
Metoda List Prostych



 Najprostsza metoda wyszukiwania informacji.

 Nazywana również Metodą Przeglądu Zupełnego 
(bo w procesie wyszukiwania należy przejrzeć 
całą kartotekę).

 Kolejność pamiętanych informacji jest dowolna 
(np. w kolejności napływania informacji)

 Obowiązuje dowolna kolejność zapisu informacji 
o obiekcie.

 Informacje o obiekcie zapisywane są w języku 
deskryptorowym a opis obiektu jest w postaci:

tx = (a1, v1)⋅(a2, v2)⋅ … ⋅(an, vn)
[iloczyn deskryptorów po wszystkich atrybutach systemu]



X\A Prod Przek Matr Reak Kontr

x1 F-S średnia S-PVA krótki bardzo duży

x2 Samsung średnia S-PVA krótki bardzo duży

x3 Samsung średnia S-PVA krótki bardzo duży

x4 NEC średnia TN krótki mały

x5 NEC duża S-IPS długi mały

x6 F-S duża MVA Premium krótki duży

x7 Eizo mała PVA średni bardzo duży

x8 Eizo duża S-IPS bardzo długi bardzo mały

x9 F-S mała S-PVA krótki bardzo duży

x10 Eizo mała PVA bardzo długi bardzo duży

x11 Belinea mała TN krótki mały

x12 Samsung średnia MVA Premium krótki bardzo duży

x13 Samsung duża S-PVA długi mały

x14 NEC średnia S-IPS bardzo długi bardzo mały

x15 Eizo mała TN krótki mały

X = {x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15}
A = {Prod = Producent, Przek = Przekątna ekranu, Matr = Technologia matrycy, Reak = Czas reakcji, Kontr = Kontrast}
VProd ={Belinea, Eizo, F-S, NEC, Samsung}
VPrzek = {mała <=18”, średnia=19”, duża> 20”}
VMatr = {MVA Premium, PVA, S-IPS, S-PVA, TN}
VReak = {krótki <10, średni=<10;14), długi=<14;20>, bardzo długi>20}
VKontr = {bardzo mały=500:1, mały=700:1, duży=800:1, bardzo duży=1000:1}



tx1= (Prod, F-S)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx2= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx3= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx4= (Prod, NEC)*(Przek, średnia)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)
tx5= (Prod, NEC)*(Przek, duża)*(Matr, S-IPS)*(Reak, długi)*(Kontr, mały)
tx6= (Prod, F-S)*(Przek, duża)*(Matr, MVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, duży)
tx7= (Prod, Eizo)*(Przek, mała)*(Matr, PVA)*(Reak, średni)*(Kontr, bardzo duży)
tx8= (Prod, Eizo)*(Przek, duża)*(Matr, S-IPS)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo mały)
tx9= (Prod, F-S)*(Przek, mała)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx10 = (Prod, Eizo)*(Przek, mała)*(Matr, PVA)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo duży)
tx11= (Prod, Belinea)*(Przek, mała)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)
tx12= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, MVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx13 = (Prod, Samsung)*(Przek, duża)*(Matr, S-PVA)*(Reak, długi)*(Kontr, mały)
tx14 = (Prod, NEC)*(Przek, średnia)*(Matr, S-IPS)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo mały)
tx15= (Prod, Eizo)*(Przek, mała)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)

Kartoteka wyszukiwawcza = opis zbiorów deskryptorowych 
= kartoteka wtórna



tx1= (Prod, F-S)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx2= (Przek, średnia) *(Prod, Samsung)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx4= (Prod, NEC)*(Przek, średnia)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)
tx6= (Prod, F-S)*(Przek, duża)*(Matr, MVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, duży)
tx7= (Prod, Eizo)*(Przek, mała)*(Matr, PVA)*(Reak, średni)*(Kontr, bardzo duży)
tx9= (Reak, krótki) *(Prod, F-S)*(Przek, mała)*(Matr, S-PVA)*(Kontr, bardzo duży)
tx10 = (Prod, Eizo)*(Przek, mała)*(Matr, PVA)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo duży)
tx11= (Prod, Belinea)*(Przek, mała)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)
tx12= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, MVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx13 = (Prod, Samsung)*(Przek, duża)*(Matr, S-PVA)*(Reak, długi)*(Kontr, mały)
tx15= (Prod, Eizo)*(Przek, mała)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)
tx8= (Prod, Eizo)*(Przek, duża)*(Matr, S-IPS)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo mały)
tx3= (Matr, S-PVA) *(Przek, średnia)*(Prod, Samsung)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx5= (Prod, NEC)*(Przek, duża)*(Matr, S-IPS)*(Reak, długi)*(Kontr, mały)
tx14 = (Prod, NEC)*(Przek, średnia)*(Matr, S-IPS)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo mały)

Zmieniona kolejność zapisu informacji o obiekcie
i kolejność obiektów w kartotece



 Pytania kierowane do systemu mają ogólnie postać sumy termów
składowych:

t = t1 + t2 + … + tm

gdzie ti jest termem składowym.

 Wyszukiwanie informacji może się odbywać jednym z dwóch 
dostępnych sposobów:

1. σ(ti) = {x ∈ X : ti ≤ tx} <- term pytania zawarty jest w termie 
będącym opisem obiektu.
σ(t) = σ(t1) ∪ σ(t2) ∪ … ∪ σ(tm) <- odpowiedź na pytanie = 
suma odpowiedzi na poszczególne termy pytania

2. σ(t) = {x ∈ X : ∃ti ∈ t ti ≤ tx} <- pełne pytanie porównujemy z 
opisami obiektów. Wybieramy obiekty, które mają w opisie 
co najmniej jeden term składowy pytania t jako odpowiedź.

gdzie tx – term przedstawiający opis obiektu x, ti –
poszczególny term pytania, t – pytanie kierowane do systemu



1. Pobierz pierwszy dokument (opis obiektu).
2. Pobierz pierwszy deskryptor pytania.
3. Pobierz pierwszy deskryptor opisu obiektu.
4. Dokonaj porównania deskryptorów:
◦ jeżeli są równe, pobierz kolejny deskryptor pytania i przejdź do 

p.3; jeżeli koniec pytania, to dołącz identyfikator obiektu do 
zbioru odpowiedzi i przejdź do p. 5; jeżeli koniec kartoteki 
wyszukiwawczej, przejdź do p. 6.

◦ jeżeli są różne, pobierz kolejny deskryptor opisu obiektu i 
przejdź do p.4; jeżeli sprawdzono cały opis obiektu, przejdź do 
p.5.

5. Jeżeli sprawdzono wszystkie dokumenty, to przejdź do 
p. 6, w przeciwnym wypadku pobierz kolejny dokument i 
powróć do p. 2.

6. 6. Zakończ wyszukiwanie.



tx1= (Prod, F-S)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx2= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx3= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx4= (Prod, NEC)*(Przek, średnia)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)
tx5= (Prod, NEC)*(Przek, duża)*(Matr, S-IPS)*(Reak, długi)*(Kontr, mały)
tx6= (Prod, F-S)*(Przek, duża)*(Matr, MVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, duży)
tx7= (Prod, Eizo)*(Przek, mała)*(Matr, PVA)*(Reak, średni)*(Kontr, bardzo duży)
tx8= (Prod, Eizo)*(Przek, duża)*(Matr, S-IPS)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo mały)
tx9= (Prod, F-S)*(Przek, mała)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx10 = (Prod, Eizo)*(Przek, mała)*(Matr, PVA)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo duży)
tx11= (Prod, Belinea)*(Przek, mała)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)
tx12= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, MVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx13 = (Prod, Samsung)*(Przek, duża)*(Matr, S-PVA)*(Reak, długi)*(Kontr, mały)
tx14 = (Prod, NEC)*(Przek, średnia)*(Matr, S-IPS)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo mały)
tx15= (Prod, Eizo)*(Przek, mała)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)



 Pytanie: Podaj monitory mające średnią przekątną 
ekranu i krótki czas reakcji lub matrycę S-PVA.

t = (Przek, średnia)*(Reak, krótki) + (Matr, S-PVA)
t = t1 + t2

t1 = (Przek, średnia)*(Reak, krótki) 
t2 = (Matr, S-PVA)

 Wyszukiwanie:
1. Pobierz pierwszy dokument (opis obiektu)

tx1= (Prod, F-S)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)

2. Pobierz pierwszy deskryptor pytania t1

t11 = (Przek, średnia)
3. Pobierz pierwszy deskryptor opisu obiektu

(Prod, F-S)
Dokonaj porównania (Prod, F-S) ≠(Przek, średnia)



 Pobierz kolejny deskryptor opisu obiektu
(Przek, średnia)

 Dokonaj porównania
(Przek, średnia) = (Przek, średnia)

 Pobierz kolejny deskryptor pytania
t12 = (Reak, krótki)

3. Pobierz pierwszy deskryptor opisu obiektu
(Prod, F-S)

 Dokonaj porównania
(Prod, F-S) ≠ (Reak, krótki)

 Pobierz kolejny deskryptor opisu obiektu
(Przek, średnia)

 Dokonaj porównania
(Przek, średnia) ≠ (Reak, krótki)

 Pobierz kolejny deskryptor opisu obiektu
(Matr, S-PVA)



 Dokonaj porównania

(Matr, S-PVA) ≠ (Reak, krótki)

 Pobierz kolejny deskryptor opisu obiektu

(Reak, krótki)
 Dokonaj porównania

(Reak, krótki) = (Reak, krótki)
 Koniec pytania t1 - dołącz identyfikator obiektu do 

zbioru odpowiedzi i przejdź do p. 5.

σ(t1) = {x1}    [ bo t1 ≤ tx1 ]

5. Nie sprawdzono wszystkich dokumentów. Pobierz 
kolejny dokument i potwórz algorytm od punktu 2.
tx2= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)



 Powtarzamy odpowiednie operacje dla drugiego obiektu (tx2) i 
stwierdzamy, że
t1 ≤ tx2  więc σ (t1) = {x1, x2} 

 Powtarzamy opisane kroki dla pozostałych obiektów stwierdzając, 
że:
t1 ≤ tx3, t1 ≤ tx4, t1 ≰ tx5, t1 ≰ tx6, t1 ≰ tx7, t1 ≰ tx8, 
t1 ≰ tx9, t1 ≰ tx10, t1 ≰ tx11, t1 ≤ tx12, t1 ≰ tx13, 
t1 ≰  tx14 , t1 ≰ tx15

 Zatem odpowiedzią na pytanie 
t1 = (Przek, średnia)*(Reak, krótki) jest zbiór:
σ (t1) = {x1, x2 , x3 , x4 , x12} 

Ale…
Całe pytanie [t = (Przek, średnia)*(Reak, krótki) + (Matr, S-PVA)]
składa się przecież z dwóch termów t1 i t2 dlatego algorytm 
powtarzamy dla pytania określonego termem t2.



t2 = (Matr, S-PVA)
1. Pobierz pierwszy dokument (opis obiektu)

tx1= (Prod, F-S)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)

2. Pobierz pierwszy deskryptor pytania t2

t21 = (Matr, S-PVA)
3. Pobierz pierwszy deskryptor opisu obiektu

(Prod, F-S)
 Dokonaj porównania (Prod, F-S) ≠ (Matr, S-PVA)
 Pobierz kolejny deskryptor opisu obiektu

(Przek, średnia)
 Dokonaj porównania

(Przek, średnia) ≠ (Matr, S-PVA)
 Pobierz kolejny deskryptor opisu obiektu

(Matr, S-PVA)
 Dokonaj porównania

(Matr, S-PVA) = (Matr, S-PVA)



 Koniec pytania t1 - dołącz identyfikator obiektu do zbioru odpowiedzi i 
przejdź do p. 5.

σ(t2) = {x1}    [ bo t2 ≤ tx1 ]

5. Nie sprawdzono wszystkich dokumentów. Pobierz kolejny dokument 
i potwórz algorytm od punktu 2.

tx2= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, 
bardzo duży)

 Powtarzamy odpowiednie operacje dla drugiego obiektu (tx2) i 
stwierdzamy, że

t2 ≤ tx2  więc σ (t2) = {x1, x2} 

 Powtarzamy opisane kroki dla pozostałych obiektów stwierdzając, że:

t2 ≤ tx3, t2 ≰ tx4, t2 ≰ tx5, t2 ≰ tx6, t2 ≰ tx7, t2 ≰ tx8, 

t2 ≤ tx9, t2 ≰ tx10, t2 ≰ tx11, t2 ≰ tx12, t2 ≤ tx13, 

t2 ≰  tx14 , t2 ≰ tx15



 Zatem odpowiedzią na pytanie t2 = (Matr, S-PVA) 

jest zbiór:

σ (t2) = {x1, x2 , x3 , x9 , x13} 

 Ostatecznie odpowiedzią na pełne pytanie:

t = (Przek, średnia)*(Reak, krótki) + (Matr, S-PVA)

jest zbiór:

σ (t) = σ (t1) ∪ σ (t2) = 

{x1, x2 , x3 , x4 , x12}  ∪ {x1, x2 , x3 , x9 , x13} =

{x1, x2 , x3 , x4 , x9 , x12 , x13} 

Co kończy proces wyszukiwania.



 Im więcej deskryptorów w pytaniu, tym dłuższy czas 
wyszukiwania.

 Im więcej deskryptorów w opisie obiektu, tym dłuższy czas 
wyszukiwania.

 Im więcej obiektów, tym dłuższy czas wyszukiwania.
 Jeśli deskryptory w opisach obiektów nie są 

uporządkowane, musimy dla każdego z deskryptorów 
pytania przejrzeć cały opis obiektu od początku. 
Przykład:
Jeśli pytanie ma 2 deskryptory, a opis każdego obiektu 
składa się z 3 deskryptorów to każdy opis obiektu należy 
przejrzeć 6 razy. Jeśli obiektów w systemie jest 4, czas 
wyszukiwania (w najgorszym przypadku) wyniesie 24 
jednostki. A to wszystko tyczy się pojedynczego termu 
składowego pytania ti.



tx1= (Prod, F-S)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx2= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx3= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx4= (Prod, NEC)*(Przek, średnia)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)
tx5= (Prod, NEC)*(Przek, duża)*(Matr, S-IPS)*(Reak, długi)*(Kontr, mały)
tx6= (Prod, F-S)*(Przek, duża)*(Matr, MVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, duży)
tx7= (Prod, Eizo)*(Przek, mała)*(Matr, PVA)*(Reak, średni)*(Kontr, bardzo duży)
tx8= (Prod, Eizo)*(Przek, duża)*(Matr, S-IPS)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo mały)
tx9= (Prod, F-S)*(Przek, mała)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx10 = (Prod, Eizo)*(Przek, mała)*(Matr, PVA)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo duży)
tx11= (Prod, Belinea)*(Przek, mała)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)
tx12= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, MVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx13 = (Prod, Samsung)*(Przek, duża)*(Matr, S-PVA)*(Reak, długi)*(Kontr, mały)
tx14 = (Prod, NEC)*(Przek, średnia)*(Matr, S-IPS)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo mały)
tx15= (Prod, Eizo)*(Przek, mała)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)



 Pytanie: Podaj monitory mające średnią przekątną ekranu i 
krótki czas reakcji lub matrycę S-PVA.

t = (Przek, średnia)*(Reak, krótki) + (Matr, S-PVA)
t = t1 + t2

t1 = (Przek, średnia)*(Reak, krótki) 
t2 = (Matr, S-PVA)

Tym razem analizujemy jednak całe pytanie!
 Wyszukiwanie:
1. Pobierz pierwszy dokument (opis obiektu)

tx1= (Prod, F-S)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo 
duży)

2. Pobierz pierwszy deskryptor pytania t1

t11 = (Przek, średnia)
3. Pobierz pierwszy deskryptor opisu obiektu

(Prod, F-S)
 Dokonaj porównania (Prod, F-S) ≠(Przek, średnia)



 Pobierz kolejny deskryptor opisu obiektu
(Przek, średnia)

 Dokonaj porównania
(Przek, średnia) = (Przek, średnia)

 Pobierz kolejny deskryptor pytania
t12 = (Reak, krótki)

 Sprawdź czy obiekt x1 zawiera go w swoim opisie. Istotnie (Reak, 
krótki) ≤ tx1. Jako, że term składowy t1 pytania nie zawiera już 
więcej deskryptorów to uznajemy, że całe pytanie t zawarte jest w 
opisie analizowanego obiektu.

 Pobierz kolejno opisy pozostałych obiektów tx2…tx15 i dokonaj 
ich analizy pod kątem czy któryś z deskryptorów pytania się w tych 
obiektach nie zawiera. Stwierdzamy zatem, że:
t ≤ tx2 , t ≤ tx3, t2 ≤ tx4, t2 ≰ tx5, t2 ≰ tx6, t2 ≰ tx7, t2 ≰ tx8, 
t2 ≤ tx9, t2 ≰ tx10, t2 ≰ tx11, t2 ≤ tx12, t2 ≤ tx13, t2 ≰  tx14 , t2 ≰ tx15

Ostatecznie: σ (t) = {x1, x2 , x3 , x4 , x9 , x12 , x13} 



 Im więcej deskryptorów w pytaniu, tym 
dłuższy czas wyszukiwania.

 Im więcej deskryptorów w opisie obiektu, tym 
dłuższy czas wyszukiwania.

 Im więcej obiektów, tym dłuższy czas 
wyszukiwania.

 Jeśli deskryptory w opisach obiektów nie są 
uporządkowane, musimy dla każdego z 
deskryptorów pytania przeglądać od 
początku cały opis obiektu.



1. Struktura bazy danych (kartoteki wyszukiwawczej)

Bardzo prosta – pamiętane są jedynie opisy 
deskryptorowe obiektów, w dowolnej kolejności.

2. Redundancja

Redundancja w metodzie list prostych nie 
występuje. Każdy obiekt w bazie pamiętany jest 
tylko raz.

3. Zajętość pamięci (m)

m = N * m0,
gdzie N – liczba obiektów, m0 – średnia zajętość pamięci 
potrzebna na jeden obiekt. Zajętość pamięci wynika jedynie 
z liczby obiektów w bazie.



4. Czas wyszukiwania
Bardzo duży czas wyszukiwania – konieczny jest przegląd 

wszystkich opisów obiektów w bazie danych.
Czas wyszukiwania to co najmniej:

τ = τ0 * N, (gdy stosujemy 2 metodę),
Lub 

τ = τ0’ * N * m, τ0’ <=  τ0, (gdy stosujemy 1 metodę),

Gdzie N – liczba obiektów, τ0 - średni czas przeglądu jednego 
obiektu, m – liczba termów składowych pytania.

Metoda PIERWSZA wymaga m-krotnego (bo dla każdego z m 
termów składowych pytania t ) przeglądu opisów wszystkich 
obiektów.

W metodzie DRUGIEJ tylko raz przeglądany jest opis każdego 
obiektu i tak długo termy składowe pytania t są analizowane 
dopóki któryś nie będzie zawarty w opisie analizowanego 
obiektu.



5. Aktualizacja bazy danych
 Dodanie obiektu do kartoteki 

wyszukiwawczej – polega na dodaniu jego 
opisu deskryptorowego w dowolnym 
miejscu.

 Usunięcie obiektu – wymaga 
przeprowadzenia procesu jego 
wyszukiwania i następnie usunięcia.

 Aktualizacja (zmiana) opisu obiektu –
wyszukujemy obiekt i zmieniamy 
odpowiednie deskryptory w jego opisie.



 Uporządkowanie opisu obiektów
 Grupowanie obiektów według wybranego 

atrybutu
 Odcinkowanie
 Podział połówkowy
-------------------------------------------
Po pewnym czasie działania systemu można 

zastosować:
 Odcedzanie
◦ Statyczne
◦ Dynamiczne
◦ Hiperdynamiczne

 Organizacja zwarta



 Najprostsza modyfikacja skracająca czas 
wyszukiwania.

 Kolejność atrybutów w opisach obiektów jest 
ściśle określona i zawsze musi być zachowana.

 Atrybuty w termach składowych pytania muszą 
występować w tej samej kolejności co w opisach 
obiektów.

 Wystarczy porównać odpowiednie pozycje opisów 
obiektów z termami składowymi, by sprawdzić 
zawieranie się termu składowego w opisie 
obiektu – skraca to czas wyszukiwania (τ0).



Zalety:

 Brak redundancji, mała zajętość pamięci (taka 
sama jak w podejściu klasycznym) 

 Nadal łatwa aktualizacja kartoteki 
wyszukiwawczej (należy tylko pamiętać o 
zachowaniu odpowiedniej kolejności atrybutów)

 Czas wyszukiwania ulega skróceniu (czas 
przeszukiwania opisu obiektu w celu 
sprawdzenia czy zawiera on deskryptor pytania)

Wady:

 Nadal długi czas wyszukiwania dla pytań 
szczegółowych.



 Spośród wszystkich atrybutów systemu wybieramy 
jeden spełniający 3 warunki:
◦ Musi najczęściej występować w pytaniach kierowanych do 

systemu
◦ Musi być wielowartościowy
◦ Musi w miarę równomiernie dzielić kartotekę

1. Wybrany atrybut wędruje na początek kartoteki 
(1 miejsce w opisie każdego obiektu).

2. Obiekty są porządkowane (malejąco lub rosnąco) 
według wartości wybranego atrybutu -Zmienia się 
wówczas uporządkowanie obiektów w kartotece.  

3. Dodatkowo należy zbudować tzw. Tablicę adresową .



NU X/A Przek Prod Matr Reak Kontr 
1 x7 mała Eizo PVA średni bardzo duży 
2 x9 mała F-S S-PVA krótki bardzo duży 
3 x10 mała Eizo PVA bardzo długi bardzo duży 
4 x11 mała Belinea TN krótki mały 
5 x15 mała Eizo TN krótki mały 
6 x1 średnia F-S S-PVA krótki bardzo duży 
7 x2 średnia Samsung S-PVA krótki bardzo duży 
8 x3 średnia Samsung S-PVA krótki bardzo duży 
9 x4 średnia NEC TN krótki mały 
10 x12 średnia Samsung MVA krótki bardzo duży 
11 x14 średnia NEC S-IPS bardzo długi bardzo mały 
12 x5 duża NEC S-IPS długi mały 
13 x6 duża F-S MVA krótki duży 
14 x8 duża Eizo S-IPS bardzo długi bardzo mały 
15 x13 duża Samsung S-PVA długi mały 

(Przek , Vprzek) Adres 
początkowy

Adres 
końcowy

(Przek, mała) 1 5
(Przek, średnia) 6 11
(Przek, duża) 12 15

Tabela adresowa

NIGDY 
TAK!

Kartoteka
z nowym
Uporządko-
waniem



(Przek , Vprzek) Adres 
początkowy

Adres 
końcowy

(Przek, duża) 1 4
(Przek, mała) 5 9
(Przek, średnia) 10 15

Tabela adresowa

Zawsze TAK!
Kartoteka
z nowym
uporządko-
waniem

1. tx5= (Przek, duża)*(Prod, NEC)*(Matr, S-IPS)*(Reak, długi)*(Kontr, mały)
2. tx6= (Przek, duża)*(Prod, F-S)*(Matr, MVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, duży)
3. tx8= (Przek, duża)*(Prod, Eizo)*(Matr, S-IPS)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo mały)
4. tx13 = (Przek, duża)*(Prod, Samsung)*(Matr, S-PVA)*(Reak, długi)*(Kontr, mały)
5. tx7= (Przek, mała)*(Prod, Eizo)*(Matr, PVA)*(Reak, średni)*(Kontr, bardzo duży)
6. tx9= (Przek, mała)*(Prod, F-S)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
7. tx10 = (Przek, mała)*(Prod, Eizo)*(Matr, PVA)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo duży)
8. tx11= (Przek, mała)*(Prod, Belinea)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)
9. tx15= (Przek, mała)*(Prod, Eizo)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)
10. tx1= (Przek, średnia)*(Prod, F-S)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
11. tx2= (Przek, średnia)*(Prod, Samsung)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
12. tx3= (Przek, średnia)*(Prod, Samsung)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
13. tx4= (Przek, średnia)*(Prod, NEC)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)
14. tx12= (Przek, średnia)*(Prod, Samsung)*(Matr, MVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
15. tx14 = (Przek, średnia)*(Prod, NEC)*(Matr, S-IPS)*(Reak, bardzo długi)*(Kontr, bardzo mały)



1. Kartoteka wyszukiwawcza = Kartoteka wtórna z nowym 
uporządkowaniem + Tabela adresowa.

2. Redundancja nie występuje. 
3. Zajętość pamięci

m = N*m0 + mTA

Dochodzi konieczność pamiętania tabeli adresowej.
4. Czas wyszukiwania

gdzie N – liczba obiektów, τ0 - średni czas przeglądu jednego 
obiektu, k – liczba grup na jakie dzieli kartotekę wybrany 
atrybut według, którego grupujemy. Generalnie skraca się czas 
wyszukiwania.

5. Aktualizacja bazy danych
◦ Przy dodawaniu nowego obiektu należy zachować odpowiednią 

kolejność w kartotece, oraz dokonać zmiany tabeli adresowej.
◦ Modyfikacja polega na usunięciu obiektu i dodaniu nowego. 



 Dokonujemy grupowania po więcej niż jednym atrybucie.

 Modyfikację stosujemy gdy pytania często dotyczą grupy 
atrybutów a nie pojedynczego atrybutu. 

(Przek , Vprzek)( Reak , Vreak) Adres 
początkowy

Adres 
końcowy

(Przek, mała)(Reak, krótki) 1 3

(Przek, mała)(Reak, średni) 4 4

(Przek, mała)(Reak, długi) 0 0

(Przek, mała)(Reak, bardzo długi) 5 5

(Przek, średnia)(Reak, krótki) 6 10

(Przek, średnia)(Reak, średni) 0 0

(Przek, średnia)(Reak, długi) 0 0

(Przek, średnia)(Reak, bardzo długi) 11 11

(Przek, duża)(Reak, krótki) 12 12

(Przek, duża)(Reak, średni) 0 0

(Przek, duża)(Reak, długi) 13 14

(Przek, duża)(Reak, bardzo długi) 15 15

Pokazano 
tylko 
tabelę 
adresową –
to nie 
pełna 
kartoteka



Wady:

 Zajętość pamięci jeszcze bardziej się zwiększa (w 
porównaniu do grupowania wg. jednego atrybutu).

 Czas wyszukiwania

gdzie N – liczba obiektów, τ0 - średni czas przeglądu 
jednego obiektu, k – liczba odcinków na jakie dzieli 
kartotekę wybrany atrybut według, którego 
grupujemy. Generalnie skraca się czas 
wyszukiwania.

 Aktualizacja bazy danych – jeszcze bardziej 
złożona, niż w poprzedniej modyfikacji.



 Metoda stosowane pierwotnie przede wszystkim 
dla atrybutów numerycznych (ale może być 
stosowana dla każdego rodzaju atrybutów –
wystarczy określić jedynie relacje porządku).

 Metodę podziału połówkowego można stosować 
wielokrotnie (zazwyczaj stosuje się maksymalnie 
do 3 podziałów).

1. Wybieramy atrybut najczęściej występujący w 
pytaniach do systemu, który też w miarę 
równomiernie porządkuje kartotekę.

2. Wybrany atrybut wędruje na początek kartoteki.
3. Obiekty zostają uporządkowane (rosnąco lub 

malejąco) według wartości wybranego atrybutu.

UWAGA! Tradycyjna wersja na: 
http://zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/swibio/w2.pdf

Wersja uproszczona!!
Stosować wersję 
tradycyjną!!

http://zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/swibio/w2.pdf


Nr X/A Przek Prod Matr Reak Kontr 

1 x7 mała Eizo PVA średni bardzo duży 

2 x9 mała F-S S-PVA krótki bardzo duży 

3 x10 mała Eizo PVA bardzo długi bardzo duży 

4 x11 mała Belinea TN krótki mały 

5 x15 mała Eizo TN krótki mały 

6 x1 średnia F-S S-PVA krótki bardzo duży 

7 x2 średnia Samsung S-PVA krótki bardzo duży 

8 x3 średnia Samsung S-PVA krótki bardzo duży 

9 x4 średnia NEC TN krótki mały 

10 x12 średnia Samsung MVA krótki bardzo duży 

11 x14 średnia NEC S-IPS bardzo długi bardzo mały 

12 x5 duża NEC S-IPS długi mały 

13 x6 duża F-S MVA krótki duży 

14 x8 duża Eizo S-IPS bardzo długi bardzo mały 

15 x13 duża Samsung S-PVA długi mały 

Wersja uproszczona!!
Stosować wersję 
tradycyjną!!



1. Porównaj deskryptor pytania z opisem obiektu 
który znajduje się w połowie kartoteki.

◦ Jeżeli to czego szukamy jest mniejsze od tego co 

znajduje się w połowie kartoteki (               ) to 

wybieramy do przeglądu jej pierwszą połowę, czyli 

obiekty: .

◦ W przeciwnym przypadku przeglądamy drugą połowę 
kartoteki czyli obiekty: .

2. W wybranej połowie kartoteki dokonaj 
przeglądu zupełnego.

Wersja uproszczona!!
Stosować wersję 
tradycyjną!!



Pytanie: Wyszukaj monitory o małej przekątnej 
produkowane przez Eizo.

t = (Przek, mała)*(Prod, Eizo)

Szukamy obiektu o indeksie .

Jest to więc obiekt 
tx3= (Przek, średnia) *(Prod, Samsung)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)

Jako, że (Przek, średnia) > (Przek, mała)  czyli więc 
dokonujemy przeszukania pierwszej połowy kartoteki.

Wersja uproszczona!!
Stosować wersję 
tradycyjną!!



Sprawdzamy kolejno opisy obiektów w pierwszej 
połowie kartoteki czy zawierają one szukane 
deskryptory pytania t:

Czy t ≤ tx7? TAK

Czy t ≤ tx9? NIE

Czy t ≤ tx10? TAK

Czy t ≤ tx11? NIE

Czy t ≤ tx15? TAK

Czy t ≤ tx1? NIE

Czy t ≤ tx2? NIE

Czy t ≤ tx3? NIE
Zatem odpowiedzią na zadane pytanie jest:
σ (t) = {x7, x10 , x15}

Wersja uproszczona!!
Stosować wersję 
tradycyjną!!



 Redundancja nie występuje. Zajętość pamięci taka sama jak w 
wersji klasycznej. 

 Czas wyszukiwania:

 gdzie N – liczba obiektów, τ0 - średni czas przeglądu jednego 
obiektu, k – liczba dokonanych podziałów. Uzyskujemy znaczne 
przyspieszenie procesu wyszukiwania, ale kosztem 
kompletności.

 Aktualizacja jest utrudniona:
◦ Proces dodawania obiektu wymaga umieszczenia go w odpowiednim 

miejscu.
◦ Modyfikacja opisu obiektu może wymagać jego przemieszczenia, jeśli 

zmieniamy atrybut, według którego porządkujemy kartotekę.
◦ Proces usuwania przebiega tak jak w metodzie klasycznej.



1. Kompletność – stosunek liczby relewantnych 
dokumentów wyszukanych do liczby 
wszystkich relewantnych dokumentów w 
systemie. Określa zdolność systemu do 
wyszukiwania wszystkich dokumentów, 
które mogą okazać sie relewantnymi.

2. Dokładność – stosunek liczby relewantnych 
dokumentów wyszukanych do liczby 
wszystkich wyszukanych dokumentów.



 Mamy zbiór najczęściej zadawanych pytań do 
systemu oraz znamy odpowiedzi na te 
pytania. 

 Tworzona jest macierz [tx x ti], która na 
podstawie pytań zadawanych do systemu, i 
obiektów które były odpowiedzią na dane 
pytanie pozwala określić nowe 
uporządkowanie obiektów  - tj. obiekty, które 
najczęściej były odpowiedzią na pytania 
powinny się znaleźć na górze kartoteki.



t1 t2 t3 F
x1 0 1 0 1
x2 0 0 0 0
x3 1 1 1 3
x4 1 0 1 2
x5 0 0 0 0
x6 0 0 0 0
x7 1 1 1 3
x8 0 0 0 0
x9 1 0 0 1
x10 1 0 0 1
x11 0 0 0 0
x12 1 0 0 1
x13 0 0 0 0
x14 0 0 0 0
x15 0 0 0 0

Na podstawie macierzy i 
częstości występowania 
obiektów w odpowiedziach 
na pytanie (F) kartoteka 
wyszukiwawcza jest 
porządkowana x3

x7
x4
x1
x9
x10
x12
x6
x2
x5

x8

x11

x13

x14

x15

Nowe 
uporządkowanie 
obiektów w 
kartotece



Wady:
 Zwiększona zajętość pamięci na macierz 

pomocniczą. 
 Konieczność obliczenia częstości 

występowania obiektów w odpowiedziach na 
pytania.

Zalety:
 Kolejność zadawanych pytań nie ma wpływu 

na uporządkowanie obiektów – jedynie 
częstość występowania obiektów w 
odpowiedziach na pytanie.



 Zmienia kolejność obiektów po każdym pytaniu.

 Obiekty będące odpowiedzią na pytanie kierowane 
do systemu, przesuwane są o jedno miejsce w górę 
w kartotece wyszukiwawczej.

 Obiekt, który nie był uwzględniony jako odpowiedź 
na pytanie, spada o pozycję w dół.

t1 t2 t3
x1        x1 x1 x1
x2 x3 x4 x3
x3 x4 x3 x5
x4 x5 x5 x4
x5 x2 x6 x2
x6 x6 x2 x6

Po pewnym czasie eksploatacji 
systemu znamy odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania:

σ (t1) = {x3, x4 , x5} 
σ (t2) = {x4, x6} 
σ (t3) = {x3, x5 , x2} 



Wady:

 Początkowe porządkowanie obiektów w kartotece 
ma wpływ na ostateczne uporządkowanie 
obiektów.

 Podobnie kolejność zadawania pytań ma 
znaczenie.

Zalety:

 Uporządkowanie kartoteki zmienia się na bieżąco 
po każdym pytaniu – zajętość pamięci nie zostaje 
zwiększona (jak przy odcedzaniu statycznym) bo 
nie ma potrzeby tworzenia macierzy 
pomocniczej.



 Działa podobnie jak odcedzanie dynamiczne – po każdym 
pytaniu następuje zmiana uporządkowania obiektów.

 Obiekty będące odpowiedzią na pytanie są przenoszone na 
samą górę kartoteki, ale brane pod uwagę jest również 
wcześniejsze uporządkowanie obiektów.

Po pewnym czasie eksploatacji 
systemu znamy odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania:

σ (t1) = {x3, x4 , x5} 
σ (t2) = {x4, x6} 
σ (t3) = {x3, x5 , x2} 

t1 t2 t3
x1        x3 x4 x3
x2 x4 x6 x5
x3 x5 x3 x2
x4 x1 x5 x4
x5 x2 x1 x6
x6 x6 x2 x1



Wady:

 Początkowe uporządkowanie obiektów ma wpływ 
na wynik końcowy.

 Podobnie kolejność zadawania pytań ma 
znaczenie

 Ostatnie pytanie jest decydującym!

Zalety:

 Uporządkowanie kartoteki zmienia się na bieżąco 
po każdym pytaniu – zajętość pamięci nie zostaje 
zwiększona (jak przy odcedzaniu statycznym) bo 
nie ma potrzeby tworzenia macierzy 
pomocniczej.



 Odcedzanie realizuje niepełne przeszukanie. Z 
każdym pytaniem związany jest dodatkowy parametr 
k – procent bazy do przeszukania. 

Np. k = przeszukaj tylko połowę (50%) bazy. 
Zatem przeszukujemy wyłącznie pewien (dużo 

mniejszy) obszar kartoteki metodą przeglądu 
zupełnego (pierwszą połowę kartoteki). 

 Jako, że obiekty, które stanowiły odpowiedź na 
często zadawane pytania znajdują się właśnie w 
pierwszej połowie kartoteki, istnieje duża szansa, że 
uzyskamy od systemu pożądaną odpowiedź 
(aczkolwiek może nie być ona kompletna).

 Wniosek: Zyskujemy na czasie wyszukiwania, ale 
ryzykujemy utratę kompletności.



tx3= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx5= (Prod, NEC)*(Przek, duża)*(Matr, S-IPS)*(Reak, długi)*(Kontr, mały)
tx2= (Prod, Samsung)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx4= (Prod, NEC)*(Przek, średnia)*(Matr, TN)*(Reak, krótki)*(Kontr, mały)
tx1= (Prod, F-S)*(Przek, średnia)*(Matr, S-PVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, bardzo duży)
tx6= (Prod, F-S)*(Przek, duża)*(Matr, MVA)*(Reak, krótki)*(Kontr, duży)

Pytanie do systemu : t = (Przek, średnia), k = 50% (obiekty x3, x5, x2)

Sprawdzamy:
Czy t ≤ tx3? TAK

Czy t ≤ tx5? NIE

Czy t ≤ tx2? TAK

σ (t) = {x3 , x2}
Kompletność = 2/ 4 = 50%



 Podobnie jak odcedzanie prowadzi do zmiany 
uporządkowania obiektów w kartotece 
wyszukiwawczej.

 Zmiana uporządkowania polega na budowie 
zwartych obszarów obiektów, które były 
odpowiedzią na zadane pytanie.

 Tworzona jest macierz [tx x ti], podobnie jak 
w odcedzaniu statycznym.



NU t1 t2 t3
1 x1 0 1 0
2 x3 1 1 1
3 x7 1 1 1
4 x9 1 0 0
5 x10 1 0 0
6 x12 1 0 0
7 x4 1 0 0
8 x5 0 0 0
9 x6 0 0 0
10 x8 0 0 0
11 x2 0 0 0
12 x11 0 0 0
13 x13 0 0 0
14 x14 0 0 0
15 x15 0 0 0

Po pewnym czasie eksploatacji systemu 
znamy najczęściej zadawane pytania:
t1 = (Matr, TN)*(Reak, Krótki)
t2 = (Przek, mała)*(Prod, Eizo)*(Reak, 
bardzo długi)
t3 = (Przek, Mała)*(Kontr, Duży)

Oraz odpowiedzi na nie:
σ (t1) = {x3 , x7 , x9 , x10 x12 , x4} 
σ (t2) = {x1, x3 , x7} 
σ (t3) = {x3, x7} 

(Dane przykładowe – niekoniecznie zgodne z katoteką)

Adres 
początkowy

Adres 
końcowy

t1 2 7
t2 1 3
t3 2 3

Tabela adresowa



 Organizacja zwarta jest zaletą, gdy zadajemy 
pytania w oparciu o pytania, które brały 
udział przy tworzeniu organizacji zwartej i 
budują tablicę adresową. W przeciwnym 
przypadku konieczny jest przegląd zupełny 
całej kartoteki wyszukiwawczej.

 Kartoteka wyszukiwawcza = Kartoteka wtórna 
z nowym uporządkowaniem + tabela 
adresowa.

 Nie zawsze możliwe jest zbudowanie 
zwartych obszarów obiektów.


