kj OO Ø, οπότε, η πρώτη 

περίπτωση ισχύει. 

b) Από την ισχύουσα συνθήκη (β) του αλγόριθµου FinTO στην Εικόνα 

3.22, έχουµε ότι X

m

k
k XF ≈=

=

/
1
U  (1). Όµως, εφόσον από τον ορισµό 

του },...,{ 1 mOOMonitors =  ισχύει ότι },...,1{ mi∈∀ , U
iFx

i xO
∈′

′=  , τότε, 

µε βάση την (1) και το γεγονός ότι },...,1{, mkj ∈∀  µε kj ≠ , 

=∩ kj OO Ø, προκύπτει ότι XzO
XXz

m

k
k ==

≈∈=
UU

/1

, άρα και η δεύτερη 

περίπτωση ισχύει. 

c) Από την ισχύουσα συνθήκη (γ) του αλγόριθµου FinTO στην Εικόνα 

3.22, έχουµε ότι η F≤  είναι ολική διάταξη του },...,{ 1 mFFF = , τέτοια 

ώστε 1FF FFm ≤⋅⋅⋅≤ . Άρα, εφόσον },...,{ 1 mOOMonitors = , τότε, µε 

βάση τον ορισµό της O≤  στο Θεώρηµα 3.4, η O≤  αποτελεί ολική 

διάταξη του συνόλου Monitors , και, συγκεκριµένα 1OO OOm ≤⋅⋅⋅≤ . 

Οπότε, και η τρίτη περίπτωση ισχύει.  

 

∆ιαισθητικά, το Θεώρηµα 3.4 συνδυάζει την ολική διάταξη του F  µε 

την ισοδυναµία που χαρακτηρίζει τα στοιχεία του X  που ανήκουν στην ίδια 

κλάση ισοδυναµίας στο XX ≈/ , για τη δηµιουργία της τελικής αλληλουχίας 

οθονών αντικειµένων. Συγκεκριµένα, στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κλάση 

ισοδυναµίας ή σε διαφορετικές κλάσεις που ανήκουν στο ίδιο σύνολο του F , 

τοποθετούνται στην ίδια αντίστοιχη οθόνη του συνόλου Monitors . Επίσης, η 

O≤  που διατάσσει ολικά τις οθόνες του Monitors , αποτελεί τη µετάβαση της 

F≤  στο σύνολο αυτό, οπότε και η τελική αλληλουχία οθονών σχετίζεται άµεσα 

µε την προσέγγιση που παρουσιάσαµε στην ενότητα αυτή. Με βάση, τώρα, τη 

χρησιµοποίηση του αλγόριθµου FinTO (και, εµµέσως, των αλγόριθµων 

TOWMax και TOWMin) για τον καθορισµό των περιεχόµενων των οθονών της 
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τελικής αλληλουχίας, η σηµασιολογία της τελικής διάταξης-συσχέτισης των 

διαθέσιµων αντικειµένων µέσω των οθονών αυτών στηρίζεται σε δύο βασικά 

σηµεία: 

a) Κάθε αντικείµενο µιας συγκεκριµένης οθόνης της αλληλουχίας είναι 

προτιµότερο κάθε αντικειµένου που περιέχεται σε οθόνη που 

βρίσκεται σε χαµηλότερη θέση στην αλληλουχία αυτή. Αυτό 

επιτυγχάνεται µέσω της τοποθέτησης των µη-ενεργών στοιχείων, τα 

οποία και αποτελούν τα χειρότερα αποτελέσµατα για το χρήστη, 

στην τελευταία οθόνη της αλληλουχίας και την ολική διάταξη των 

υπόλοιπων οθονών, οι οποίες και περιέχουν τα ενεργά στοιχεία, 

µέσω του TOWMax ή του TOWMin. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουµένως, η σηµασιολογία της ολικής διάταξης των ενεργών 

στοιχείων διαφέρει ανάλογα µε το ποιος από τους δύο παραπάνω 

αλγόριθµους χρησιµοποιείται, ωστόσο ανταποκρίνεται επαρκώς στη 

µερική διάταξη που αναπαριστά την προτίµηση του χρήστη. 

b) Σε κάθε οθόνη της αλληλουχίας, κανένα από τα αντικείµενα που 

περιέχονται δεν είναι προτιµότερο από τα υπόλοιπα, καθότι είτε 

ανήκουν στην ίδια κλάση ισοδυναµίας, είτε οι κλάσεις ισοδυναµίας 

όπου ανήκουν βρίσκονται στο ίδιο σύνολο-στοιχείο της ολικής 

διάταξης µέσω του FinTO. Με βάση το γεγονός αυτό, κάθε οθόνη 

της αλληλουχίας παρέχει ένα σύνολο από ισοδύναµες εναλλακτικές 

απαντήσεις στο χρήστη, από τις οποίες και µπορεί να επιλέξει 

όποια αυτός επιθυµεί. 

 

Παράδειγµα 3.10: Έστω το σύνολο }}9,8{},7{},6{},5{},4,3{},2{},1{{/ =≈ XX , 

καθώς και η µερική διάταξή του 
XX ≈≤ /  στο Παράδειγµα 3.7, όπου, όπως 

είδαµε στο παράδειγµα αυτό, η 
XX ≈≤ /  αποτελεί τον αντικατοπτρισµό της 

προτίµησης ),(
2212 PYYP ≤×=  στο XX ≈/  (Θεώρηµα 3.1). Όπως είδαµε στο 

Παράδειγµα 3.9, εφαρµόζοντας τον FinTO στο XX ≈/ , υπάρχουν δύο δυνατές 

εκδοχές του συνόλου-αποτελέσµατος },,,{ 4321 FFFFF = , ανάλογα µε την 

επιλογή του χρήστη για τη διάταξη των ενεργών στοιχείων του XX ≈/  µέσω 

του TOWMax ή του TOWMin. Συγκεκριµένα: 
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a) Αν FlagMaxMin = 0, τότε 

}}}9,8{},2{{}},7{{}},6{},4,3{{}},5{},1{{{=F , και 

b) Αν FlagMaxMin = 1, τότε 

}}}9,8{},2{{}},7{},6{{}},5{},4,3{{}},1{{{=F . 

Οι παραπάνω δύο πιθανές εκδοχές του },,,{ 4321 FFFFF =  στην έξοδο του 

FinTO, µας οδηγούν, µέσω του Θεωρήµατος 3.4, σε, επίσης, δύο δυνατές 

εκδοχές του },,,{ 4321 OOOOMonitors = . Συγκεκριµένα: 

a) Αν }}}9,8{},2{{}},7{{}},6{},4,3{{}},5{},1{{{=F  (δηλαδή αν 

FlagMaxMin = 0), τότε }}9,8,2{},7{},6,4,3{},5,1{{=Monitors , και 

b) Αν }}}9,8{},2{{}},7{},6{{}},5{},4,3{{}},1{{{=F  (δηλαδή αν 

FlagMaxMin = 1), τότε }}9,8,2{},7,6{},5,4,3{},1{{=Monitors . 

Με βάση το παραπάνω γεγονός, καταλήγουµε σε δύο τελικές αλληλουχίες 

οθονών αποτελεσµάτων που σχετίζονται µε την ),(
2212 PYYP ≤×=  του 

Παραδείγµατος 3.7, οι οποίες, όµως, έχουν το ίδιο πλήθος οθονών. Οι Εικόνες 

3.25 και 3.26 παρουσιάζουν το διάγραµµα Hasse του 

},,,{ 4321 OOOOMonitors =  µέσω της O≤ , στην περίπτωση που στην είσοδο 

του FinTO έχουµε FlagMaxMin = 0 και FlagMaxMin = 1 αντίστοιχα. Απ’ ότι 

παρατηρούµε και στις δύο εικόνες, η διάταξη των αντικειµένων του 

}9,8,7,6,5,4,3,2,1{=X , µέσω των οθονών στις οποίες ανήκουν, είναι πλέον 

ξεκάθαρη.  

 

Εικόνα 3.25 - To διάγραµµα Hasse του },,,{ 4321 OOOOMonitors =  µέσω της O≤  
(FlagMaxMin =0) 

Ο1 = {1,5} 

Ο3 = {7} 

Ο2 = {3,4,6} 

Ο4 = {2,8,9} 
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Εικόνα 3.26 - To διάγραµµα Hasse του },,,{ 4321 OOOOMonitors =  µέσω της O≤  
(FlagMaxMin =1) 

 

3.2.3 Κατασκευή της ∆ιάταξης που χαρακτηρίζει την ∆ηλωµένη 
Προτίµηση του Χρήστη 

 
Όπως είδαµε προηγουµένως, µέσω του Ορισµού 3.8 προσδιορίσαµε 

την έννοια της προτίµησης στο συναρτησιακό πλαίσιο ως µια µερική διάταξη 

του καρτεσιανού γινοµένου των συνόλων άφιξης των συναρτήσεων-

χαρακτηριστικών που εµπλέκονται σ’ αυτή. Επίσης, στηριζόµενοι στον 

παραπάνω ορισµό, στην Ενότητα 3.2.2 αναλύσαµε την τυπική διαδικασία της 

διάταξης των διαθέσιµων αντικειµένων, καθώς και τη δηµιουργία της 

αντίστοιχης ολικής διάταξης οθονών αποτελεσµάτων, µε βάση µια δηλωµένη 

προτίµηση. Ολοκληρώνοντας την προσέγγισή µας πάνω στις προτιµήσεις και 

τις διατάξεις που αυτές επιφέρουν, στην ενότητα αυτή παραθέτουµε τις 

µεθόδους κατασκευής της µερικής διάταξης που χαρακτηρίζει µια προτίµηση 

του δικού µας θεωρητικού πλαισίου. 

∆ιαισθητικά, µια προτίµηση του πλαισίου µας, η οποία και εµπλέκει ένα 

σύνολο από συναρτήσεις που χαρακτηρίζουν τα διαθέσιµα αντικείµενα, 

µπορεί να εκφραστεί από τον εκάστοτε χρήστη µε δύο πιθανούς τρόπους: 

a) Ο άµεσος (explicit) τρόπος: Ο χρήστης δηλώνει την επιθυµία του 

κατευθείαν πάνω στις τιµές του καρτεσιανού γινοµένου των 

Ο1 = {1} 

Ο3 = {6,7} 

Ο2 = {3,4,5} 

Ο4 = {2,8,9} 
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συνόλων άφιξης των εµπλεκόµενων συναρτήσεων-

χαρακτηριστικών, και 

b) Ο έµµεσος (implicit) τρόπος: Ο χρήστης δηλώνει την επιθυµία του 

στις τιµές του συνόλου άφιξης κάθε εµπλεκόµενης συνάρτησης-

χαρακτηριστικού χωριστά, καθώς επίσης και  µεταξύ των 

συναρτήσεων αυτών. 

Απ’ ότι βλέπουµε, ο πρώτος τρόπος, σε αντίθεση µε τον δεύτερο, οδηγεί σε 

άµεση κατασκευή της µερικής διάταξης που αναπαριστά τη δηλωµένη 

προτίµηση, εφόσον οι επιθυµίες του χρήστη σχετίζονται απευθείας µε το 

καρτεσιανό γινόµενο των συνόλων άφιξης των εµπλεκόµενων συναρτήσεων-

χαρακτηριστικών. Όµως, από την άλλη µεριά, ο δεύτερος τρόπος προσεγγίζει 

πληρέστερα τα παραδείγµατα προτιµήσεων στην καθηµερινή ζωή. Π.χ., ένας 

άνθρωπος που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, συνήθως εκφράζει την 

προτίµησή του σε κάθε χαρακτηριστικό χωριστά (π.χ., ποιές µάρκες 

αυτοκινήτων επιθυµεί, πόσα λεφτά περίπου πρέπει να κάνει, αν θέλει να 

παίρνει αµόλυβδη βενζίνη ή όχι, ποιές χρονιές έκδοσης τον ενδιαφέρον πιο 

πολύ, κτλ.) και µεταξύ των χαρακτηριστικών αυτών, ποια θεωρεί ως πιο 

σηµαντικά και ποια λιγότερο σηµαντικά έως αδιάφορα (π.χ., να θεωρεί την 

τιµή του αυτοκινήτου ως τον πιο σηµαντικό παράγοντα, τη µάρκα του 

αυτοκινήτου και τη χρονιά έκδοσης ως εξίσου σηµαντικά, να αδιαφορεί για την 

προτίµησή του πάνω στη δυνατότητα χρήσης αµόλυβδης βενζίνης σε σχέση 

µε τα άλλα χαρακτηριστικά, κτλ.). Με βάση το γεγονός αυτό, σε περίπτωση 

που ακολουθείται ο δεύτερος τρόπος από το χρήστη, είναι απαραίτητη η 

θεµελίωση µιας τυπικής διαδικασίας για την κατασκευή της µερικής διάταξης 

που αναπαριστά µια δηλωµένη προτίµηση, συνδυάζοντας τις προτιµήσεις που 

ο χρήστης εκφράζει στο σύνολο άφιξης κάθε συνάρτησης-χαρακτηριστικού µε 

την προτίµησή του µεταξύ των χαρακτηριστικών αυτών. Μεταφράζοντας το 

πρόβληµα αυτό στο δικό µας πλαίσιο, δεδοµένης µιας προτίµησης 

),( 1 PnYYP ≤×⋅⋅⋅×=  που εµπλέκει τις συναρτήσεις-χαρακτηριστικά 

nn YXfYXf →→ :,...,: 11 , επιζητούµε την κατασκευή της P≤  (η οποία και 

αναπαριστά την P  στο nYY ×⋅⋅⋅×1 ), µέσω: 

a) Tων προτιµήσεων του χρήστη πάνω στις τιµές καθενός από τα 

σύνολα nYY ,...,1 . Οι προτιµήσεις αυτές ονοµάζονται ατοµικές 
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προτιµήσεις της P , και },...,1{ ni∈∀  η ατοµική προτίµηση που 

αντιστοιχεί στο σύνολο iY  συµβολίζεται ως ),( iY
i

Pi
Y YP ≤= , όπου 

iYP
≤  η µερική διάταξη που την αναπαριστά στο σύνολο αυτό. 

b) Της προτίµησης του χρήστη µεταξύ των εµπλεκόµενων 

συναρτήσεων nff ,...,1 . Η προτίµηση αυτή ονοµάζεται προτίµηση 

εµπλεκόµενων συναρτήσεων της P , και συµβολίζεται ως 

),( SP
S SP ≤= , όπου },...,{ 1 nffS =  και SP

≤  η µερική διάταξη που την 

αναπαριστά στο S .  

 

Η πρώτη µας ενέργεια για την κατασκευή της P≤  στο nYY ×⋅⋅⋅×1  είναι ο 

καθορισµός µιας ολικής διάταξης των συναρτήσεων-χαρακτηριστικών του S . 

Εφόσον το S  αποτελεί το σύνολο των εµπλεκόµενων συναρτήσεων-

χαρακτηριστικών της P , τότε µπορούµε, ευλόγως, να θεωρήσουµε ότι είναι 

µη-κενό και πεπερασµένο, καθότι κάθε προτίµηση σχετίζεται µε ένα 

συγκεκριµένο αριθµό χαρακτηριστικών. Άρα, εφόσον, όπως είδαµε 

παραπάνω, το S  είναι και µερικώς διατεταγµένο ως προς SP
≤ , η επίτευξη της 

παραπάνω ολικής διάταξης µπορεί να γίνει µε την εφαρµογή του αλγόριθµου 

FinTO της Εικόνας 3.22 στο S . Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό, ακολουθεί 

ένα ενδεικτικό παράδειγµα: 

 

Παράδειγµα 3.11: Έστω η προτίµηση ),(
3413 PYYP ≤×⋅⋅⋅×=  που εµπλέκει τις 

συναρτήσεις-χαρακτηριστικά 4411 :,...,: YXfYXf →→  των αντικειµένων του 

X , καθώς και ),(
3

3 SP
S SP ≤= , όπου },...,{ 41 ffS = , η προτίµηση εµπλεκόµενων 

συναρτήσεων της 3P , όπου 13
3

ff SP
≤ , 12

3
ff SP

≤  και 24
3

ff SP
≤  (εφόσον η SP3

≤  

είναι µεταβατική στο S , ως µερική διάταξή του, ισχύει κι ότι  14
3

ff SP
≤ ). Η 

Εικόνα 3.27 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του S  µέσω της SP3
≤ . 
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Εικόνα 3.27 - Το διάγραµµα Hasse του },...,{ 41 ffS =  µέσω της SP3
≤  

Όπως είδαµε στην προηγούµενη ενότητα, υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές του 

συνόλου-αποτελέσµατος του αλγόριθµου FinTO, ανάλογα µε το ποιος από 

τους αλγόριθµους TOWMin και ΤΟWMax επιλέγεται για την ολική διάταξη των 

ενεργών στοιχείων του µερικώς διατεταγµένου συνόλου που λαµβάνει ως 

είσοδο. Συγκεκριµένα, για το },...,{ 41 ffS =  έχουµε τις δύο παρακάτω πιθανές 

εκδοχές για το σύνολο-αποτέλεσµα },,{ 321
SSSS FFFF =  του FinTO, το οποίο, 

µε βάση την ισχύουσα συνθήκη (γ) του FinTO, είναι ολικώς διατεταγµένο ως 

προς F≤  (συγκεκριµένα S
F

S
F

S FFF 123 ≤≤ ): 

a) }}{},,{},{{ 4321 ffffF S = , όπου }{},{}{ 1324 ffff FF ≤≤ , στην 

περίπτωση που επιλέχτηκε ο αλγόριθµος ΤΟWMax 

b) }},{},{},{{ 4321 ffffF S = , όπου }{}{},{ 1243 ffff FF ≤≤ , στην 

περίπτωση που επιλέχτηκε ο αλγόριθµος ΤΟWMin 

Οι Εικόνες 3.28 και 3.29 παρουσιάζουν το διάγραµµα Hasse των δύο 

εκδοχών του },,{ 321
SSSS FFFF =  µέσω της F≤ , όπου και φαίνεται ξεκάθαρα η 

ολική διάταξή τους.  

 

f4 

f2 f3 

f1 
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Εικόνα 3.28 - Το διάγραµµα Hasse του }}{},,{},{{ 4321 ffffF S =  µέσω της F≤  (περίπτωση 
επιλογής TOWMax) 

 

Εικόνα 3.29 - Το διάγραµµα Hasse του }},{},{},{{ 4321 ffffF S =  µέσω της F≤  (περίπτωση 
επιλογής TOWMin) 

 
Παραπάνω είδαµε, µέσω του αλγόριθµου FinTO, πώς µπορούµε να 

καθορίσουµε µια ολική διάταξη που σχετίζεται µε τις συναρτήσεις-

χαρακτηριστικά που εµπλέκονται στην προτίµηση P  σε σχέση µε την SP . 

Ωστόσο, η ολική διάταξη αυτή δεν συσχετίζει στοιχεία του S , αλλά υποσύνολα 

του S . Με βάση, λοιπόν, το γεγονός αυτό, µπορούµε να κάνουµε δύο εύλογες 

θεωρήσεις για τη σχέση των συναρτήσεων-χαρακτηριστικών µε βάση την P : 

a) ∆ύο συναρτήσεις-χαρακτηριστικά που ανήκουν στο ίδιο σύνολο-

στοιχείο του SF , όπου SF  το αποτέλεσµα του αλγόριθµου FinTO µε 

είσοδο το S , είναι ισοδύναµες για την P , και 

b) Συναρτήσεις-χαρακτηριστικά που ανήκουν σε ένα σύνολο-στοιχείο  

A  του SF , θεωρούνται πιο σηµαντικές από άλλες που ανήκουν στο 

σύνολο-στοιχείο B  του SF  για την P , όταν το B  υπολείπεται του A  

µέσω της F≤  (δηλαδή AB F≤ ). 

F1
S = {f1} 

F3
S = {f3,f4} 

F2
S = {f2} 

F1
S = {f1} 

F3
S = {f4} 

F2
S = {f2,f3} 
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Π.χ., στο Παράδειγµα 3.11, αν }}{},,{},{{},,{ 4321321 ffffFFFF SSSS == , όπου 

}{},{}{ 1324 ffff FF ≤≤ , για την προτίµηση 3P  έχουµε ότι οι 2f  και 3f  είναι 

ισοδύναµες και πιο σηµαντικές από την 4f , καθώς και η 1f  είναι πιο 

σηµαντική από τις 432 ,, fff . Αναλόγως, αν 

}},{},{},{{},,{ 4321321 ffffFFFF SSSS == , όπου }{}{},{ 1243 ffff FF ≤≤ , για την 

3P  έχουµε ότι οι 3f  και 4f  είναι ισοδύναµες, η 2f  είναι πιο σηµαντική από τις 

43 , ff , καθώς και η 1f  είναι πιο σηµαντική από τις 432 ,, fff . 

Έχοντας, τώρα, την συνολική εποπτεία για τη σχέση των 

εµπλεκόµενων συναρτήσεων της P  µέσω της SP , η κατασκευή της µερικής 

διάταξης P≤  µε βάση τις ατοµικές προτιµήσεις ),(),...,,( 1
1

1 nY
n

Y Pn
Y

P
Y YPYP ≤=≤=  

της P , µπορεί να γίνει ακολουθώντας τα παρακάτω δύο βήµατα: 

1. Για κάθε στοιχείο-σύνολο του SF  κατασκευάζουµε τη διάταξη µέσω 

συντεταγµένων (Ορισµός 2.10) των αντίστοιχων συνόλων άφιξης 

των συναρτήσεων-χαρακτηριστικών που περιέχονται στο σύνολο 

αυτό, τα οποία και είναι µερικώς διατεταγµένα ως προς τις ανάλογες 

ατοµικές προτιµήσεις της P . Με τον τρόπο αυτό, διατηρείται η 

διαισθητική ισοδυναµία µεταξύ των συναρτήσεων αυτών, εφόσον, 

σηµασιολογικά, η διάταξη µέσω συντεταγµένων δεν θεωρεί καµία 

συνιστώσα µερική διάταξη σηµαντικότερη από τις υπόλοιπες. 

2. Έπειτα, έχοντας κατασκευάσει την διάταξη µέσω συντεταγµένων για 

κάθε στοιχείο-σύνολο του SF , η P≤  αποτελεί τη λεξικογραφική 

διάταξη (Ορισµός 2.11) των διατάξεων αυτών, κρατώντας τη σειρά 

διάταξης των αντίστοιχων στοιχείων-συνόλων του SF  µέσω της 

F≤ . Με τον τρόπο αυτό, διατηρείται και η ιεραρχία των 

συναρτήσεων-χαρακτηριστικών µε βάση την F≤ . 

Εφόσον, όµως, για το },...,{ 1
S

m
SS FFF =  ισχύει ότι S

FF
S

m FF 1≤⋅⋅⋅≤  (συνθήκη 

(γ) του FinTO), όλη η παραπάνω µεθοδολογία για την κατασκευή της P≤   που 

αναπαριστά την P  στο nYY ×⋅⋅⋅×1 , µπορεί να συνοψιστεί στον παρακάτω 

ορισµό: 
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Ορισµός 3.13: Έστω προτίµηση ),( 1 PnYYP ≤×⋅⋅⋅×=  που εµπλέκει τις 

συναρτήσεις-χαρακτηριστικά nn YXfYXf →→ :,...,: 11  των αντικειµένων του 

X , ),( SP
S SP ≤= , όπου },...,{ 1 nffS = , η προτίµηση εµπλεκόµενων 

συναρτήσεων της P , ),(),...,,( 1
1

1 nY
n

Y Pn
Y

P
Y YPYP ≤=≤=  οι ατοµικές προτιµήσεις 

της P  και },...,{ 1
S

m
SS FFF = , όπου 1≥m , το σύνολο-αποτέλεσµα του 

αλγόριθµου FinTO (Εικόνα 3.22) µε είσοδο το S . Τότε, αν ⊗  και f  οι τελεστές 

της διάταξης µέσω συντεταγµένων και της λεξικογραφικής διάταξης αντίστοιχα,  

η P≤  αποτελεί την µερική διάταξη του συνόλου nm YYCOCO ×⋅⋅⋅×=⋅⋅⋅ 11 ff , 

όπου },...,1{ mi∈∀ , j
Ff

i YCO
S

ij∈
⊗=  και },...,1{ nj∈ .  

 

Παράδειγµα 3.12: Έστω ξανά η προτίµηση ),(
3413 PYYP ≤×⋅⋅⋅×=  του 

Παραδείγµατος 3.11 και έστω, τώρα, ότι },{1 baY = , },{2 dcY = , },{3 feY = , 

},{4 hgY = , καθώς και ),( 1
3

1
13 YP

Y YP ≤= , ),( 2
3

2
23 YP

Y YP ≤= , ),( 3
3

3
33 YP

Y YP ≤= , 

),( 4
3

4
43 YP

Y YP ≤=  οι ατοµικές προτιµήσεις της 3P , όπου ab YP 1
3

≤ , cd YP 2
3

≤ , 

ef YP 3
3

≤  και gh YP 4
3

≤  αντίστοιχα. Όπως είδαµε στο Παράδειγµα 3.11, 

υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές του συνόλου-αποτελέσµατος 

},,{ 321
SSSS FFFF =  του αλγόριθµου FinTO µε βάση την προτίµηση 

),(
3

3 SP
S SP ≤= , όπου },...,{ 41 ffS = : 

a) }}{},,{},{{ 4321 ffffF S = , στην περίπτωση επιλογής του 

αλγόριθµου TOWMax για τη διάταξη των ενεργών στοιχείων του S  

µε βάση την SP3
≤ . 

b) }},{},{},{{ 4321 ffffF S = , στην περίπτωση επιλογής του 

αλγόριθµου TOWMin για τη διάταξη των ενεργών στοιχείων του S  

µε βάση την SP3
≤ . 

Μέσω του παραπάνω γεγονότος και του Ορισµού 3.13, έχουµε και δύο 

πιθανές εκδοχές της µερικής διάταξης 
3P≤  πάνω στο 41 YY ×⋅⋅⋅× . 

Συγκεκριµένα, δεδοµένου ότι },...,1{ nl ∈∀ , το σύνολο άφιξης iY  της 
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συνάρτησης-χαρακτηριστικού if  είναι µερικώς διατεταγµένο ως προς iYP3
≤ , 

έχουµε: 

a) Αν }}{},,{},{{ 4321 ffffF S = , τότε η  
3P≤  αποτελεί τη µερική διάταξη 

του 4321321 )( YYYYCOCOCO ffff ⊗= , και 

b) Αν }},{},{},{{ 4321 ffffF S = , τότε η  
3P≤  αποτελεί τη µερική διάταξη 

του )( 4321321 YYYYCOCOCO ⊗= ffff . 

Οι Εικόνες 3.30 και 3.31 παρουσιάζουν το διάγραµµα Hasse του 41 YY ×⋅⋅⋅×  

(συµπεριλαµβανοµένου και του )( 41 YYbottom ×⋅⋅⋅× ) µέσω της 
3P≤ , µε βάση τις 

δύο παραπάνω εκδοχές του },,{ 321
SSSS FFFF = , όπου και στις δύο το 

)( 41 YYbottom ×⋅⋅⋅×  είναι µη-διατασσόµενο σε σχέση µε τα υπόλοιπα στοιχεία 

του 41 YY ×⋅⋅⋅×  (Πρόταση 3.1). Εδώ, αξίζει να σηµειώσουµε ότι στην 

κατασκευή αυτή δεν συµπεριλήφθηκαν τα στοιχεία-πυθµένες των 41 ,...,YY , 

εφόσον, µέσω του Ορισµού 3.5 και της Πρότασης 3.1, σχετίζονται µόνο µε το 

)( 41 YYbottom ×⋅⋅⋅×  και δεν διατάσσονται σε σχέση µε τις αντίστοιχες ατοµικές 

προτιµήσεις της P .  

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 110

 

Εικόνα 3.30 - Το διάγραµµα Hasse του 41 YY ×⋅⋅⋅×  µέσω της 
3P≤  (για 

}}{},,{},{{ 4321 ffffF S = ) 

 
 

 

 

(α,c,e,g) 

bottom(Y1×⋅⋅⋅×Y4) 

(α,c,f,g) (α,d,e,g) 

(α,d,f,g) 

(α,c,e,h) 

(α,c,f,h) (α,d,e,h) 

(α,d,f,h) 

(b,c,e,g) 

(b,c,f,g) (b,d,e,g) 

(b,d,f,g) 

(b,c,e,h) 

(b,c,f,h) (b,d,e,h) 

(b,d,f,h) 
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Εικόνα 3.31 - Το διάγραµµα Hasse του 41 YY ×⋅⋅⋅×  µέσω της 
3P≤  (για 

}},{},{},{{ 4321 ffffF S = ) 

 

 

 

(b,d,f,h) 

(α,c,e,g) 

bottom(Y1×⋅⋅⋅×Y4) 

(α,c,e,h) (α,c,f,g) 

(α,c,f,h) 

(α,d,e,g) 

(α,d,e,h) (α,d,f,g) 

(α,d,f,h) 

(b,c,e,g) 

(b,c,e,h) (b,c,f,g) 

(b,c,f,h) 

(b,d,e,g) 

(b,d,e,h) (b,d,f,g) 
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3.3 Συµπεράσµατα 
 

Στο κεφάλαιο αυτό είδαµε σε πλήρη εφαρµογή τις έννοιες που 

εισαγάγαµε στο Κεφάλαιο 2 για τη θεµελίωση και αναπαράσταση των 

προτιµήσεων ως µερικές διατάξεις στο συναρτησιακό περιβάλλον. Το πιο 

σηµαντικό γεγονός πάνω στη θεµελίωση αυτή είναι η ανεξαρτησία των 

προτιµήσεων σε σχέση µε το εκάστοτε σύνολο των διαθέσιµων αντικειµένων, 

το οποίο και προσδίδει ευελιξία για πιο γενικευµένους προσδιορισµούς τους. 

Επίσης, µε βάση τον ορισµό της προτίµησης στο συναρτησιακό πλαίσιο και 

στηριζόµενοι στις έννοιες της σχέσης ισοδυναµίας και του οµοιοµορφισµού 

µερικών διατάξεων από το Κεφάλαιο 2, παρουσιάσαµε µια συγκεκριµένη 

µεθοδολογία για την τελική διάταξη των εκάστοτε διαθέσιµων αντικειµένων, 

καθώς και αναπτύξαµε έναν συγκεκριµένο τρόπο κατασκευής της µερικής 

διάταξης που αναπαριστά µια προτίµηση σε ένα συγκεκριµένο σύνολο τιµών. 

Με βάση τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι η 

θεωρητική µας προσέγγιση αποτελεί ένα ικανοποιητικό πλαίσιο για την έννοια 

και τη διαχείριση των προτιµήσεων σε ένα τόσο γενικό µοντέλο δεδοµένων 

όπως είναι το συναρτησιακό, για τους παρακάτω λόγους: 

1) Η ανεξαρτησία του ορισµού των προτιµήσεων σε σχέση µε τα 

εκάστοτε διαθέσιµα αντικείµενα, καλύπτει και τις αρκετά συνήθεις 

καταστάσεις όπου τα διαθέσιµα αντικείµενα δεν είναι γνωστά, 

2) Η µεθοδολογία για την τελική διάταξη των διαθέσιµων αντικειµένων 

µέσω ορισµένων προτιµήσεων είναι γενική και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για οποιαδήποτε προτίµηση του πλαισίου µας, 

3) ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ίδια τη διάταξη των συναρτήσεων-

χαρακτηριστικών, το οποίο προσιδιάζει σε εφαρµογές όπου το 

σχήµα περιγραφής των αντικειµένων καθορίζει τη σηµασία τους, 

όπως αυτές του Σηµασιολογικού Ιστού.  

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

 113

Κεφάλαιο 4  
 

Επισκόπηση Σχετικών Προσεγγίσεων 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύουµε τις σχετικές προσεγγίσεις για την 

αναπαράσταση προτιµήσεων και την αντίστοιχη διάταξη των διαθέσιµων 

αντικειµένων, για τις οποίες αναφερθήκαµε στην εισαγωγή. Λόγω της 

µεγαλύτερης εκφραστικής δυνατότητας των ποιοτικών προσεγγίσεων σε 

σχέση µε τις ποσοτικές, και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το δικό µας 

πλαίσιο αποτελεί µια ποιοτική προσέγγιση προτιµήσεων σε συναρτησιακές 

αναπαραστάσεις, η επισκόπηση αυτή στηρίζεται στις πιο σηµαντικές και 

εκφραστικά πλουσιότερες ερευνητικές δουλειές της κατηγορίας αυτής, 

επισηµαίνοντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους µέσω ενός κοινού 

παραδείγµατος. 

 

4.1 Ποιοτικές Προσεγγίσεις 
 

Στην κατηγορία αυτή, οι πιο σηµαντικές προσεγγίσεις είναι τα πλαίσια 

του Chomicki [7], [8] και του Kießling [19]. Για να εξετάσουµε διεξοδικά τα είδη 

προτιµήσεων που ορίζουν, παραθέτουµε ως κοινό παράδειγµα εξέτασης το 

στιγµιότυπο ενός σχεσιακού πίνακα PCGames(Name, Category, Year, Price-in-

Euro) µε dom(Name) = N  (όπου N  το µη-πεπερασµένο σύνολο όλων των 

αλφαριθµητικών),  dom(Category) = C  = {“RPG”, “Adventure”, “Action-

Adventure”, “Manager”, “Strategy”, “Beat-em-up”, “Simulation”}, dom(Year) = Y  

(όπου Y  το µη-πεπερασµένο σύνολο όλων των θετικών ακεραίων) και 

dom(Price-in-Euro) = P  (όπου P  το µη-πεπερασµένο σύνολο όλων των 

θετικών δεκαδικών µε δύο δεκαδικά ψηφία), το οποίο και παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 4.1: 
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Name Category Year Price-in-Euro 

MonkeyIsland4 Adventure 2002 20.95 

FlightSim3 Simulation 2000 21.50 

CM2004 Manager 2004 25.30 

GK3 Adventure 1998 17.70 

AgeOfEmpires2 Strategy 2003 30.00 

Indy Action-Adventure 2000 16.55 

TheSims2 Strategy 2004 39.00 

TotalClubManager Manager 2003 20.95 

RiseOfNations Strategy 2000 21.50 

Εικόνα 4.1 - Το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα PCGames 

Ο βασικός λόγος για τον οποίο χρησιµοποιήσαµε το σχεσιακό µοντέλο, 

έγκειται στο γεγονός ότι οι σχεσιακές βάσεις δεδοµένων αποτελούν κοινό 

πεδίο για τη θεµελίωση και διαχείριση των προτιµήσεων από τους Chomicki 

και Kießling. 

 

4.1.1 Πλαίσιο Προτιµήσεων κατά Chomicki 
 

Ο Chomicki [7], [8] θεµελιώνει τον ορισµό προτιµήσεων του χρήστη 

πάνω στο σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων ως φόρµουλες λογικής πρώτης τάξης 

(first order logic formulas), οι οποίες και ονοµάζονται φόρµουλες προτίµησης 

(preference formulas). Στο πλαίσιο αυτό, οι προτιµήσεις του χρήστη 

διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες µε βάση την δοµή στην οποία δηλώνονται: 

1. Ενδογενείς (Intrinsic) προτιµήσεις: Οι προτιµήσεις αυτές εµπλέκουν 

ενσωµατωµένα κατηγορήµατα (built-in predicates) πάνω στις τιµές 

των γνωρισµάτων που περιέχονται στις πλειάδες ενός σχεσιακού 

πίνακα. 

2. Εξωγενείς (Extrinsic) προτιµήσεις: Οι προτιµήσεις αυτές εµπλέκουν, 

εκτός από ενσωµατωµένα κατηγορήµατα, και άλλες κατασκευές του 

µοντέλου, όπως είναι οι ίδιοι σχεσιακοί πίνακες της βάσης 

δεδοµένων ή η συµµετοχή (membership) των πλειάδων στους 

σχεσιακούς πίνακες. Π.χ., ένας χρήστης που δηλώνει ότι προτιµά 
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τις πλειάδες ενός σχεσιακού πίνακα σε σχέση µε τις πλειάδες ενός 

άλλου σχεσιακού πίνακα, εκφράζει µια εξωγενή προτίµηση. 

Από τις δύο αυτές κατηγορίες προτιµήσεων, ο Chomicki ασχολείται ως επί το 

πλείστον µε τις ενδογενείς προτιµήσεις, εφόσον ο καθορισµός της σχέσης 

προτίµησης µεταξύ δύο πλειάδων ενός σχεσιακού πίνακα µε βάση τις τιµές 

που περιέχονται στις πλειάδες αυτές, γίνεται άµεσα µε την αναπαράσταση 

των προτιµήσεων αυτών ως φόρµουλες προτίµησης (οι οποίες σ’ αυτή την 

περίπτωση ονοµάζονται ενδογενείς φόρµουλες προτίµησης (intrinsic 

preference formulas)). Από την άλλη πλευρά, οι εξωγενείς προτιµήσεις 

σχετίζονται και µε άλλες κατασκευές, όπως είναι το σύνολο των σχεσιακών 

πινάκων της βάσης κ.ά., οπότε και χρησιµοποιούν κριτήρια διάταξης που, τις 

περισσότερες φορές, δεν µπορούν να εκφραστούν µε τη χρήση φόρµουλων 

προτίµησης. Ωστόσο, σε ένα µέρος από αυτές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

φόρµουλες προτίµησης υπό προϋποθέσεις, οι οποίες φόρµουλες, όµως, δεν 

είναι ενδογενείς. 

Από πρακτική σκοπιά, οι φόρµουλες προτίµησης, ενδογενείς και µη, 

δηλώνουν αντίστοιχες δυαδικές σχέσεις προτίµησης πάνω στο σχεσιακό 

πίνακα που εφαρµόζονται, µέσω του παρακάτω ορισµού: 

 

Ορισµός 4.1: Έστω ένας σχεσιακός πίνακας ),...,( 1 nAAR . Μια φόρµουλα 

προτίµησης ),( ji ttC  πάνω στον R , όπου )()(, 1 nji AdomAdomtt ×⋅⋅⋅×∈ , είναι 

µια φόρµουλα λογικής πρώτης τάξης, η οποία ορίζει µια αντίστοιχη σχέση 

προτίµησης 1 1( ( ) ( )) ( ( ) ( ))C n ndom A dom A dom A dom A⊆ ×⋅⋅⋅× × ×⋅⋅⋅×f  στον R  ως 

εξής: 

jCi tt f , άνν ),( ji ttC , 

όπου jCi tt f  σηµαίνει ότι η πλειάδα it  προηγείται της jt  στην Cf . 

Αν η ),( ji ttC  χρησιµοποιεί µόνο ενσωµατωµένα κατηγορήµατα, τότε 

ονοµάζεται ενδογενής φόρµουλα προτίµησης.  

 

Απ’ ότι παρατηρούµε, µια ορισµένη σχέση προτίµησης στο πλαίσιο του 

Chomicki εφαρµόζεται απευθείας πάνω στις πλειάδες που περιέχει το 

στιγµιότυπο του πίνακα εκείνη τη στιγµή, παρουσιάζοντας έναν διαφορετικό 
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ορισµό προτίµησης σε σχέση µε το δικό µας θεωρητικό πλαίσιο. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η σχέση προτίµησης του Chomicki ορίζεται πάνω σε 

ένα συγκεκριµένο σχεσιακό πίνακα, οπότε και εφαρµόζεται άµεσα σε όλη την 

πληροφορία που χαρακτηρίζει τα «αντικείµενα» προς διάταξη (δηλαδή, τις 

πλειάδες των εκάστοτε στιγµιότυπων του πίνακα αυτού). Από την άλλη µεριά, 

στο δικό µας πλαίσιο οι προτιµήσεις ορίζονται σε σύνολα τιµών, τα οποία δεν 

περιέχουν πάντα όλη την πληροφορία που χαρακτηρίζει τα αντικείµενα που 

θέλουµε να διατάξουµε, οπότε και χρειαζόµαστε ένα µεταβατικό στάδιο για την 

αντιστοίχηση της διάταξης της πληροφορίας που σχετίζεται µε την εκάστοτε 

προτίµηση στη διάταξη του συνόλου των αντικειµένων.  

Μια σχέση προτίµησης Cf  ορισµένη πάνω σε ένα σχεσιακό πίνακα R , 

δηµιουργεί µια αντίστοιχη σχέση αδιαφορίας (indifference relation) στον R , 

ως εξής: 

 

Ορισµός 4.2: Έστω σχεσιακός πίνακας ),...,( 1 nAAR  και Cf  µια σχέση 

προτίµησης στον R . Τότε η δυαδική σχέση C≅ , για την οποία 

)()(, 1 nji AdomAdomtt ×⋅⋅⋅×∈∀ , jCi tt ≅  άνν jCi tt f/  και iCj tt f/ , είναι η 

αντίστοιχη σχέση αδιαφορίας της Cf  στον R  . 

∆ύο πλειάδες του R  που συσχετίζονται µέσω της C≅  ονοµάζονται αδιάφορες 

ως προς την Cf .  

 

∆ιαισθητικά, µε τον παραπάνω ορισµό το πλαίσιο του Chomicki ενσωµατώνει 

την έννοια των µη-διατασσόµενων στοιχείων ως προς µια σχέση προτίµησης, 

κάτι το οποίο είδαµε και στο θεωρητικό µοντέλο των µερικών διατάξεων στο 

Κεφάλαιο 2 (Ορισµός 2.2). 

∆εδοµένης µιας ορισµένης σχέσης προτίµησης, ο Chomicki δεν της 

αποδίδει εξ ορισµού κάποιες συγκεκριµένες ιδιότητες. ∆εδοµένου ότι στη δική 

µας προσέγγιση περιοριζόµαστε σε προτιµήσεις που ορίζονται ως µερικές 

διατάξεις πάνω σε σύνολα τιµών, σε αυτό το κεφάλαιο εστιάζουµε 

περισσότερο στην εκφραστική δυνατότητα του πλαισίου του Chomicki να 

χειριστεί τέτοιου είδους διατάξεις.  
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Όπως ξέρουµε, η λογική πρώτης τάξης είναι αρκετά ευέλικτη και 

πλούσια  στην έκφραση ισχυρισµών. Ωστόσο, καθώς ο Chomicki εστιάζει το 

ενδιαφέρον του στο σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων που περικλείει τιµές που 

ανήκουν σε αριθµητικούς (numerical) και µη αριθµητικούς (non-numerical) 

τύπους δεδοµένων, οι ενδογενείς φόρµουλες προτίµησης του πλαισίου του 

απαρτίζονται από εκφράσεις που ανήκουν σε τουλάχιστον ένα από τα 

παρακάτω δύο είδη περιορισµών: 

1. Περιορισµοί ισότητας: yx = , yx ≠ , Vx =  ή Vx ≠ , όπου V  µια τιµή 

ενός µη αριθµητικού τύπου δεδοµένων και yx,  µεταβλητές του 

συνόλου των µη αριθµητικών τιµών του τύπου αυτού,  

2. Αριθµητικοί περιορισµοί: yxθ  ή Vxθ , όπου },,,,,{ ≥≤><≠=∈θ , V  

µια τιµή ενός αριθµητικού τύπου δεδοµένων και yx,  µεταβλητές του 

συνόλου των αριθµητικών τιµών του τύπου αυτού.  

Απ’ ότι παρατηρούµε, το πλήθος των ενδογενών φόρµουλων προτίµησης που 

µπορούν να καθοριστούν µε βάση τα παραπάνω είδη περιορισµών είναι πολύ 

µεγάλο, οπότε και οι αντίστοιχες σχέσεις προτίµησης που ορίζονται από τις 

φόρµουλες αυτές καλύπτουν ένα πλατύ εύρος από εκφράσεις προτιµήσεων. 

Για να γίνουµε πιο ξεκάθαροι όσον αφορά την έκφραση προτιµήσεων µε τη 

χρήση των ενδογενών φόρµουλων προτίµησης του πλαισίου του Chomicki, 

αλλά και τη διάταξη των πλειάδων µέσω των προτιµήσεων αυτών, παρακάτω 

παραθέτουµε έναν αριθµό από ενδεικτικά παραδείγµατα, στα οποία οι σχέσεις 

προτίµησης που ορίζονται αποτελούν αυστηρές µερικές διατάξεις3: 

 

Παράδειγµα 4.1: Υποθέτουµε το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1. Επίσης, έστω 

ότι ένας χρήστης δηλώνει ότι σε περίπτωση που το παιχνίδι είναι παιχνίδι 

διοίκησης (manager), τότε προτιµά να έχει τη µικρότερη δυνατή τιµή. Η 

προτίµηση αυτή αποτελεί για τον Chomicki ένα είδος προτίµησης υπό 

συνθήκη (conditional preference), εφόσον εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση 

που το παιχνίδι είναι παχνίδι διοίκησης, η οποία προτίµηση εκφράζεται µέσω 

της παρακάτω ενδογενούς φόρµουλας προτίµησης 1C  στον πίνακα PCGames: 
                                                 
3 Είναι δυνατόν σχέσεις προτίµησης που ορίζονται από ενδογενείς φόρµουλες προτίµησης του 
Chomicki να µην αποτελούν αυστηρές µερικές διατάξεις, εφόσον αρκετές φορές παραβιάζουν 
τουλάχιστον µια από τις τρεις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις διατάξεις αυτές . 
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)()""()""(),,,(),,,(:
11 ppManagercManagercpycnpycnC C ′<∧=′∧=≡′′′′f . 

Η σχέση προτίµησης  
1Cf  που ορίζεται από τη φόρµουλα 1C , αποτελεί 

αυστηρή µερική διάταξη του καρτεσιανού γινοµένου N C Y P× × ×  των πεδίων 

τιµών των γνωρισµάτων του PCGames, εφόσον µπορούµε εύκολα να 

αποδείξουµε ότι είναι µη-ανακλαστική και µεταβατική στο N C Y P× × × . Αν 

θεωρήσουµε ως it  την πλειάδα που βρίσκεται στην i -οστή θέση στο 

στιγµιότυπο της Εικόνας 4.1, τότε, µε βάση το Λήµµα 2.7, το σύνολο 

1 9{ ,..., }T t t=  είναι αυστηρά µερικώς διατεταγµένο ως προς την 
1Cf , εφόσον 

T N C Y P⊂ × × × . Η Εικόνα 4.2 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του T , το 

οποίο και αναπαριστά επαρκώς τη διάταξη των πλειάδων στην Εικόνα 4.1, 

µέσω της 
1Cf . Για οποιεσδήποτε δύο πλειάδες  ,t t T′∈ , όπου δεν υπάρχει 

µονοπάτι ανοδικών ακµών που να τις συνδέει, ισχύει ότι tt C ′≅
1

.  

 

 

Εικόνα 4.2 - Το διάγραµµα Hasse του T  (µέσω της 
1Cf ) 

 
Παράδειγµα 4.2: Έστω ξανά το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro)  της Εικόνας 4.1. Επίσης, έστω 

ότι ένας χρήστης δηλώνει ότι µεταξύ των παιχνιδιών της ίδιας χρονιάς, 

προτιµά αυτά µε τη µικρότερη δυνατή τιµή. Η προτίµηση αυτή αποτελεί για 

τον Chomicki ένα είδος προτίµησης οµαδοποίησης (groupwise preference), 

εφόσον εφαρµόζεται ουσιαστικά µεταξύ παιχνιδιών που οµαδοποιούνται µέσω 

της ίδιας χρονολογίας, η οποία προτίµηση εκφράζεται µέσω της παρακάτω 

ενδογενούς φόρµουλας προτίµησης 2C  στον πίνακα PCGames: 

)()(),,,(),,,(:
22 ppyypycnpycnC C ′<∧′=≡′′′′f . 

Και η σχέση προτίµησης 
2Cf  που ορίζεται από τη φόρµουλα 2C , αποτελεί 

αυστηρή µερική διάταξη του καρτεσιανού γινοµένου N C Y P× × ×  των πεδίων 

t2 t4 t5 t6 t1 

t3 

t9 t7 

t8 
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τιµών των γνωρισµάτων του PCGames, εφόσον µπορούµε εύκολα να 

αποδείξουµε ότι είναι µη-ανακλαστική και µεταβατική στο N C Y P× × × . Άρα, 

το σύνολο 1 9{ ,..., }T t t N C Y P= ⊂ × × ×  είναι αυστηρά µερικώς διατεταγµένο ως 

προς αυτήν (Λήµµα 2.7). Η Εικόνα 4.3 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του 

T , µέσω της 
2Cf .  

 

 

Εικόνα 4.3 - Το διάγραµµα Hasse του T  (µέσω της 
2Cf ) 

 
Παράδειγµα 4.3: Έστω ξανά το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1. Έστω ότι ένας 

χρήστης δηλώνει ότι προτιµά ένα παιχνίδι σε σχέση µε ένα άλλο, άνν είναι 

παιχνίδι στρατηγικής (strategy) και το άλλο δεν είναι. Η προτίµηση αυτή 

αποτελεί για τον Chomicki ένα είδος απόλυτης προτίµησης (absolute 

preference), εφόσον εφαρµόζεται χωρίς την ύπαρξη κάποιας συνθήκης που 

πρέπει να ισχύει (όπως στα Παραδείγµατα 4.1 και 4.2), η οποία προτίµηση 

εκφράζεται µέσω της παρακάτω ενδογενούς φόρµουλας προτίµησης 3C  στον 

πίνακα PCGames: 

)""()""(),,,(),,,(:
33 StrategycStrategycpycnpycnC C ≠′∧=≡′′′′f . 

Η σχέση προτίµησης 
3Cf  που ορίζεται από τη φόρµουλα 3C , αποτελεί 

αυστηρή µερική διάταξη του καρτεσιανού γινοµένου N C Y P× × ×  των πεδίων 

τιµών των γνωρισµάτων του PCGames, εφόσον µπορούµε εύκολα να 

αποδείξουµε ότι είναι µη-ανακλαστική και µεταβατική στο N C Y P× × × . Άρα, 

το σύνολο 1 9{ ,..., }T t t N C Y P= ⊂ × × ×  είναι αυστηρά µερικώς διατεταγµένο και 

ως προς αυτήν (Λήµµα 2.7). Η Εικόνα 4.4 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse 

του T , µέσω της 
3Cf .  

 

t3 

t4 

t6 t8 

t1 

t2 t5 t7 t9 
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Εικόνα 4.4 - Το διάγραµµα Hasse του T  (µέσω της 
3Cf ) 

 

4.1.1.1 Σύνθεση Σχέσεων Προτίµησης 
 

Για τη σύνθεση των σχέσεων προτίµησης, το πλαίσιο του Chomicki 

προτείνει αρκετούς διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι διαχωρίζονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες: 

1. Μονοδιάστατη (Unidimensional) σύνθεση: Στη µονοδιάστατη 

σύνθεση δύο ή περισσότερες σχέσεις προτίµησης πάνω σε ένα 

σχεσιακό πίνακα συντίθενται δηµιουργώντας µια καινούρια σχέση 

προτίµησης πάνω στον πίνακα αυτό. 

2. Πολυδιάστατη (Multidimensional) σύνθεση: Στην πολυδιάστατη 

σύνθεση δύο ή περισσότερες σχέσεις προτίµησης πάνω σε 

διαφορετικούς σχεσιακούς πίνακες συντίθενται δηµιουργώντας µια 

καινούρια σχέση προτίµησης πάνω στο καρτεσιανό γινόµενο αυτών 

των σχεσιακών πινάκων.  

Παρακάτω, αναλύουµε τις δύο παραπάνω κατηγορίες, παρουσιάζοντας τους 

ορισµούς και ενδεικτικά παραδείγµατα των συνθέσεων προτιµήσεων που έχει 

αναπτύξει ο Chomicki σε κάθε µια από αυτές. 

 

4.1.1.1.1 Μονοδιάστατη Σύνθεση 
 

Στην κατηγορία αυτή, το πλαίσιο του Chomicki έχει αναπτύξει δύο είδη 

σύνθεσης µεταξύ δύο σχέσεων προτίµησης: Την λογική σύνθεση (Boolean 

composition) και τη σύνθεση προτεραιότητας (prioritized composition). 

t1 t2 t3 t4 

t5 t7 t9 

t6 t8 
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Με τον όρο λογική σύνθεση, ο Chomicki εννοεί οποιαδήποτε σύνθεση 

δύο σχέσεων προτίµησης η οποία µπορεί να εκφραστεί µε λογικές πράξεις 

πάνω στις αντίστοιχες ενδογενείς φόρµουλες προτίµησης των σχέσεων αυτών. 

Οι κύριες συνθέσεις αυτού του είδους είναι η ένωση (union), η τοµή 

(intersection) και η διαφορά (set difference). Παρακάτω, παραθέτουµε τους 

ορισµούς τους δεδοµένων δύο σχέσεων προτίµησης Cf  και C′f , καθώς 

επίσης και ενδεικτικά παραδείγµατα των συνθέσεων αυτών, όπου οι 

συνιστώσες σχέσεις προτίµησης αποτελούν αυστηρές µερικές διατάξεις: 

 

Ορισµός 4.3: Έστω σχεσιακός πίνακας ),...,( 1 nAAR , και Cf , C′f  δύο σχέσεις 

προτίµησης στον R . Επίσης, έστω UC  µια φόρµουλα προτίµησης πάνω στον 

R  που ορίζει µια αντίστοιχη σχέση προτίµησης 
UCf  στον R , ως εξής: 

Ui C j i C j i C jt t t t t t′≡ ∨f f f , όπου )()(, 1 nji AdomAdomtt ×⋅⋅⋅×∈  

Τότε, η 
UCf  αποτελεί την ένωση των Cf  και C′f , η οποία συµβολίζεται ως 

C C′∪f f .  

 

Παράδειγµα 4.4: Έστω ξανά το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro)  της Εικόνας 4.1. Επίσης, έστω 

ότι ένας χρήστης δηλώνει ότι προτιµά ένα παιχνίδι σε σχέση µε ένα άλλο άνν 

το πρώτο είναι παιχνίδι περιπέτειας (adventure) και το δεύτερο παιχνίδι 

προσοµοίωσης (simulation) ή το πρώτο είναι παιχνίδι διοίκησης (manager) και 

το δεύτερο παιχνίδι δράσης-περιπέτειας (action-adventure) . Η προτίµηση 

αυτή, αποτελεί την ένωση 
6Cf  δύο σχέσεων προτίµησης 

4Cf  και 
5Cf , 

(
546 CCC fff ∪= ), όπου οι 

4Cf  και 
5Cf  ορίζονται από τις παρακάτω 

αντίστοιχες ενδογενείς φόρµουλες προτίµησης 4C  και 5C  πάνω στον πίνακα 

PCGames: 

)""()""(),,,(),,,(:
44 SimulationcAdventurecpycnpycnC C =′∧=≡′′′′f  

)""()""(),,,(),,,(:
55 AdventureActioncManagercpycnpycnC C −=′∧=≡′′′′f  

Μπορούµε να αποδείξουµε ότι οι σχέσεις προτίµησης 
4Cf  και 

5Cf , καθώς και 

η ένωσή τους 
6Cf , είναι µη-ανακλαστικές και µεταβατικές στο καρτεσιανό 
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γινόµενο N C Y P× × ×  των πεδίων τιµών των γνωρισµάτων του PCGames, 

οπότε και αποτελούν αυστηρές µερικές διατάξεις αυτού4. Άρα, δεδοµένου του 

Λήµµατος 2.7, οι  
4Cf , 

5Cf  και  
6Cf  αποτελούν αυστηρές µερικές διατάξεις 

του συνόλου 1 9{ ,..., }T t t N C Y P= ⊂ × × × . Η Εικόνα 4.5 παρουσιάζει το 

διάγραµµα Hasse του T  µέσω των 
4Cf , 

5Cf  και  
6Cf .  

 

 

Εικόνα 4.5 - Τα διαγράµµατα Hasse του T  µέσω των 
4Cf ,  

5Cf  και 
546 CCC fff ∪=  

 
Ορισµός 4.4: Έστω σχεσιακός πίνακας ),...,( 1 nAAR , και Cf , C′f  δύο σχέσεις 

προτίµησης στον R . Επίσης, έστω IC  µια φόρµουλα προτίµησης στον R  που 

ορίζει µια αντίστοιχη σχέση προτίµησης 
ICf  στον R , ως εξής: 

jCijCijCi tttttt
I ′∧≡ fff , όπου )()(, 1 nji AdomAdomtt ×⋅⋅⋅×∈  

Τότε, η 
ICf  αποτελεί την τοµή των Cf  και C′f , η οποία συµβολίζεται ως 

CC ′∩ ff .  

                                                 
4 Αξίζει να σηµειωθεί ότι αναφερόµαστε για την ένωση των συγκεκριµένων συνιστωσών σχέσεων 
προτίµησης του Παραδείγµατος 4.4 και όχι για την ένωση δύο οποιωνδήποτε σχέσεων προτίµησης στο 
πλαίσιο του Chomicki. Με το ίδιο σκεπτικό βαδίζουν και όλα τα επόµενα παραδείγµατα που αφορούν 
τα είδη σύνθεσης που προτείνει ο Chomicki. 

t4 

t2 

t3 t5 

t1 

t8 t9 t6 t7 

t1 t2 

t8 

t6 

t3 

t7 t9 t4 t5 

t4 

t2 

t1 t8 

t6 

t3 

t7 t9 t5 

)(
4CT f  

)(
5CT f  

)(
6CT f  
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Παράδειγµα 4.5: Έστω το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα PCGames(Name, 

Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1. Επίσης, έστω ότι ένας χρήστης 

δηλώνει ότι προτιµά ένα παιχνίδι σε σχέση µε ένα άλλο άνν έχει πιο 

πρόσφατη χρονολογία έκδοσης και µικρότερη τιµή. Η προτίµηση αυτή, µπορεί 

να χαρακτηριστεί ως η τοµή 
10Cf  δύο σχέσεων προτίµησης 

8Cf  και 
9Cf , 

(
9810 CCC fff ∩= ), όπου οι 

8Cf  και 
9Cf  ορίζονται από τις παρακάτω 

αντίστοιχες ενδογενείς φόρµουλες προτίµησης 8C  και 9C  πάνω στον πίνακα 

PCGames: 

)(),,,(),,,(:
88 yypycnpycnC C ′>≡′′′′f  

)(),,,(),,,(:
99 pppycnpycnC C ′<≡′′′′f  

Αποδεικνύεται µε τετριµµένο τρόπο ότι οι σχέσεις προτίµησης 
8Cf  και 

9Cf , 

καθώς και η τοµή τους 
10Cf , είναι µη-ανακλαστικές και µεταβατικές στο 

καρτεσιανό γινόµενο N C Y P× × ×  των πεδίων τιµών των γνωρισµάτων του 

PCGames, οπότε και αποτελούν αυστηρές µερικές διατάξεις αυτού. Άρα, 

δεδοµένου του Λήµµατος 2.7, οι  
8Cf , 

9Cf  και  
10Cf  αποτελούν αυστηρές 

µερικές διατάξεις του συνόλου 1 9{ ,..., }T t t N C Y P= ⊂ × × × . Η Εικόνα 4.6 

παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του T  µέσω των 
8Cf , 

9Cf  και  
10Cf .  
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Εικόνα 4.6 - Τα διαγράµµατα Hasse του T  µέσω των 
8Cf , 

9Cf  και 
9810 CCC fff ∩=  

 

 

t4 

t2 

t3 

t5 

t1 

t8 

t9 t6 

t7 

t1 

t2 

t8 

t6 

t3 

t7 

t9 
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Ορισµός 4.5: Έστω σχεσιακός πίνακας ),...,( 1 nAAR , και Cf , C′f  δύο σχέσεις 

προτίµησης στην R . Επίσης, έστω DC  µια φόρµουλα προτίµησης στον R  που 

ορίζει µια αντίστοιχη σχέση προτίµησης 
DCf  στον R , ως εξής: 

jCijCijCi tttttt
D ′/∧≡ fff , όπου )()(, 1 nji AdomAdomtt ×⋅⋅⋅×∈  

Τότε, η 
DCf  αποτελεί την διαφορά των Cf  και C′f , η οποία συµβολίζεται ως 

CC ′− ff .  

 

Παράδειγµα 4.6: Έστω το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα PCGames(Name, 

Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1. Επίσης, έστω ότι ένας χρήστης 

δηλώνει ότι προτιµά ένα παιχνίδι σε σχέση µε ένα άλλο άνν είναι παιχνίδι 

στρατηγικής (strategy) και το άλλο δεν είναι, και δεν έχει µεγαλύτερη 

χρονολογία έκδοσης σε σχέση µ’ αυτό. Η προτίµηση αυτή µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως η διαφορά 
11Cf  µεταξύ των σχέσεων προτίµησης 

3Cf  του 

Παραδείγµατος 4.3 και 
8Cf  του Παραδείγµατος 4.5 στον πίνακα PCGames 

(
8311 CCC fff −= ).  Απ’ ότι παρατηρούµε, η σύνθεση αυτή ορίζει σχέσεις 

προτίµησης λαµβάνοντας υπόψη συσχετίσεις που δεν ισχύουν στη δεύτερη 

συνιστώσα σχέση. Όπως είδαµε στα Παραδείγµατα 4.3 και 4.5, οι 
3Cf  και 

8Cf  

αποτελούν αυστηρές µερικές διατάξεις του N C Y P× × × . Επίσης, 

αποδεικνύεται τετριµµένα ότι η 
11Cf  είναι µη-ανακλαστική και µεταβατική στο 

N C Y P× × × , οπότε και αυτή αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη του 

N C Y P× × × , καθώς και του 1 9{ ,..., }T t t N C Y P= ⊂ × × ×  (µέσω Λήµµατος 2.7). 

Η Εικόνα 4.7 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του T , µέσω της 
11Cf .  

 

 

Εικόνα 4.7 - Το διάγραµµα Hasse του T  (µέσω της 
8111 CCC fff −= ) 

t3 

t4 

t6 t8 t1 t2 

t5 t7 t9 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

 126

Η σύνθεση προτεραιότητας αποτελεί είδος σύνθεσης στο οποίο οι δύο 

σχέσεις προτίµησης που συντίθενται, «διατάσσονται» µε βάση τη δηλωµένη 

προτίµηση του χρήστη πάνω σε αυτές. Για να γίνει αυτό πιο ξεκάθαρο, 

παραθέτουµε τον ορισµό της σύνθεσης αυτής για δύο σχέσεις προτίµησης Cf  

και C′f , καθώς και ένα ενδεικτικό παράδειγµα, όπου οι συνιστώσες σχέσεις 

προτίµησης αποτελούν αυστηρές µερικές διατάξεις: 

 

Ορισµός 4.6: Έστω σχεσιακός πίνακας ),...,( 1 nAAR , και Cf , C′f  δύο σχέσεις 

προτίµησης στον R . Επίσης, έστω >C  µια φόρµουλα προτίµησης στην R  που 

ορίζει µια αντίστοιχη σχέση προτίµησης 
>

f C  στον R , ως εξής: 

)( jCijCijCijCi tttttttt ′∧≅∨≡ fff
>

, όπου )()(, 1 nji AdomAdomtt ×⋅⋅⋅×∈  

Τότε, η 
>

f C  αποτελεί τη σύνθεση προτεραιότητας των Cf  και C′f , η οποία 

συµβολίζεται ως CC ′>ff .  

 

Απ’ ότι παρατηρούµε, µέσω της 
>

f C  δίνεται προτεραιότητα στην Cf  σε σχέση 

µε την C′f , καθότι η C′f  λαµβάνεται υπόψη µόνο όταν η Cf  δεν είναι 

εφαρµόσιµη. 

 

Παράδειγµα 4.7: Έστω το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα PCGames(Name, 

Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1. Επίσης, έστω ότι ένας χρήστης 

δηλώνει ότι προτιµά ένα παιχνίδι σε σχέση µε ένα άλλο άνν έχει, πρωτίστως, 

µεγαλύτερη χρονολογία έκδοσης και, δευτερευόντως, µικρότερη τιµή.  Η 

προτίµηση αυτή αποτελεί τη σύνθεση προτεραιότητας 
12Cf  των σχέσεων 

προτίµησης 
8Cf  και 

9Cf  του Παραδείγµατος 4.5 στον πίνακα PCGames 

(
9812 CCC >fff = ). Όπως είδαµε στο Παράδειγµα 4.5, οι 

8Cf  και 
9Cf  αποτελούν 

αυστηρές µερικές διατάξεις του N C Y P× × × . Επίσης, αποδεικνύεται 

τετριµµένα ότι η 
12Cf  είναι µη-ανακλαστική και µεταβατική στο N C Y P× × × , 

οπότε και αυτή αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη του N C Y P× × × , καθώς και 

του 1 9{ ,..., }T t t N C Y P= ⊂ × × ×  (µέσω Λήµµατος 2.7). Η Εικόνα 4.8 

παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του T , µέσω της 
12Cf .  
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Εικόνα 4.8 - Το διάγραµµα Hasse του T  (µέσω της 
9812 CCC >fff = ) 

 

4.1.1.1.2 Πολυδιάστατη Σύνθεση 
 

Στην κατηγορία αυτή, το πλαίσιο του Chomicki έχει αναπτύξει δύο είδη 

σύνθεσης µεταξύ δύο σχέσεων προτίµησης: Τη σύνθεση κατά Pareto (Pareto 

composition) και τη λεξικογραφική σύνθεση (lexicographical composition). 

Η σύνθεση κατά Pareto αποτελεί µια παραπλήσια εκδοχή του ορισµού 

της διάταξης µέσω συντεταγµένων (Ορισµός 2.10) πάνω σε δύο σχέσεις 

προτίµησης που εφαρµόζονται σε διαφορετικούς σχεσιακούς πίνακες. Για να 

γίνει αυτό πιο σαφές, παραθέτουµε τον ορισµό της για δύο σχέσεις 

προτίµησης Cf  και C′f  πάνω σε δύο διαφορετικούς σχεσιακούς πίνακες 

καθώς και ένα ενδεικτικό παράδειγµα, όπου οι συνιστώσες σχέσεις 

προτίµησης αποτελούν αυστηρές µερικές διατάξεις: 
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Ορισµός 4.7: Έστω ),...,( 1 nAAR  και ),...,( 1 mBBS  δύο σχεσιακοί πίνακες, Cf  

µια σχέση προτίµησης στον R  και C′f  µια σχέση προτίµησης στον S . Η 

σύνθεση κατά Pareto ),( CCP ′ff  των Cf  και C′f  είναι µια σχέση προτίµησης 

PCf  στο  SR× , τ.ώ. )()(, 1 nji AdomAdomtt ×⋅⋅⋅×∈∀  και 

)()(, 1 mlk BdomBdomtt ×⋅⋅⋅×∈′′∀ , να ισχύει: 

)(),(),( lCkjCilCkjCiljCki tttttttttttt
P

′′∨∧′′∧≡′′ ′′ fffff  , 

όπου },{ CCF ′∈∀ , yxyxyx FFF ≅∨≡ ff .  

 

Σηµασιολογικά, η σύνθεση κατά Pareto διατάσσει τις πλειάδες του SR×  

χωρίς να υποδηλώνει κάποια ιδιαίτερη προτίµηση µεταξύ των Cf  και C′f , 

εκφράζοντας έτσι µια ισοδυναµία µεταξύ των σχέσεων αυτών. Η διαφορά της 

σύνθεσης αυτής από την διάταξη µέσω συντεταγµένων (Ορισµός 2.11) είναι 

στο πώς αποδίδεται η έννοια της ισοδυναµίας µεταξύ δύο στοιχείων. Στη 

σύνθεση κατά Pareto, η ισοδυναµία δύο πλειάδων, όσον αφορά µια σχέση 

προτίµησης, µεταφράζεται στην αδιαφορία µεταξύ τους (Ορισµός 4.2), δηλαδή 

στη µη ύπαρξη διάταξης µεταξύ τους µε βάση την σχέση αυτή. Από την άλλη 

πλευρά, στη διάταξη µέσω συντεταγµένων, η ισοδυναµία µεταξύ δύο 

στοιχείων, όσον αφορά µια (αυστηρή) µερική διάταξη πάνω σε ένα σύνολο, 

µεταφράζεται στην ισότητα (‘=’) των στοιχείων αυτών. 

 

Παράδειγµα 4.8: Έστω ότι το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 αναπαριστά τα 

διαθέσιµα παιχνίδια υπολογιστή στη βάση της ηλεκτρονικής σελίδας ενός 

µαγαζιού παιχνιδιών σε µια δεδοµένη στιγµή. Ας υποθέσουµε τώρα ότι το 

µαγαζί αυτό εµπορεύεται µέσω ∆ιαδικτύου και επιτραπέζια παιχνίδια των 

οποίων τα χαρακτηριστικά περιγράφονται µέσω ενός σχεσιακού πίνακα 

TableGames(TGName, TGCategory, TGPrice-in-Euro) στη βάση της ηλεκτρονικής 

σελίδας του µαγαζιού, όπου dom(ΤGName) = dom(Name) = N ,  

dom(TGCategory) = TC  = {“Puzzle”, “Knowledge”, “Mystery”, “Board”, “Card”, 

“Marketing”} και dom(TGPrice-in-Euro) = dom(Price-in-Euro) = P . Η Εικόνα 4.9 

παρουσιάζει ένα στιγµιότυπο του πίνακα TableGames, το οποίο και 
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αναπαριστά τα διαθέσιµα επιτραπέζια παιχνίδια στη βάση της ηλεκτρονικής 

σελίδας του µαγαζιού σε µια δεδοµένη στιγµή: 

 

TGName TGCategory TGPrice-in-Euro 

Pieces10000 Puzzle 15.50 

TrivialPursuit Knowledge 34.80 

Monopoly Marketing 25.00 

Εικόνα 4.9 - Το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα TableGames 

Έστω, τώρα, ότι ένας χρήστης θέλει να παραγγείλει ένα παιχνίδι υπολογιστή 

και ένα επιτραπέζιο και δηλώνει ότι προτιµά το παιχνίδι υπολογιστή να έχει 

την πιο πρόσφατη χρονολογία έκδοσης, και, ισοδύναµα, το επιτραπέζιο 

παιχνίδι να είναι το φθηνότερο δυνατό. Η προτίµηση αυτή αποτελεί τη 

σύνθεση κατά Pareto 
14 8 13

( , )C C CP=f f f  της σχέσης προτίµησης 
8Cf  πάνω στον 

πίνακα PCGames (Παράδειγµα 4.5) και µιας σχέσης προτίµησης 
13Cf  πάνω 

στον πίνακα TableGames, όπου η 
13Cf  ορίζεται µέσω της αντίστοιχης 

ενδογενούς φόρµουλας προτίµησης 13C  στον πίνακα αυτό, ως εξής: 

1313 : ( , , ) ( , , )CC tn tc tp tn tc tp tp tp′ ′ ′ ′≡ <f . 

Όπως είδαµε στο Παράδειγµα 4.5, η 
8Cf  αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη του 

N C Y P× × × , καθώς και του 1 9{ ,..., }T t t N C Y P= ⊂ × × ×  (µέσω Λήµµατος 2.7). 

Επίσης, αποδεικνύεται ότι η 
13Cf  είναι µη-ανακλαστική και µεταβατική στο 

N TC P× × , οπότε αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη του συνόλου αυτού. Αν 

θεωρήσουµε ως iu  την πλειάδα που βρίσκεται στην i -οστή θέση στο 

στιγµιότυπο της Εικόνας 4.9, τότε, µε βάση το Λήµµα 2.7, η 
13Cf  είναι αυστηρή 

µερική διάταξη και του συνόλου 1 2 3{ , , }U u u u= , εφόσον U N TC P⊂ × × . Η 

Εικόνα 4.10 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του U , µέσω της 
13Cf . 
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Εικόνα 4.10 - Το διάγραµµα Hasse του U  (µέσω της 
13Cf ) 

Οµοίως, µε τετριµµένο τρόπο αποδεικνύεται ότι η 
14Cf  είναι µη-ανακλαστική 

και µεταβατική στο καρτεσιανό γινόµενο PCGames ×  TableGames = 

)()( PTCNPYCN ××××××  = PTCNPYCN ×××××× , οπότε και αποτελεί 

αυστηρή µερική διάταξη του συνόλου αυτού. Όµως, καθώς PYCNT ×××⊂  

και U N TC P⊂ × × , τότε PTCNPYCNUT ××××××⊂× , οπότε, µέσω 

Λήµµατος 2.7, η 
14Cf  αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη και του UT × . Η 

Εικόνα 4.11 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του UT ×  µέσω της 
14Cf .   

 

u3 

u1

u2 
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Εικόνα 4.11 - Το διάγραµµα Hasse του UT ×  (µέσω της 
14 8 13

( , )C C CP=f f f ) 

Οµοίως, η λεξικογραφική σύνθεση στο πλαίσιο του Chomicki αποτελεί 

µια παραπλήσια εκδοχή του ορισµού της λεξικογραφικής διάταξης (Ορισµός 

2.11) πάνω σε δύο σχέσεις προτίµησης που εφαρµόζονται σε διαφορετικούς 

σχεσιακούς πίνακες. Για να γίνει αυτό πιο ξεκάθαρο, παραθέτουµε τον ορισµό 

της για δύο σχέσεις προτίµησης Cf  και C′f  πάνω σε δύο διαφορετικούς 

σχεσιακούς πίνακες καθώς και ένα ενδεικτικό παράδειγµα, όπου οι 

συνιστώσες σχέσεις προτίµησης αποτελούν αυστηρές µερικές διατάξεις: 

 

Ορισµός 4.8: Έστω ),...,( 1 nAAR  και ),...,( 1 mBBS  δύο σχεσιακοί πίνακες, Cf  

µια σχέση προτίµησης στον R  και C′f  µια σχέση προτίµησης στον S . Η 

λεξικογραφική σύνθεση ),( CCL ′ff  των Cf  και C′f  είναι µια σχέση 

(t3,u1) (t7,u1) 

(t5,u1) (t3,u3) (t7,u3) (t8,u1) 

(t1,u1) (t7,u2) (t8,u3) (t3,u2) (t5,u3) 

(t5,u2) (t6,u1) (t9,u1) (t1,u3) (t2,u1) (t8,u2) 

(t4,u1) (t2,u3) (t6,u3) (t9,u3) (t1,u2) 

(t4,u3) (t6,u2) (t2,u2) (t9,u2) 

(t4,u2) 
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προτίµησης 
LCf  στο  SR× , τέτοια ώστε )()(, 1 nji AdomAdomtt ×⋅⋅⋅×∈∀ και 

)()(, 1 mlk BdomBdomtt ×⋅⋅⋅×∈′′∀ , να ισχύει: 

)(),(),( lCkjCijCiljCki tttttttttt
L

′′∧≅∨≡′′ ′fff .  

 

∆ιαισθητικά, η λεξικογραφική σύνθεση διατάσσει τις πλειάδες του SR×  

δίνοντας προτεραιότητα στην  Cf  σε σχέση µε τη C′f . Η διαφορά της από την 

λεξικογραφική διάταξη αποτελεί ακριβώς τη διαφορά της σύνθεσης κατά 

Pareto µε τη διάταξη µέσω συντεταγµένων που είδαµε προηγουµένως, καθότι 

η  λεξικογραφική σύνθεση και η λεξικογραφική διάταξη εκφράζουν την ίδια 

έννοια ισοδυναµίας µεταξύ δύο στοιχείων, σε σχέση µε τη σύνθεση κατά 

Pareto και διάταξη µέσω συντεταγµένων αντίστοιχα. Επίσης, απ’ ότι 

παρατηρούµε, η λεξικογραφική σύνθεση είναι σχεδόν παρόµοια µε τη 

σύνθεση προτεραιότητας. Η µόνη τους διαφορά έγκειται στο ότι η σύνθεση 

προτεραιότητας µπορεί να εφαρµοστεί πάνω σε ένα µόνο σχεσιακό πίνακα, 

ενώ η λεξικογραφική σύνθεση σε δύο ή και παραπάνω. 

 

Παράδειγµα 4.9: Έστω τα στιγµιότυπα των σχεσιακών πινάκων 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) και TableGames(TGName, 

TGCategory, TGPrice-in-Euro) στις Εικόνες 4.1 και 4.9 αντίστοιχα. Έστω ότι 

ένας χρήστης θέλει να παραγγείλει ένα παιχνίδι υπολογιστή και ένα 

επιτραπέζιο και δηλώνει ότι προτιµά, πρωτίστως, το παιχνίδι υπολογιστή να 

έχει τη µεγαλύτερη δυνατή χρονολογία έκδοσης, και, δευτερευόντως, το 

επιτραπέζιο παιχνίδι να είναι το φθηνότερο δυνατό. Η προτίµηση αυτή 

αποτελεί τη λεξικογραφική σύνθεση 
15Cf  της σχέσης προτίµησης 

8Cf  του 

Παραδείγµατος 4.5 πάνω στον πίνακα PCGames και της σχέσης προτίµησης 

13Cf  του Παραδείγµατος 4.8 πάνω στον πίνακα TableGames 

( ),(
13815 CCC L fff = ). Όπως είδαµε στα Παραδείγµατα 4.5 και 4.8, η 

8Cf  

αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη των συνόλων N C Y P× × ×  και 

1 9{ ,..., }T t t N C Y P= ⊂ × × × , και η 
13Cf  αυστηρή µερική διάταξη των συνόλων 

N TC P× ×  και PTCNuuuU ××⊂= },,{ 321 . Επίσης, αποδεικνύεται ότι η 
15Cf  

είναι µη-ανακλαστική και µεταβατική στο καρτεσιανό γινόµενο PCGames ×  
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TableGames = )()( PTCNPYCN ××××××  = PTCNPYCN ×××××× , οπότε 

και αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη του PTCNPYCN ×××××× , καθώς και 

του PTCNPYCNUT ××××××⊂×  (µέσω Λήµµατος 2.7). Η Εικόνα 4.12 

παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του UT × , µέσω της 
15Cf .  
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Εικόνα 4.12 - Το διάγραµµα Hasse του UT ×  (µέσω της ),(
13815 CCC L fff = ) 

 
 

(t3,u1) (t7,u1) 

(t5,u1) 

(t3,u3) (t7,u3) 

(t8,u1) 

(t1,u1) 

(t7,u2) 

(t8,u3) 

(t3,u2) 

(t5,u3) 

(t5,u2) 

(t6,u1) (t9,u1) 

(t1,u3) 

(t2,u1) 

(t8,u2) 

(t4,u1) 

(t2,u3) (t6,u3) (t9,u3) 

(t1,u2) 

(t4,u3) 

(t6,u2) (t2,u2) (t9,u2) 

(t4,u2) 
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4.1.1.1.3 Ιδιότητες Ειδών Σύνθεσης 
 

Όπως είδαµε παραπάνω, ο Chomicki παραθέτει ένα σύνολο από είδη 

µονοδιάστατης και πολυδιάστατης σύνθεσης προτιµήσεων για τον καθορισµό 

πολύπλοκων εκφράσεων προτίµησης. Με βάση τους ορισµούς τους, 

µπορούµε να µελετήσουµε το κατά πόσο τα είδη αυτά χαρακτηρίζονται ή όχι 

από συγκεκριµένες ιδιότητες τελεστών. Το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται σε 

τρεις κύριες ιδιότητες, τις οποίες και µεταφράζουµε στο πλαίσιο του Chomicki 

διαφορετικά, ανάλογα µε το αν ο τελεστής είναι µονοδιάστασης ή 

πολυδιάστατης σύνθεσης: 

a) Αντιµεταθετικότητα (Commutativity): 

i. Μονοδιάσταση Σύνθεση: Αν για οποιεσδήποτε δύο σχέσεις 

προτίµησης Cf  και  C′f  πάνω σε ένα σχεσιακό πίνακα R , 

C C C Cθ θ′ ′≡f f f f , όπου { , , , }θ ∈ ∪ ∩ − > . 

ii. Πολυδιάστατη Σύνθεση: Αν για οποιεσδήποτε σχέσεις 

προτίµησης Cf  πάνω σε ένα σχεσιακό πίνακα R  και C′f  πάνω 

σε ένα σχεσιακό πίνακα S , ( , ) ( , )C C C CX X′ ′≡f f f f , όπου 

{ , }X P L∈  ( P  για τη σύνθεση κατά Pareto και L  για τη 

λεξικογραφική σύνθεση). 

b) Προσεταιριστικότητα (Associativity): 

i. Μονοδιάσταση Σύνθεση: Αν για οποιεσδήποτε τρεις σχέσεις 

προτίµησης Cf , C′f  και C′′f  πάνω σε ένα σχεσιακό πίνακα R , 

( ) ( )C C C C C Cθ θ θ θ′ ′′ ′ ′′≡f f f f f f , όπου { , , , }θ ∈ ∪ ∩ − > . 

ii. Πολυδιάστατη Σύνθεση: Αν για οποιεσδήποτε σχέσεις 

προτίµησης Cf  πάνω σε ένα σχεσιακό πίνακα R , C′f  πάνω σε 

ένα σχεσιακό πίνακα S  και C′′f  πάνω σε ένα σχεσιακό πίνακα 

T , ( ( , ), ) ( , ( , ))C C C C C CX X X X′ ′′ ′ ′′≡f f f f f f , όπου { , }X P L∈ . 

c) Επιµεριστικότητα (Distributivity) ως προς άλλο τελεστή: 

i. Μονοδιάσταση Σύνθεση: Αν για οποιεσδήποτε τρεις σχέσεις 

προτίµησης Cf , C′f  και C′′f  πάνω σε ένα σχεσιακό πίνακα R , 

( ) ( ) ( )C C C C C C Cθ θ θ θ θ′ ′′ ′ ′′′ ′≡f f f f f f f , όπου { , , , }θ ∈ ∪ ∩ − >  και 

θθ /},,,{ >−∩∪∈′ . 
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ii. Πολυδιάστατη Σύνθεση: Αν για οποιεσδήποτε σχέσεις 

προτίµησης Cf  πάνω σε ένα σχεσιακό πίνακα R  και C′f , C′′f  

πάνω σε ένα σχεσιακό πίνακα S , 

( , ) ( , ) ( , )C C C C C C CX X Xθ θ′ ′′ ′ ′′≡f f f f f f f , όπου { , }X P L∈  και 

{ , , , }θ ∈ ∪ ∩ − > . 

 

Ο Πίνακας 4.1 παρουσιάζει τα συµπεράσµατα της µελέτης µας όσον αφορά 

την αντιµεταθετικότητα, την προσεταιριστικότητα και την επιµεριστικότητα των 

ειδών σύνθεσης του Chomicki, µε βάση τους Ορισµούς 4.3 - 4.8: 

 

Είδος Σύνθεσης Αντιµεταθετική Προσεταιριστική Επιµεριστική ως 
προς 

Ένωση (∪ ) Ναι Ναι ∩ , >  

Τοµή (∩ ) Ναι Ναι ∪ , −  

∆ιαφορά (− ) Όχι Όχι Κανένα 

Σύνθεση 

Προτεραιότητας 

(> ) 

Όχι Ναι ∪ , ∩  

Σύνθεση κατά 

Pareto ( ( , )P a b ) 

Ναι Ναι ∪ , ∩ , >  

Λεξικογραφική 

Σύνθεση ( ( , )L a b ) 

Όχι Ναι ∪ , ∩ , >  

Πίνακας 4.1 - Ιδιότητες των ειδών σύνθεσης του Chomicki 

 

4.1.1.1.4  ∆ιατήρηση της Αυστηρής Μερικής ∆ιάταξης 
 

Στις προηγούµενες υπο-ενότητες µελετήσαµε το πλαίσιο του Chomicki 

πάνω στα είδη σύνθεσης προτιµήσεων, τα οποία και ορίζουν καινούριες 

(σύνθετες) προτιµήσεις. Εφόσον στη δική µας προσέγγιση οι προτιµήσεις 

αντιµετωπίζονται ως (αυστηρές) µερικές διατάξεις, τότε, για να µπορέσουµε 

να αξιολογήσουµε την εκφραστικότητα του πλαισίου για τις διατάξεις αυτές, 

είναι απαραίτητο να εξεταστεί κατά πόσο τα παραπάνω είδη σύνθεσης 

προτιµήσεων διατηρούν εν γένει τις ιδιότητες των (αυστηρών) µερικών 
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διατάξεων, στην περίπτωση που οι συνιστώσες προτιµήσεις αποτελούν 

(αυστηρές) µερικές διατάξεις. Στα Παραδείγµατα 4.4 - 4.9, οι συγκεκριµένες 

συνιστώσες σχέσεις προτίµησης που χρησιµοποιούνται και οι οποίες 

αποτελούν αυστηρές µερικές διατάξεις, επιλέχτηκαν µε σκοπό οι εκάστοτε 

συνθέσεις τους να είναι και αυτές αυστηρές µερικές διατάξεις, έτσι ώστε να 

µπορέσουµε να µελετήσουµε µέρος της σηµασιολογίας των συνθέσεων 

αυτών µέσω των Hasse διαγραµµάτων. Ωστόσο, είναι δυνατόν η σύνθεση, 

µέσω ενός από τα παραπάνω είδη, δύο συγκεκριµένων συνιστωσών 

προτιµήσεων που είναι αυστηρές µερικές διατάξεις να µην αποτελεί αυστηρή 

µερική διάταξη. Π.χ., για την ένωση 
98 CCCU

fff ∪=
′

 των σχέσεων προτίµησης 

8Cf  και 
9Cf  του Παραδείγµατος 4.5 (οι οποίες είναι αυστηρές µερικές 

διατάξεις) έχουµε ότι 49 tt
UC ′

f  και 94 tt
UC ′

f , οπότε η 
UC ′

f  δεν αποτελεί 

αυστηρή µερική διάταξη, εφόσον παραβιάζει την µη-συµµετρική ιδιότητα. Ο 

Chomicki στο [7] µελέτησε τη διατήρηση της αυστηρής µερικής διάταξης5 των 

ειδών σύνθεσης του πλαισίου του και τα αποτελέσµατά του παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 4.2: 

 

Είδος Σύνθεσης ∆ιατήρηση Αυστηρής Μερικής 
∆ιάταξης 

Ένωση Όχι 

Τοµή Ναι 

∆ιαφορά Όχι 

Σύνθεση Προτεραιότητας Όχι 

Σύνθεση κατά Pareto Όχι 

Λεξικογραφική Σύνθεση Όχι 

Πίνακας 4.2 – ∆ιατήρηση της αυστηρής µερικής διάταξης στα είδη σύνθεσης του Chomicki 

Απ’ ότι παρατηρούµε, λόγω των αρκετά γενικευµένων ορισµών των ειδών 

σύνθεσης, η αυστηρή µερική διάταξη διατηρείται µόνο στην τοµή. Οπότε, το 

πλαίσιο του Chomicki είναι αρκετά περιοριστικό µε βάση την αντιµετώπιση 

των προτιµήσεων ως αυστηρές µερικές διατάξεις. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί 

ότι εφόσον υπάρχει µια διαισθητική ισοδυναµία µεταξύ των µερικών και των 

                                                 
5 ∆οσµένων δύο οποιωνδήποτε σχέσεων προτίµησης που αποτελούν (αυστηρές) µερικές διατάξεις, αν 
οι νέες σχέσεις προτίµησης που δηµιουργούν αυτά τα είδη σύνθεσης είναι πάντα (αυστηρές) µερικές 
διατάξεις 
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αυστηρών µερικών διατάξεων (όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2), ο Πίνακας 

4.2 µπορεί να γενικευτεί και για τη µερική διάταξη. 

 

4.1.1.2 Καθορισµός Καλύτερων Πλειάδων 
 

Για τον καθορισµό των καλύτερων πλειάδων µε βάση κάποια σχέση 

προτίµησης σε ένα σχεσιακό πίνακα, ο Chomicki εισάγει έναν τελεστή που 

ονοµάζεται «τελεστής διαλογής» (winnow operator), και ο οποίος και ορίζεται 

ως εξής: 

 

Ορισµός 4.9: Αν ),...,( 1 nAAR  είναι ένας σχεσιακός πίνακας και C  µια 

φόρµουλα προτίµησης που ορίζει µια σχέση προτίµησης Cf  στον R , τότε ο 

τελεστής διαλογής συµβολίζεται ως )(RCω , και για κάθε στιγµιότυπο r  του R , 

έχουµε: 

}:|{)( ttrtrtr CC f′∈′¬∃∈=ω .  

 

Όπως βλέπουµε, µέσω του τελεστή αυτού, µια πλειάδα που ανήκει σε ένα 

στιγµιότυπο r ′  του πίνακα R  θεωρείται καλύτερη όταν δεν υπάρχει πλειάδα 

στο r ′  που να προηγείται αυτής, µέσω της ορισµένης σχέσης προτίµησης Cf  

στον R . Όπως αποδεικνύεται στο [7], για τον τελεστή διαλογής του πλαισίου 

του Chomicki ισχύει το παρακάτω βασικό θεώρηµα για τη λειτουργικότητά του 

στο σχεσιακό περιβάλλον: 

 

Θεώρηµα 4.1: Η εκφραστική δυνατότητα της τυπικής σχεσιακής άλγεβρας 

(standard relational algebra) δεν αλλάζει αν η διαφορά (set difference) 

αντικατασταθεί από τον τελεστή διαλογής.  

 

Στο παραπάνω θεώρηµα, η σχεσιακή άλγεβρα περιλαµβάνει ως συνήθως 

τους τελεστές: επιλογή (selection), προβολή (projection), Καρτεσιανό γινόµενο 

(Cartesian product), ένωση (union), διαφορά (set difference) και µετονοµασία 

(renaming). Απ’ ότι βλέπουµε, η εκάστοτε προτίµηση ενός χρήστη που 

αναπαρίσταται από τον Chomicki ως µια συγκεκριµένη σχέση προτίµησης, 
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ενσωµατώνεται στη σχεσιακή άλγεβρα µέσω του τελεστή διαλογής, έχοντας 

ως αποτέλεσµα τη δυνατότητα δηµιουργίας επερωτήσεων (queries) σχετικών 

µε την προτίµηση αυτή. Για τον λόγο αυτό, σχεσιακές επερωτήσεις όπου ο 

τελεστής διαλογής εµφανίζεται τουλάχιστον µια φορά, ο Chomicki τις ονοµάζει 

επερωτήσεις προτίµησης (preference queries). 

Όπως ξέρουµε, στο πλαίσιο του Chomicki δεν αποδίδονται εξ ορισµού 

συγκεκριµένες ιδιότητες (όπως µη-συµµετρικότητα, µεταβατικότητα κ.τ.λ.) στις 

σχέσεις προτίµησης.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου ο τελεστής διαλογής να επιστρέψει το κενό σύνολο, και να προκύψει 

πρόβληµα κενής απάντησης (empty query result problem) σε µια αντίστοιχη 

επερώτηση προτίµησης. Για να γίνει αυτό πιο σαφές, παρακάτω παραθέτουµε 

ένα ενδεικτικό παράδειγµα: 

 

Παράδειγµα 4.10: Έστω Σ  το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω η 

σχέση προτίµησης 
16Cf  πάνω στον PCGames, η οποία και ορίζεται από την 

παρακάτω ενδογενή φόρµουλα προτίµησης 16C  στον πίνακα αυτό: 

))""()""(()(),,,(),,,(:
1616 StrategycStrategycyypycnpycnC C ≠′∧=∨′<≡′′′′f . 

Όπως βλέπουµε, µέσω της 
16Cf , για τις πλειάδες 91,..., tt  του Σ  ισχύει ότι: 

a) }9,8,7,6,5,3,2,1{∈∀i , iC tt
164 f , 

b) }8,7,6,5,4,3,2,1{∈∀j , jC tt
169 f , 

c) }8,7,6,4,3,2,1{∈∀k , kC tt
165 f , 

d) }8,6,4,3,2,1{∈∀l , lC tt
167 f , 

e) }8,7,5,3,1{∈∀m , mC tt
162 f  και mC tt

166 f  

f) }8,7,5,3{∈∀n , nC tt
161 f , καθώς και 

g) }7,3{∈∀q , qC tt
168 f . 

 

Απ’ ότι παρατηρούµε από τις παραπάνω συσχετίσεις των πλειάδων, η 
16Cf  

δεν αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη, εφόσον σε πολλές περιπτώσεις 

παραβιάζει την ιδιότητα της µη-συµµετρικότητας. Π.χ., από τα a) και b) 
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προκύπτει ότι 94 16
tt Cf  και 49 16

tt Cf , καθώς και από τα c) και f) προκύπτει ότι 

15 16
tt Cf  και 51 16

tt Cf . Επίσης, από το b) συµπεραίνουµε ότι η πλειάδα 9t  

προηγείται µέσω της 
16Cf  όλων των υπόλοιπων πλειάδων του Σ . Όµως, 

εφόσον από a) ισχύει ότι 94 16
tt Cf , τότε Σ∈¬∃t  τέτοια ώστε ttt C16

: f′Σ∈′¬∃ . 

Άρα, µε βάση τον Ορισµό 4.9, η επερώτηση προτίµησης 
16

( )Cω Σ  επιστρέφει 

κενό αποτέλεσµα ( )(
16
ΣCω =Ø).  

 

Το παραπάνω γεγονός συντελεί στη διαπίστωση ότι το αρκετά γενικευµένο 

πλαίσιο του Chomicki δεν είναι πλήρως αποτελεσµατικό στην αντιµετώπιση 

του προβλήµατος της κενής απάντησης, το οποίο και αποτελεί ένα από τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα της έκφρασης προτιµήσεων πάνω στα 

υπάρχοντα µοντέλα δεδοµένων6. Ωστόσο, µε βάση τη δική µας θεώρηση των 

προτιµήσεων ως (αυστηρές) µερικές διατάξεις, για τον τελεστή διαλογής του 

Chomicki ισχύει το παρακάτω σηµαντικό θεώρηµα, το οποίο και 

αποδεικνύεται στο [7]: 

 

Θεώρηµα 4.2: Αν µια σχέση προτίµησης Cf  πάνω σε ένα σχεσιακό πίνακα 

),...,( 1 nAAR  αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη του )()( 1 nAdomAdom ×⋅⋅⋅× , τότε, 

για κάθε πεπερασµένο και µη-κενό στιγµιότυπο r  του R , το )(rCω  δεν είναι 

κενό ( ≠)(rCω ∅).  

 

Απ’ ότι βλέπουµε, περιορίζοντας το πλαίσιο του Chomicki πάνω στο πεδίο 

των αυστηρών µερικών διατάξεων, το πρόβληµα της κενής απάντησης είναι 

επιλύσιµο. 

  

4.1.1.3 Κατάταξη (Ranking) Πλειάδων 
 

Η έννοια της κατάταξης (ranking) των πλειάδων σε ένα σχεσιακό 

πίνακα µε βάση την ορισµένη σχέση προτίµησης σ’ αυτόν, ενσωµατώνεται 
                                                 
6 Ο Chomicki στο [7] παρουσιάζει και έναν εναλλακτικό ορισµό του τελεστή διαλογής. Ωστόσο, για 
την αποφυγή του κενού αποτελέσµατος, η εκάστοτε σχέση προτίµησης πρέπει να είναι απαραιτήτως 
µεταβατική, οπότε πάλι δεν καλύπτεται το σύνολο όλων των σχέσεων προτίµησης. 
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έµµεσα στο πλαίσιο του Chomicki µε την χρήση της έννοιας της 

επαναλαµβανόµενης προτίµησης (iterated preference). Συγκεκριµένα, έχουµε 

τον παρακάτω ορισµό: 

 

Ορισµός 4.10: Αν ),...,( 1 nAAR  είναι ένας σχεσιακός πίνακας και C  µια 

φόρµουλα προτίµησης που ορίζει µια σχέση προτίµησης Cf  στον R , τότε η 

n -οστή επανάληψη (iteration) του τελεστή διαλογής )(RCω  για κάθε 

πεπερασµένο και µη κενό στιγµιότυπο r  του R  ορίζεται ως εξής: 

)()(1 rr CC ωω = , και 

U
ni

i
CC

n
C rrr

≤≤

+ −=
1

1 ))(()( ωωω .  

 

Απ’ ότι παρατηρούµε, οι πλειάδες που θεωρούνται µέσω της Cf  καλύτερες, 

αµέσως επόµενες καλύτερες, και ούτω καθ’ εξής, καθορίζονται µε 

επαναληπτική εφαρµογή του τελεστή διαλογής πάνω στο εκάστοτε 

στιγµιότυπο του R , αφαιρώντας, όµως, κάθε φορά από το στιγµιότυπο αυτό 

τις πλειάδες που επιστρέφονται στις προηγούµενες εφαρµογές του τελεστή. Ο 

αριθµός των επαναλήψεων του τελεστή διαλογής, υποδηλώνει και την 

κατάταξη των πλειάδων που επιστρέφονται ως αποτέλεσµα, π.χ. η 

επερώτηση προτίµησης )(2 rC ′ω , όπου r ′  ένα στιγµιότυπο του R , επιστρέφει 

τις δεύτερες καλύτερες πλειάδες, µέσω της Cf , του r ′ . 

Όπως είδαµε στην προηγούµενη υπο-ενότητα, είναι δυνατό ο τελεστής 

διαλογής µιας σχέσης προτίµησης του πλαισίου του Chomicki να επιστρέφει 

το κενό σύνολο. Οπότε, µπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις, στις οποίες οι 

πλειάδες του εκάστοτε στιγµιότυπου δεν µπορούν να καταταχθούν µε βάση 

τον Ορισµό 4.10. Μια τέτοια περίπτωση εµφανίζεται στο Παράδειγµα 4.10. 

Εφόσον 
16

( )Cω Σ = Ø , µέσω του Ορισµού 4.10, για n  επαναλήψεις του τελεστή 

διαλογής )(
16

PCGamesCω  στο στιγµιότυπο Σ  της Εικόνας 4.1 έχουµε 

16 16 16

1 2( ) ( ) ... ( )n
C C Cω ω ωΣ = Σ = = Σ =Ø, πράγµα το οποίο δεν µας οδηγεί σε 

κατάταξη των πλειάδων 91 ,..., tt  του Σ . Ωστόσο, στην περίπτωση που η σχέση 
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προτίµησης αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη, ο Chomicki στο [7] παραθέτει 

και αποδεικνύει το παρακάτω θεώρηµα: 

 

Θεώρηµα 4.3: Αν µια σχέση προτίµησης Cf  πάνω σε ένα σχεσιακό πίνακα 

),...,( 1 nAAR  αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη του )()( 1 nAdomAdom ×⋅⋅⋅× , τότε, 

για κάθε πεπερασµένο, µη-κενό στιγµιότυπο r  του R  και για κάθε πλειάδα 

rt ∈ , υπάρχει ένα i , όπου 1≥i , τέτοιο ώστε )(rt i
Cω∈ .  

 

Όπως βλέπουµε από το Θεώρηµα 4.3, η κατάταξη των εκάστοτε πλειάδων 

µέσω µιας σχέσης προτίµησης που αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη 

ολοκληρώνεται κανονικά µε βάση τον Ορισµό 4.10. Για να γίνει αυτό πιο 

σαφές, παραθέτουµε ένα ενδεικτικό παράδειγµα: 

 

Παράδειγµα 4.11: Υποθέτουµε το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και την σχέση 

προτίµησης 
10Cf  του Παραδείγµατος 4.5 πάνω στον PCGames, η οποία, όπως 

είδαµε στο παράδειγµα αυτό, αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη του 

N C Y P× × × . Για τα δύο πρώτα στάδια της επαναλαµβανόµενης προτίµησης 

µέσω του )(
10

PCGamesCω  στο Σ , έχουµε 
10 10

1
1 3 6 7 8( ) ( ) { , , , , }C C t t t t tω ωΣ = Σ =  και 

10 10 10

2 1
2 4 5 9( ) ( ( )) { , , , }C C C t t t tω ω ωΣ = Σ − Σ = , όπου τα αποτελέσµατά τους ως 

επερωτήσεις προτίµησης εµφανίζονται στις Εικόνες 4.13 και 4.14 αντίστοιχα: 

 

Name Category Year Price-in-Euro 

MonkeyIsland4 Adventure 2002 20.95 

CM2004 Manager 2004 25.30 

Indy Action-Adventure 2000 16.55 

TheSims2 Strategy 2004 39.00 

TotalClubManager Manager 2003 20.95 

Εικόνα 4.13 - Το αποτέλεσµα της επερώτησης 
10

1 ( )Cω Σ  
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Name Category Year Price-in-Euro 

FlightSim3 Simulation 2000 21.50 

GK3 Adventure 1998 17.70 

AgeOfEmpires2 Strategy 2003 30.00 

RiseOfNations Strategy 2000 21.50 

Εικόνα 4.14 - Το αποτέλεσµα της επερώτησης 
10

2 ( )Cω Σ  

Απ’ ότι παρατηρούµε, 
10 10

1 2
1 9( ) ( ) { ,..., }C C t tω ωΣ ∪ Σ = , άρα η κατάταξη των 

πλειάδων µέσω της 
10Cf  ολοκληρώθηκε κανονικά (άλλωστε, δεν είναι 

εφαρµόσιµη περαιτέρω επανάληψη του τελεστή διαλογής, εφόσον, µετά τις 

αφαιρέσεις των 
10

1 ( )Cω Σ  και 
10

2 ( )Cω Σ , το Σ  είναι, πλέον, κενό).  

 

4.1.1.4 Αδυναµίες της Προσέγγισης 
 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, το πλαίσιο του Chomicki, µέσω 

της χρήσης της λογικής πρώτης τάξης για τον ορισµό σχέσεων προτίµησης, 

αποτελεί ένα αρκετά γενικευµένο πλαίσιο, το οποίο και καλύπτει µια µεγάλη 

γκάµα από εκφράσεις προτιµήσεων πάνω στο σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων. 

Ωστόσο, εµφανίζει ένα σύνολο από αδυναµίες, οι οποίες και παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

a) Εξαιτίας της εκφραστικότητας που προσδίδει η λογική πρώτης 

τάξης, είναι δυνατό οι σχέσεις προτίµησης που ορίζονται στο 

πλαίσιο του Chomicki να µη χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένες 

ιδιότητες, κάνοντας έτσι τη διαδικασία του καθορισµού τους, αλλά 

και της µετέπειτα διάταξης των αντικειµένων αρκετά δυσκίνητη. Στο 

δικό µας πλαίσιο κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να συµβεί, εφόσον 

κάθε προτίµηση ορίζεται εξ’ αρχής µε συγκεκριµένες ιδιότητες (π.χ., 

ανακλαστικότητα, µεταβατικότητα). 

b) Με βάση την παραπάνω εκφραστικότητα, είναι δυνατό σχέσεις 

προτίµησης που ορίζονται µέσω των ειδών σύνθεσης του πλαισίου 

του Chomicki να παραβιάζουν µια ή παραπάνω ιδιότητες που 

χαρακτηρίζουν τις αντίστοιχες συνιστώσες σχέσεις προτίµησης, 

καθιστώντας έτσι τις συνθέσεις αυτές αρκετά φορτικές για την 
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περαιτέρω διαχείριση των προτιµήσεων του πλαισίου. Στη δική µας 

προσέγγιση, κάτι τέτοιο αποφεύγεται µέσω της χρήσης της 

διάταξης µέσω συντεταγµένων και της λεξικογραφικής διάταξης για 

τη σύνθεση προτιµήσεων, οι οποίες και διατηρούν τις ιδιότητες των 

συνιστωσών προτιµήσεων-µερικών διατάξεων. 

c) Αν και καλύπτει µια µεγάλη γκάµα από εκφράσεις προτιµήσεων, το 

πλαίσιο του Chomicki επικεντρώνεται σε συγκεκριµένους τύπους 

προτιµήσεων και στηρίζεται σε λεπτοµερείς θεωρήσεις, µε 

αποτέλεσµα να χαρακτηρίζεται από αρκετούς πλεονασµούς πάνω 

στην αναπαράσταση των προτιµήσεων. Στο δικό µας πλαίσιο, 

τέτοιου είδους πλεονασµοί δεν παρατηρούνται, εφόσον 

µοντελοποιούµε τις προτιµήσεις αυτές καθαυτές που 

παρατηρούνται στην καθηµερινή ζωή χωρίς τη χρήση περιττών 

υποθέσεων. Συγκεκριµένα, απλώς τις θεωρούµε ως µερικές 

διατάξεις συνόλων, οι οποίες και οδηγούν τελικώς σε προδιατάξεις 

(preorders) των διαθέσιµων αντικειµένων, καθώς, επίσης, και 

παρέχουµε µια απλή διαδικασία σύνθεσής τους.  

d) Στη διαδικασία της τελικής ολικής διάταξης των αντικειµένων, δεν 

υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ των ενεργών και των µη-ενεργών 

στοιχείων, τα οποία και χαρακτηρίζονται από διαφορετική 

σηµασιολογία για τη δηλωµένη προτίµηση του χρήστη. 

Επιπροσθέτως, διατάσσει ολικώς µόνο µέσω των µέγιστων 

στοιχείων, όπως ο αλγόριθµος TOWMax, όπου τα µη-ενεργά 

στοιχεία της διάταξης τα τοποθετεί στις καλύτερες απαντήσεις. Στη 

δική µας προσέγγιση, η διάκριση των στοιχείων της διάταξης σε 

ενεργά και µη-ενεργά στοιχεία παίζει πρωτεύοντα ρόλο για την 

ολική διάταξη των αντικειµένων, καθώς επίσης, είναι δυνατή η 

διάταξη και µέσω των ελάχιστων στοιχείων (αλγόριθµος TOWMin). 

e) Το πλαίσιο του Chomicki δεν παρέχει ρητό ορισµό της ισοδυναµίας 

µεταξύ δύο ή περισσότερων προτιµήσεων που εκφράζονται στις 

εκάστοτε πλειάδες ενός σχεσιακού πίνακα. Όπως είδαµε 

προηγουµένως, η µόνη περίπτωση σύνθεσης δύο ή περισσότερων 

σχέσεων προτίµησης που θεωρεί ισοδύναµες τις σχέσεις αυτές 

είναι η σύνθεση κατά Pareto, στην οποία, όµως, οι παραπάνω 
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σχέσεις προτίµησης δεν ορίζονται στον ίδιο σχεσιακό πίνακα, αλλά 

σε διαφορετικούς. Στο δικό µας πλαίσιο, η ισοδυναµία µεταξύ των 

συνιστωσών (ατοµικών) προτιµήσεων µιας σύνθετης προτίµησης 

εκφράζεται µε την τοποθέτηση των αντίστοιχων συναρτήσεων στο 

ίδιο σύνολο-στοιχείο της ολικής διάταξης των εµπλεκόµενων 

συναρτήσεων µέσω του αλγόριθµου FinTO. 

 

4.1.2 Πλαίσιο Προτιµήσεων κατά Kießling 
 

Ο Kießling [19] βασίζει τον ορισµό των προτιµήσεων του χρήστη πάνω 

σε πεδία τιµών γνωρισµάτων (attribute domains) του σχεσιακού και του XML 

µοντέλου δεδοµένων ως αυστηρές µερικές διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

Kießling προτείνει κατάλληλες επεκτάσεις των δηλώσεων επερώτησης σε 

SQL και XPath, συγκεκριµένα την Preference-SQL [21] και Preference-XPath 

[20]. Το γεγονός αυτό, βασίζεται στην αντίληψη του Kießling ότι στην 

καθηµερινή ζωή οι δηλώσεις προτιµήσεων αντιµετωπίζονται ως «ευχές» 

(wishes) που ως επί το πλείστον εκφράζονται µε όρους του τύπου «Προτιµώ 

το Α καλύτερα από το Β». Συγκεκριµένα, έχουµε τον παρακάτω ορισµό: 

 

Ορισµός 4.11: ∆εδοµένου ενός µη-κενού συνόλου 1{ ,..., }nA A A=  από 

ονόµατα γνωρισµάτων, µια προτίµηση ( , )PP A= <  είναι µια αυστηρή µερική 

διάταξη του 1 1( ) ({ ,..., }) ( ) ( )n ndom A dom A A dom A dom A= = ×⋅⋅⋅× , όπου 

( ) ( )P dom A dom A< ⊆ ×  είναι η δυαδική σχέση που την αναπαριστά. 

Η έκφραση Px y< , όπου , ( )x y dom A∈ , µεταφράζεται: «Το y  προτιµάται 

καλύτερα από το x  σε σχέση µε την P ».  

 

Απ’ ότι παρατηρούµε, υπάρχουν δύο κύριες διαφορές όσον αφορά το γενικό 

ορισµό της προτίµησης στα πλαίσια του Kießling και του Chomicki (Ορισµός 

4.1): 

a) Στο πλαίσιο του Chomicki, η ορισµένη προτίµηση, µέσω της σχέσης  

προτίµησης που την αναπαριστά, εφαρµόζεται απευθείας πάνω 

στις πλειάδες που περιέχουν τα εκάστοτε στιγµιότυπα του 

σχεσιακού πίνακα, οι οποίες και αποτελούν τα αντικείµενα προς 
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διάταξη. Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο του Kießling, η 

προτίµηση δεν ορίζεται πάνω στα αντικείµενα προς διάταξη (είτε 

αυτά είναι πλειάδες του στιγµιότυπου ενός σχεσιακού πίνακα, είτε 

στοιχεία (elements) του ίδιου τύπου σε ένα XML έγγραφο), αλλά σε 

σύνολα τιµών που χαρακτηρίζουν τα αντικείµενα αυτά, και µέσω της 

διάταξης των τιµών αυτών, διατάσσονται και τα αντικείµενα που 

αντιστοιχίζονται στις τιµές αυτές. 

b) Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Chomicki δεν αποδίδει εξ ορισµού 

κάποιες συγκεκριµένες ιδιότητες στις προτιµήσεις που ορίζει, σε 

αντίθεση µε τον Kießling, ο οποίος εφοδιάζει τις προτιµήσεις µε τις 

ιδιότητες της αυστηρής µερικής διάταξης (Ορισµός 4.11). 

Για µια ορισµένη προτίµηση ( , )PP A= < , ο Kießling προσδιορίζει το 

σύνολο των στοιχείων του ( )dom A  που συσχετίζονται µέσω της αντίστοιχης 

αυστηρής µερικής διάταξης P< , ως εξής: 

 

Ορισµός 4.12: Έστω προτίµηση ( , )PP A= < . Τότε, το σύνολο 

)}()(:)(|)({ xyyxAdomyAdomxR PP <∨<∈∃∈=  αποτελεί το πεδίο (range) 

της P< , το οποίο συµβολίζεται ως ( )Prange < .  

 

∆εδοµένου ότι οι προτιµήσεις αποτελούν (αυστηρές) µερικές διατάξεις, 

ο Kießling ενσωµατώνει στο πλαίσιό του ένα µεγάλο µέρος της Θεωρίας 

∆ιατάξεων (Order Theory) που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2, 

δηµιουργώντας έτσι αντίστοιχους τύπους προτιµήσεων, αλλά και τρόπους 

σχηµατικής αναπαράστασης των προτιµήσεων αυτών. Οι χαρακτηριστικότεροι 

των ορισµών αυτών, δίνονται παρακάτω:   

 

Ορισµός 4.13: Έστω η προτίµηση ( , )PP A= < . Τότε, η P  είναι µια αλυσίδα 

προτιµήσεων (chain preference), αν )(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ ,  ισχύει ότι 

Px y<  ή xy P< .  

 

Ορισµός 4.14: Έστω η προτίµηση ( , )PP A= < . Τότε, η P  είναι µια αντι-

αλυσίδα προτιµήσεων (anti-chain preference) και συµβολίζεται ως ↔A , άνν 
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=<P ∅, δηλαδή άνν )(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ ,  ισχύει ότι yx P</  και xy P</  (τα 

x  και y  δεν διατάσσονται µέσω της P ).  

 

Ορισµός 4.15: Έστω η προτίµηση ( , )PP A= < , όπου το σύνολο ( )dom A  είναι 

πεπερασµένο. Ένας κατευθυνόµενος µη-κυκλικός γράφος (directed acyclic 

graph) ),( PPP EVG = , για τον οποίο: 

a) Κάθε στοιχείο του ( )dom A  αποτελεί κόµβο που ανήκει στο PV  

b) PVvv ∈′∀ , , υπάρχει ακµή PEe∈  µε κόµβο αφετηρίας το v′  και 

κόµβο προορισµού το v , άνν vv P ′<  και PVa∈¬∃ , τέτοιο ώστε 

vav PP ′<< , 

αποτελεί τον «καλύτερο-από» (better-than) γράφο της P .  

 

Απ’ ότι παρατηρούµε, ο «καλύτερο-από» γράφος µιας προτίµησης P  

ισοδυναµεί πλήρως µε το Hasse διάγραµµα (Ορισµός 2.5) του συνόλου στο 

οποίο εκφράζεται. 

∆οθέντος του «καλύτερο-από» γράφου PG  για µια προτίµηση 

( , )PP A= < , ο Kießling ορίζει µια σειρά από ιδιότητες στα στοιχεία-κόµβους 

του PG . Συγκεκριµένα: 

a) PVyx ∈∀ , , Px y<  αν το y  προηγείται του x  στο PG , δηλαδή αν 

υπάρχει κατευθυνόµενο µονοπάτι από το y  στο x  στον γράφο 

αυτό. 

b) Στοιχεία-κόµβοι στο PG  για τα οποία δεν υπάρχουν στοιχεία που 

προηγούνται, αποτελούν τα µέγιστα στοιχεία (maximal elements) 

της P , τα οποία βρίσκονται στο επίπεδο (Level) 1 και των οποίων 

το σύνολο συµβολίζεται ως )max(P . Απ’ ότι παρατηρούµε, η 

ιδιότητα αυτή είναι σε πλήρη αντιστοιχία µε τον Ορισµό 2.6 των 

µέγιστων στοιχείων ενός µερικώς διατεταγµένου συνόλου.  

c) Το στοιχείο PVx∈  βρίσκεται στο επίπεδο j , αν το µεγαλύτερο 

κατευθυνόµενο µονοπάτι στο PG  από ένα µέγιστο στοιχείο στο x  

έχει 1−j  ακµές. 
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d) PVyx ∈∀ , , αν δεν υπάρχει κατευθυνόµενο µονοπάτι µεταξύ του x  

και του y  στο PG , τότε τα x  και y  είναι µη-διατασσόµενα ως προς 

την P , δηλαδή yx P</  και xy P</ . 

Για να γίνει πιο ξεκάθαρη η σχεδιαστική οµοιότητα του «καλύτερο-από» 

γράφου µε το διάγραµµα Hasse της Θεωρίας ∆ιατάξεων, αλλά και πιο σαφείς 

οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα στοιχεία του, παρακάτω παραθέτουµε ένα 

ενδεικτικό παράδειγµα: 

 

Παράδειγµα 4.12: Έστω γνώρισµα G  µε ( ) { , , , , , , }dom G a b c d e f g=  και µια 

προτίµηση ),(
11 PGP <=  τέτοια ώστε 

1Pf e< , 
1Pc d< , 

1Pc b<  και 
1Pb a<  (από τις 

δύο τελευταίες συσχετίσεις συνεπάγεται κι ότι 
1Pc a< ). Ο «καλύτερο-από» 

γράφος της P  παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.15, όπου τα στοιχεία του )(Gdom  

διαχωρίζονται µέσω των επιπέδων στα οποία βρίσκονται. Απ’ ότι 

παρατηρούµε, max( ) { , , , }P a d e g= .  

 

 

Εικόνα 4.15 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της ),(
11 PGP <=  

 
Ορισµός 4.16: Έστω προτίµηση ( , )PP A= < . Τότε, η προτίµηση ),( δ

δ
P

AP <= , 

για την οποία )(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ , yx
Pδ<  άνν xy P< , αποτελεί την δυϊκή 

προτίµηση (dual preference) της P .  

 

d e 

b 

α 

c 

f 

g Level 1 

Level 2 

Level 3 
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Σε περιπτώσεις που το ( )dom A  είναι πεπερασµένο, ο «καλύτερο-από» 

γράφος της Pδ  προκύπτει µε µια απλή αλλαγή της φοράς των ακµών του 

αντίστοιχου γράφου της P : 

 

Παράδειγµα 4.13: Ανακαλούµε την προτίµηση ),(
11 PGP <=  του 

Παραδείγµατος 4.12 και έστω ),(
1

1 δ
δ

P
GP <=  η δυϊκή προτίµηση της 1P . Η 

Εικόνα 4.16 παρουσιάζει τον «καλύτερο-από» γράφο της 1Pδ , όπου η 

αντιστροφή των ακµών σε σχέση µε τον αντίστοιχο γράφο της 1P  είναι 

προφανής.  

 

 

Εικόνα 4.16 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της ),(
1

1 δ
δ

P
GP <=  

 

Ορισµός 4.17: ∆εδοµένης µιας προτίµησης ( , )PP A= < , κάθε σύνολο 

)(AdomS ⊆  επιφέρει µια προτίµηση ),( ⊆<=⊆
P

SP  που αποτελεί προτίµηση-

υποσύνολο (subset preference) της P , αν Syx ∈∀ ,  µε yx ≠ , yx
P⊆<  άνν 

yx P< .  

 

Απ’ ότι βλέπουµε, ο Ορισµός 4.17 απορρέει άµεσα από το Λήµµα 2.7. Απλώς 

ο Kießling προσδιορίζει την αυστηρή µερική διάταξη σε κάθε υποσύνολο ενός 

αυστηρά µερικώς διατεταγµένου συνόλου, µέσω του ορισµού µιας νέας 

d e b 

α 

c f g Level 1 

Level 2 

Level 3 
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προτίµησης (η οποία, όπως είδαµε στον Ορισµό 4.11, αποτελεί αυστηρή 

µερική διάταξη) στο υποσύνολο αυτό. 

Η σηµαντικότερη εφαρµογή της έννοιας της προτίµησης-υποσυνόλου 

στο πλαίσιο του Kießling είναι για την αντιστοίχηση του επονοµαζόµενου από 

τον  Kießling «κόσµου των ευχών» (“realm of wishes”) που αντιπροσωπεύουν 

οι ορισµένες προτιµήσεις σε σύνολα ονοµάτων γνωρισµάτων, πάνω στον 

«πραγµατικό κόσµο» (“real world”) που αντιπροσωπεύουν τα εκάστοτε 

στιγµιότυπα σχεσιακών πινάκων ή στοιχεία XML εγγράφων, τα οποία και 

χαρακτηρίζονται από τα γνωρίσµατα αυτά. Για την ενιαία αντιµετώπιση των 

παραπάνω δύο δοµών πληροφορίας, ο Kießling τις χαρακτηρίζει ως «σύνολα 

βάσης δεδοµένων» (“database sets”): 

 

Ορισµός 4.18: Έστω ένα σύνολο βάσης δεδοµένων ),...( 1 mBBDBset , όπου 

mBB ,...1  τα γνωρίσµατα που τη χαρακτηρίζουν. ∆εδοµένου ενός συνόλου 

),...,{ 1 nAAA =  ονοµάτων γνωρισµάτων, όπου κάθε jA  αντιστοιχεί σε ένα 

ξεχωριστό γνώρισµα iB  του DBset , έστω ],...,[:][ 1 nAADBsetADBset =  η 

προβολή του DBset  πάνω σ’ αυτά τα n  γνωρίσµατα. Αν υπάρχει προτίµηση 

( , )PP A= < , τότε το )(][ AdomADBset ⊆  ορίζει µια προτίµηση-υποσύνολο της P  

η οποία ονοµάζεται προτίµηση βάσης δεδοµένων (database preference) και 

δηλώνεται ως )],[( P
DBset ADBsetP <= .  

 

Απ’ ότι παρατηρούµε, η DBsetP  ουσιαστικά αποτελεί το πέρασµα της P  από τις 

τιµές των γνωρισµάτων στα εκάστοτε αντικείµενα που χαρακτηρίζονται από τα 

γνωρίσµατα αυτά, η οποία και εµφανίζει πολλές οµοιότητες µε τη διαδικασία 

διάταξης των αντικειµένων µέσω προτιµήσεων του δικού µας θεωρητικού 

πλαισίου (Ενότητα 3.2). Για να γίνει αυτό πιο σαφές, παραθέτουµε ένα 

ενδεικτικό παράδειγµα: 

 

Παράδειγµα 4.14: Έστω Σ  το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω µια 

προτίµηση ),(
22 PCategoryP <= , τέτοια ώστε “Beat-em-up”

2P< “Adventure”, 

“Beat-em-up”
2P< “RPG”, “Beat-em-up”

2P< “Manager”, “Strategy”
2P< “Manager”, 
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“Simulation”
2P< “Beat-em-up”, “Action-Adventure”

2P< “Beat-em-up” και “Action-

Adventure”
2P< “Strategy” (από τις παραπάνω συσχετίσεις και µέσω της 

µεταβατικότητας της 
2P<  συµπεραίνουµε ότι ισχύει επίσης 

“Simulation”
2P< “Adventure”, “Simulation”

2P< “RPG”, 

“Simulation”
2P< “Manager”, “Action-Adventure”

2P< “Adventure”, “Action-

Adventure”
2P< “RPG” και  “Action-Adventure”

2P< “Manager”). Εφόσον το 

dom(Category) = C  είναι πεπερασµένο, για την καλύτερη κατανόηση της 

διάταξης του C  µε βάση την προτίµηση 2P , η Εικόνα 4.17 παρουσιάζει τον 

«καλύτερο-από» γράφο της ),(
22 PCategoryP <= : 

 

 

Εικόνα 4.17 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της ),(
22 PCategoryP <=  

Το στιγµιότυπο Σ  αποτελεί ένα «σύνολο βάσης δεδοµένων» που 

χαρακτηρίζεται από το γνώρισµα Category, οπότε µε βάση τον Ορισµό 4.18, η 

2P  αντιστοιχείται στην προτίµηση βάσης δεδοµένων 
22 ( [ ], )PP CategoryΣ = Σ < , 

όπου [ ]CategoryΣ  η προβολή του Σ  πάνω στο γνώρισµα Category 

( [ ]CategoryΣ  = {“Adventure”, “Action-Adventure”, “Manager”, “Strategy”, 

“Simulation”} C⊂ ). Η Εικόνα 4.18 παρουσιάζει τον «καλύτερο-από» γράφο 

της 
22 ( [ ], )PP CategoryΣ = Σ < , ο οποίος µπορούµε να πούµε ότι διατάσσει έµµεσα 

τις πλειάδες του Σ , εφόσον διατάσσει τις αντίστοιχες τιµές τους στο γνώρισµα 

Category (καθότι ][1 Categoryt  = ][4 Categoryt  = “Adventure”, ][3 Categoryt  = 

“Action-Adventure” 

Level 1 

Level 2 

Level 3 

“RPG” “Adventure” “Manager” 

“Beat-em-up” “Strategy” 

“Simulation” 
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][8 Categoryt  = “Manager”, ][2 Categoryt  = “Simulation”, ][5 Categoryt  = 

][7 Categoryt  = ][9 Categoryt  = “Strategy” και ][6 Categoryt  = “Action-

Adventure”).  

 

 

Εικόνα 4.18 - Ο "καλύτερος-από" γράφος της 
22 ( [ ], )PP CategoryΣ = Σ <  

 

4.1.2.1 Κατασκευές Προτιµήσεων 
 

Λόγω της µεγάλης ποικιλοµορφίας που παρατηρείται στις δηλώσεις 

προτιµήσεων πάνω σε ενέργειες και επιλογές της καθηµερινής ζωής, το 

πλαίσιο του Kießling θεσπίζει, εκτός από τους παραπάνω τύπους 

προτιµήσεων µε βάση τη Θεωρία ∆ιατάξεων, και έναν αριθµό από 

κατασκευαστές προτίµησης, οι οποίοι και ορίζουν προτιµήσεις µε την 

αντίστοιχη σηµασιολογία. Οι κατασκευαστές αυτοί διαχωρίζονται σε δύο 

βασικές κατηγορίες, ανάλογα µε τη φύση των προτιµήσεων που δηµιουργούν: 

1. Κατασκευαστές Βασικών Προτιµήσεων (Base Preference 

Constructors): Οι κατασκευαστές αυτοί εκφράζουν προτιµήσεις 

πάνω σε ένα συγκεκριµένο σύνολο από ονόµατα γνωρισµάτων, οι 

οποίες και ονοµάζονται βασικές προτιµήσεις (base preferences). 

Τυπικά, κάθε τέτοιος κατασκευαστής µιας βασικής προτίµησης 

( , )PP A= <  περιέχει ένα ή περισσότερα ορίσµατα, από τα οποία το 

“Action-Adventure” 

Level 1 

Level 2 

Level 3 

“Adventure” “Manager” 

“Strategy” “Simulation” 
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πρώτο χαρακτηρίζει το σύνολο A  και τα υπόλοιπα την αυστηρή 

µερική διάταξη P<  πάνω στο ( )dom A . 

2. Κατασκευαστές Σύνθετων Προτιµήσεων (Complex Preference 

Constructors): Οι κατασκευαστές αυτοί εκφράζουν προτιµήσεις που 

προκύπτουν από τη σύνθεση δύο προτιµήσεων, οι οποίες και 

ονοµάζονται σύνθετες προτιµήσεις. Στο πλαίσιο του Kießling 

διακρίνονται δύο κατηγορίες σύνθεσης προτιµήσεων: η 

συσσώρευση προτιµήσεων (preference accumulation) και η 

συνάθροιση προτιµήσεων (preference aggregation), των οποίων η 

κύρια διαφορά έγκειται στον τρόπο δηµιουργίας της σύνθετης 

προτίµησης. Στη συσσώρευση προτιµήσεων, οι αντίστοιχοι 

κατασκευαστές συνδυάζουν (combine)  τις συνιστώσες προτιµήσεις 

που ορίζονται πάνω σε σύνολα ονοµάτων γνωρισµάτων, ενώ στη 

συνάθροιση προτιµήσεων, οι αντίστοιχοι κατασκευαστές 

συναρµολογούν (assemble) τη σύνθετη προτίµηση από τις 

επιµέρους συνιστώσες προτιµήσεις. 

Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζουµε αναλυτικά τα είδη των βασικών και 

σύνθετων προτιµήσεων που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Kießling, 

παραθέτοντας τους αντίστοιχους ορισµούς τους µε βάση τους κατασκευαστές 

τους, καθώς και ενδεικτικά παραδείγµατα. 

 

4.1.2.1.1 Βασικές Προτιµήσεις 
 

Στην κατηγορία αυτή, ο Kießling προτείνει ένα σύνολο από 

προτιµήσεις, τις οποίες και διαχωρίζει σε δύο κύριες υποκατηγορίες: 

a) Στις προτιµήσεις που εκφράζονται µόνο πάνω σε σύνολα τιµών που 

ανήκουν σε αριθµητικούς τύπους δεδοµένων (όπως είναι οι ακέραιοι 

ή οι δεκαδικοί αριθµοί, οι ηµεροµηνίες σε ISO πρότυπο κ.τ.λ.), και 

b) Στις προτιµήσεις που µπορούν να εκφραστούν γενικά, ανεξάρτητα 

από τον τύπο δεδοµένων που ανήκουν τα εκάστοτε σύνολα τιµών. 

Με βάση την παραπάνω διαφοροποίηση, ο Kießling χαρακτηρίζει τις 

προτιµήσεις της πρώτης υποκατηγορίας ως βασικές αριθµητικές προτιµήσεις 

(numerical base preferences) και τις αντίστοιχες της δεύτερης ως βασικές µη-



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

 154

αριθµητικές προτιµήσεις (non-numerical base preferences). Ένας εξίσου 

σηµαντικός λόγος για αυτή τη διάκριση των προτιµήσεων, έγκειται στο 

γεγονός ότι, όπως θα δούµε στη συνέχεια, στις αριθµητικές βασικές 

προτιµήσεις χρησιµοποιούνται επιπρόσθετες δοµές για τη διάταξη των 

στοιχείων, σε σχέση µε τις µη-αριθµητικές. Παρακάτω,  επισηµαίνουµε τα είδη 

των βασικών προτιµήσεων που ανήκουν στις δύο αυτές υποκατηγορίες, 

ξεκινώντας από τις µη-αριθµητικές. 

 

4.1.2.1.1.1 Βασικές Μη-Αριθµητικές Προτιµήσεις 
 

Στην υποκατηγορία αυτή, ο Kießling ορίζει 5 είδη προτιµήσεων: την 

POS  προτίµηση, την NEG  προτίµηση, την NEGPOS /  προτίµηση, την 

POSPOS /  προτίµηση και την EXPLICIT  προτίµηση.   

 

Ορισµός 4.19: Έστω A  ένα µη-κενό σύνολο από ονόµατα γνωρισµάτων. Μια 

προτίµηση ( , )PP A= <  είναι µια POS  προτίµηση πάνω στο A  

( ),(: POSsetAPOSP = , όπου ),( POSsetAPOS  ο κατασκευαστής της POS  

προτίµησης µε )(AdomPOSset ⊆ ), αν )(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ , yx P<  άνν 

POSsety∈ και POSsetx∈/ .  

 

∆ιαισθητικά, η POS  προτίµηση καθορίζει, µέσω του POSset , ένα σύνολο από 

τιµές του )(Adom  οι οποίες θεωρούνται προτιµότερες σε σχέση µε κάθε τιµή 

του )(Adom  που δεν ανήκει στο POSset . 

 

Παράδειγµα 4.15: Έστω Σ  το στιγµιότυπο του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω µια 

POS  προτίµηση })"","{",(:3 AdventureManagerCategoryPOSP = . Αυτό σηµαίνει 

ότι µέσω της ),(
33 PCategoryP <=  κάθε τιµή από τις “Manager” και “Adventure”  

προηγείται κάθε µιας από τις εναποµείναντες τιµές του dom(Category). Όπως 

συζητήθηκε προηγουµένως, η αντιστοίχηση της 3P  πάνω στο Σ , έχει ως 

αποτέλεσµα (µέσω του Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της 

)],[(
33 PCategoryP <Σ=Σ  πάνω στο ][CategoryΣ  = {“Adventure”, “Action-
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Adventure”, “Manager”, “Strategy”, “Simulation”}, της οποίας ο «καλύτερο-

από» γράφος εµφανίζεται στην Εικόνα 4.19.  

 

 

Εικόνα 4.19 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )],[(
33 PCategoryP <Σ=Σ  

 

Ορισµός 4.20: Έστω A  ένα µη-κενό σύνολο από ονόµατα γνωρισµάτων. Μια 

προτίµηση ( , )PP A= <  είναι µια NEG  προτίµηση πάνω στο A  

( ),(: NEGsetANEGP = , όπου ),( NEGsetANEG  ο κατασκευαστής της NEG  

προτίµησης µε )(AdomNEGset ⊆ ), αν )(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ , yx P<  άνν 

NEGsety∈/  και NEGsetx∈ .  

 

∆ιαισθητικά, η NEG  προτίµηση έχει ακριβώς αντίθετη σηµασιολογία σε σχέση 

µε την POS  προτίµηση, καθώς καθορίζει, µέσω του NEGset , ένα σύνολο από 

τιµές του )(Adom  οι οποίες θεωρούνται λιγότερο ενδιαφέρουσες σε σχέση µε 

κάθε τιµή του )(Adom  που δεν ανήκει στο NEGset . 

 

Παράδειγµα 4.16: Έστω πάλι το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω µια 

NEG  προτίµηση })"","{",(:4 AdventureAdventureActionCategoryNEGP −= . 

Αυτό σηµαίνει ότι µέσω της ),(
44 PCategoryP <=  κάθε τιµή από τις “Action-

Adventure” και “Adventure”  υπολείπεται κάθε µιας από τις εναποµείναντες 

τιµές του dom(Category). Η αντιστοίχηση της 4P  πάνω στο Σ , έχει ως 

αποτέλεσµα (µέσω του Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της 

)],[(
44 PCategoryP <Σ=Σ  πάνω στο ][CategoryΣ  = {“Adventure”, “Action-

Adventure”, “Manager”, “Strategy”, “Simulation”}, της οποίας ο «καλύτερο-

από» γράφος εµφανίζεται στην Εικόνα 4.20.  

“Action-Adventure” 

Level 1 

Level 2 

“Adventure” “Manager” 

“Strategy” “Simulation” 
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Εικόνα 4.20 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )],[(
44 PCategoryP <Σ=Σ  

 
Ορισµός 4.21: Έστω A  ένα µη-κενό σύνολο από ονόµατα γνωρισµάτων. Μια 

προτίµηση ( , )PP A= <  είναι µια NEGPOS /  προτίµηση πάνω στο A  

( );,(/: NEGsetPOSsetANEGPOSP = , όπου );,(/ NEGsetPOSsetANEGPOS  ο 

κατασκευαστής της NEGPOS /  προτίµησης µε )(AdomPOSset ⊆ , 

)(AdomNEGset ⊆  και =∩ NEGsetPOSset Ø), αν )(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ , 

yx P<  άνν ( NEGsetx∈  και NEGsety∈/ ) ή ( NEGsetx∈/  και POSsetx∈/  και 

POSsety∈ ).  

 
Απ’ ότι βλέπουµε, η NEGPOS /  προτίµηση αποτελεί ένα συνδυασµό µιας 

POS  και µιας NEG  προτίµησης στο ίδιο σύνολο ονοµάτων γνωρισµάτων A , 

στον οποίο, όµως, δεν υπάρχει σύγκρουση (conflict) µεταξύ τους 

( =∩ NEGsetPOSset Ø). 

 

Παράδειγµα 4.17: Έστω πάλι το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω µια 

NEGPOS /  προτίµηση })"{"};"{",(/:5 SimulationStrategyCategoryNEGPOSP = . 

Αυτό σηµαίνει ότι µέσω της ),(
55 PCategoryP <=  η τιµή “Strategy” προηγείται 

κάθε άλλης τιµής του dom(Category) (συµπεριλαµβανοµένης και της τιµής 

“Simulation”), καθώς και η τιµή “Simulation” υπολείπεται κάθε άλλης τιµής του 

dom(Category) (συµπεριλαµβανοµένης και της τιµής “Strategy”). Η 

αντιστοίχηση της 5P  πάνω στο Σ , έχει ως αποτέλεσµα (µέσω του Ορισµού 

4.18) τη δηµιουργία της )],[(
55 PCategoryP <Σ=Σ  πάνω στο ][CategoryΣ  = 

{“Adventure”, “Action-Adventure”, “Manager”, “Strategy”, “Simulation”}, της 

οποίας ο «καλύτερο-από» γράφος εµφανίζεται στην Εικόνα 4.21.  

“Action-Adventure” 

Level 1 

Level 2 

“Manager” “Strategy” “Simulation” 

“Adventure” 
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Εικόνα 4.21 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )],[(
55 PCategoryP <Σ=Σ  

 
Ορισµός 4.22: Έστω A  ένα µη-κενό σύνολο από ονόµατα γνωρισµάτων. Μια 

προτίµηση ( , )PP A= <  είναι µια POSPOS /  προτίµηση πάνω στο A  

( )2;1,(/: setPOSsetPOSAPOSPOSP = , όπου )2;1,(/ setPOSsetPOSAPOSPOS  ο 

κατασκευαστής της POSPOS /  προτίµησης µε )(1 AdomsetPOS ⊆ , 

)(2 AdomsetPOS ⊆  και =∩ setPOSsetPOS 21 Ø), αν )(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ , 

yx P<  άνν ( setPOSx 2∈  και setPOSy 1∈ ) ή ( setPOSx 1∈/  και setPOSx 2∈/  και 

setPOSy 2∈ ) ή ( setPOSx 1∈/  και setPOSx 2∈/  και setPOSy 1∈ ).  

 

Σηµασιολογικά, η POSPOS /  προτίµηση καθορίζει ένα σύνολο από 

επιθυµητές τιµές, καθώς και ένα σύνολο από εναλλακτικές τιµές στο )(Adom , 

σε περίπτωση που όλες οι παραπάνω επιθυµητές τιµές δεν είναι διαθέσιµες. 

 

Παράδειγµα 4.18: Έστω πάλι το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω µια 

POSPOS /  προτίµηση })"{"};"{",(/:6 StrategyManagerCategoryPOSPOSP = . 

Αυτό σηµαίνει ότι µέσω της ),(
66 PCategoryP <=  η τιµή “Manager” προηγείται 

κάθε άλλης τιµής του dom(Category) (συµπεριλαµβανοµένης και της τιµής 

“Strategy”), καθώς και η τιµή “Strategy” προηγείται κάθε άλλης τιµής του 

dom(Category), εκτός από την τιµή “Manager”. Η αντιστοίχηση της 6P  πάνω 

“Action-Adventure” 

Level 1 

Level 2 “Manager” 

“Strategy” 

“Simulation” 

“Adventure” 

Level 3 
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στο Σ , έχει ως αποτέλεσµα (µέσω του Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της 

)],[(
66 PCategoryP <Σ=Σ  πάνω στο ][CategoryΣ  = {“Adventure”, “Action-

Adventure”, “Manager”, “Strategy”, “Simulation”}, της οποίας ο «καλύτερο-

από» γράφος εµφανίζεται στην Εικόνα 4.22.  

 

 

Εικόνα 4.22 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )],[(
66 PCategoryP <Σ=Σ  

 
Ορισµός 4.23: Έστω A  ένα µη-κενό σύνολο από ονόµατα γνωρισµάτων. 

Επίσης, έστω ),...},{( 21 valvalgraphE =−  ένας πεπερασµένος, µη-κυκλικός 

«καλύτερο-από» γράφος, )(AdomV ⊆  το σύνολο όλων των ival  που 

υπάρχουν στον graphE −  και ),( EVE <=  η παραγόµενη αυστηρή µερική 

διάταξη πάνω στο V , για την οποία ισχύει ότι: 

a) Αν graphEvalval ji −∈),( , τότε jEi valval <  

b) Αν jEi valval <  και kEj valval < , τότε kEi valval <  

Μια προτίµηση ( , )PP A= <  είναι µια EXPLICIT  προτίµηση πάνω στο A  µέσω 

του graphE −  ( ),(: graphEAEXPP −= , όπου ),( graphEAEXP −  ο 

κατασκευαστής της EXPLICIT  προτίµησης), αν )(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ , 

yx P<  άνν yx E<  ή ( )( Erangex <∈/  και )( Erangey <∈ ).  

 

Απ’ ότι βλέπουµε, στο πλαίσιο του Kießling η έννοια της ρητής (explicit) 

δήλωσης προτίµησης προσδίδεται µέσω ενός «καλύτερο-από» γράφου 

“Action-Adventure” 

Level 1 

Level 2 

“Manager” 

“Strategy” 

“Simulation” “Adventure” Level 3 
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graphE −  που αναπαριστά τις συσχετίσεις που έχει δηλώσει ρητά ο χρήστης 

µεταξύ των τιµών του )(Adom  που τον ενδιαφέρουν. Ο graphE −  καθορίζει τα 

πρώτα επίπεδα του «καλύτερο-από» γράφου της προτίµησης αυτής 

καθαυτής, και τα στοιχεία του )(Adom  που δεν υπάρχουν στο γράφο αυτό 

τοποθετούνται στο τελευταίο επίπεδο. 

 

Παράδειγµα 4.19: Έστω πάλι το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω 

7 : ( ,{(" "," "), (" "," ")})P EXP Category Manager Strategy Simulation Adventure=  µια 

EXPLICIT  προτίµηση πάνω στο γνώρισµα Category. Η Εικόνα 4.23 

παρουσιάζει τον γράφο 

7
{(" "," "), (" "," ")}PE graph Manager Strategy Simulation Adventure− = , ο οποίος και 

αποτελεί τον «καλύτερο-από» γράφο που αναπαριστά τη ρητή δήλωση 

προτίµησης του χρήστη στις τιµές “Strategy” και “Adventure” σε σχέση µε τις 

τιµές “Manager” και “Simulation” αντίστοιχα. 

 

 

Εικόνα 4.23 - Ο "καλύτερο-από" γράφος 
7PE graph−  

Έχοντας περιορίσει ο χρήστης το ενδιαφέρον του πάνω στις τέσσερις 

παραπάνω τιµές, οι υπόλοιπες τιµές του ( )dom Category  “RPG”, “Beat-em-up” 

και “Action-Adventure”, οι οποίες και δεν περιέχονται στον 
7PE graph− , 

θεωρούνται ως οι λιγότερο ενδιαφέρουσες σε σχέση µε την 
77 ( , )PP Category= <  

(δηλαδή, έχουµε διαισθητικά µια NEG  προτίµηση πάνω σ’ αυτές). Η 

αντιστοίχηση της 7P  πάνω στο Σ , έχει ως αποτέλεσµα (µέσω του Ορισµού 

4.18) τη δηµιουργία της )],[(
77 PCategoryP <Σ=Σ  πάνω στο ][CategoryΣ  = 

“Manager” 

“Strategy” 

“Simulation” 

“Adventure” 
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{“Adventure”, “Action-Adventure”, “Manager”, “Strategy”, “Simulation”}, της 

οποίας ο «καλύτερο-από» γράφος εµφανίζεται στην Εικόνα 4.24.  

 

 

Εικόνα 4.24 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )],[(
77 PCategoryP <Σ=Σ  

 

4.1.2.1.1.2 Βασικές Αριθµητικές Προτιµήσεις 
 

Στην υποκατηγορία αυτή, ο Kießling ορίζει, επίσης, 5 είδη 

προτιµήσεων: την AROUND  προτίµηση, την BETWEEN  προτίµηση, την 

LOWEST  προτίµηση, την HIGHEST  προτίµηση και την SCORE  προτίµηση.  

Εφόσον οι προτιµήσεις αυτές λαµβάνουν χώρα σε σύνολα τιµών που ανήκουν 

σε αριθµητικούς τύπους δεδοµένων, για τη διάταξη των τιµών αυτών το 

πλαίσιο του Kießling χρησιµοποιεί τους αριθµητικούς τελεστές σύγκρισης “< ”, 

“> ” και αφαίρεσης “− ”, καθώς επίσης και ένα σύνολο από συναρτήσεις 

απόστασης (distance functions) που ορίζονται µέσω των παραπάνω 

τελεστών. 

 

Ορισµός 4.24: Έστω A  ένα µη-κενό σύνολο από ονόµατα γνωρισµάτων, 

όπου το ( )dom A  αποτελείται από στοιχεία αριθµητικού τύπου δεδοµένων. 

Επίσης, δοθέντος ενός ( )z dom A∈ , τότε ( )v dom A∀ ∈ , έστω 

tan ( , ) ( )dis ce v z abs v z= − , όπου abs  η συνάρτηση της απόλυτης τιµής. Μια 

προτίµηση ( , )PP A= <  είναι µια AROUND  προτίµηση πάνω στο A  µε βάση το 

z  ( : ( , )P AROUND A z= , όπου ( , )AROUND A z  ο κατασκευαστής της AROUND  

“Action-Adventure” 

Level 1 

Level 2 “Manager” 

“Strategy” 

“Simulation” 

“Adventure” 

(Εκτός 
7PE graph− ) Level 3 
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προτίµησης), αν )(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ , yx P<  άνν 

tan ( , ) tan ( , )dis ce x z dis ce y z> .  

 

Απ’ ότι παρατηρούµε, η AROUND  προτίµηση σχετίζεται µε µια συγκεκριµένη 

τιµή του ( )dom A , η οποία και αποτελεί το σηµείο αναφοράς της επιθυµίας του 

χρήστη. Τιµές πιο κοντά στην τιµή αυτή θεωρούνται προτιµότερες σε σχέση 

µε τιµές που είναι πιο µακριά. 

 

Παράδειγµα 4.20: Έστω πάλι το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω µια 

AROUND  προτίµηση 8 : (Pr , 25.75)P AROUND ice in Euro= − − . Αυτό σηµαίνει ότι 

µέσω της 
88 (Pr , )PP ice in Euro= − − <  ένας δεκαδικός αριθµός που είναι πιο 

κοντά στην τιµή 25.75 σε σχέση µε κάποιον άλλο θεωρείται προτιµότερος από 

αυτόν. Η αντιστοίχηση της 8P  πάνω στο Σ , έχει ως αποτέλεσµα (µέσω του 

Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της )],_[Pr(
88 PEuroiniceP <−Σ=Σ  πάνω στο 

][Pr Euroinice −−Σ  = {20.95, 21.50, 25.30, 17.70, 30.00, 16.55, 39.00}, της οποίας 

ο «καλύτερο-από» γράφος εµφανίζεται στην Εικόνα 4.25. Απ’ ότι βλέπουµε, οι 

τιµές  21.50 και 30.00 δεν διατάσσονται µεταξύ τους, εφόσον  

tan (21.50,25.75) tan (30.00,25.75) 4.25dis ce dis ce= = .  
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Εικόνα 4.25 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )],_[Pr(
88 PEuroiniceP <−Σ=Σ  

 

Ορισµός 4.25: Έστω A  ένα µη-κενό σύνολο από ονόµατα γνωρισµάτων, 

όπου το ( )dom A  αποτελείται από στοιχεία αριθµητικού τύπου δεδοµένων. 

Επίσης, δοσµένου ενός διαστήµατος  )(],[ Adomuplow ⊂ , τότε ( )v dom A∀ ∈  

έστω   
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

>−
<−

∈
=

upvifupv
lowvifvlow

uplowvif
uplowvcedis

,
,

],[,0
]),[,(tan  

Μια προτίµηση ( , )PP A= <  είναι µια BETWEEN  προτίµηση πάνω στο A  µε 

βάση το ],[ uplow  ( ]),[,(: uplowABETWEENP = , όπου ]),[,( uplowABETWEEN  ο 

κατασκευαστής της BETWEEN  προτίµησης), αν )(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ , 

yx P<  άνν ]),[,(tan]),[,(tan uplowycedisuplowxcedis > .  

 

Level 1 

Level 2 

39.00 

Level 3 

21.50 30.00 

25.30 

16.55 

17.70 

20.95 

Level 4 

Level 5 

Level 6 
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Απ’ ότι παρατηρούµε, η BETWEEN  προτίµηση σχετίζεται µε ένα συγκεκριµένο 

διάστηµα τιµών του ( )dom A , το οποίο και αποτελεί το διάστηµα αναφοράς της 

επιθυµίας του χρήστη. Τιµές που ανήκουν στο διάστηµα αυτό θεωρούνται οι 

πλέον προτιµότερες. Μεταξύ δύο τιµών που δεν ανήκουν στο ],[ uplow , η τιµή 

που βρίσκεται πιο κοντά σ’ ένα από τα δύο άκρα του θεωρείται προτιµότερη.  

 

Παράδειγµα 4.21: Έστω πάλι το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω µια 

BETWEEN  προτίµηση ])05.22,95.20[,(Pr:9 EuroiniceBETWEENP −−= . Αυτό 

σηµαίνει ότι µέσω της ),(Pr
99 PEuroiniceP <−−=  όλες οι δεκαδικές τιµές που 

ανήκουν στο διάστηµα [20.95,22.05] αποτελούν τις πλέον ενδιαφέρουσες, 

καθώς, επίσης, και µεταξύ δύο δεκαδικών τιµών που δεν ανήκουν στο 

παραπάνω διάστηµα, η τιµή που βρίσκεται πιο κοντά στα άκρα του 

διαστήµατος αυτού θεωρείται προτιµότερη. Η αντιστοίχηση της 9P  πάνω στο 

Σ , έχει ως αποτέλεσµα (µέσω του Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της 

)],_[Pr(
99 PEuroiniceP <−Σ=Σ  πάνω στο ][Pr Euroinice −−Σ  = {20.95, 21.50, 

25.30, 17.70, 30.00, 16.55, 39.00}, της οποίας ο «καλύτερο-από» γράφος 

εµφανίζεται στην Εικόνα 4.26. Απ’ ότι βλέπουµε, οι τιµές  20.95 και 21.50, 

καθώς και οι τιµές 25.30 και 17.70, δεν διατάσσονται µεταξύ τους, εφόσον 

0])05.22,95.20[,50.21(tan])05.22,95.20[,95.20(tan == cediscedis , καθώς και 

25.3])05.22,95.20[,70.17(tan])05.22,95.20[,30.25(tan == cediscedis .  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

 164

 

Εικόνα 4.26 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )],_[Pr(
99 PEuroiniceP <−Σ=Σ  

 
Ορισµός 4.26: Έστω A  ένα µη-κενό σύνολο από ονόµατα γνωρισµάτων, 

όπου το ( )dom A  αποτελείται από στοιχεία αριθµητικού τύπου δεδοµένων. Μια 

προτίµηση ( , )PP A= <  είναι µια LOWEST  προτίµηση πάνω στο A  

( )(: ALOWESTP = , όπου )(ALOWEST  ο κατασκευαστής της LOWEST  

προτίµησης), αν )(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ , yx P<  άνν yx > .  

 

Απ’ ότι βλέπουµε, η LOWEST  προτίµηση εκφράζει την επιθυµία για όσο το 

δυνατό µικρότερες τιµές. Επίσης, µπορούµε εύκολα να συµπεράνουµε ότι 

αυτό το είδος προτίµησης αποτελεί µια αλυσίδα προτιµήσεων (Ορισµός 4.13). 

 

Παράδειγµα 4.22: Έστω πάλι το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω µια 

LOWEST  προτίµηση )(:10 YearLOWESTP = . Αυτό σηµαίνει ότι µέσω της 

),(
1010 PYearP <=  µια χρονολογία που είναι µικρότερη σε σχέση µε κάποια 
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άλλη, θεωρείται προτιµότερη από αυτή. Η αντιστοίχηση της 10P  πάνω στο Σ , 

έχει ως αποτέλεσµα (µέσω του Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της 

)],[(
1010 PYearP <Σ=Σ  πάνω στο ][YearΣ  = {2002, 2000, 2004, 1998, 2003}, της 

οποίας ο «καλύτερο-από» γράφος εµφανίζεται στην Εικόνα 4.27.  

 

 

Εικόνα 4.27 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )],[(
1010 PYearP <Σ=Σ  

 
Ορισµός 4.27: Έστω A  ένα µη-κενό σύνολο από ονόµατα γνωρισµάτων, 

όπου το ( )dom A  αποτελείται από στοιχεία αριθµητικού τύπου δεδοµένων. Μια 

προτίµηση ( , )PP A= <  είναι µια HIGHEST  προτίµηση πάνω στο A  

( )(: AHIGHESTP = , όπου )(AHIGHEST  ο κατασκευαστής της HIGHEST  

προτίµησης), αν )(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ , yx P<  άνν yx < .  

 
Απ’ ότι παρατηρούµε, η HIGHEST  προτίµηση έχει την ακριβώς αντίστροφη 

σηµασιολογία σε σχέση µε τη LOWEST  προτίµηση, εφόσον εκφράζει την 

επιθυµία για όσο το δυνατό µεγαλύτερες τιµές. Επίσης, µπορούµε εύκολα να 
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συµπεράνουµε ότι και αυτό το είδος προτίµησης αποτελεί µια αλυσίδα 

προτιµήσεων (Ορισµός 4.13). 

 
Παράδειγµα 4.23: Έστω πάλι το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω µια 

HIGHEST  προτίµηση )(:11 YearHIGHESTP = . Αυτό σηµαίνει ότι µέσω της 

),(
1111 PYearP <=  µια χρονολογία που είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε κάποια 

άλλη, θεωρείται προτιµότερη από αυτή. Η αντιστοίχηση της 11P  πάνω στο Σ , 

έχει ως αποτέλεσµα (µέσω του Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της 

)],[(
1111 PYearP <Σ=Σ  πάνω στο ][YearΣ  = {2002, 2000, 2004, 1998, 2003}, της 

οποίας ο «καλύτερο-από» γράφος εµφανίζεται στην Εικόνα 4.28. Απ’ ότι 

παρατηρούµε, ο γράφος αυτός αποτελεί τον «καλύτερο-από» γράφο της 

)],[(
1010 PYearP <Σ=Σ  (Παράδειγµα 4.22) στην Εικόνα 4.27 µε αντεστραµµένες 

τις φορές των ακµών.  

 

 

Εικόνα 4.28 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )],[(
1111 PYearP <Σ=Σ  
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Ορισµός 4.28: Έστω A  ένα µη-κενό σύνολο από ονόµατα γνωρισµάτων, 

όπου το ( )dom A  αποτελείται από στοιχεία αριθµητικού τύπου δεδοµένων. 

Επίσης, έστω µια συνάρτηση βαθµολόγησης ℜ→)(: Adomf . Μια προτίµηση 

( , )PP A= <  είναι µια SCORE  προτίµηση πάνω στο A  µέσω της f  

( ),(: fASCOREP = , όπου ),( fASCORE  ο κατασκευαστής της SCORE  

προτίµησης), αν )(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ , yx P<  άνν )()( yfxf < .  

 

Σηµασιολογικά, η SCORE  προτίµηση αποτελεί ένα είδος αναπαράστασης 

διατάξεων της ποσοτικής προσέγγισης προτιµήσεων (µέσω µιας συνάρτησης 

βαθµολόγησης στο ( )dom A ) πάνω στο µοντέλο ποιοτικής προσέγγισης του 

Kießling.  

 
Παράδειγµα 4.24: Έστω πάλι το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω µια 

SCORE  προτίµηση ),(:
1212 PfYearSCOREP = , όπου ℜ→)(:

12
Yeardomf P  και 

)(Yeardomx∈∀ , )2003(10)(
12

−−= xabsxf P . Μέσω της 
12Pf , παρατηρούµε ότι 

χρονολογίες όσο πιο κοντά στην τιµή 2003 έχουν µεγαλύτερο σκορ, οπότε και 

θεωρούνται προτιµότερες στην ),(
1212 PYearP <= . Η αντιστοίχηση της 12P  πάνω 

στο Σ , έχει ως αποτέλεσµα (µέσω του Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της 

)],[(
1212 PYearP <Σ=Σ  πάνω στο ][YearΣ  = {2002, 2000, 2004, 1998, 2003}, της 

οποίας ο «καλύτερο-από» γράφος εµφανίζεται στην Εικόνα 4.29. Απ’ ότι 

βλέπουµε, οι τιµές  2002 και 2004 δεν διατάσσονται µεταξύ τους, εφόσον 

9)2004()2002(
1212

== PP ff  .  
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Εικόνα 4.29 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )],[(
1212 PYearP <Σ=Σ  

 

4.1.2.1.2 Σύνθετες Προτιµήσεις 
 

Στην κατηγορία αυτή, ο Kießling προτείνει ένα σύνολο από συνθέσεις 

προτιµήσεων, οι οποίες οδηγούν σε καινούριες, σύνθετες, προτιµήσεις. Όπως 

ειπώθηκε παραπάνω, οι συνθέσεις αυτές διαχωρίζονται ανάλογα µε τον 

τρόπο µε τον οποίο συντίθενται οι συνιστώσες προτιµήσεις, δηλαδή, µε 

συσσώρευση ή µε συνάθροιση. Παρακάτω, αναλύουµε τα είδη των σύνθετων 

προτιµήσεων που παρέχονται µε τους δύο αυτούς τρόπους σύνθεσης, 

παραθέτοντας τους ορισµούς τους, καθώς και ενδεικτικά παραδείγµατα. 

 

4.1.2.1.2.1 Σύνθετες Προτιµήσεις µε Συσσώρευση 
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η συσσώρευση προτιµήσεων 

χαρακτηρίζεται από το συνδυασµό των επιµέρους προτιµήσεων πάνω σε 

σύνολα ονοµάτων γνωρισµάτων. Στο πλαίσιο του Kießling, διακρίνονται τρία 

είδη σύνθετων προτιµήσεων που προκύπτουν από τη συσσώρευση των 

προτιµήσεων-συνιστωσών: Η προτίµηση κατά Pareto (Pareto preference), η 

προτίµηση προτεραιότητας (prioritized preference) και η αριθµητική προτίµηση 

(numerical preference). 
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Ορισµός 4.29: Έστω ),( PAP ′<=′  και ),( PBP ′′<=′′  δύο προτιµήσεις πάνω σε 

δύο µη-κενά σύνολα A  και B  από ονόµατα γνωρισµάτων. Μια προτίµηση 

),( PBAP <∪=  είναι η προτίµηση κατά Pareto (Pareto preference) των P′  και 

P ′′  ( PPP ′′⊗′=: , όπου ""⊗  ο κατασκευαστής της προτίµησης κατά Pareto), αν 

)()(),(),,( 2121 BdomAdomyyxx ×∈∀  µε ),(),( 2121 yyxx ≠ , ),(),( 2121 yyxx P<  άνν 

( 11 yx P′<  και ( 22 yx P ′′<  ή 22 yx = )) ή ( 22 yx P ′′<  και ( 11 yx P′<  ή 11 yx = ).  

 

Σηµασιολογικά, η προτίµηση κατά Pareto αναπαριστά τη συσσώρευση των 

P′  και P ′′ , στην οποία οι δύο συνιστώσες προτιµήσεις θεωρούνται 

ισοδύναµες: ∆εδοµένων δύο τιµών ),( 21 xxx =  και ),( 21 yyy =  µε yx ≠ , η τιµή 

y  θεωρείται καλύτερη από την τιµή x  στην PPP ′′⊗′=: , µόνο στην 

περίπτωση που για µια τιµή του i , όπου }2,1{∈∀i , το iy  είναι καλύτερο από 

το ix  µέσω της αντίστοιχης συνιστώσας προτίµησης και για την εναποµένουσα 

τιµή του i  από το }2,1{  το iy  δεν είναι χειρότερο από το ix  µέσω της 

αντίστοιχης συνιστώσας προτίµησης. Εφόσον στο πλαίσιο του Kießling οι 

προτιµήσεις αποτελούν αυστηρές µερικές διατάξεις, ο Ορισµός 4.29 είναι η 

άµεση εφαρµογή του ορισµού της διάταξης µέσω συντεταγµένων (Ορισµός 

2.10) πάνω σε αυστηρές µερικές διατάξεις. Με βάση το γεγονός αυτό, η 

προτίµηση κατά Pareto δύο οποιωνδήποτε προτιµήσεων-αυστηρών µερικών 

διατάξεων που καθορίζονται µε βάση τους ορισµούς του Kießling, αποτελεί 

και αυτή αυστηρή µερική διάταξη, οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί και αυτή 

ως συνιστώσα προτίµηση για συνθέσεις πιο πολύπλοκων προτιµήσεων στο 

πλαίσιό του . 

 

Παράδειγµα 4.25: Έστω πάλι το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω οι  

προτιµήσεις ])05.22,95.20[,(Pr:9 EuroiniceBETWEENP −−=  του 

Παραδείγµατος 4.21 και )(:11 YearHIGHESTP =  του Παραδείγµατος 4.23. Η 

προτίµηση 11913 : PPP ⊗=  αποτελεί την προτίµηση κατά Pareto των 9P  και 11P  

πάνω στο σύνολο }Pr,{}{}{Pr EuroiniceYearYearEuroinice −−=∪−− , στην 
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οποία οι παραπάνω προτιµήσεις θεωρούνται ισοδύναµες. Η αντιστοίχηση της 

)},Pr,({
1313 PEuroiniceYearP <−−=  πάνω στο Σ , έχει ως αποτέλεσµα (µέσω 

του Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της )}],Pr,[{(
1313 PEuroiniceYearP <−−Σ=Σ  

πάνω στο }]Pr,[{ EuroiniceYear −−Σ  = {(2002, 20.95), (2000, 21.50), (2004, 

25.30), (1998, 17.70), (2003, 30.00), (2000, 16.55), (2004, 39.00), (2003, 20.95)}, της 

οποίας ο «καλύτερο-από» γράφος εµφανίζεται στην Εικόνα 4.30.  

 

 

Εικόνα 4.30 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )}],Pr,[{(
1313 PEuroiniceYearP <−−Σ=Σ  

 
Ορισµός 4.30: Έστω ),( PAP ′<=′  και ),( PBP ′′<=′′  δύο προτιµήσεις πάνω σε 

δύο µη-κενά σύνολα A  και B  από ονόµατα γνωρισµάτων. Μια προτίµηση 

),( PBAP <∪=  είναι η προτίµηση προτεραιότητας (prioritized preference) των 

P′  και P ′′  ( PPP ′′′= &: , όπου "&" ο κατασκευαστής της προτίµησης 

προτεραιότητας), αν )()(),(),,( 2121 BdomAdomyyxx ×∈∀  µε ),(),( 2121 yyxx ≠ , 

),(),( 2121 yyxx P<  άνν ( 11 yx P′<  ) ή ( 11 yx =  και 22 yx P ′′< ).  

 

Σηµασιολογικά, η προτίµηση προτεραιότητας των P′  και P ′′  αναπαριστά τη 

συσσώρευση των P′  και P ′′ , στην οποία η P′  θεωρείται πιο σηµαντική σε 

σχέση µε την P ′′ , εφόσον η P ′′  λαµβάνεται υπόψη µόνο όταν η P′  δεν 

προσφέρει κάποια διάταξη µεταξύ των τιµών στο )(Adom  (κατά τον Kießling, 

όταν 11 yx = ). Εφόσον στο πλαίσιο του Kießling οι προτιµήσεις αποτελούν 

αυστηρές µερικές διατάξεις, ο Ορισµός 4.30 είναι η άµεση εφαρµογή του 

ορισµού της λεξικογραφικής διάταξης (Ορισµός 2.11) πάνω σε αυστηρές 
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µερικές διατάξεις. Με βάση το γεγονός αυτό, η προτίµηση προτεραιότητας δύο 

οποιωνδήποτε προτιµήσεων-αυστηρών µερικών διατάξεων που καθορίζονται 

µε βάση τους ορισµούς του Kießling, αποτελεί και αυτή αυστηρή µερική 

διάταξη, οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί και αυτή ως συνιστώσα προτίµηση 

για συνθέσεις πιο πολύπλοκων προτιµήσεων στο πλαίσιό του. 

 

Παράδειγµα 4.26: Έστω το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω ξανά οι 

προτιµήσεις ])05.22,95.20[,(Pr:9 EuroiniceBETWEENP −−=  του 

Παραδείγµατος 4.21 και )(:11 YearHIGHESTP =  του Παραδείγµατος 4.23. Η 

προτίµηση 11914 &: PPP =  αποτελεί την προτίµηση προτεραιότητας των 9P  και 

11P  πάνω στο σύνολο }Pr,{}{}{Pr EuroiniceYearYearEuroinice −−=∪−− , 

στην οποία η 9P  θεωρείται πιο σηµαντική σε σχέση µε την 11P . Η αντιστοίχηση 

της )},Pr,({
1414 PEuroiniceYearP <−−=  πάνω στο Σ , έχει ως αποτέλεσµα 

(µέσω του Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της 

)}],Pr,[{(
1414 PEuroiniceYearP <−−Σ=Σ  πάνω στο }]Pr,[{ EuroiniceYear −−Σ  = 

{(2002, 20.95), (2000, 21.50), (2004, 25.30), (1998, 17.70), (2003, 30.00), (2000, 

16.55), (2004, 39.00), (2003, 20.95)}, της οποίας ο «καλύτερο-από» γράφος 

εµφανίζεται στην Εικόνα 4.31.  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 

 172

 

Εικόνα 4.31 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )}],Pr,[{(
1414 PEuroiniceYearP <−−Σ=Σ  

 
Ορισµός 4.31: Έστω ),(: AfASCOREP =′  και ),(: BfBSCOREP =′′  δύο SCORE  

προτιµήσεις πάνω σε δύο µη-κενά σύνολα A  και B  από ονόµατα 

γνωρισµάτων, όπου Af  και Bf  οι αντίστοιχες συναρτήσεις βαθµολόγησης. 

Επίσης, έστω ℜ→ℜ×ℜ:F , µια συνάρτηση συνδυασµού (combining 

function) των Af  και Bf . Μια προτίµηση ),( PBAP <∪=  είναι η αριθµητική 

προτίµηση (numerical preference) των P′  και P ′′  µέσω της F  

( ),(: PPrankP F ′′′= , όπου "" Frank  ο κατασκευαστής της αριθµητικής 

προτίµησης), αν )()(),(),,( 2121 BdomAdomyyxx ×∈∀  µε ),(),( 2121 yyxx ≠ , 

),(),( 2121 yyxx P<  άνν ))(),(())(),(( 2121 yfyfFxfxfF BABA < .  
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Σηµασιολογικά, η αριθµητική προτίµηση των P′  και P ′′  αναπαριστά τη 

συσσώρευση των SCORE  προτιµήσεων P′  και P ′′  µέσω µιας νέας 

συνάρτησης βαθµολόγησης F , η οποία και αποτελεί συνδυασµό των 

συναρτήσεων βαθµολόγησης Af  και Bf  των επιµέρους προτιµήσεων. Απ’ ότι 

παρατηρούµε, η σύνθετη αυτή προτίµηση ορίζεται µε τρόπο παρόµοιο όπως η 

SCORE  προτίµηση (Ορισµός 4.28), εφόσον τα στοιχεία του )( BAdom ∪  

διατάσσονται µε βάση την αντίστοιχη τιµή τους µέσω της F 7, άρα και αυτή 

αποτελεί αυστηρή µερική διάταξη και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συνιστώσα 

για οποιαδήποτε σύνθεση προτιµήσεων έχουµε δει ως τώρα και πρόκειται να 

δούµε στη συνέχεια. Όµως, από την άλλη µεριά, µπορούµε να διακρίνουµε 

από τον Ορισµό 4.31 ότι η αριθµητική προτίµηση µπορεί να δηµιουργηθεί 

µόνο µέσω SCORE  προτιµήσεων. 

 

Παράδειγµα 4.27: Έστω το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1. Επίσης, έστω η 

SCORE  προτίµηση ),(:
1212 PfYearSCOREP =  του Παραδείγµατος 4.24, µια 

SCORE  προτίµηση ),(Pr:
1515 PfEuroiniceSCOREP −−= , όπου 

)(Pr Euroinicedomx −−∈∀ , )25(10)(
15

−−= xabsxf P  και ℜ→ℜ×ℜ:CombF  µια 

συνάρτηση συνδυασµού των 
12Pf  και 

15Pf , όπου 

)(Pr)(),( 21 EuroinicedomYeardomxx −−×∈∀ , 

)(*2)())(),(( 2121 15121512
xfxfxfxfF PPPPComb +=  (η CombF  µπορεί να θεωρηθεί ως 

άθροισµα βαρών, στην οποία και δίνεται διπλάσιο βάρος στην 
15Pf  σε σχέση 

µε την 
12Pf ). Η προτίµηση ),(: 151216 PPrankP

CombF=  αποτελεί την αριθµητική 

προτίµηση των 12P  και 15P  µέσω της CombF  πάνω στο σύνολο των ονοµάτων 

γνωρισµάτων }Pr,{}{Pr}{ EuroiniceYearEuroiniceYear −−=−−∪ , στην οποία 

τα στοιχεία διατάσσονται µε βάση το σκορ τους στην CombF . Η αντιστοίχηση 

της )},Pr,({
1616 PEuroiniceYearP <−−=  πάνω στο Σ , έχει ως αποτέλεσµα 

                                                 
7 Αν και η αριθµητική προτίµηση ορίζεται παρόµοια όπως η SCORE  προτίµηση, ωστόσο δεν 
αποτελεί αυστηρά είδος SCORE  προτίµησης, εφόσον η αντίστοιχη συνάρτηση βαθµολόγησης F  
σχετίζεται µε τις συναρτήσεις βαθµολόγησης των προτιµήσεων-συνιστωσών, και όχι άµεσα µε τα 
στοιχεία προς διάταξη. 
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(µέσω του Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της 

)}],Pr,[{(
1616 PEuroiniceYearP <−−Σ=Σ  πάνω στο }]Pr,[{ EuroiniceYear −−Σ  = 

{(2002, 20.95), (2000, 21.50), (2004, 25.30), (1998, 17.70), (2003, 30.00), (2000, 

16.55), (2004, 39.00), (2003, 20.95)}, της οποίας ο «καλύτερο-από» γράφος 

εµφανίζεται στην Εικόνα 4.32.  

 

 

Εικόνα 4.32 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )}],Pr,[{(
1616 PEuroiniceYearP <−−Σ=Σ  

 
 
 
 
 
 
 

Level 1 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Level 5 

Level 6 

(2000, 21.50) 

(2003, 20.95) 

(2004, 25.30) 

(2002, 20.95) 

(2003, 30.00) 

(2004, 39.00) 

(1998, 17.70) 

(2000, 16.55) 

Level 7 

Σκορ στην CombF : 28.4 

Σκορ στην CombF : 21.9 

Σκορ στην CombF : 20.9 

Σκορ στην CombF : 20 

Σκορ στην CombF : 10.4 

Σκορ στην CombF : 10.1 

Σκορ στην CombF : 1 
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4.1.2.1.2.2 Σύνθετες Προτιµήσεις µε Συνάθροιση 
 

Όπως συζητήθηκε παραπάνω, το χαρακτηριστικό της συνάθροισης 

προτιµήσεων είναι η συναρµολόγηση της σύνθετης προτίµησης από τις 

επιµέρους προτιµήσεις. Στο πλαίσιο του Kießling, διακρίνονται τρία είδη 

σύνθετων προτιµήσεων που βασίζονται στη συνάθροιση των προτιµήσεων-

συνιστωσών: Η προτίµηση τοµής (intersection preference), η προτίµηση ξένης 

ένωσης (disjoint union preference) και η προτίµηση γραµµικού αθροίσµατος 

(linear sum preference). Όπως θα δούµε στη συνέχεια, οι προτιµήσεις αυτές, 

σε αντίθεση µε τις σύνθετες προτιµήσεις µέσω συσσώρευσης, είναι δυνατό να 

δηµιουργηθούν µόνο στην περίπτωση που οι συνιστώσες προτιµήσεις 

υπακούουν σε κάποιους περιορισµούς. 

 

Ορισµός 4.32: Έστω ),( PAP ′<=′  και ),( PAP ′′<=′′  δύο προτιµήσεις πάνω στο 

ίδιο µη-κενό σύνολο A  από ονόµατα γνωρισµάτων. Μια προτίµηση 

),( PAP <=  είναι η προτίµηση τοµής (intersection preference) των P′  και P ′′  

( PPP ′′◊′=: , όπου ""◊  ο κατασκευαστής της προτίµησης τοµής), αν 

)(, Adomyx ∈∀  µε yx ≠ , yx P<  άνν yx P′<  και yx P ′′< .  

 

Από τον ορισµό, βλέπουµε ότι η προτίµηση τοµής µπορεί να λάβει χώρα µόνο 

όταν οι δύο προτιµήσεις-συνιστώσες εκφράζονται πάνω στο ίδιο σύνολο 

ονοµάτων γνωρισµάτων. Σηµασιολογικά, αυτή η σύνθεση «κρατά» τις 

συσχετίσεις µεταξύ των τιµών του )(Adom  που ισχύουν και στις δύο 

επιµέρους προτιµήσεις. Απ’ ότι παρατηρούµε, η προτίµηση τοµής του 

Kießling αποτελεί έναν πιο περιοριστικό ορισµό της σύνθεσης τοµής του 

Chomicki (στον Kießling, οι προτιµήσεις-συνιστώσες πρέπει να εφαρµόζονται 

στο ίδιο σύνολο γνωρισµάτων, πράγµα το οποίο είναι µια υπο-περίπτωση της 

εφαρµογής δύο σχέσεων προτίµησης πάνω στον ίδιο σχεσιακό πίνακα κατά 

τον Chomicki), η οποία σύνθεση, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.2, 

διατηρεί την αυστηρή µερική διάταξη. Άρα, και η προτίµηση τοµής, εφόσον εξ 

ορισµού οι συνιστώσες προτιµήσεις είναι αυστηρές µερικές διατάξεις, είναι και 

αυτή αυστηρή µερική διάταξη, οπότε και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

συνιστώσα για περαιτέρω συνθέσεις προτιµήσεων. 
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Παράδειγµα 4.28: Έστω το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω οι 

προτιµήσεις 8 : (Pr , 25.75)P AROUND ice in Euro= − −  του Παραδείγµατος 4.20 

και  ])05.22,95.20[,(Pr:9 EuroiniceBETWEENP −−=  του Παραδείγµατος 4.21. Η 

προτίµηση 9817 : PPP ◊=  αποτελεί την προτίµηση τοµής των 8P  και 9P  πάνω 

στο Euroinice −−Pr . Η αντιστοίχηση της ),(Pr
1717 PEuroiniceP <−−=  πάνω 

στο Σ , έχει ως αποτέλεσµα (µέσω του Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της 

)],[Pr(
1717 PEuroiniceP <−−Σ=Σ  πάνω στο ][Pr Euroinice −−Σ  = {20.95, 21.50, 

25.30, 17.70, 30.00, 16.55, 39.00}, της οποίας ο «καλύτερο-από» γράφος 

εµφανίζεται στην Εικόνα 4.33.  

 

 

Εικόνα 4.33 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )],[Pr(
1717 PEuroiniceP <−−Σ=Σ  

 
Ορισµός 4.33: Έστω ),( PAP ′<=′  και ),( PAP ′′<=′′  δύο προτιµήσεις πάνω στο 

ίδιο µη-κενό σύνολο A  από ονόµατα γνωρισµάτων, όπου 

=<∩< ′′′ )()( PP rangerange ∅. Μια προτίµηση ),( PAP <=  είναι η προτίµηση 

ξένης ένωσης (disjoint union preference) των P′  και P ′′  ( PPP ′′+′=: , όπου 

Level 1 

Level 2 

39.00 

Level 3 

21.50 

30.00 

25.30 

16.55 

17.70 

20.95 

Level 4 
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""+  ο κατασκευαστής της προτίµησης ξένης ένωσης), αν )(, Adomyx ∈∀  µε 

yx ≠ , yx P<  άνν yx P′<  ή yx P ′′< .  

 
Από τον ορισµό, βλέπουµε ότι η προτίµηση ξένης ένωσης µπορεί να λάβει 

χώρα µόνο όταν οι δύο προτιµήσεις-συνιστώσες εκφράζονται πάνω στο ίδιο 

σύνολο ονοµάτων γνωρισµάτων και τα πεδία των αυστηρών µερικών 

διατάξεων που τις αναπαριστούν είναι ξένα µεταξύ τους. Απ’ ότι 

παρατηρούµε, ο Ορισµός 4.33 αποτελεί εφαρµογή του ορισµού της ξένης 

ένωσης (Ορισµός 2.12) πάνω σε προτιµήσεις-αυστηρές µερικές διατάξεις του 

πλαισίου του Kießling. Με βάση το γεγονός αυτό, η προτίµηση ξένης ένωσης 

δύο οποιωνδήποτε προτιµήσεων που καθορίζονται µε βάση τους ορισµούς 

του Kießling και ικανοποιούν τους περιορισµούς της σύνθεσης αυτής, 

αποτελεί και αυτή αυστηρή µερική διάταξη, οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

και αυτή ως συνιστώσα προτίµηση για συνθέσεις πιο πολύπλοκων 

προτιµήσεων στο πλαίσιό του. 

 

Παράδειγµα 4.29: Έστω το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω δύο 

προτιµήσεις ),(
1818 PCategoryP <=  και ),(

1919 PCategoryP <= , τέτοιες ώστε 

“Adventure”
18P< “Simulation” και “Action-Adventure”

19P< “Strategy” αντίστοιχα. 

Απ’ ότι παρατηρούµε, )()(
1918 PP rangerange <∩<  = 

}"","{"}","{" StrategyAdventureActionSimulationAdventure −∩  = ∅. Η 

προτίµηση 191820 : PPP +=  αποτελεί την προτίµηση ξένης ένωσης των 18P  και 

19P  πάνω στο γνώρισµα Category . Η αντιστοίχηση της ),(
2020 PCategoryP <=  

πάνω στο Σ , έχει ως αποτέλεσµα (µέσω του Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της 

)],[(
2020 PCategoryP <Σ=Σ  πάνω στο ][CategoryΣ  = {“Adventure”, “Action-

Adventure”, “Manager”, “Strategy”, “Simulation”}, της οποίας ο «καλύτερο-

από» γράφος εµφανίζεται στην Εικόνα 4.34.  
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Εικόνα 4.34 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )],[(
2020 PCategoryP <Σ=Σ  

 

Ορισµός 4.34: Έστω ),( PAP ′<′=′  και ),( PAP ′′<′′=′′  προτιµήσεις πάνω στα 

απλά γνωρίσµατα A′  και A ′′ , όπου AA ′′≠′  και =′′∩′ )()( AdomAdom ∅ (οπότε 

και =<∩< ′′′ )()( PP rangerange ∅). Μια προτίµηση ),( PAP <= , όπου A  ένα νέο 

γνώρισµα µε )()()( AdomAdomAdom ′′∪′= , είναι η προτίµηση γραµµικού 

αθροίσµατος (linear sum preference) των P′  και P ′′  ( PPP ′′⊕′=: , όπου ""⊕  ο 

κατασκευαστής της προτίµησης γραµµικού αθροίσµατος), αν )(, Adomyx ∈∀  µε 

yx ≠ , yx P<  άνν yx P′<  ή yx P ′′<  ή ( )(Adomx ′′∈  και )(Adomy ′∈ ).  

 
Από τον ορισµό, βλέπουµε ότι η προτίµηση γραµµικού αθροίσµατος µπορεί 

να λάβει χώρα µόνο όταν οι δύο προτιµήσεις-συνιστώσες εκφράζονται πάνω 

σε διαφορετικά γνωρίσµατα των οποίων τα πεδία τιµών είναι ξένα µεταξύ τους. 

Απ’ ότι παρατηρούµε, ο Ορισµός 4.34 αποτελεί µια παραλλαγή του ορισµού 

του γραµµικού αθροίσµατος (Ορισµός 2.13) πάνω σε προτιµήσεις-αυστηρές 

µερικές διατάξεις του πλαισίου του Kießling. Με βάση το γεγονός αυτό, η 

προτίµηση γραµµικού αθροίσµατος δύο οποιωνδήποτε προτιµήσεων που 

καθορίζονται µε βάση τους ορισµούς του Kießling και ικανοποιούν τους 

περιορισµούς της σύνθεσης αυτής, αποτελεί και αυτή αυστηρή µερική διάταξη, 

οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί και αυτή ως συνιστώσα προτίµηση για 

συνθέσεις πιο πολύπλοκων προτιµήσεων στο πλαίσιό του. 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, στο σχεσιακό περιβάλλον, 

δεδοµένου ενός συνόλου γνωρισµάτων που χαρακτηρίζουν έναν σχεσιακό 

πίνακα, η παραπάνω σύνθεση δεν µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε γνώρισµα του πίνακα υποδηλώνει πληροφορία 

διαφορετικής σηµασιολογίας για τις εκάστοτε πλειάδες του πίνακα αυτού και, 

τις περισσότερες φορές, η ένωση των πεδίων τιµών δύο διαφορετικών 

“Action-Adventure” 

Level 1 

Level 2 

“Manager” “Strategy” “Simulation” 

“Adventure” 
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γνωρισµάτων του πίνακα δεν έχει κάποιο νόηµα για τη διάταξη των στοιχείων 

του συνόλου που έχουµε ως αποτέλεσµα της ένωσης αυτής. Η µόνη 

περίπτωση που µια προτίµηση γραµµικού αθροίσµατος επιφέρει ουσιαστική 

διάταξη στο πεδίο τιµών ενός συγκεκριµένου γνωρίσµατος του σχεσιακού 

πίνακα, είναι µέσω «ενδιάµεσων» γνωρισµάτων όπου η ένωση των πεδίων 

τιµών τους είναι ίση ή αποτελεί υποσύνολο του πεδίου τιµών αυτού του 

συγκεκριµένου γνωρίσµατος.  

 

Παράδειγµα 4.30: Έστω το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1 και έστω οι 

προτιµήσεις ),(
21121 PCP <=  και ),(

22222 PCP <=  πάνω στα «ενδιάµεσα» 

γνωρίσµατα 1C  µε  )( 1Cdom  = {“RPG”, “Adventure”, “Action-Adventure”, 

“Manager”} και 2C  µε  )( 2Cdom  = {“Strategy”, “Beat-em-up”, “Simulation”}, 

τέτοιες ώστε “RPG”
21P< “Adventure”, “Action-Adventure”

21P< “Manager” και 

“Beat-em-up”
22P< “Strategy”. Απ’ ότι παρατηρούµε, )()( 21 CdomCdom ∩ = ∅ και  

)()( 21 CdomCdom ∪ = )(Categorydom . Η προτίµηση 222123 : PPP ⊕=  αποτελεί την 

προτίµηση γραµµικού αθροίσµατος των 21P  και 22P  πάνω στο γνώρισµα 

Category . Η αντιστοίχηση της ),(
2323 PCategoryP <=  πάνω στο Σ , έχει ως 

αποτέλεσµα (µέσω του Ορισµού 4.18) τη δηµιουργία της 

)],[(
2323 PCategoryP <Σ=Σ  πάνω στο ][CategoryΣ  = {“Adventure”, “Action-

Adventure”, “Manager”, “Strategy”, “Simulation”}, της οποίας ο «καλύτερο-

από» γράφος εµφανίζεται στην Εικόνα 4.35.  
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Εικόνα 4.35 - Ο "καλύτερο-από" γράφος της )],[(
2323 PCategoryP <Σ=Σ  

 

4.1.2.1.3 Ιεραρχία των Κατασκευαστών Προτίµησης 
 

Με βάση τους ορισµούς των κατασκευαστών προτίµησης που 

παρουσιάστηκαν προηγουµένως, ο Kießling στο [19] παραθέτει µια µορφή 

ιεραρχίας των κατασκευαστών αυτών, η οποία βασίζεται στην έννοια του 

υποκατασκευαστή προτίµησης (preference subconstructor) που ορίζεται στο 

πλαίσιό του: 

 

Ορισµός 4.35: ∆εδοµένων δύο κατασκευαστών προτίµησης 1k  και 2k , ο 1k  

θεωρείται ένας υποκατασκευαστής προτίµησης (preference subconstructor) 

του 2k  ( 1 2k k< ), αν ο ορισµός του 1k  µπορεί να προκύψει από τον ορισµό του 

2k  µε βάση ειδικούς περιορισµούς.  

 

Παράδειγµα 4.31: Έστω οι κατασκευαστές προτίµησης POS  (Ορισµός 4.19) 

και /POS POS  (Ορισµός 4.22). Απ’ ότι παρατηρούµε, αν στον Ορισµό 4.22 

θέσουµε τον περιορισµό 2POS set =Ø, τότε ο ορισµός του /POS POS  ανάγεται 

στον ορισµό του POS . Οπότε /POS POS POS< .  

 

Χρησιµοποιώντας την παραπάνω µεθοδολογία (ενδεικτικό µέρος της οποίας 

παρουσιάστηκε στο Παράδειγµα 4.31), ο Kießling καταλήγει στην ιεραρχική 

ταξινόµηση που παρουσιάζεται ως µη κατευθυνόµενος γράφος στην Εικόνα 
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“Manager” 
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4.36, η οποία και διαχωρίζεται σε τρία µέρη, ανάλογα µε την κατηγορία των 

κατασκευαστών προτίµησης που ταξινοµούνται (κατασκευαστές βασικών µη 

αριθµητικών προτιµήσεων, κατασκευαστές βασικών αριθµητικών 

προτιµήσεων και κατασκευαστές σύνθετων προτιµήσεων). Μέσω του γράφου 

αυτού, κάθε κατασκευαστής προτίµησης k  που συνδέεται µέσω µονοπατιού 

µιας ή περισσότερων ανοδικών ακµών µε έναν κατασκευαστή προτίµησης k ′ , 

αποτελεί υποκατασκευαστή προτίµησης του k ′  ( k k′< ). 

 

 

Εικόνα 4.36 - Η ιεραρχία των κατασκευαστών προτίµησης του Kießling 

Απ’ ότι παρατηρούµε, η ιεραρχική ταξινόµηση των κατασκευαστών 

προτίµησης στην Εικόνα 4.36 ελαχιστοποιεί σε αρκετά µεγάλο βαθµό το 

σύνολο των κατασκευαστών που µπορούν να καθορίσουν πλήρως το 

θεωρητικό πλαίσιο του Kießling, εφόσον κάθε βασική µη αριθµητική 

προτίµηση µπορεί να αναπαρασταθεί ως µια NEGPOS /  ή EXPLICIT  

προτίµηση, κάθε βασική αριθµητική προτίµηση µπορεί να αναπαρασταθεί ως 

µια SCORE  προτίµηση, καθώς και όλες οι προτιµήσεις τοµής αποτελούν 

περιπτώσεις προτιµήσεων κατά Pareto. 

 

4.1.2.1.4 Ιδιότητες των Κατασκευαστών Σύνθετων Προτιµήσεων 
 

Έχοντας παρουσιάσει το σύνολο των κατασκευαστών σύνθετων 

προτιµήσεων στο πλαίσιο του Kießling, µπορούµε, όπως κάναµε και στο 

πλαίσιο του Chomicki, να µελετήσουµε µέσω των ορισµών τους το κατά πόσο 

NEGPOS /

NEG  POSPOS /  BETWEEN

EXPLICIT  

LOWEST  

POS  AROUND  

HIGHEST  

SCORE  ⊗  

◊  
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χαρακτηρίζονται ή όχι από συγκεκριµένες ιδιότητες, όπως είναι η 

αντιµεταθετικότητα (commutativity), η προσεταιριστικότητα (associativity) και η 

επιµεριστικότητα (distributivity) ως προς άλλο κατασκευαστή8. Λόγω της 

ύπαρξης περιορισµών σε αρκετούς από τους παραπάνω ορισµούς, το πεδίο 

της µελέτης αυτής µειώνεται, καθότι σε πολλές περιπτώσεις οι µαθηµατικές 

αναπαραστάσεις που αντιστοιχούν στις τρεις ιδιότητες προς εξέταση δεν 

µπορούν να εφαρµοστούν µέσω των περιορισµών αυτών. Ενδεικτικά, 

αναφέρουµε ότι: 

a) Η σύνθετη αριθµητική προτίµηση (Ορισµός 4.31) δηµιουργείται 

µόνο µέσω SCORE  προτιµήσεων, οπότε η εφαρµογή της 

προσεταιριστικότητας του Frank , της επιµεριστικότητας του Frank  

ως προς άλλο κατασκευαστή, αλλά και της επιµεριστικότητας άλλου 

κατασκευαστή ως προς τον Frank , είναι αδύνατη, εφόσον είναι 

προφανές ότι στις αντίστοιχες µαθηµατικές αναπαραστάσεις των 

παραπάνω ιδιοτήτων, υπάρχουν προτιµήσεις-συνιστώσες του 

Frank  που δεν αποτελούν SCORE  προτιµήσεις. 

b) Οι περιορισµοί που υπάρχουν για τη φύση των συνιστωσών 

προτιµήσεων στις σύνθετες προτιµήσεις της ξένης ένωσης 

(Ορισµός 4.33) και του γραµµικού αθροίσµατος (Ορισµός 4.34), 

συντελούν στην αδυναµία της εφαρµογής της επιµεριστικότητας των 

κατασκευαστών +  και ⊕  ως προς άλλους κατασκευαστές, καθώς 

και άλλων κατασκευαστών ως προς αυτούς. 

c) Ο περιορισµός της έκφρασης των δύο συνιστωσών προτιµήσεων 

πάνω στο ίδιο σύνολο ονοµάτων γνωρισµάτων, ο οποίος και 

χαρακτηρίζει τη σύνθετη προτίµηση τοµής (Ορισµός 4.32), έχει ως 

αποτελέσµα την αδυναµία της εφαρµογής της επιµεριστικότητας του 

κατασκευαστή ◊  ως προς τους άλλους κατασκευαστές. Ωστόσο, 

είναι δυνατό να µελετηθεί η επιµεριστικότητα των κατασκευαστών 

⊗  και &  ως προς τον ◊ . 

                                                 
8 Ο Kießling στο [19] παραθέτει µια αντίστοιχη πρόταση (proposition), η  οποία, όµως, σχετίζεται  
µόνο µε την αντιµεταθικότητα και την προσεταιριστικότητα των κατασκευαστών σύνθετων 
προτιµήσεων, εκτός από τον Frank . 
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Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, το τελικό πεδίο ελέγχου, όσον αφορά 

τις τρεις ιδιότητες που µας ενδιαφέρουν, µεταφράζεται στο πλαίσιο του 

Kießling ως εξής: 

a) Αντιµεταθετικότητα: 

i. Κατασκευαστές  ⊗  και & : Αν για δύο οποιεσδήποτε 

προτιµήσεις P  και P′ , PPPP θθ ′≡′ , όπου ,&}{⊗∈θ . 

ii. Κατασκευαστής Frank : Αν για δύο οποιεσδήποτε SCORE  

προτιµήσεις P , P′  και οποιαδήποτε συνάρτηση συνδυασµού 

ℜ→ℜ×ℜ:F ,  ),(),( PPrankPPrank FF ′≡′ . 

iii. Κατασκευαστής ◊ : Αν για δύο οποιεσδήποτε προτιµήσεις P , P′  

πάνω στο ίδιο σύνολο ονοµάτων γνωρισµάτων, PPPP ◊′≡′◊ . 

iv. Κατασκευαστής + : Αν για δύο οποιεσδήποτε προτιµήσεις P , 

P′  που υπακούουν στους περιορισµούς του Ορισµού 4.33, 

PPPP +′≡′+ . 

v. Κατασκευαστής ⊕ : Αν για δύο οποιεσδήποτε προτιµήσεις P , 

P′  που υπακούουν στους περιορισµούς του Ορισµού 4.34, 

PPPP ⊕′≡′⊕ . 

b) Προσεταιριστικότητα: 

i. Κατασκευαστές  ⊗  και & : Αν για τρεις οποιεσδήποτε 

προτιµήσεις P , P′  και P ′′  , PPPPPP ′′′≡′′′ θθθθ )()( , όπου 

,&}{⊗∈θ . 

ii. Κατασκευαστής ◊ : Αν για τρεις οποιεσδήποτε προτιµήσεις P , 

P′  και P ′′  πάνω στο ίδιο σύνολο ονοµάτων γνωρισµάτων, 

PPPPPP ′′◊′◊≡′′◊′◊ )()( . 

iii. Κατασκευαστής + : Αν για τρεις οποιεσδήποτε προτιµήσεις P , 

P′  και P ′′  που υπακούουν στους περιορισµούς του Ορισµού 

4.33, PPPPPP ′′+′+≡′′+′+ )()( . 

iv. Κατασκευαστής + : Αν για τρεις οποιεσδήποτε προτιµήσεις P , 

P′  και P ′′  που υπακούουν στους περιορισµούς του Ορισµού 

4.34, PPPPPP ′′⊕′⊕≡′′⊕′⊕ )()( . 

c) Επιµεριστικότητα ως προς άλλο κατασκευαστή-τελεστή: 
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i. Μεταξύ κατασκευαστών ⊗  και & : Αν για τρεις οποιεσδήποτε 

προτιµήσεις P , P′  και P ′′ , )()()( PPPPPPP ′′′′≡′′′′ θθθθθ , όπου 

,&}{⊗∈θ  και θθ /,&}{⊗∈′ . 

ii. Κατασκευαστές ⊗  και &  ως προς ◊ : Αν για τρεις οποιεσδήποτε 

προτιµήσεις P , P′  και P ′′ , µε τις P′ , P ′′  εκφρασµένες πάνω 

στο ίδιο σύνολο ονοµάτων γνωρισµάτων, 

)()()( PPPPPPP ′′◊′≡′′◊′ θθθ , όπου ,&}{⊗∈θ . 

 

Ο Πίνακας 4.3 παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα συµπεράσµατα της µελέτης µας 

για τους κατασκευαστές σύνθετων προτιµήσεων του πλαισίου του Kießling. 

 

Κατασκευαστής Αντιµεταθετικός Προσεταιριστικός Επιµεριστικός ως 
προς 

⊗  Ναι Ναι ◊  

&  Όχι Ναι ⊗ , ◊  

Frank  Όχι Όχι Κανένα 

◊  Ναι Ναι Κανένα 

+  Ναι Ναι Κανένα 

⊕  Όχι Ναι Κανένα 

Πίνακας 4.3 - Οι ιδιότητες των κατασκευαστών σύνθετων προτιµήσεων του Kießling 

Απ’ ότι παρατηρούµε, οι κατασκευαστές ⊗  και +  είναι αντιµεταθετικοί και 

προσεταιριστικοί, καθώς και οι κατασκευαστές &  και ⊕  είναι προσεταιριστικοί 

και δεν είναι αντιµεταθετικοί, κάτι το οποίο έπρεπε να περιµένουµε, εφόσον: 

a) Ο κατασκευαστής ⊗  αποτελεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

εφαρµογή του ορισµού της διάταξης µέσω συντεταγµένων (Ορισµός 

2.10) πάνω σε αυστηρές µερικές διατάξεις και, όπως είδαµε στο 

Κεφάλαιο 2, η διάταξη µέσω συντεταγµένων είναι αντιµεταθετική και 

προσεταιριστική. 

b) Ο κατασκευαστής +  αποτελεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

εφαρµογή του ορισµού της ξένης ένωσης (Ορισµός 2.12) πάνω σε 

αυστηρές µερικές διατάξεις και, όπως είδαµε στο Κεφάλαιο 2, η 

ξένη ένωση είναι αντιµεταθετική και προσεταιριστική. 
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c) Ο κατασκευαστής &  αποτελεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

εφαρµογή του ορισµού της λεξικογραφικής διάταξης (Ορισµός 2.11) 

πάνω σε αυστηρές µερικές διατάξεις και, όπως είδαµε στο 

Κεφάλαιο 2, η λεξικογραφική διάταξη είναι προσεταιριστική και δεν 

είναι αντιµεταθετική. 

d) Ο κατασκευαστής ⊕  αποτελεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

εφαρµογή του ορισµού του γραµµικού αθροίσµατος (Ορισµός 2.13) 

πάνω σε αυστηρές µερικές διατάξεις και, όπως είδαµε στο 

Κεφάλαιο 2, το γραµµικό άθροισµα είναι προσεταιριστικό και δεν 

είναι αντιµεταθετικό. 

Επίσης, διακρίνουµε ότι ο κατασκευαστής &  είναι επιµεριστικός ως προς τον 

⊗ , καθώς και ως προς τον ◊ , πράγµα το οποίο είναι εύλογο, εφόσον, όπως 

είδαµε στην Εικόνα 4.36, ο κατασκευαστής ◊  αποτελεί υποκατασκευαστή 

(Ορισµός 4.35) του ⊗ . 

 

4.1.2.2 Επερωτήσεις Μέσω Προτιµήσεων 
 

Όπως στο πλαίσιο του Chomicki, έτσι και ο Kießling καθορίζει την 

έννοια της επερώτησης προτίµησης (preference query) στο πλαίσιό του, 

σύµφωνα µε τον παρακάτω ορισµό: 

 

Ορισµός 4.36: ∆εδοµένης µιας προτίµησης ( , )PP A= <  και µιας αντίστοιχης 

προτίµησης βάσης δεδοµένων ( [ ], )DBset
PP DBset A= < , όπου 

)(][ AdomADBset ⊆ , η επερώτηση )}max(][|{)]([ DBsetPAtDBsettDBsetP ∈∈=σ  

αποτελεί µια επερώτηση προτίµησης.  

 

Απ’ ότι βλέπουµε, όσον αφορά το σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων, ο Ορισµός 

4.36 είναι παρόµοιος µε τον ορισµό του τελεστή διαλογής στο πλαίσιο του 

Chomicki (Ορισµός 4.9), εφόσον και οι δύο ουσιαστικά επιστρέφουν τις 

καλύτερες πλειάδες του εκάστοτε στιγµιότυπου ενός σχεσιακού πίνακα µε 

βάση τη δηλωµένη προτίµηση.  
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Παράδειγµα 4.32: Υποθέτουµε το στιγµιότυπο Σ  του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro) της Εικόνας 4.1, καθώς και την 

προτίµηση )},Pr,({
1313 PEuroiniceYearP <−−=  µαζί µε την αντίστοιχη 

προτίµηση βάσης δεδοµένων )}],Pr,[{(
1313 PEuroiniceYearP <−−Σ=Σ  του 

Παραδείγµατος 4.25. Μέσω του Ορισµού 4.36, η επερώτηση προτίµησης µε 

βάση την 13P  και το Σ  είναι η 

)}max(}]Pr,[{|{)]([ 1313
Σ∈−−Σ∈=Σ PEuroiniceYearttPσ . Παρατηρώντας τον 

«καλύτερο-από» γράφο της Σ
13P  στην Εικόνα 4.30, συµπεραίνουµε ότι 

}}30.25,2004{},95.20,2003{},50.21,2000{{)max( 13 =ΣP , οπότε για την επερώτηση 

)]([ 13 ΣPσ  έχουµε },,,{)]([ 983213 ttttP =Σσ , της οποίας το αποτέλεσµα 

εµφανίζεται στην Εικόνα 4.37.  

 

Name Category Year Price-in-Euro 

FlightSim3 Simulation 2000 21.50 

CM2004 Manager 2004 25.30 

TotalClubManager Manager 2003 20.95 

RiseOfNations Strategy 2000 21.50 

Εικόνα 4.37 - Το αποτέλεσµα της επερώτησης )]([ 13 ΣPσ  

Αν και, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σηµασιολογία των πλαισίων 

του Chomicki και του Kießling στον καθορισµό των καλύτερων αντικειµένων 

είναι πανοµοιότυπη, ωστόσο, η έννοια της επερώτησης προτίµησης στον 

Kießling καθορίζεται µε πιο αυστηρό τρόπο. Όπως είδαµε στον Ορισµό 4.10 

και στο Παράδειγµα 4.11, µια επερώτηση προτίµησης στο πλαίσιο του 

Chomicki µπορεί να επιστέψει και πλειάδες που δεν αποτελούν τις καλύτερες 

πλειάδες του στιγµιότυπου µέσω της δηλωµένης προτίµησης, πράγµα το 

οποίο δεν µπορεί να γίνει στο πλαίσιο του Kießling, εφόσον, µέσω του 

Ορισµού 4.36, κάθε ορισµένη επερώτηση προτίµησης επιστρέφει µόνο τις 

πλειάδες του στιγµιότυπου που περιέχουν τις καλύτερες τιµές των 

γνωρισµάτων µε βάση τη δηλωµένη προτίµηση πάνω στα γνωρίσµατα αυτά 

(οπότε και αποτελούν τις καλύτερες πλειάδες). Αυτό είναι και το κύριο 

χαρακτηριστικό του µοντέλου επερωτήσεων του πλαισίου του Kießling, στο 
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οποίο τα εκάστοτε αντικείµενα που δεν περιέχουν τις καλύτερες τιµές 

απορρίπτονται άµεσα (“discarded on the fly”). Για το λόγο αυτό, ο Kießling το 

ονοµάζει “Best Matches Only” (BMO) µοντέλο επερωτήσεων. 

 

4.1.2.3 Αδυναµίες της Προσέγγισης 
 

Όπως παρατηρούµε από τις προηγούµενες ενότητες, το πλαίσιο του 

Kießling αποτελεί προσέγγιση µε αρκετά µεγάλη εκφραστικότητα, το οποίο και 

επωφελείται πλήρως της Θεωρίας ∆ιατάξεων για τον ορισµό προτιµήσεων ως 

αυστηρές µερικές διατάξεις, καθώς και τη σύνθεση αυτών για τη δηµιουργία 

νέων προτιµήσεων.  Ωστόσο, το πλαίσιο αυτό εµφανίζει ένα σύνολο από 

αδυναµίες, οι οποίες και συνοψίζονται παρακάτω: 

a) Η εκφραστική δυνατότητα των κατασκευαστών που ορίζονται για τη 

δήλωση των βασικών προτιµήσεων είναι, ως ένα βαθµό, 

περιορισµένη, εφόσον δεν είναι δυνατό να εκφραστεί µέσω των 

κατασκευαστών αυτών προτίµηση που να αφορά µόνο ένα µέρος 

του πεδίου τιµών του συνόλου των ονοµάτων γνωρισµάτων. Π.χ., 

λαµβάνοντας υπόψη το γνώρισµα Category του σχεσιακού πίνακα 

PCGames(Name, Category, Year, Price-in-Euro), η δήλωση ενός 

χρήστη ότι προτιµά τα παιχνίδια διοίκησης (manager) από τα 

παιχνίδια περιπέτειας (adventure), αδιαφορώντας για τις υπόλοιπες 

κατηγορίες παιχνιδιών, δεν µπορεί να εκφραστεί από κανένα 

κατασκευαστή βασικών προτιµήσεων που είδαµε παραπάνω. Στο 

δικό µας πλαίσιο, η αίσθηση της αδιαφορίας του χρήστη για κάποιο 

συγκεκριµένο αντικείµενο µπορεί να αναπαρασταθεί µε τη θεώρησή 

του ως µη-ενεργό στοιχείο. 

b) ∆εν ορίζονται µε συγκεκριµένο τρόπο προτιµήσεις που περιέχουν 

κάποια συνθήκη ικανοποίησης (όπως οι προτιµήσεις υπό συνθήκη 

και οµαδοποίησης που αναφέρθηκαν στο πλαίσιο του Chomicki), οι 

οποίες και είναι αρκετά συνήθεις στην καθηµερινότητά µας. Π.χ., 

λαµβάνοντας υπόψη τον σχεσιακό πίνακα PCGames(Name, Category, 

Year, Price-in-Euro), η δήλωση ενός χρήστη ότι από τα παιχνίδια 

διοίκησης (manager) προτιµά τα πιο πρόσφατα χρονολογικά, 

αδιαφορώντας για τις υπόλοιπες κατηγορίες και χρονολογίες 
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έκδοσης παιχνιδιών, δεν µπορεί να εκφραστεί από κανένα ορισµό 

προτίµησης του πλαισίου του Kießling. Στη δική µας προσέγγιση, 

προτιµήσεις µε συνθήκη ικανοποίησης µπορούν να επιτελεστούν 

είτε µε τη θέσπιση τελεστή επιλογής µέσω του συναρτησιακού 

περιορισµού, είτε µε τη χρήση της λεξικογραφικής διάταξης. 

c) Οι συνθέσεις προτιµήσεων που το πλαίσιο αυτό προτείνει είναι 

µόνο για συγκεκριµένους σκοπούς (ad hoc), χωρίς τη δυνατότητα 

περαιτέρω επέκτασης, σε αντίθεση µε το δικό µας πλαίσιο όπου και 

παρέχουµε µια ολοκληρωµένη µεθοδολογία για την ουσιώδη 

διαδικασία της σύνθεσης δύο ή περισσοτέρων προτιµήσεων. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε σύνθεση προτιµήσεων στο µοντέλο 

µας βασίζεται σε δύο συγκεκριµένους άξονες: Στις (ατοµικές) 

προτιµήσεις πάνω στα δεδοµένα και στην προτίµηση πάνω στα 

χαρακτηριστικά. 

d) Αν και το πλαίσιο του Kießling ειδικεύεται πάνω στο σχεσιακό και το 

XML µοντέλο δεδοµένων, εν τούτοις περιορίζεται µόνο στο 

σχεσιακό, εφόσον οι προτιµήσεις που ορίζει στο XML µοντέλο δεν 

σχετίζονται µε τη δοµή της πληροφορίας που παρέχει το µοντέλο 

αυτό, παρά µόνο µε τα εκάστοτε γνωρίσµατα (attributes) που 

µπορεί να υπάρχουν. Από την άλλη πλευρά, το δικό µας µοντέλο 

είναι επεκτάσιµο σε οποιοδήποτε δοµικό στοιχείο προσφέρει ένα 

µοντέλο δεδοµένων και µπορεί να αναπαρασταθεί κάλλιστα στο 

σχεσιακό κόσµο. 

e) Όπως και στον Chomicki, το πλαίσιο αυτό εστιάζει σε 

καθορισµένους και επιλεκτικούς τύπους προτιµήσεων, καθώς, 

επίσης, βασίζεται σε εξειδικευµένες συνθέσεις των προτιµήσεων 

αυτών, αποτελώντας, έτσι, ένα µοντέλο αναπαράστασης 

προτιµήσεων µε ανεπιθύµητους πλεονασµούς. Από την άλλη 

πλευρά, το δικό µας πλαίσιο, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, 

µοντελοποιεί την έννοια των προτιµήσεων της καθηµερινής µας 

ζωής  χωρίς τη χρήση περιττών υποθέσεων, µέσω της θεώρησής 

τους ως µερικές διατάξεις συνόλων και της παροχής µιας απλής 

διαδικασίας συνθέσεως των προτιµήσεων αυτών. 
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f) Σε οµοφωνία µε το πλαίσιο του Chomicki, o καθορισµός των 

καλύτερων αντικειµένων µε βάση µια δηλωµένη προτίµηση γίνεται 

µόνο µέσω των µέγιστων στοιχείων, όπου τα αδιάφορα, µη-ενεργά 

στοιχεία δεν διαχωρίζονται από τα ενεργά και τοποθετούνται στις 

καλύτερες απαντήσεις. Στη δική µας προσέγγιση, η διαδικασία αυτή 

µπορεί να επιτελεστεί και µέσω των ελάχιστων στοιχείων 

(αλγόριθµος TOWMin), όπου, ανεξαρτήτως του αλγόριθµου που 

χρησιµοποιείται, η διάκριση µεταξύ ενεργών και µη-ενεργών 

στοιχείων αποτελεί πρωταρχική ενέργεια. 

g) Μέσω των κατασκευαστών σύνθετων προτιµήσεων που 

προτείνονται, το πλαίσιο αυτό µπορεί να θεωρήσει µόνο ολικές 

διατάξεις στο επίπεδο των χαρακτηριστικών των αντικειµένων, οι 

οποίες και είναι εκφραστικά πιο περιοριστικές από τις µερικές 

διατάξεις που θεωρεί το δικό µας πλαίσιο στο επίπεδο αυτό.   
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Κεφάλαιο 5  
 

Προτιµήσεις στο RDF Μοντέλο ∆εδοµένων 
 

Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάσαµε και αναλύσαµε το θεωρητικό µας 

πλαίσιο για τη διάταξη των διαθέσιµων αντικειµένων µέσω µιας δηλωµένης 

προτίµησης πάνω στα χαρακτηριστικά τους, το οποίο βασίζεται στην χρήση 

συναρτήσεων για την αναπαράσταση των χαρακτηριστικών αυτών. Στο 

κεφάλαιο αυτό, σκοπός µας είναι να δούµε πώς µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε  αυτό το πλαίσιο για τη διάταξη αντικειµένων τα οποία 

αναπαρίστανται σε ένα εκφραστικό µοντέλο δεδοµένων, όπως είναι το RDF 

µοντέλο δεδοµένων. Για τον λόγο αυτό, παραθέτουµε µια σύντοµη εισαγωγή 

της γλώσσας RDF και του µοντέλου δεδοµένων που αυτή παρέχει. 

 

5.1 RDF (Resource Description Framework) 
 

To Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (Resource Description Framework ή 

RDF) [24] αποτελεί µια γλώσσα για την περιγραφή, επεξεργασία και 

ανταλλαγή µετα-δεδοµένων (metadata) στον Παγκόσµιο Ιστό, η οποία 

καλύπτει τις ανάγκες πολλών διαφορετικών εφαρµογών, όπως, π.χ., η 

ανακάλυψη πόρων (resource discovery), η καταλογοποίηση (cataloging) και η 

περιγραφή νοηµόνων πρακτόρων λογισµικού (intelligent software agents). 

To µοντέλο δεδοµένων της RDF (RDF Data Model) [24] αποτελεί ένα 

µοντέλο περιγραφής των πόρων του Ιστού, καθώς και των σχέσεων µεταξύ 

τους, το οποίο και είναι ανεξάρτητο από τα πεδία ενδιαφέροντος (domain-

independent) των εκάστοτε εφαρµογών του Ιστού. Συγκεκριµένα, 

χαρακτηρίζεται από τρεις τύπους αντικειµένων: 

♦ Πόροι (RDF Resources): Όλα τα πράγµατα που περιγράφονται 

από εκφράσεις σε RDF ονοµάζονται πόροι. Ένας πόρος µπορεί να 

προσπελαύνεται από τον Ιστό άµεσα, όπως, π.χ., συµβαίνει µε µια 

ηλεκτρονική σελίδα, ή έµµεσα, όπως, π.χ., συµβαίνει µε ένα 

τυπωµένο βιβλίο. Καθένας από τους πόρους αυτούς χαρακτηρίζεται 
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ένα συγκεκριµένο και µοναδικό Καθολικό Αναγνωριστικό Πόρου 

(Uniform Resource Identifier ή URI) [4]. 

♦ Ιδιότητες (RDF Properties): Αποτελούν ειδικές περιπτώσεις RDF 

πόρων. Μια ιδιότητα είναι ένα συγκεκριµένο χαρακτηριστικό, 

γνώρισµα, ή σχέση που χρησιµοποιείται για την περιγραφή ενός 

πόρου. Κάθε τέτοια ιδιότητα έχει συγκεκριµένη σηµασία, καθώς 

επίσης, όπως θα δούµε στη συνέχεια, ορίζει τις επιτρεπτές τιµές 

της, τους τύπους των πόρων που περιγράφει και την πιθανή σχέση 

της µε άλλες ιδιότητες. 

♦ ∆ηλώσεις (RDF Statements): Μια δήλωση αποτελείται από έναν 

συγκεκριµένο πόρο (resource) µαζί µε µια ονοµασµένη ιδιότητα 

(named property), συν την τιµή της ιδιότητας αυτής (property value) 

για τον παραπάνω πόρο. Τα τρία αυτά ξεχωριστά µέρη µιας 

δήλωσης ονοµάζονται αντίστοιχα υποκείµενο (subject), κατηγόρηµα 

(predicate) και αντικείµενο (object) της δήλωσης αυτής. Το 

αντικείµενο µιας δήλωσης µπορεί να είναι ένας πόρος ή µια λεκτική 

σταθερά (literal), δηλαδή είτε ένα απλό αλφαριθµητικό (string), είτε 

στιγµιότυπο κάποιου πρωταρχικού τύπου δεδοµένων (primitive 

data type), όπως, π.χ., είναι οι ακέραιοι, οι δεκαδικοί, οι 

ηµεροµηνίες σε ISO πρότυπο, κτλ. Κάθε δήλωση χαρακτηρίζεται 

µοναδικά από τα τρία παραπάνω ξεχωριστά της µέρη, οπότε και 

µπορεί να αναπαρασταθεί ως µια τριπλέτα (pred, sub, obj), όπου 

pred το κατηγόρηµα, sub το υποκείµενο και obj το αντικείµενο της 

δήλωσης αυτής. 

Για την επεξεργασία και ανταλλαγή RDF µετα-δεδοµένων µεταξύ και 

διαµέσου των ποικίλων κοινοτήτων χρηστών και εφαρµογών στον Παγκόσµιο 

Ιστό, η RDF ορίζει κατάλληλα λεξιλόγια (vocabularies) για τη δηµιουργία 

κοινώς αποδεκτών περιγραφών πόρων (RDF Resource Descriptions). Τα 

λεξιλόγια αυτά αποτελούν επεκτάσεις του RDF µοντέλου δεδοµένων και είναι 

γνωστά ως RDF Σχήµατα [6]. Ένα RDF Σχήµα (RDF Schema ή RDF/S) 

αποτελείται από: 

♦ Κλάσεις (Classes): Οι κλάσεις αποτελούν τα είδη των πραγµάτων 

(kinds of things) που περιγράφονται στο RDF Σχήµα. Η έννοιά τους 
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είναι συνυφασµένη µε την έννοια των κλάσεων στις γλώσσες του 

αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, όπως, π.χ., στη Java. Οι 

κλάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να περιγράψουν 

οποιαδήποτε τύπο ή κατηγορία πραγµάτων του γνωστού µας 

κόσµου, όπως είναι οι ηλεκτρονικές σελίδες, οι άνθρωποι, καθώς 

και αφαιρετικές έννοιες. Πόροι που ανήκουν σε µια συγκεκριµένη 

κλάση ενός RDF Σχήµατος ονοµάζονται στιγµιότυπα (instances) της 

κλάσης αυτής. 

♦ Τύπους Λεκτικών Σταθερών (Literals): Όπως είδαµε παραπάνω, 

οι τύποι λεκτικών σταθερών, αποτελούν  απλούς και πρωταρχικούς 

τύπους δεδοµένων, όπως είναι τα αλφαριθµητικά, οι ακέραιοι, οι 

δεκαδικοί κ.τ.λ.  

♦ Ιδιότητες των Κλάσεων (Class Properties): Οι ιδιότητες αυτές 
περιγράφουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των κλάσεων του RDF 

Σχήµατος. Κάθε τέτοια ιδιότητα προσδιορίζεται από δύο 

συγκεκριµένα πεδία: Το πεδίο ορισµού (domain), το οποίο αποτελεί 

την κλάση του RDF Σχήµατος που περιγράφει η ιδιότητα αυτή, και 

το πεδίο τιµών (range), στο οποίο και ανήκουν οι επιτρεπτές τιµές 

της. Το πεδίο τιµών µιας ιδιότητας µπορεί να αποτελεί µια κλάση 

του RDF Σχήµατος ή ένας τύπος λεκτικών σταθερών. 

♦ ISA Ιεραρχίες µεταξύ Κλάσεων/Ιδιοτήτων (Class/Property ISA 
Hierarchies): Σε ένα RDF Σχήµα, είναι δυνατή η δήλωση (µέσω 

συγκεκριµένων ιδιοτήτων της RDF) ότι µια κλάση αποτελεί 

υποκλάση (subclass) µιας άλλης κλάσης, καθώς επίσης κι ότι µια 

ιδιότητα αποτελεί υποιδιότητα (sybproperty) µιας άλλης ιδιότητας 

του σχήµατος. Με αυτόν τον τρόπο, δηµιουργούνται σχέσεις ISA 

µεταξύ των κλάσεων και των ιδιοτήτων, οι οποίες και µας οδηγούν 

σε αντίστοιχες ISA ιεραρχίες στο σχήµα αυτό. Όπως συµβαίνει και 

µε γλώσσες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, οι 

υποκλάσεις µιας κλάσης του σχήµατος κληρονοµούν τη 

συµπεριφορά της, π.χ., οι ιδιότητες που ορίζονται στο σχήµα για 

αυτήν, ορίζονται και για τις υποκλάσεις της.  
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Η Εικόνα 5.1 παρουσιάζει τη γραφική αναπαράσταση ένα απλού ενδεικτικού 

RDF Σχήµατος για την περιγραφή καλλιτεχνών (Artists), έργων τέχνης 

(Artifacts) και µουσείων (Museums). Στην αναπαράσταση αυτή, κάθε κλάση 

του σχήµατος αναπαρίσταται ως κόµβος-έλλειψη µε ετικέτα το αντίστοιχο 

όνοµά της, καθώς και κάθε τύπος λεκτικών σταθερών αναπαρίσταται ως 

κόµβος-ορθογώνιο µε ετικέτα τον αντίστοιχο τύπο του. Επίσης, κάθε ιδιότητα 

του σχήµατος αναπαρίσταται ως µια ακµή µε ετικέτα το όνοµά της, κόµβο 

αποστολής την κλάση που αποτελεί το πεδίο ορισµού της (domain) και κόµβο 

προορισµού την κλάση ή τον τύπο λεκτικών σταθερών που αποτελεί το πεδίο 

τιµών της (range). Τέλος, οι ISA σχέσεις µεταξύ των κλάσεων και των 

ιδιοτήτων του σχήµατος αναπαρίστανται ως πλατιά βέλη, όπου στην 

περίπτωση των ιδιοτήτων τα βέλη αυτά είναι διακεκοµµένα. 

 

Artist

String

Artifact

Museum

Sculptor Sculpture

Painter Painting

Cubist Flemish

String

String

Integer

creates
fname

lname

year-of-birth

nationality

exhibited

String

title

Integer

loc
ati

on
-co

un
tryInteger

price-in-Euros String

String

cre
ation-ye

ar

name

sculpts

paints
String

technique

: ISA µεταξύ κλάσεων: ISA µεταξύ κλάσεων

: ISA µεταξύ ιδιοτήτων: ISA µεταξύ ιδιοτήτων  
Εικόνα 5.1 – Ένα ενδεικτικό RDF Σχήµα 

 

∆εδοµένου ενός RDF Σχήµατος, µπορούµε να δηµιουργήσουµε αντίστοιχες 

RDF περιγραφές πόρων (RDF Resource Descriptions) µε βάση το σχήµα 

αυτό, το σύνολο των οποίων αποτελεί ένα στιγµιότυπο (instance) του 

σχήµατος. Για την εγκυρότητα (validity) του στιγµιότυπου αυτού, πρέπει να 

ικανοποιούνται οι παρακάτω περιορισµοί: 
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a) Κάθε πόρος του στιγµιότυπου αποτελεί στιγµιότυπο µιας 

τουλάχιστον από τις κλάσεις του σχήµατος. ∆εδοµένης της ISA 

ιεραρχίας µεταξύ των κλάσεων που µπορεί να υπάρχει, στην 

περίπτωση που µια από τις κλάσεις αυτές είναι υποκλάση µιας 

άλλης κλάσης του σχήµατος, τότε ο πόρος είναι στιγµιότυπο και 

αυτής της κλάσης. 

b) Κάθε ιδιότητα του στιγµιότυπου αποτελεί στιγµιότυπο µιας από τις 

ιδιότητες του σχήµατος. 

c) Για κάθε δήλωση (sub, pred, obj) που ανήκει στο στιγµιότυπο αυτό, 

το κατηγόρηµα (pred) αποτελεί στιγµιότυπο µιας ιδιότητας του 

σχήµατος, το υποκείµενο (sub) αποτελεί στιγµιότυπο της κλάσης 

που αποτελεί το πεδίο ορισµού (domain) της ιδιότητας αυτής και το 

αντικείµενο (obj): 

i. Αν το πεδίο τιµών (range) της ιδιότητας αυτής είναι µια κλάση 

του σχήµατος, τότε αποτελεί στιγµιότυπο αυτής της κλάσης, 

αλλιώς, 

ii. Αν το πεδίο τιµών (range) της ιδιότητας αυτής είναι ένας τύπος 

λεκτικών σταθερών, τότε αποτελεί µια τιµή αυτού του τύπου. 

 

Η Εικόνα 5.2 παρουσιάζει τον RDF γράφο [21] ενός έγκυρου στιγµιότυπου 

του RDF Σχήµατος στην Εικόνα 5.1, τα οποία και θα αποτελέσουν το 

παράδειγµά µας για την δήλωση προτιµήσεων στη συνέχεια. Οι 

πόροι/στιγµιότυπα αναπαρίστανται ως ελλείψεις µε ετικέτες 23,...,&1& rr , οι 

οποίες υποδηλώνουν συγκεκριµένα και µοναδικά URIs. Επίσης, οι λεκτικές 

σταθερές του στιγµιότυπου αναπαρίστανται ως ορθογώνια µε ετικέτα την 

αντίστοιχη τιµή τους, καθώς και η αναπαράσταση των ιδιοτήτων είναι 

αντίστοιχη µε αυτήν του RDF Σχήµατος, όπου η κάθε ιδιότητα-στιγµιότυπο 

µιας ιδιότητας του σχήµατος στην Εικόνα 5.1 φέρει το όνοµα της ιδιότητας 

αυτής. Για τους πόρους 23,...,&1& rr  του στιγµιότυπου έχουµε ότι: 

a) Ο πόρος 1& r  αποτελεί στιγµιότυπο της κλάσης Cubist (οπότε, 

µέσω της ISA ιεραρχίας των κλάσεων Artist, Painter και Cubist 

αποτελεί και στιγµιότυπο των κλάσεων Painter και Artist) 
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b) Ο πόρος 9& r  αποτελεί στιγµιότυπο της κλάσης Flemish (οπότε, 

µέσω της ISA ιεραρχίας των κλάσεων Artist, Painter και Flemish 

αποτελεί και στιγµιότυπο των κλάσεων Painter και Artist) 

c) Οι πόρος 14& r  αποτελεί στιγµιότυπο της κλάσης Painter (οπότε, 

µέσω της ISA ιεραρχίας των κλάσεων Artist και Painter αποτελεί και 

στιγµιότυπο της κλάσης Artist) 

d) Ο πόρος 5& r  αποτελεί στιγµιότυπο της κλάσης Sculptor (οπότε, 

µέσω της ISA ιεραρχίας των κλάσεων Artist και Sculptor αποτελεί 

και στιγµιότυπο της κλάσης Artist) 

e) Οι πόρος 21& r  αποτελεί στιγµιότυπο της κλάσης Painter, καθώς 

και της κλάσης Sculptor (οπότε, µέσω της ISA ιεραρχίας των 

κλάσεων Artist, Painter και Sculptor, αποτελεί και στιγµιότυπο της 

κλάσης Artist) 

f) Οι πόροι 12& r  και 19& r  αποτελούν στιγµιότυπα της κλάσης Artist 

g) Οι πόροι 2& r , 4& r , 10& r  και 15& r  αποτελούν στιγµιότυπα της 

κλάσης Painting (οπότε, µέσω της ISA ιεραρχίας των κλάσεων 

Artifact και Painting αποτελούν και στιγµιότυπα της κλάσης Artifact) 

h) Οι πόροι 6& r , 7& r  και 17& r  αποτελούν στιγµιότυπα της κλάσης 

Sculpture (οπότε, µέσω της ISA ιεραρχίας των κλάσεων Artifact και 

Sculpture αποτελούν και στιγµιότυπα της κλάσης Artifact) 

i) Οι πόροι 13& r , 20& r  και 22& r  αποτελούν στιγµιότυπα της 

κλάσης Artifact, και 

j) Οι πόροι 3& r , 8& r , 11& r , 16& r , 18& r  και 23& r  αποτελούν 

στιγµιότυπα της κλάσης Museum. 

Όπως βλέπουµε, είναι δυνατό ένα στιγµιότυπο µιας κλάσης του σχήµατος να 

µην χαρακτηρίζεται από όλες τις ιδιότητες που ορίζονται για αυτή, π.χ., το 

στιγµιότυπο 13& r  της κλάσης Artifact δεν χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα 

title που έχει οριστεί για αυτή την κλάση. 
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“Woman”
title location-country

82000

price-in-Euros

“National 
Museum of 

London”

“England”

na
me

sculpts

&r9

1902

“Jan”

“Macco”

fname

year-of-birth

&r10

“Illusion”
title

1927
creation-year

paints

“waterpaint”

technique

&r11 location-country
“Spain”

exhibited

“Estuntiantes
Museum”name

&r12

“Italian”

&r13

“Vito”

“Reone” 1872

fname

lna
me

year-of-birth

nationality

creates
1904 creation-year

exhibited

80000price-in-Euros

&r14

“Greek”

&r15 &r16
“Kimon”

“Danalis” 1902

fname

lname year-of-birth

nationality
exhibited

“Santorini”

tit
le

1930

name
70000

price-in-Euros
“Metro 

Museum”

creation-year
paints

&r17 &r18exhibited

“Apollo”
title

location-c
ountry65000

price-in-Euros
“France”

“Museum of 
Nice”name1927 creation-year

&r19 &r20

“Children”

tit
le

65000

price-in-Euros

creates
1927

creation-year

&r21

“French”

&r22 &r23“Jilles”

“Monreau” 1885

fname

lname year-of-birth

nationality

“Secrets”

tit
le

1924

location-country65000

price-in-Euros
“England”creation-year

“Art Museum 
of Manchester”

name

 
Εικόνα 5.2 - Ένα έγκυρο RDF στιγµιότυπο του RDF Σχήµατος της Εικόνας 5.1 
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Μέσω της αναπαράστασης της πληροφορίας µε βάση το RDF Μοντέλο 

∆εδοµένων, η φύση των προτιµήσεων που µπορεί να εκφράσει ένας χρήστης 

στο µοντέλο αυτό µπορεί να ποικίλει, ανάλογα σε ποιο κοµµάτι πληροφορίας 

αναφέρεται η εκάστοτε προτίµηση, καθώς και τη δοµή πληροφορίας που 

χρησιµοποιείται για την αντίστοιχη διάταξη. Μέσα από αυτό το σύνολο των 

διαφορετικών ειδών προτιµήσεων που µπορούν να δηλωθούν, το ενδιαφέρον 

µας επικεντρώνεται σε τρία συγκεκριµένα παραδείγµατα: 

a) Προτιµήσεις πάνω στους πόρους/στιγµιότυπα µιας συγκεκριµένης 

κλάσης του RDF Σχήµατος, µε βάση τις τιµές τους µέσω των 

ιδιοτήτων/γνωρισµάτων που χαρακτηρίζουν την παραπάνω κλάση. 

Π.χ., µε βάση το RDF Σχήµα στην Εικόνα 5.1 και το RDF 

στιγµιότυπό του στην Εικόνα 5.2, µια τέτοια προτίµηση είναι η 

ακόλουθη: «Από τους καλλιτέχνες (Artists) προτιµώ αυτούς που 

κατάγονται από την Ιταλία και, εξίσου, αυτούς που έχουν γεννηθεί 

πιο πρόσφατα». 

b) Προτιµήσεις πάνω σε µονοπάτια ίδιου µήκους του RDF 

στιγµιότυπου που χαρακτηρίζονται από την ίδια ακολουθία 

ιδιοτήτων, µε βάση τους πόρους που περιέχουν, καθώς και τις τιµές 

των πόρων αυτών µέσω των ιδιοτήτων/γνωρισµάτων των 

αντίστοιχων κλάσεων όπου ανήκουν. Π.χ., µε βάση το RDF Σχήµα 

στην Εικόνα 5.1 και το RDF στιγµιότυπό του στην Εικόνα 5.2, µια 

τέτοια προτίµηση είναι η ακόλουθη: «Από τα µονοπάτια 
intint intpa s exhibitedPa er Pa ing Museum⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ , προτιµώ αυτά µε 

µουσείο το 3& r  και η καταγωγή του ζωγράφου να είναι ολλανδική, 

θεωρώντας, όµως, σηµαντικότερη την καταγωγή του ζωγράφου». 

c) Προτιµήσεις που σχετίζονται µε την κατηγοριοποίηση (classification) 

των πόρων/κόµβων του RDF στιγµιότυπου στις κλάσεις του RDF 

Σχήµατος µέσω της RDF ιδιότητας typeOf, µε βάση τις ISA σχέσεις 

µεταξύ των κλάσεων που µπορεί να υπάρχουν στο σχήµα. Π.χ., για 

το RDF Σχήµα στην Εικόνα 5.1 και το RDF στιγµιότυπό του στην 

Εικόνα 5.2, µια τέτοια προτίµηση είναι η ακόλουθη: «Από τα έργα 

τέχνης (Artifacts), προτιµώ αυτά των οποίων η κατηγοριοποίηση να 

είναι όσο το δυνατόν γενικότερη, δηλαδή η αντίστοιχη κλάση που 
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ανήκουν να βρίσκεται όσο το δυνατόν ψηλότερα στην ISA ιεραρχία 

της κλάσης Artifact». 

     

5.2 Αναπαράσταση RDF Μοντέλου Μέσω Συναρτήσεων 
 

Έχοντας εισαγάγει τις βασικές δοµές της πληροφορίας που 

αναπαριστά το RDF µοντέλο δεδοµένων και παρουσιάζοντας τα 

παραδείγµατα των προτιµήσεων που µας ενδιαφέρουν, προχωράµε στην 

αναπαράστασή του χρησιµοποιώντας την έννοια των (µερικών) συναρτήσεων 

που παρουσιάσαµε στο Κεφάλαιο 3. Η αναπαράσταση αυτή χωρίζεται σε τρία 

κύρια µέρη, τα οποία προσδιορίζουν σε ικανοποιητικό βαθµό το σύνολο των 

δοµών που χαρακτηρίζουν µια περιγραφή πόρων µέσω του µοντέλου αυτού, 

καθώς και παρέχουν το απαραίτητο υπόβαθρο για τη δήλωση των παραπάνω 

προτιµήσεων. ∆εδοµένου, λοιπόν, ενός RDF Σχήµατος και ενός έγκυρου RDF 

στιγµιότυπού του, τα µέρη αυτά είναι: 

a) Οι ιδιότητες/γνωρίσµατα ενός πόρου, 

b) Οι ιδιότητες/συσχετίσεις που συνδέουν έναν πόρο µε άλλους, και 

c) Η κατηγοριοποίηση των πόρων στις κλάσεις του RDF Σχήµατος 

όπου ανήκουν, οι οποίες και ενδέχεται να σχετίζονται µε ISA σχέσεις 

και ιεραρχίες  

Παρακάτω, αναλύουµε καθένα από τα µέρη αυτά, παραθέτοντας την 

αντίστοιχη συναρτησιακή τους αναπαράσταση, καθώς και ενδεικτικά 

παραδείγµατα προτιµήσεων που δηλώνονται µε βάση τις αναπαραστάσεις 

αυτές. 

 

5.2.1 Ιδιότητες/Γνωρίσµατα Πόρων 
 

Έχοντας ένα συγκεκριµένο RDF Σχήµα και ένα RDF στιγµιότυπό του, 

οι εκάστοτε ιδιότητες/γνωρίσµατα είναι µονότιµα και δεν υπάρχουν 

υποχρεωτικά σε όλους τους πόρους. Εποµένως, κάθε ιδιότητα/γνώρισµα που 

σχετίζει µια κλάση του σχήµατος µε έναν τύπο λεκτικών σταθερών (Literal) 

µπορεί να θεωρηθεί ως µια µερική συνάρτηση που χαρακτηρίζει τα 

στιγµιότυπα της κλάσης αυτής στο εκάστοτε RDF στιγµιότυπο του σχήµατος. 
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Το πεδίο ορισµού της συνάρτησης αυτής αποτελεί το σύνολο των 

στιγµιότυπων της κλάσης στο RDF στιγµιότυπο και το σύνολο άφιξής της 

αποτελεί το σύνολο των τιµών που ανήκουν στον παραπάνω τύπο λεκτικών 

σταθερών. Π.χ., η ιδιότητα creation-year του RDF Σχήµατος στην Εικόνα 5.1, 

όπου domain(creation-year) = Artifact και  range(creation-year) = Integer, 

µπορεί να αναπαρασταθεί ως µια (µερική) συνάρτηση 1: NXf yearcreation →− , 

όπου X  το σύνολο των στιγµιότυπων της κλάσης Artifact στο εκάστοτε RDF 

στιγµιότυπο του σχήµατος και 1N  το σύνολο όλων των ακέραιων αριθµών. Η 

Εικόνα 5.3 παρουσιάζει τη γραφική απεικόνιση της yearcreationf −  για το RDF 

στιγµιότυπο της Εικόνας 5.2, όπου το X  περιέχει και τα στιγµιότυπα των 

υποκλάσεων της κλάσης Artifact, αφού και αυτά αποτελούν στιγµιότυπα της 

κλάσης αυτής. 

 

 
Εικόνα 5.3 - Η απεικόνιση της 1: NXf yearcreation →−  για το στιγµιότυπο της Εικόνας 5.2 

bottom(Χ) 
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∆εδοµένης, τώρα, της παραπάνω συναρτησιακής απεικόνισης για αυτού του 

είδους τις ιδιότητες, είναι δυνατή η αναπαράσταση προτιµήσεων πάνω στους 

πόρους/στιγµιότυπα µιας συγκεκριµένης κλάσης του RDF Σχήµατος, µε βάση 

τις τιµές τους µέσω των ιδιοτήτων/γνωρισµάτων που χαρακτηρίζουν την 

παραπάνω κλάση. Για να γίνει αυτό πιο αντιληπτό, παρακάτω παραθέτουµε 

ένα ενδεικτικό παράδειγµα µιας τέτοιας προτίµησης που σχετίζεται µε δύο 

ιδιότητες/γνωρίσµατα: 

 

Παράδειγµα 5.1: Έστω το RDF Σχήµα της Εικόνας 5.1 και το στιγµιότυπό του 

στην Εικόνα 5.2. Έστω, τώρα, ότι ένας χρήστης δηλώνει την παρακάτω 

προτίµηση: «Προτιµώ τα έργα τέχνης (Artifacts) που έχουν φιλοτεχνηθεί 

παλαιότερα και είναι ακριβότερα, θεωρώντας, όµως, πιο σηµαντική την 

παλαιότητά τους από την τιµή τους». Μεταφράζοντας την παραπάνω δήλωση 

στο δικό µας πλαίσιο, πρόκειται για µια προτίµηση ),(
4214 PNNP ≤×=  που 

εµπλέκει τις συναρτήσεις 1: NXf yearcreation →−  και 2: NXf Eurosinprice →−− , οι 

οποίες και αναπαριστούν τις ιδιότητες creation-year και price-in-Euros της 

κλάσης Artifact. Το X  αποτελεί το σύνολο των στιγµιότυπων της κλάσης στο 

στιγµιότυπο της Εικόνας 5.2 και τα σύνολα 1N  και 2N  είναι ίσα µε το σύνολο 

όλων των ακεραίων αριθµών. Για µια καλύτερη εποπτεία της Eurosinpricef −− , η 

Εικόνα 5.4 παρουσιάζει την γραφική της απεικόνιση: 
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Εικόνα 5.4 - Η απεικόνιση της 2: NXf Eurosinprice →−−  για το στιγµιότυπο της Εικόνας 5.2 

 

Mε βάση την παραπάνω δήλωση του χρήστη, για τις ατοµικές 

προτιµήσεις  ),( 1
4

1
14 NP

N NP ≤=  και ),( 2
4

2
24 NP

N NP ≤= , καθώς και την προτίµηση 

εµπλεκόµενων συναρτήσεων ),(
4

4 SP
S SP ≤=  της 4P  (όπου 

},{ Eurosinpriceyearcreation ffS −−−= ), ισχύει ότι 1, Nyy ∈′∀  µε y y′≠ , yy NP
′≤ 1

4
 αν 

yy ′> , 2, Nzz ∈′∀  µε z z′≠ , zz NP
′≤ 1

4
 αν zz ′< , και yearcreationPEurosinprice ff S −−− ≤

4
. 

Εκτελώντας τον αλγόριθµο FinTO (Εικόνα 3.22) για το 

},{ Eurosinpriceyearcreation ffS −−−= , το σύνολο-αποτέλεσµα που προκύπτει, 

χρησιµοποιώντας οποιονδήποτε από τους αλγόριθµους TOWMax και 

TOWMin, είναι το }}{},{{},{ 21 yearcreationEurosinprice
SSS ffFFF −−−== . Άρα, µέσω του 

Ορισµού 3.13, η 
4P≤  αποτελεί την µερική διάταξη του συνόλου 

bottom(Χ) 
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2121 NNNN ×=f , όπου τα 1N  και 2N  είναι µερικώς διατεταγµένα ως προς 

1
4
NP

≤  και 2
4
NP

≤  αντίστοιχα. Οπότε, από τον ορισµό της λεξικογραφικής διάταξης 

(Ορισµός 2.11), έχουµε τελικά ότι 21),(),,( NNzyzy ×∈′′∀ , ),(),(
4

zyzy P ′′≤  αν 

( y y′≠  και yy NP
′≤ 1

4
) ή ( yy ′=  και zz NP

′≤ 2
4

). 

Έχοντας κατασκευάσει, πλέον, τη µερική διάταξη 
4P≤  (η οποία και 

αναπαριστά την 4P  στο 21 NN × ), η διάταξη των στιγµιότυπων της κλάσης 

Artifacts µε βάση την 
4P≤  γίνεται µέσω του Θεωρήµατος 3.1.  Αρχικά, 

δηµιουργούµε το συναρτησιακό ταίριασµα Eurosinpriceyearcreation ff −−− ∧  των 

εµπλεκόµενων συναρτήσεων της 4P , το οποίο και παρουσιάζεται σχηµατικά 

στην Εικόνα 5.5: 

 

 
Εικόνα 5.5 - Το συναρτησιακό ταίριασµα Eurosinpriceyearcreation ff −−− ∧  
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Όπως βλέπουµε, )80000,1904{()( =∧ −−− Eurosinpriceyearcreation ffrange , )70000,1910( , 

)75000,1910( , )75000,1920( , )65000,1924( , )65000,1927( , )70000,1930( , 

)}( 21 NNbottom × , άρα το X  διαµερίζεται, µέσω της 1)( −
−−− ∧ Eurosinpriceyearcreation ff , 

στις αντίστοιχες κλάσεις ισοδυναµίας: 
1

1 ( ) (1904,80000) {& 13}creation year price in Eurosx f f r−
− − −= ∧ = ,  

1
2 ( ) (1910,70000) {& 6}creation year price in Eurosx f f r−

− − −= ∧ = , 

1
3 ( ) (1910,75000) {& 2}creation year price in Eurosx f f r−

− − −= ∧ = , 

1
4 ( ) (1920,75000) {& 4}creation year price in Eurosx f f r−

− − −= ∧ = , 

1
5 ( ) (1924,65000) {& 22}creation year price in Eurosx f f r−

− − −= ∧ = , 

1
6 ( ) (1927,65000) {& 17,& 20}creation year price in Eurosx f f r r−

− − −= ∧ = , 

1
7 ( ) (1930,70000) {& 15}creation year price in Eurosx f f r−

− − −= ∧ = , και 

1
8 1 2( ) ( ( )) {& 7,& 10, ( )}creation year price in Eurosx f f bottom N N r r bottom X−

− − −= ∧ × = . 

Η διάταξη των παραπάνω κλάσεων ισοδυναµίας γίνεται µέσω της διάταξης 

των αντίστοιχων εικόνων τους στο )( Eurosinpriceyearcreation ffrange −−− ∧  µε βάση την 

4P≤ . Οπότε, εφόσον )70000,1930(  
4P≤  )65000,1927(  

4P≤  )65000,1924(  
4P≤  

)75000,1920(  
4P≤  )70000,1910(  

4P≤  )75000,1910(  
4P≤  )80000,1904( , καθώς και 

21),( NNzy ×∈∀ , ),()(
421 zyNNbottom P≤/×  και )(),( 214

NNbottomzy P ×≤/  

(Πρόταση 3.1), έχουµε ότι 7x  
XX ≈≤ /  6x  

XX ≈≤ /   5x  
XX ≈≤ /  4x  

XX ≈≤ /  2x  
XX ≈≤ /  3x  

XX ≈≤ /  1x , όπως κι ότι η κλάση ισοδυναµίας 8x  δεν διατάσσεται µέσω της 

XX ≈≤ /  µε καµία από τις υπόλοιπες κλάσεις ισοδυναµίας, όπου 
XX ≈≤ /  η µερική 

διάταξη που αντικατοπτρίζει την προτίµηση 4P  στο {/ =≈ XX }13{&r , }6{&r , 

}2{&r , }4{&r , }22{&r , }20,&17{& rr , }15{&r , )}}(,10,&7{& Xbottomrr . Όπως 

είδαµε και σε προηγούµενα παραδείγµατα στο Κεφάλαιο 3, το )(Xbottom  

µπορεί να εξαλειφθεί από την κλάση ισοδυναµίας 8 {& 7,& 10, ( )}}x r r bottom X=  

χωρίς απώλεια πληροφορίας, αφού αποτελεί µη-ορισµένη τιµή του X . Η 

Εικόνα 5.6 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του XX ≈/  µέσω της 
XX ≈≤ / , 

όπου το )(Xbottom  έχει εξαλειφθεί. 
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Εικόνα 5.6 - To διάγραµµα Hasse του XX ≈/  µέσω της 

XX ≈≤ /  για το Παράδειγµα 5.1 

Έχοντας την παραπάνω διάταξη για το XX ≈/ , η τελική αλληλουχία 

οθονών που παρουσιάζονται στο χρήστη δηµιουργείται µε βάση το Θεώρηµα 

3.4. Σ’ αυτήν εδώ την περίπτωση, το σύνολο-αποτέλεσµα F  του αλγόριθµου 

FinTO µε είσοδο το XX ≈/  είναι το ίδιο ανεξάρτητα από το ποιός από τους 

δύο αλγόριθµους TOWMin και ΤOWMax χρησιµοποιείται και ίσο µε 

{{{& 13}}F r= , }}2{{&r , }}6{{&r ,  }}4{{&r , }}22{{&r , }}20,&17{{& rr , 

}}15{{&r , }}}10,&7{{& rr . Έτσι, έχουµε µια τελική εκδοχή του συνόλου 

Monitors , οπότε και µια τελική αλληλουχία οθονών αποτελεσµάτων. Η Εικόνα 

5.7 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του Monitors  µέσω της O≤  που ορίζεται 

στο Θεώρηµα 3.4, το οποίο και αναπαριστά την αλληλουχία αυτή.  
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Εικόνα 5.7 - To διάγραµµα Hasse του Monitors  µέσω της O≤  για το Παράδειγµα 5.1 

 

5.2.2 Ιδιότητες/Συσχετίσεις Πόρων 
 

Για µια ορισµένη ιδιότητα µεταξύ κλάσεων ενός συγκεκριµένου RDF 

Σχήµατος, δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι αποτελεί συνάρτηση, εφόσον σε 

ένα έγκυρο RDF στιγµιότυπο του σχήµατος είναι δυνατό ένα στιγµιότυπο που 

ανήκει στο πεδίο ορισµού (domain) της ιδιότητας να σχετίζεται µέσω αυτής µε 

δύο ή και παραπάνω στιγµιότυπα που ανήκουν στο πεδίο τιµών (range). Π.χ., 

στο RDF στιγµιότυπο της Εικόνας 5.2, το στιγµιότυπο 1& r  της κλάσης Cubist 

(που αποτελεί υποκλάση της Painter) συνδέεται µέσω της ιδιότητας paints µε 

δύο στιγµιότυπα της κλάσης Painting, τα 2& r  και 4& r . Για το λόγο αυτό, 

χρειαζόµαστε µια διαφορετική προσέγγιση συναρτησιακής αναπαράστασης 

από αυτήν που ακολουθήσαµε στην προηγούµενη ενότητα. 

{&r6} 

{&r4} 

{&r7,&r10} 

{&r2} 

{&r13} 

{&r15} 

{&r17,&r20} 

{&r22} 
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Όπως ξέρουµε, κάθε δήλωση (RDF Statement) που ανήκει σε ένα 

συγκεκριµένο RDF στιγµιότυπο προσδιορίζεται µοναδικά από την τριπλέτα 

του υποκειµένου (subject), του κατηγορήµατος (predicate) και του αντικειµένου 

(object) της. Οπότε, αναλογιζόµενοι ότι στον RDF γράφο/στιγµιότυπο ενός 

RDF σχήµατος, οι δηλώσεις αποτελούν τα µονοπάτια του γράφου µε 

µοναδιαίο µήκος, κάθε τέτοιο µονοπάτι µπορεί να προσδιοριστεί µοναδικά από 

τις ετικέτες των δύο κόµβων και της ακµής που τους συνδέει. Με βάση το 

γεγονός αυτό, δεδοµένου ενός RDF Σχήµατος και ενός RDF στιγµιότυπου του 

σχήµατος αυτού, για κάθε ορισµένη ιδιότητα µεταξύ κλάσεων του σχήµατος, 

τα µονοπάτια µοναδιαίου µήκους του αντίστοιχου RDF γράφου του 

στιγµιότυπου, των οποίων η ακµή αποτελεί στιγµιότυπο της παραπάνω 

ιδιότητας, µπορούν να προσδιοριστούν µοναδικά µε βάση την ιδιότητα αυτή 

από το ζεύγος των αντίστοιχων ετικετών των κόµβων αποστολής και 

προορισµού. Π.χ., για την ιδιότητα paints του RDF Σχήµατος στην Εικόνα 5.1 

και τα αντίστοιχα µονοπάτια 2&1& int rr spa ⎯⎯ →⎯ , 4&1& int rr spa ⎯⎯ →⎯ , 

10&9& int rr spa ⎯⎯ →⎯  και 15&14& int rr spa ⎯⎯ →⎯  του RDF γράφου στην Εικόνα 5.2, 

τα ζεύγη )2,&1(& rr , )4,&1(& rr , )10,&9(& rr  και )15,&14(& rr  χαρακτηρίζουν 

µοναδικά τα µονοπάτια αυτά µε βάση την paints. Μέσω της παρατήρησης 

αυτής, κάθε τέτοιο ζεύγος αποτελεί αναγνωριστικό (identifier) του εκάστοτε 

µονοπατιού για την συγκεκριµένη ιδιότητα του σχήµατος. Άλλες πιο σύνθετες 

συναρτήσεις απόδοσης αναγνωριστικών στα µονοπάτια µπορούν, φυσικά, να 

χρησιµοποιηθούν. Το σύνολο των αναγνωριστικών των µονοπατιών 

rYrX p && ⎯→⎯  του RDF γράφου-στιγµιότυπου µε βάση µια ιδιότητα p  

µεταξύ κλάσεων του RDF Σχήµατος συµβολίζεται ως pI . Π.χ., για το RDF 

Σχήµα στην Εικόνα 5.1 και τον RDF γράφο στην Εικόνα 5.2, έχουµε ότι: 

)}20,&19(&),13,&12{(& rrrrI creates = , 

)}15,&14(&),10,&9(&),4,&1(&),2,&1{(&int rrrrrrrrI spa = , 

)}7,&5(&),6,&5{(& rrrrI sculpts = , και  

)3,&2{(& rrI exhibited = , )3,&4(& rr , )3,&6(& rr , )8,&7(& rr , )11,&10(& rr , 

)11,&13(& rr , )16,&15(& rr , )}18,&17(& rr , 
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όπου createsI , spaI int , sculptsI  και exhibitedI  τα σύνολα των αναγνωριστικών των 

µονοπατιών µοναδιαίου µήκους του RDF στιγµιότυπου µε ετικέτες ακµής 

creates, paints, sculpts και exhibited αντίστοιχα. 

Έχοντας, πλέον, καθορίσει για κάθε ορισµένη ιδιότητα µεταξύ κλάσεων 

ενός RDF σχήµατος το σύνολο των αναγνωριστικών των µονοπατιών 

µοναδιαίου µήκους που περιέχονται στον αντίστοιχο RDF γράφο-στιγµιότυπο 

και των οποίων η ακµή αποτελεί στιγµιότυπο της ιδιότητας αυτής, µπορούµε 

για κάθε τέτοιο σύνολο να ορίσουµε συναρτήσεις που σχετίζουν τα εκάστοτε 

αναγνωριστικά του συνόλου µε τους κόµβους-πόρους που περιέχονται στα 

αντίστοιχα µονοπάτια. Συγκεκριµένα, για ένα σύνολο αναγνωριστικών 

µονοπατιών µοναδιαίου µήκους pI , όπου p  µια ιδιότητα µεταξύ κλάσεων, 

ορίζουµε τις παρακάτω δύο συναρτήσεις: 

 

Ορισµός 5.1: Έστω RDF Σχήµα S  και D  ένα έγκυρο στιγµιότυπό του. Τότε, 

για κάθε σύνολο pI , όπου p  µια ιδιότητα µεταξύ κλάσεων του S :  

a) Η συνάρτηση ppp DIs →: , όπου pD  το σύνολο των στιγµιότυπων 

του πεδίου ορισµού (domain) της p  που περιέχονται στο D  και για 

την οποία pIrYrX ∈∀ ),&(& , rXrYrXs p &),&(& = , αποτελεί τη 

συνάρτηση πηγής (source function) του pI . 

b) Η συνάρτηση ppp RIt →: , όπου pR  το σύνολο των στιγµιότυπων 

του πεδίου τιµών (range) της p  που περιέχονται στο D  και για την 

οποία pIrYrX ∈∀ ),&(& , rYrYrXt p &),&(& = , αποτελεί τη 

συνάρτηση στόχου (target function) του pI .  

 

Για µια καλύτερη εποπτεία των δύο αυτών συναρτήσεων, η Εικόνα 5.8 

παρουσιάζει την σχηµατική απεικόνιση των exhibitedexhibitedexhibited DIs →:  και 

exhibitedexhibitedexhibited RIt →:  για την ιδιότητα exhibited του RDF Σχήµατος στην 

Εικόνα 5.1 (όπου domain(exhibited) = Artifact και range(exhibited) = 

Museum), βάσει του RDF στιγµιότυπου στην Εικόνα 5.2. Όπως βλέπουµε, οι 

συναρτήσεις αυτές χαρακτηρίζουν την άµεση πληροφορία που περιέχεται στα 

µονοπάτια, εφόσον τα σχετίζουν µε τους πόρους που περιέχουν. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟ RDF ΜΟΝΤΕΛΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 208

 

 
Εικόνα 5.8 - H σχηµατική απεικόνιση των συναρτήσεων exhibiteds  και exhibitedt  

 
Μέσω του καθορισµού των pI  για τις ιδιότητες/συσχετίσεις µεταξύ 

κλάσεων του RDF Σχήµατος, µπορούµε, µε βάση τα σύνολα αυτά, να 

προσδιορίσουµε αντίστοιχα αναγνωριστικά για κάθε µονοπάτι του RDF 

γράφου-στιγµιότυπου από πόρο σε πόρο µε µήκος δύο. Η διαδικασία είναι 

αρκετά απλή και βασίζεται στο γεγονός ότι ένα µονοπάτι µήκους δύο στο RDF 

στιγµιότυπο µπορεί να προσδιοριστεί απόλυτα από τα δύο µονοπάτια 

µοναδιαίου µήκους που περιέχει. ∆εδοµένων, λοιπόν, δύο (όχι απαραίτητα 

διαφορετικών) ιδιοτήτων µεταξύ κλάσεων p′  και p ′′  του RDF Σχήµατος: 

a) Για κάθε µονοπάτι rZrYrX pp &&& ⎯→⎯⎯→⎯ ′′′  που υπάρχει στο 

RDF στιγµιότυπο, η ακολουθία ),&,&(& rZrYrX  των πόρων που 

περιέχει αποτελεί το αναγνωριστικό (identifier) του µε βάση τις p′ , 

p ′′ , και 

Rexhibited 

bottom(Dexhibited) 

texhibited sexhibited 

(&r10,&r11) 

(&r6,&r3) 

(&r4,&r3) 

(&r7,&r8) 

(&r2,&r3) 

Ιexhibited 

(&r13,&r11) 

(&r15,&r16) 

(&r17,&r18) 

Dexhibited 

bottom(Iexhibited) 

&r10 

&r6 

&r4 

&r7 

&r2 

&r13 

&r15 

&r17 

&r20 

&r22 

&r18 

&r11 

&r8 

&r16 

&r3 

&r23 

bottom(Rexhibited) 
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b) Το σύνολο των αναγνωριστικών αυτών συµβολίζεται ως ppI ′′′, , όπου 

ppIrZrYrX ′′′∈∀ ,),&,&(& , ισχύει ότι pIrYrX ′∈),&(&  και 

pIrZrY ′′∈),&(& .  

Π.χ., για το RDF Σχήµα της Εικόνας 5.1 και το RDF στιγµιότυπό του στην 

Εικόνα 5.2 έχουµε ότι )}11,&13,&12{(&, rrrI exhibitedcreates = , 

)3,&2,&1{(&,int rrrI exhibitedspa = , )3,&4,&1(& rrr , )11,&10,&9(& rrr , 

)}16,&15,&14(& rrr   και )}8,7,&5(&),3,&6,&5{(&, rrrrrrI exhibitedsculpts = . 

Όπως βλέπουµε παραπάνω, τα αναγνωριστικά µονοπατιών ενός 

συνόλου ppI ′′′,  σχετίζονται άµεσα µε τα αναγνωριστικά µονοπατιών των 

συνόλων pI ′  και pI ′′ . Αυτή η αντιστοίχηση µπορεί να εκφραστεί τυπικά µέσω 

του παρακάτω ορισµού: 

 

Ορισµός 5.2: Έστω RDF Σχήµα S  και D  ένα έγκυρο στιγµιότυπό του. Τότε, 

για κάθε σύνολο ppI ′′′, , όπου p′ , p ′′  δύο όχι απαραίτητα διαφορετικές  ιδιότητες 

µεταξύ κλάσεων του S :  

a) Η συνάρτηση ppppp IIs ′′′′′′′ →,, : , όπου pI ′  το σύνολο των 

αναγνωριστικών των µονοπατιών µοναδιαίου µήκους του D  µε 

βάση την p′  και για την οποία ppIrZrYrX ′′′∈∀ ,),&,&(& , 

),&(&),&,&(&, rYrXrZrYrXs pp =′′′ , αποτελεί τη συνάρτηση πηγής 

(source function) του ppI ′′′, . 

b) Η συνάρτηση ppppp IIt ′′′′′′′′ →,, : , όπου pI ′′  το σύνολο των 

αναγνωριστικών των µονοπατιών µοναδιαίου µήκους του D  µε 

βάση την p ′′  και για την οποία ppIrZrYrX ′′′∈∀ ,),&,&(& , 

),&(&),&,&(&, rZrYrZrYrXt pp =′′′ , αποτελεί τη συνάρτηση στόχου 

(target function) του ppI ′′′, .  

 

Για µια καλύτερη εποπτεία των παραπάνω συναρτήσεων, η Εικόνα 5.9 

παρουσιάζει την σχηµατική απεικόνιση των spaexhibitedspaexhibitedspa IIs int,int,int : →  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟ RDF ΜΟΝΤΕΛΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 210

και exhibitedexhibitedspaexhibitedspa IIt →,int,int :  για το RDF Σχήµα στην Εικόνα 5.1 και το 

RDF στιγµιότυπό του στην Εικόνα 5.2. 

 

 
Εικόνα 5.9 - H σχηµατική απεικόνιση των συναρτήσεων exhibitedspas ,int  και exhibitedspat ,int  

Όπως βλέπουµε, ο Ορισµός 5.2 είναι διαισθητικά παρόµοιος µε τον Ορισµό 

5.1 µε τη µόνη διαφορά ότι τα σύνολα άφιξης των pps ′′′,  και ppt ′′′,  δεν περιέχουν 

πόρους του RDF στιγµιότυπου, αλλά αναγνωριστικά µονοπατιών. Αυτό 

σηµαίνει ότι τα µονοπάτια που χαρακτηρίζονται από το εκάστοτε ppI ′′′, , δεν 

σχετίζονται άµεσα µέσω των pps ′′′,  και ppt ′′′,  µε τους κόµβους-πόρους που 

περιέχουν. Ωστόσο, η παραπάνω αµεσότητα µπορεί να επιτελεστεί µε 

συγκεκριµένες εφαρµογές της συναρτησιακής σύνθεσης (Ορισµός 3.4)  των 

συναρτήσεων πηγής/στόχου του pI ′  ή του pI ′′  µε τις συναρτήσεις 

πηγής/στόχου του ppI ′′′, . Π.χ., η αντιστοίχηση του συνόλου exhibitedspaI ,int  (Εικόνα 

5.9) στο σύνολο exhibitedR  (Εικόνα 5.8) των στιγµιότυπων της κλάσης Museum 

που περιέχονται στο RDF στιγµιότυπο, µπορεί να γίνει µέσω της 

bottom(Ipaints) 

tpaints,exhibited spaints,exhibited 

(&r9,&r10,&r11) 

(&r1,&r4,&r3) 

(&r1,&r2,&r3) 

Iexhibited Ιpaints,exhibited 

(&r14,&r15,&r16) 

Ipaints 

bottom(Ιpaints,exhibited) 

(&r10,&r11) 

(&r6,&r3) 

(&r4,&r3) 

(&r7,&r8) 

(&r2,&r3) 

(&r13,&r11) 

(&r15,&r16) 

(&r17,&r18) 

bottom(Iexhibited) 

(&r9,&r10) 

(&r1,&r4) 

(&r14,&r15) 

(&r1,&r2) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟ RDF ΜΟΝΤΕΛΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 211

συναρτησιακής σύνθεσης int , int ,:exhibited pa s exhibited pa s exhibited exhibitedt t I R→o  των 

:exhibited exhibited exhibitedt I R→  στην Εικόνα 5.8 και exhibitedexhibitedspaexhibitedspa IIt →,int,int :  

στην Εικόνα 5.9. 

Παραπάνω, αναλύσαµε την διαδικασία καθορισµού αναγνωριστικών 

για µονοπάτια µήκους δύο µε βάση τα σύνολα των αναγνωριστικών για 

µονοπάτια µοναδιαίου µήκους και καταλήξαµε σε ορισµούς σχεδόν 

παρόµοιων συναρτήσεων που τα χαρακτηρίζουν. Λόγω της δοµής που 

ακολουθείται, η διαδικασία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί επαναληπτικά και 

για τον καθορισµό αναγνωριστικών για µονοπάτια του RDF γράφου-

στιγµιότυπου µε µήκος µεγαλύτερο από δύο. 

Μέσω της συναρτησιακής αναπαράστασης που εισαγάγαµε σ’ αυτή την 

ενότητα, οι δηλώσεις προτιµήσεων µπορούν να γίνουν αρκετά πιο σύνθετες, 

καθότι, πλέον, είναι δυνατό να εκφράζονται, εκτός από τις τιµές των 

ιδιοτήτων/γνωρισµάτων των πόρων, και πάνω σε ολόκληρα µονοπάτια του 

RDF στιγµιότυπου που συνδέουν πόρους. Έτσι, είναι δυνατή και η 

αναπαράσταση προτιµήσεων πάνω σε µονοπάτια ίδιου µήκους του RDF 

στιγµιότυπου που χαρακτηρίζονται από την ίδια ακολουθία ιδιοτήτων, µε βάση 

τους πόρους που περιέχουν, καθώς και τις τιµές των πόρων αυτών µέσω των 

ιδιοτήτων/γνωρισµάτων των αντίστοιχων κλάσεων όπου ανήκουν. Για να γίνει 

αυτό ξεκάθαρο, παραθέτουµε παρακάτω ένα ενδεικτικό παράδειγµα τέτοιας 

προτίµησης: 

 

Παράδειγµα 5.2: Έστω το RDF Σχήµα της Εικόνας 5.1 και το στιγµιότυπό του 

στην Εικόνα 5.2. Έστω, τώρα, ότι ένας χρήστης δηλώνει την παρακάτω 

προτίµηση πάνω στα µονοπάτια intint intpa s exhibitedPa er Pa ing Museum⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→  

του στιγµιότυπου: «Από τα µονοπάτια 
intint intpa s exhibitedPa er Pa ing Museum⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→ , προτιµώ αυτά µε ζωγράφο & 1r  

και, εξίσου, αυτά όπου το µουσείο βρίσκεται στη Γαλλία». Μεταφράζοντας την 

παραπάνω δήλωση στο δικό µας πλαίσιο, πρόκειται για µια προτίµηση 

55 int( , )pa s PP D= ×Σ ≤  πάνω στο σύνολο int ,pa s exhibitedI  µε εµπλεκόµενες 

συναρτήσεις τις 1 int int , int , int:pa s pa s exhibited pa s exhibited pa sf s s I D= →o  και 

2 int , int ,( ) :location country exhibited pa s exhibited pa s exhibitedf f t t I−= → Σo o , όπου η συνάρτηση 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟ RDF ΜΟΝΤΕΛΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 212

location countryf −  αναπαριστά την ιδιότητα location-country της κλάσης Museum , το 

Σ  αποτελεί το σύνολο όλων των αλφαριθµητικών και το spaD int  αποτελεί το 

σύνολο των στιγµιότυπων του πεδίου ορισµού (domain) της paints που 

περιέχονται στο στιγµιότυπο της Εικόνας 5.2, δηλαδή το σύνολο των 

στιγµιότυπων της κλάσης Artist. Για µια καλύτερη εποπτεία των 1f  και 2f , οι 

Εικόνες 5.10 και 5.11 παρουσιάζουν την σχηµατική τους αναπαράσταση 

µέσω των συναρτήσεων-συνιστωσών τους. 

 

 
Εικόνα 5.10 - Η συνάρτηση 1 int int , int , int:pa s pa s exhibited pa s exhibited pa sf s s I D= →o    

 

spaints,exhibited 

bottom(Ipaints) 

(&r9,&r10,&r11) 

(&r1,&r4,&r3) 

(&r1,&r2,&r3) 

Ιpaints,exhibited 

(&r14,&r15,&r16) 

Ipaints 

bottom(Ιpaints,exhibited) 

(&r9,&r10) 

(&r1,&r4) 

(&r14,&r15) 

(&r1,&r2) 

Dpaints 

&r9 

&r1 

&r14 

&r21 

bottom(Dpaints) 

spaints 

f1 = spaints ° spaints,exhibited 
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Εικόνα 5.11 - Η συνάρτηση 2 int , int ,( ) :location country exhibited pa s exhibited pa s exhibitedf f t t I−= → Σo o  

Mε βάση την παραπάνω δήλωση του χρήστη, για τις ατοµικές 

προτιµήσεις  int
int

5
5 int( , )pa s

Dpa s

D
pa s P

P D= ≤  και 
5

5 ( , )
P

P Σ
Σ = Σ ≤ , καθώς και την 

προτίµηση εµπλεκόµενων συναρτήσεων 
5

5 ( , )S
S

P
P S= ≤  της 5P  (όπου 

1 2{ , }S f f= ), έχουµε ότι: 

a)  int, pa sy y D′∀ ∈  µε y y′≠ , int
5
Dpa sP

y y′≤  αν & 1y r′ = , 

b)  ,z z′∀ ∈Σ  µε z z′≠ , 
5P

z zΣ ′≤  αν " "z France′ = , και 

c)  
5

1 2SP
f f≤/  και 

5
2 1SP

f f≤/ .  

flocation-country 

(&r9,&r10,&r11) 

(&r1,&r4,&r3) 

(&r1,&r2,&r3) 

Iexhibited Ιpaints,exhibited 

(&r14,&r15,&r16) 

bottom(Ιpaints,exhibited) 

(&r10,&r11) 

(&r6,&r3) 

(&r4,&r3) 

(&r7,&r8) 

(&r2,&r3) 

(&r13,&r11) 

(&r15,&r16) 

(&r17,&r18) 

bottom(Iexhibited) 

tpaints,exhibited Rexhibited 

&r18 

&r11 

&r8 

&r16 

&r3 

&r23 

bottom(Rexhibited) 

texhibited 

“France” 

“England” 

“Spain” 

Σ 

bottom(Σ) 

. 

. 

. 

texhibited ° tpaints,exhibited 

f2 = flocation-country ° (texhibited ° tpaints,exhibited) 
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Εκτελώντας τον αλγόριθµο FinTO (Εικόνα 3.22) για το 1 2{ , }S f f= , το σύνολο-

αποτέλεσµα που προκύπτει, χρησιµοποιώντας οποιονδήποτε από τους 

αλγόριθµους TOWMax και TOWMin, είναι το 1 1 2{ } {{ , }}S SF F f f= = . Άρα, µέσω 

του Ορισµού 3.13, η 
5P≤  αποτελεί την µερική διάταξη του συνόλου 

int intpa s pa sD D⊗Σ = ×Σ , όπου τα intpa sD  και Σ  είναι µερικώς διατεταγµένα ως 

προς int
5
Dpa sP

≤  και 
5PΣ≤  αντίστοιχα. Οπότε, από τον ορισµό της διάταξης µέσω 

συντεταγµένων (Ορισµός 2.10), έχουµε τελικά ότι int( , ), ( , ) pa sy z y z D′ ′∀ ∈ ×Σ , 

5
( , ) ( , )Py z y z′ ′≤  αν int

5
Dpa sP

y y′≤  και 
5P

z zΣ ′≤ . 

Έχοντας, πλέον, καθορίσει τη µερική διάταξη 
5P≤ , η διάταξη των 

αναγνωριστικών του συνόλου µε βάση την 
5P≤  γίνεται µέσω του Θεωρήµατος 

3.1.  Όπως και προηγουµένως, αρχικά δηµιουργούµε το συναρτησιακό 

ταίριασµα 1 2f f∧  των εµπλεκόµενων συναρτήσεων της 5P , το οποίο και 

παρουσιάζεται σχηµατικά στην Εικόνα 5.12: 

 

 
Εικόνα 5.12 - Το συναρτησιακό ταίριασµα των 1f  και 2f  του Παραδείγµατος 5.2 

 

bottom(Ιpaints,exhibited) 

(&r9,&r10,&r11) 

(&r14,&r15,&r16) 

(&r1,&r2,&r3) 

Dpaints×Σ Ιpaints,exhibited 
f1 ∧ f2 

bottom(Dpaints×Σ) 

. 

. 

.

(&r1,&r4,&r3) 

(&r1,“France”) 

(&r9,“Spain”) 

(&r9,“France”) 

(&r14,“France”) 

(&r21,“France”) 

(&r1,“Spain”) 
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Όπως βλέπουµε, 1 2( ) {(& 1," ")range f f r France∧ = , (& 9," ")r Spain , 

int( )}pa sbottom D ×Σ , άρα το int ,pa s exhibitedI  διαµερίζεται, µέσω της 1
1 2( )f f −∧ , στις 

αντίστοιχες κλάσεις ισοδυναµίας: 
1

1 1 2( ) (& 1," ") {(& 1,& 2,& 3), (& 1,& 4,& 3)}i f f r France r r r r r r−= ∧ = ,  

1
2 1 2( ) (& 9," ") {(& 9,& 10,& 11)}i f f r Spain r r r−= ∧ = , και 

1
3 1 2 int int ,( ) ( ( )) {(& 14,& 15,& 16), ( )}pa s pa s exhibitedi f f bottom D r r r bottom I−= ∧ ×Σ = . 

Όπως ξέρουµε, η διάταξη των παραπάνω κλάσεων ισοδυναµίας γίνεται µέσω 

της διάταξης των αντίστοιχων εικόνων τους στο 1 2( )range f f∧  µε βάση την 

5P≤ . Οπότε, αφού (& 9," ")r Spain  
5P≤  (& 1," ")r France , καθώς και 

int( , ) pa sy z D∀ ∈ ×Σ , 
5int( ) ( , )pa s Pbottom D y z×Σ ≤/  και 

5 int( , ) ( )P pa sy z bottom D≤ ×Σ/  

(Πρόταση 3.1), έχουµε 2i int , int ,/pa s exhibited I pa s exhibitedI ≈≤ 1i , 3i int , int ,/pa s exhibited I pa s exhibitedI ≈≤/ 2i ,  

2i int , int ,/pa s exhibited I pa s exhibitedI ≈≤/ 3i , 3i int , int ,/pa s exhibited I pa s exhibitedI ≈≤/ 1i  και 1i int , int ,/pa s exhibited I pa s exhibitedI ≈≤/ 3i , όπου 

int , int ,/pa s exhibited I pa s exhibitedI ≈≤  η µερική διάταξη που αντικατοπτρίζει την 5P  στο 

int ,int , /
pa s exhibitedpa s exhibited II ≈ =  {{(& 1,& 2,& 3), (& 1,& 4,& 3)}r r r r r r , {(& 9,& 10,& 11)}r r r , 

int ,{(& 14,& 15,& 16), ( )}}pa s exhibitedr r r bottom I . Εξαλείφοντας το int ,( )pa s exhibitedbottom I  

από την κλάση ισοδυναµίας 3 int ,{(& 14,& 15,& 16), ( )}pa s exhibitedi r r r bottom I= , η 

Εικόνα 5.13 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του 
int ,int , /

pa s exhibitedpa s exhibited II ≈  µέσω 

της 
int , int ,/pa s exhibited I pa s exhibitedI ≈≤ . 

 

 
Εικόνα 5.13 - To διάγραµµα Hasse του 

int ,int , /
pa s exhibitedpa s exhibited II ≈  µέσω της 

int , int ,/pa s exhibited I pa s exhibitedI ≈≤  για το Παράδειγµα 5.2 

{(&r14,&r15,&r16)} 

{(&r9,&r10,&r11)} 

{(&r1,&r2,&r3),(&r1,&r4,&r3)} 
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Τέλος, η τελική αλληλουχία οθονών που παρουσιάζονται στο χρήστη 

δηµιουργείται µε βάση το Θεώρηµα 3.4, όπου το σύνολο-αποτέλεσµα F  του 

αλγόριθµου FinTO µε είσοδο το 
int ,int , /

pa s exhibitedpa s exhibited II ≈  είναι το ίδιο ανεξάρτητα 

από το ποιός από τους δύο αλγόριθµους TOWMin και ΤOWMax 

χρησιµοποιείται και ίσο µε {{{(& 1,& 2,& 3), (& 1,& 4,& 3)}}F r r r r r r= , 

{{(& 9,& 10,& 11)}}r r r , {(& 14,& 15,& 16)}}r r r . Οπότε, και πάλι έχουµε µια 

εκδοχή του συνόλου Monitors , άρα και µια τελική αλληλουχία οθονών 

αποτελεσµάτων. Η Εικόνα 5.14 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του 

Monitors  µέσω της O≤  που ορίζεται στο Θεώρηµα 3.4, το οποίο και 

αναπαριστά την παραπάνω αλληλουχία.  

 

 
Εικόνα 5.14 - To διάγραµµα Hasse του Monitors  µέσω της O≤  για το Παράδειγµα 5.2 

 

5.2.3 Κατηγοριοποίηση των Πόρων  
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, δεδοµένου ενός RDF Σχήµατος και 

ενός συγκεκριµένου RDF στιγµιότυπου, η κατηγοριοποίηση (classification) 

των πόρων/κόµβων του στιγµιότυπου αυτού γίνεται µέσω της RDF ιδιότητας 

typeOf, η οποία και αντιστοιχεί κάθε τέτοιο πόρο στην κλάση/κλάσεις του 

σχήµατος όπου ανήκει. Η Εικόνα 5.15 παρουσιάζει την αντιστοίχηση των 

πόρων/κόµβων του RDF στιγµιότυπου της Εικόνας 5.2 στις κλάσεις του RDF 

Σχήµατος της Εικόνας 5.1 µέσω της typeOf, όπου κάθε στιγµιότυπο της 

{(&r14,&r15,&r16)} 

{(&r9,&r10,&r11)} 

{(&r1,&r2,&r3),(&r1,&r4,&r3)} 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟ RDF ΜΟΝΤΕΛΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 217

ιδιότητας αυτής αναπαρίσταται ως διακεκοµµένο βέλος που συνδέει τον 

εκάστοτε πόρο µε την αντίστοιχη κλάση/κλάσεις: 

 
Εικόνα 5.15 – Η κατηγοριοποίηση των πόρων/κόµβων του RDF στιγµιότυπου της Εικόνας 5.2 

στις κλάσεις του RDF Σχήµατος της Εικόνας 5.1 µέσω της typeOf ιδιότητας 

 

&r23 

&r10 

&r6 

&r4 

&r7 

&r2 

Painter 

Artist 

Cubist 

&r13 

&r15 

&r17 

&r18 

&r19 

Flemish 

Sculptor 

&r1 

&r3 

&r5 

&r8 

&r9 

&r11 

&r12 

&r14 

&r16 

&r20 

&r22 

Resources Classes 

&r21 

Artifact 

Painting 

Sculpture 

Museum 
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Με βάση τη φύση της ιδιότητας αυτής, δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι 

αποτελεί συνάρτηση, εφόσον είναι δυνατό ένας πόρος να κατηγοριοποιείται σε 

δύο ή και παραπάνω κλάσεις του σχήµατος. Π.χ., στην Εικόνα 5.15, ο πόρος 

21& r  αποτελεί στιγµιότυπο των κλάσεων Painter και Sculptor, οπότε 

αντιστοιχείται, µέσω της typeOf, και στις δύο αυτές κλάσεις. Εποµένως, και 

πάλι δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη συναρτησιακή αναπαράσταση 

που  προτείναµε για τις ιδιότητες/γνωρίσµατα των πόρων. 

Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε από την Εικόνα 5.15, κάθε βέλος-

στιγµιότυπο της typeOf, το οποίο και ονοµάζεται «σύνδεσµος 

κατηγοριοποίησης» (classification link), µπορεί να προσδιοριστεί µοναδικά 

από το ζεύγος του πόρου και της κλάσης που συνδέει. Π.χ., ο σύνδεσµος 

κατηγοριοποίησης Sculpturer typeOf⎯⎯ →⎯21&  χαρακτηρίζεται µοναδικά από το 

ζεύγος ),21(& Sculpturer . Με βάση την παρατήρηση αυτή, τα ζεύγη αυτά 

µπορούν να αποτελέσουν τα αντίστοιχα αναγνωριστικά (identifiers) για τους 

συνδέσµους αυτούς. ∆εδοµένου ενός RDF Σχήµατος S  και ενός έγκυρου 

RDF στιγµιότυπού του D , το σύνολο των αναγνωριστικών των αντίστοιχων 

συνδέσµων κατηγοριοποίησης που συνδέουν πόρους/κόµβους του D  µε 

κλάσεις του S  συµβολίζεται ως SDCLinks , . Π.χ., αν S  το RDF Σχήµα της 

Εικόνας 5.1 και D  το RDF στιγµιότυπο της Εικόνας 5.2, τότε έχουµε 

{, =SDCLinks  ),1(& Cubistr , )int,2(& ingPar , ),3(& Museumr , )int,4(& ingPar , 

),5(& Sculptorr , ),6(& Sculpturer , ),7(& Sculpturer , ),8(& Museumr , 

),9(& Flemishr , )int,10(& ingPar , ),11(& Museumr , ),12(& Artistr , 

),13(& Artifactr , )int,14(& erPar , )int,15(& ingPar , ),16(& Museumr , 

),17(& Sculpturer , ),18(& Museumr , ),19(& Artistr , ),20(& Artifactr , 

)int,21(& erPar , ),21(& Sculptorr , ),22(& Artifactr , )},23(& Museumr . 

Με βάση τον παραπάνω καθορισµό των αναγνωριστικών των 

συνδέσµων κατηγοριοποίησης, µπορούµε για το σύνολό τους, SDCLinks , , να 

ορίσουµε συναρτήσεις που σχετίζουν τα εκάστοτε αναγνωριστικά που περιέχει 

µε τον αντίστοιχο πόρο και την κλάση που συνδέονται µέσω αυτών. 

Συγκεκριµένα, έχουµε τον παρακάτω ορισµό: 
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Ορισµός 5.3: Έστω RDF Σχήµα S , D  ένα έγκυρο στιγµιότυπό του και έστω 

SDCLinks ,  το σύνολο των αναγνωριστικών των συνδέσµων κατηγοριοποίησης 

(classification links), µέσω της ιδιότητας typeOf, από τους πόρους/κόµβους 

του D  στις κλάσεις του S . Τότε :  

a) Η συνάρτηση ClassesCLinkskclassOfLin SD →,: , όπου Classes  το 

σύνολο των κλάσεων του S , για την οποία SDCLinkscrX ,),(& ∈∀ , 

ccrXkclassOfLin =),(& , αποτελεί τη συνάρτηση κλάσης (class 

function) του SDCLinks , . 

b) Η συνάρτηση sourcesCLinksLinkresourceOf SD Re: , → , όπου 

sourcesRe  το σύνολο των πόρων/κόµβων του D , για την οποία 

SDCLinkscrX ,),(& ∈∀ , rXcrXLinkresourceOf &),(& = , αποτελεί τη 

συνάρτηση πόρου (resource function) του SDCLinks , .  

 

Για µια καλύτερη εποπτεία των συναρτήσεων αυτών, η Εικόνα 5.16 

παρουσιάζει την απεικόνιση των ClassesCLinkskclassOfLin SD →,:  και 

sourcesCLinksLinkresourceOf SD Re: , →  για το RDF Σχήµα στην Εικόνα 5.1 και 

το RDF στιγµιότυπο στην Εικόνα 5.2, όπου =Classes  Artist{ , erPa int , 

Sculptor , Cubist , Flemish , Artifact , ingPa int , Sculpture , }Museum  και 

}23,...,&1{&Re rrsources = . 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΟ RDF ΜΟΝΤΕΛΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 220

 
Εικόνα 5.16 - Οι συναρτήσεις ClassesCLinkskclassOfLin SD →,:  και 

sourcesCLinksLinkresourceOf SD Re: , →  

Resources Classes 

&r23 

&r10 

&r6 

&r4 

&r7 

&r2 

Painter 

Artist 

Cubist 

&r13 

&r15 

&r17 

&r18 

&r19 

Flemish 

Sculptor 

&r1 

&r3 

&r5 

&r8 

&r9 

&r11 

&r12 

&r14 

&r16 

&r20 

&r22 

&r21 

Artifact 

Painting 

Sculpture 

Museum 

(&r23,Museum) 

(&r10,Painting) 

(&r6,Sculpture) 

(&r4,Painting) 

(&r7,Sculpture) 

(&r2,Painting) 

(&r13,Artifact) 

(&r15,Painting) 

(&r17,Artifact) 

(&r18,Museum) 

(&r19,Artist) 

(&r1,Cubist) 

(&r3,Museum) 

(&r5,Sculptor) 

(&r8,Museum) 

(&r9,Flemish) 

(&r11,Museum) 

(&r12,Artist) 

(&r14,Painter) 

(&r16,Museum) 

(&r20,Artifact) 

(&r22,Artifact) 

(&r21,Painter) 

(&r21,Sculptor) 

CLinksD,S 
resourceOfLink classOfLink 
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Μέσω των παραπάνω συναρτήσεων (ιδιαίτερα της kclassOfLin ), είναι 

δυνατή η δήλωση προτιµήσεων πάνω στους συνδέσµους κατηγοριοποίησης 

που προσδιορίζουν ένα συγκεκριµένο RDF Σχήµα και ένα έγκυρο στιγµιότυπό 

του, µε βάση τις πιθανές ISA σχέσεις των κλάσεων στο σχήµα, όπου και το 

σύνολο των σχέσεων αυτών αποτελεί µερική διάταξη. Για να γίνει αυτό πιο 

αντιληπτό, παρακάτω παραθέτουµε ένα απλό παράδειγµα τέτοιας 

προτίµησης: 

 

Παράδειγµα 5.3: Έστω S  το RDF Σχήµα της Εικόνας 5.1 και D  το 

στιγµιότυπό του στην Εικόνα 5.2. Έστω, τώρα, ότι ένας χρήστης δηλώνει την 

παρακάτω προτίµηση πάνω στους συνδέσµους κατηγοριοποίησης πόρων 

του D  µε κλάσεις του S  που ανήκουν στην ISA ιεραρχία της κλάσης Artist: 

«Από τους συνδέσµους κατηγοριοποίησης που σχετίζουν πόρους µε κλάσεις 

που ανήκουν στην ISA ιεραρχία της κλάσης Artist, προτιµώ αυτούς των 

οποίων η αντίστοιχη κλάση είναι όσο το δυνατόν γενικότερη». Μεταφράζοντας 

την παραπάνω δήλωση στο δικό µας πλαίσιο, πρόκειται για µια προτίµηση 

),(
66 PClassesP ≤=  πάνω στο σύνολο των αναγνωριστικών συνδέσµων 

κατηγοριοποίησης T  = ),1{(& Cubistr , ),5(& Sculptorr , ),9(& Flemishr , 

),12(& Artistr , )int,14(& erPar , ),19(& Artistr ,  )int,21(& erPar , 

)},21(& Sculptorr SDCLinks ,⊂  µε εµπλεκόµενη συνάρτηση την ClassesTf →:3 , 

(όπου Classes  το σύνολο των κλάσεων του S ) η οποία και αποτελεί το 

συναρτησιακό περιορισµό (Ορισµός 3.6) της ClassesCLinkskclassOfLin SD →,:  

(Εικόνα 5.16) πάνω στο SDCLinks ,  από το T  ( TkclassOfLinf /3 = ). Για µια 

καλύτερη εποπτεία της 3f , η Εικόνα 5.17 παρουσιάζει τη σχηµατική της 

αναπαράσταση: 
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Εικόνα 5.17 - Η σχηµατική αναπαράσταση της ClassesTf →:3 , όπου TkclassOfLinf /3 =  

Εφόσον ο χρήστης προτιµά όσο το δυνατόν γενικότερες κλάσεις, για 

την µερική διάταξη 
6P≤  που αναπαριστά την προτίµηση 6P  στο σύνολο 

Classes  των κλάσεων του S , έχουµε ότι Classescc ∈′∀ ,  µε cc ′≠ , cc P ′≤
6

 αν 

η κλάση c  αποτελεί υποκλάση (subclassOf) της c′ . Η Εικόνα 5.18 

παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του συνόλου Classes  µέσω της 
6P≤ : 

 

 
Εικόνα 5.18 - Το διάγραµµα Hasse του συνόλου Classes  µέσω της 

6P≤  

Sculptor Painter 

Artist 

Cubist Flemish 

Artifact 
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(&r19,Artist) 

(&r1,Cubist) 

(&r5,Sculptor) 

(&r9,Flemish) 

(&r12,Artist) 

(&r14,Painter) 

(&r21,Painter) 

(&r21,Sculptor) 

Τ 
f3 = classOfLink/T 
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Έχοντας, πλέον, καθορίσει τη µερική διάταξη 
6P≤ , η διάταξη των 

αναγνωριστικών συνδέσµων κατηγοριοποίησης του T  µε βάση την 
6P≤  γίνεται 

µέσω του Θεωρήµατος 3.1. Όπως βλέπουµε από την Εικόνα 5.18, )( 3frange  

=  Artist{ , Sculptor , erPa int , Cubist , }Flemish , άρα το T  διαµερίζεται, µέσω 

της 1
3
−f , στις αντίστοιχες κλάσεις ισοδυναµίας: 

)},19(&),,12{(&)(1
31 ArtistrArtistrArtistfl == − ,  

)},21(&),,5{(&)(1
32 SculptorrSculptorrSculptorfl == − , 

)}int,21(&),int,14{(&)int(1
33 erParerParerPafl == − , 

)},1{(&)(1
34 CubistrCubistfl == − , και  

)},9{(&)(1
35 FlemishrFlemishfl == −  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενα παραδείγµατα, η διάταξη των 

παραπάνω κλάσεων ισοδυναµίας γίνεται µέσω της διάταξης των αντίστοιχων 

εικόνων τους στο )( 3frange  µε βάση την 
6P≤ . Οπότε, µε βάση το διάγραµµα 

Hasse του συνόλου Classes  µέσω της 
6P≤  στην Εικόνα 5.18, έχουµε ότι 

1/2 ll
TT ≈≤ , 1/3 ll

TT ≈≤ , 1/4 ll
TT ≈≤ , 1/5 ll

TT ≈≤ , 3/4 ll
TT ≈≤  και 3/5 ll

TT ≈≤ , όπου 

TT ≈≤ /  η µερική διάταξη που αντικατοπτρίζει την 6P  στο TT ≈/   =  

)},19(&),,12{{(& ArtistrArtistr , )},21(&),,5{(& SculptorrSculptorr , 

)}int,21(&),int,14{(& erParerPar , )},1{(& Cubistr , )}},9{(& Flemishr . Η Εικόνα 

5.19 παρουσιάζει το διάγραµµα Hasse του TT ≈/  µέσω της 
TT ≈≤ / . 

 

 
Εικόνα 5.19 - To διάγραµµα Hasse του TT ≈/  µέσω της 

TT ≈≤ /  για το Παράδειγµα 5.3 

{(&r1,Cubist)} 

{(&r12,Artist),(&r19,Artist)} 

{(&r5,Sculptor),(&r21,Sculptor)} {(&r14,Painter),(&r21,Painter)} 

{(&r9,Flemish)} 
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Μέσω της παραπάνω διάταξης του TT ≈/ , η τελική αλληλουχία οθονών 

που παρουσιάζονται στο χρήστη δηµιουργείται µε βάση το Θεώρηµα 3.4. Σ’ 

αυτήν εδώ την περίπτωση, έχουµε δύο πιθανές εκδοχές του συνόλου-

αποτελέσµατος },,{ 321 FFFF =  του αλγόριθµου FinTO µε είσοδο το TT ≈/ : 

a) Αν χρησιµοποιείται ο TOWMax για την ολική διάταξη των ενεργών 

στοιχείων, τότε )}},19(&),,12{{(&1 ArtistrArtistrF = ,  2F  =  

)}}int,21(&),int,14{(&)},,21(&),,5{{(& erParerParSculptorrSculptorr
και  )}},9{(&)},,1{{(&3 FlemishrCubistrF =  

b) Αν χρησιµοποιείται ο TOWMin για την ολική διάταξη των ενεργών 

στοιχείων, τότε )}},19(&),,12{{(&1 ArtistrArtistrF = , 2F  = 

)}}int,21(&),int,14{{(& erParerPar  και 3F  = 

)}},9{(&)},,1{(&)},,21(&),,5{{(& FlemishrCubistrSculptorrSculptorr . 

Έτσι, έχουµε δύο τελικές εκδοχές του συνόλου Monitors , οπότε και δύο 

τελικές αλληλουχίες οθονών αποτελεσµάτων. Οι Εικόνες 5.20 και 5.21 

παρουσιάζουν τα διαγράµµατα Hasse του Monitors  µέσω της O≤  που ορίζεται 

στο Θεώρηµα 3.4, τα οποία και αναπαριστούν τις αλληλουχίες αυτές.  

 

 
Εικόνα 5.20 - To διάγραµµα Hasse του Monitors  µέσω της O≤  για το Παράδειγµα 5.3 (επιλογή 

TOWMax) 
 

{(&r1,Cubist),(&r9,Flemish)} 

{(&r12,Artist),(&r19,Artist)} 

{(&r5,Sculptor),(&r21,Sculptor),(&r14,Painter),(&r21,Painter)} 
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Εικόνα 5.21 - To διάγραµµα Hasse του Monitors  µέσω της O≤  για το Παράδειγµα 5.3 (επιλογή 

TOWMin) 

{(&r12,Artist),(&r19,Artist)} 

{(&r5,Sculptor),(&r21,Sculptor), (&r1,Cubist),(&r9,Flemish)} 

{(&r14,Painter),(&r21,Painter)} 
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Κεφάλαιο 6  
 

Επίλογος και Μελλοντική Εργασία 
 

Η ανάγκη της ελεγχόµενης «χαλάρωσης» επερωτήσεων για την 

αποφυγή των αποθαρρυντικών προβληµάτων της κενής απάντησης και της 

υπερχείλισης πληροφορίας, µας οδήγησε στην εισαγωγή των προτιµήσεων 

του χρήστη στις επερωτήσεις, εγείροντας, έτσι, την πρόκληση της ανάπτυξης 

ενός επαρκούς µοντέλου αναπαράστασης των προτιµήσεων αυτών στα 

εκάστοτε µοντέλα δεδοµένων του Παγκόσµιου Ιστού. Στην παρούσα 

µεταπτυχιακή εργασία, προτείνουµε ένα τέτοιο µοντέλο αναπαράστασης, του 

οποίου η συµβολή σε σχέση µε τις αντίστοιχες υπάρχουσες προσεγγίσεις 

επικεντρώνεται στα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: 

a) Το µοντέλο µας είναι απλό και επιτρέπει την εφαρµογή του σε 

συλλογές δεδοµένων διαφορετικού τύπου, όπως, π.χ., στο 

σχεσιακό και στο RDF µοντέλο δεδοµένων, σε αντίθεση µε τις 

υπόλοιπες προσεγγίσεις που εξειδικεύονται σε συγκεκριµένα 

µοντέλα δεδοµένων. 

b) Η έννοια της προδιάταξης, όπου και βασίζεται το µοντέλο µας για 

την αναπαράσταση της τελικής διάταξης των αντικειµένων, 

αντικατοπτρίζει πληρέστερα τη συσχέτισή τους µε βάση τη 

δηλωµένη προτίµηση απ’ ότι ο µη-ορισµός συγκεκριµένης διάταξης 

στον Chomicki και η αυστηρή µερική διάταξη στον Kießling. 

c) Το µοντέλο µας είναι ελάχιστο, εφόσον, σε αντιδιαστολή µε τις άλλες 

ερευνητικές εργασίες, δεν στηρίζεται σε πλεονάζοντες ορισµούς  για 

την αναπαράσταση των προτιµήσεων. 

d) Μέσω της ευελιξίας που χαρακτηρίζει το µοντέλο µας, είναι δυνατή 

η έκφραση προτιµήσεων και στο επίπεδο των χαρακτηριστικών των 

αντικειµένων, των οποίων η παραγόµενη διάταξη ξεπερνά τα 

«στένα» όρια της ολικής διάταξης που χαρακτηρίζει τις άλλες 

προσεγγίσεις στο επίπεδο αυτό. 

e) Σε αντιπαράθεση µε το σύνολο των σχετικών προσεγγίσεων, το 

µοντέλο µας επιτρέπει την έκφραση προτιµήσεων και πάνω σε 
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µονοπάτια, γεγονός πολύ σηµαντικό για την αναπαράστασή τους σε 

µοντέλα δεδοµένων του Σηµασιολογικού Ιστού (π.χ., ηµιδοµηµένο, 

RDF) 

f) Στην έκφραση σύνθετων προτιµήσεων, το µόντελο µας δεν 

επιβάλλει περιορισµούς πάνω στις προτιµήσεις που συντίθενται, σε 

αντίθεση µε τα αντίστοιχα πλαίσια των σχετικών ερευνητικών 

εργασιών. 

Όπως βλέπουµε, το µοντέλο µας είναι αρκετά γενικευµένο και αποτελεί µια 

ικανοποιητική λύση για τη θεµελίωση και αναπαράσταση των προτιµήσεων 

στον χαοτικό και ετερογενή κόσµο της πληροφορίας του Παγκόσµιου Ιστού. 

Ωστόσο, επιδέχεται κι ενός συνόλου από βελτιώσεις και επεκτάσεις που θα το 

καταστήσουν ακόµα πιο αξιόλογο. 

Μια από τις άµεσες προτεραιότητές µας είναι η µελέτη για τις 

απαιτήσεις µνήµης του µοντέλου. Πιο συγκεκριµένα, είναι απαραίτητη η 

εξέταση του χώρου που χρειάζεται να δεσµεύσουµε για κάθε διάταξη που 

επιτελείται σε ένα σύνολο αντικειµένων µέσω µιας δηλωµένης προτίµησης, 

καθώς και η αξίωση σε χώρο και χρόνο της κάθε εκτέλεσης των αλγορίθµων 

που παρουσιάσαµε στο Κεφάλαιο 3 (TOWMax, TOWMin, FinTO).  

Επίσης, αρκετά ενδιαφέρουσα επέκταση πάνω στο µοντέλο µας 

αποτελεί η µελέτη για την επιστροφή στο χρήστη των top-k αποτελεσµάτων µε 

βάση µια δηλωµένη προτίµηση του χρήστη. Αυτή η τεχνική βελτιστοποίησης 

είναι, πλέον, αρκετά διαδεδοµένη στο χώρο των βάσεων δεδοµένων, καθώς 

και στις µηχανές αναζήτησης του Παγκόσµιου Ιστού. 

Μια ακόµα σηµαντική συνισταµένη που θα µπορούσε να αποτελέσει 

απαρχή για µελλοντική εργασία είναι η εφαρµογή του µοντέλου µας για την 

επέκταση ήδη υπαρχόντων δηλωτικών γλωσσών επερωτήσεων, όπως είναι, 

π.χ., η SQL για το σχεσιακό µοντέλο δεδοµένων και η RQL ([15], [30]) για το 

RDF µοντέλο δεδοµένων. Σηµαντικό µέληµα στην προσπάθεια αυτή, παίζει η 

κατάλληλη προσαρµογή του µοντέλου στη δοµή και σηµασιολογία της κάθε 

γλώσσας, έτσι ώστε οι αντίστοιχες επεκτάσεις να καλύπτουν επαρκώς όσο το 

δυνατό περισσότερες εκφράσεις προτιµήσεων. 

Τέλος, µια ακόµα άµεση και αξιόλογη βελτίωση του µοντέλου µας 

αποτελεί η περαιτέρω επέκτασή του πάνω στο RDF µοντέλο δεδοµένων, για 

τη δυνατότητα έκφρασης προτιµήσεων πάνω και σε άλλα χαρακτηριστικά που 
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προσδιορίζουν αυτό το µοντέλο δεδοµένων, όπως είναι, π.χ., το µήκος των 

µονοπατιών, καθώς και για τον καθορισµό διατάξεων µέσω προτιµήσεων 

µεταξύ αντικειµένων που δεν χαρακτηρίζονται από παρόµοια πληροφορία, 

όπως, π.χ., είναι τα µονοπάτια που δεν έχουν την ίδια ακολουθία ιδιοτήτων.  
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