
Metoda List Inwersyjnych



 Celem metody jest poprawienie (skrócenie) czasów 
wyszukiwania względem MLP (i tak się faktycznie dzieje 
dla pewnej klasy pytań).

Założenie: Dany jest system informacyjny S = <X, A, V, ρ>

 W Metodzie List Inwersyjnych występuje funkcja 
adresująca , która jest zdefiniowana następująco:

: X → N,
gdzie X – zbiór obiektów, N – zbiór adresów obiektów w 

systemie.
Funkcja adresująca zachowuje jednak właściwość, że:

Obiekty mają przyporządkowany ten sam adres jeśli 
posiadają identyczny opis deskryptorowy.



 Dla zbioru wszystkich deskryptorów systemu 
D = {d1 … dm}, gdzie di = (ai, vi), tworzone są 
listy inwersyjne (        ).

 Lista inwersyjna jest to lista adresów obiektów, 
które w swoim opisie zawierają deskryptor di. 
Listę inwersyjną oznaczamy jako (di):

(di) = {n1, …, nz}
 Kartotekę wyszukiwawczą stanowi utworzony 

zbiór list inwersyjnych. Przy niewielkiej liczbie 
obiektów w systemie można wprost pamiętać 
te obiekty.





(Tytuł,Zagubieni)={1}

(Tytuł,House M.D.)={2}

(Tytuł,Moda na sukces)={3}

(Tytuł,Magia kłamstwa)={4}

(Tytuł,Klan)={5}

(Tytuł,Barwy szczęścia)={6}

(Tytuł,Brzydula)={7}

(Tytuł,Majka(PL) )={8}

(Tytuł,4400)={9}

(Tytuł,Jezioro marzeń)={10}

(Tytuł,Magazyn 13)={11}

(Tytuł,Fringe)={12}

(Tytuł,Plotkara)={13}

(Tytuł,Chirurdzy)={14}

(Tytuł,Tajemnice Smallvile)={15}

(Tytuł,Simpsonowie)={16}

(Tytuł,Pingwiny z Madagaskaru)={17}

(Tytuł,Reksio)={18}

(Tytuł,Dwóch i pół)={19}

(Tytuł,Usta usta)={20}

(Rodzaj, sci-fi) = {15,9,12,11,1}
(Rodzaj, obyczajowy) = {2,14,4}
(Rodzaj,telenowela)={8,3,7,5,6}
(Rodzaj,młodzieżowy)={10,13}
(Rodzaj,animowany)={17,16,18}
(Rodzaj,komedia)={19,20}

(Rok powstania,Niedawno)={1,2,9,13,14,15,17,19,6}
(Rok powstania,Bardzo dawno)={3,16,18}
(Rok powstania,Bardzo niedawno)={4,8,11,12,20}
(Rok powstania,Dawno)={5,7,10}

(Liczba odcinków,dużo)={1,2,6,7,8,10,14,15,16,19}
(Liczba odcinków,bardzo dużo)={5,3}
(Liczba odcinków,mało)={20,11,4}
(Liczba odcinków,średnio)={9,12,13,17,18}

(Kraj poch.,USA)={19,9,11,13,15,17,10,12,14,16,4,3,2,1}
(Kraj pochodzenia,Polska={5,6,8,18,20}
(Kraj pochodzenia,Kolumbia)={7}

(Czy zak.,TAK)={1,7,9,10,18}
(Czy zak.,NIE)={2,3,4,5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,19,20}

Kolejność list inwersyjnych jest dowolna



 Informacja o każdym z obiektów pamiętana jest wielokrotnie 
– tyle razy ile jest atrybutów opisujących dany obiekt.

 Redundancje w systemie z MLI można obliczyć ze wzoru:

Gdzie r – liczba deskryptorów , N – liczba adresów. 

Przykład:

Dla pokazanego systemu r = 39, N = 20 zatem redundancja to:

10020



 Do systemu kierujemy pytanie w postaci termu t:
t = t1 + t2 + … + tm

Należy zatem rozpatrzyć dwa możliwe przypadki:
1. Termy składowe pytania to pojedyncze deskryptory (ti = di) 

zatem t = d1 + d2 + … + dk:
(t) = (d1)  (d2)  …  (dk) 

Odpowiedź na pytanie t otrzymuje przez wygenerowanie list 
inwersyjnych dla deskryptorów występujących w pytaniu.

2. Termy składowe pytania mają postać iloczynu deskryptorów 
(ti = d1d2 … dk), wówczas:

(ti) = (d1)  (d2)  …  (dk)
(t) = (t1)  (t2)  …  (tm) 

Odpowiedź na term składowy ti otrzymujemy jako przecięcie list 
inwersyjnych związanych z deskryptorami występującymi w 
pytaniu ti.

Jako, że w listach inwersyjnych występują adresy obiektów, to 
kolejnym krokiem jest znalezienie obiektów odpowiadających 
tym adresom. 



 Pytanie: t = (Rok powstania,Niedawno)
1. Wybieramy spośród list inwersyjnych tą, która zawiera 

deskryptor pytania t:
…
Czy t ≤ (Rodzaj,animowany)? NIE
Czy t ≤ (Rodzaj,komedia)? NIE
Czy t ≤ (Rok powstania,Niedawno)? TAK

Generujemy listę inwersyjną 
(Rok powstania,Niedawno) ={1,2,9,13,14,15,17,19,6}

3. Wyznaczamy znaczenie termu t: 
(t) = (Rok powstania,Niedawno) =
{1,2,9,13,14,15,17,19,6} = 
{x1,x2,x9,x13,x14,x15,x17,x19,x6}



 Pytanie: t = (Rodzaj, sci-fi)(Liczba odcinków, dużo) + (Rok 
powstania,Niedawno)

1. t = t1 + t2

t1 = (Rodzaj, sci-fi)(Liczba odcinków, dużo)
t2 = (Rok powstania,Niedawno)

2. Dla każdego termu składowego pytania znajdujemy osobno właściwe 
listy inwersyjne

◦ Generujemy listę dla deskryptora (Rodzaj, sci-fi)
(Rodzaj, sci-fi) = {15,9,12,11,1}

◦ Szukamy listy dla deskryptora (Liczba odcinków, dużo) 
(Liczba odcinków, dużo) = {1,2,6,7,8,10,14,15,16,19}

◦ Wyznaczamy znaczenie termu t1
(t1) = {15,9,12,11,1}  {1,2,6,7,8,10,14,15,16,19} = {1,15} = {x1, x15}

3. Wyznaczamy znaczenie termu t2:
◦ Szukamy listy inwersyjnej dla deskryptora (Rok powstania,Niedawno)

(Rok powstania,Niedawno) ={1,2,9,13,14,15,17,19,6}
◦ (t2) = {x1,x2,x9,x13,x14,x15,x17,x19,x6}

4. Wyznaczamy znaczenie termu t:
5. (t1) = {1,15}  {x1,x2,x9,x13,x14,x15,x17,x19,x6} = 

{x1,x2,x9,x13,x14,x15,x17,x19,x6} 

TAK NIE SUMUJEMY ANI NIE WYZNACZAMY
CZĘŚCI WSPÓLNEJ!



1. Struktura bazy danych
Jest ona bardziej złożona, niż w MLP, gdyż poza pamiętaniem 
opisów obiektów, istnieje konieczność pamiętania list 
inwersyjnych dla każdego z deskryptorów systemu.

2. Redundancja 
Metoda ta pociąga ze sobą dużą redundancję

3. Zajętość pamięci
Zależy od liczby deskryptorów opisujących obiekty w systemie:

Gdzie - średnia zajętość pamięci potrzebna na 
zapamiętanie jednej listy inwersyjnej, r – liczba deskryptorów 
systemu



4. Czas wyszukiwania
Generalnie krótki czas wyszukiwania:

Gdzie gi – czas generowania listy inwersyjnej dla 
deskryptora di, p – czas generowania przecięcia list.

Dla pytań ogólnych p = 0.
5. Aktualizacja bazy danych
◦ Dodanie nowego obiektu wymaga wstawienia adresu obiektu do 

wszystkich list zawierających deskryptor wchodzący w skład 
opisu tego obiektu

◦ Usunięcie obiektu wiąże się z koniecznością usunięcia adresu 
tego obiektu ze wszystkich list w jakich on występuje. 

◦ Modyfikacja opisu wymaga usunięcia adresu obiektu z listy, 
która nie jest dla niego właściwa i dopisanie adresu do innej 
odpowiedniej listy.



1. Uporządkowanie adresów obiektów wewnątrz list
2. Uporządkowanie list
◦ Według ich długości.
◦ Leksykograficznie.
◦ Według częstości występowania deskryptorów w pytaniach.

3. Tworzenie list zredukowanych
◦ Zaznaczanie przedziałów adresów.
◦ Listy wielodeskryptorowe.
◦ Listy wspólne dla pary deskryptorów z zaznaczeniem części 

wspólnej.
◦ Listy zanegowane.
◦ Listy dla niepełnego zbioru deskryptorów.

4. Dekompozycje
◦ Obiektowa.
◦ Atrybutowa.
Opracowane dekompozycje: 

http://zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/swi/dMLI.zip

http://zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/swi/dMLI.zip


 Bez uporządkowania:

(Kraj poch.,USA)={19,9,11,13,15,17,10,12,14,16,4,3,2,1} 

 Z uporządkowaniem
(Kraj poch.,USA)={1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19}

Modyfikacja ta skraca czas generowania 
przecięcia dwóch list inwersyjnych – wiadome 
jest od którego elementu zacząć szukać 
elementu wspólnego i na którym skończyć.



 Porządkujemy listy zaczynając od najkrótszych 
do najdłuższych.
W metodzie klasycznej może być:
{1,2,6,7,8,10,14,15,16,19}   {1,9,15} 

W tej modyfikacji:
{1,9,15}  {1,2,6,7,8,10,14,15,16,19}

Zalety:
 Skraca się czas przecięcia list

Wady:
 Aktualizacja jest utrudniona, bo gdy zmienia się 

długość list należy dokonać ich uporządkowania 
od nowa



 Umożliwia stosowanie innych modyfikacji: w 
szczególności podziału połówkowego

Zalety:

 Czas wyszukiwania odpowiedniej listy ulega 
znacznemu zmniejszeniu (przy zastosowaniu 
podziału połówkowego średnia liczba 
porównań to log2k, gdzie k – liczba list 
inwersyjnych)

 Przy założeniu, że pamiętane są listy puste, 
nie utrudnia ona aktualizacji.



 Najczęściej wyszukiwane listy inwersyjne 
znajdują się na wysokiej pozycji w kartotece 
wyszukiwawczej (patrz odcedzanie statyczne)
Zalety:

 Skraca się czas wyszukiwania odpowiedniej 
listy.
Wady:

 Jeżeli pytanie kierowane do systemu nie jest 
ze zbioru najczęściej zadawanych pytań 
metoda ta nie przynosi żadnej poprawy 
(może nawet pogorszyć sytuację).



 Jeżeli w obrębie jakiejś listy występuje ciąg kolejnych 
adresów to można wtedy je zaznaczyć jako przedział 
(używając np. znacznika -)

Zalety:
 Skraca się czas wyszukiwania (czas generowania 

przecięcia list)
 Zmniejsza się zajętość pamięci
Wady:
 Aktualizacja jest bardziej złożona, ze względu na 

ewentualne modyfikacje granic przedziałów

Przykład:
(Czy zak.,NIE}={2,3,4,5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,19,20}→
(Czy zak.,NIE}={2-6,8,11-17,19-20}



 Przy założeniu, że mamy dwie listy, które mają pewne wspólne 
dla siebie adresy to tworzona jest zamiast tych dwóch list jedna, 
która ma odpowiednio zaznaczone część wspólną i unikalne dla 
każdej z deskryptorów

Przykład:

(Rodzaj,animowany)={17,16,18}

(Rok powstania,Bardzo dawno)={3,16,18}

<=>
((Rodzaj,animowany)*(Rok powstania,Bardzo dawno))={17 # 16,18 # 3}
Zalety:

 Krótszy czas wyszukiwania dla pytań o oba deskryptory.

 Zmniejszona zajętość pamięci

Wady:

 Nieznacznie utrudniona aktualizacja.



 Przy założeniu, że mamy dwie listy inwersyjne, które posiadają 
jakąś cześć wspólną, a pytania kierowane do systemu często 
dotyczą obu deskryptorów, które te listy reprezentują 
usuwamy owe dwie listy i dopisujemy do kartoteki listę będącą 
iloczynem tych dwóch deskryptorów.

Zalety:
 Zmniejszona zajętość pamięci.
Wady:
 Utrudniona aktualizacja.
 Zwiększony czas wyszukiwania dla pytań o pojedyncze 

deskryptory, które już nie są uwzględnione w kartotece.
(Rodzaj,animowany)={17,16,18}
(Rok powstania,Bardzo dawno)={3,16,18}
((Rodzaj,animowany)*(Rok powstania,Bardzo dawno))={16,18}



 Modyfikacja ma za zadanie zmniejszenie zajętości pamięci.
 Dla bardzo długich list tworzone są listy zanegowane – listy adresów 

obiektów, które nie są odpowiedzią na deskryptor reprezentujący daną 
listę.

 Atrybut zawarty w takim deskryptorze musi być atrybutem 
dychotomicznym.

 Modyfikacja ma sens dla list zawierających dużo więcej adresów niż 
połowa obiektów w systemie.

Przykład:
W systemie występują listy:
(Czy zak.,TAK}={1,7,9,10,18}
(Czy zak.,NIE}={2,3,4,5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,19,20}
Listę (Czy zak.,NIE} zastępujemy listą zanegowaną:
~(Czy zak.,NIE} = {1,7,9,10,18}
Wyszukiwanie:
Ϭ((Czy zak.,NIE)*(Rodzaj,animowany)) = (X\{1,7,9,10,18})∩{16,17,18} = 

{16,17}



 W tej modyfikacji listy inwersyjne tworzone są 
wyłącznie dla pewnego podzbioru deskryptorów 

występujących w opisach obiektów (D’  D). 

 Wybrany zbiór D’ może być zbiorem 
deskryptorów najczęściej występujących w 
pytaniach kierowanych do systemu lub zbiorem 
deskryptorów pewnego atrybutu(atrybutów) –
analogia do grupowania w MLP.



 Pytanie do systemu ma postać termu 
t = t1 + t2 + … + tm

 Podobnie jak wcześniej odpowiedź na pytanie (t) to suma odpowiedzi 
na termy składowe. Aby wyznaczyć odpowiedź na term składowy ti (ti = 
d1d2  …  dk) należy rozważyć 3 przypadki:

1. Jeżeli wszystkie deskryptory pytania są zawarte w zbiorze D’ (di  D’) 
to postępujemy jak w klasycznej metodzie list inwersyjnych:

(ti) = (d1)  (d2)  …  (dk)
2. Jeżeli nie wszystkie deskryptory pytania zawierają się w zbiorze D’ 

(część tak, część nie) to najpierw znajdujemy odpowiedź przybliżoną 
w formie zbioru Xp taką, że:

Xp =  (di) dla każdego di  D’
Wówczas Xti  Xp. Taki zbiór (Xp) przeglądamy MLP by znaleźć adresy 
tych obiektów, które w swoim opisie zawierają też pozostałe 
deskryptory pytania:

3. Jeżeli żaden z deskryptorów pytania nie znajduje się w zbiorze D’ to 
odpowiedź uzyskujemy metodą przeglądu zupełnego. 



 Kartoteka wyszukiwawcza:
(Rok powstania,Niedawno)={1,2,6,9,13,14,15,17,19}
(Rok powstania,Bardzo dawno)={3,16,18}
(Rok powstania,Bardzo niedawno)={4,8,11,12,20, 21}
(Rok powstania,Dawno)={5,7,10}
(Czyzak.,NIE}={2,3,4,5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21}

 Pytanie: t = (Rok powstania,Dawno)*(Czyzak.,TAK)
 Odpowiedź:

Wyszukujemy odpowiedź przybliżoną:
Xp = (Rok powstania,Dawno) = {5,7,10}
Stosujemy przegląd zupełny kartoteki wtórnej:
Czy t ≤ tx5? NIE
Czy t ≤ tx7? TAK
Czy t ≤ tx10? TAK
(t) = {x7, x10}



Podsystem S1 (mający 

określony zbiór deskryptorów 

D1), S2 (D2)... Sn (Dn)

System S jest dekomponowany 

na podsystemy o zmniejszonej 

liczbie obiektów:
S

S1 S2 ... Sn

Dekompozycje obiektową stosujemy gdy mamy dużą 
liczbę obiektów w systemie (i niewielką liczbę 
atrybutów oraz ich wartości). Szczególnie jest to 
uzasadnione, gdy obiekty systemu są fizycznie 
rozproszone, a ich podział na podsystemy wydaje się 
naturalny. 

𝑆𝑖 = < 𝑋𝑖 ,𝐴𝑖 ,𝑉𝑖 ,𝜌𝑖 > 



 Zastosowanie dekompozycji obiektowej powoduje, że 
listy inwersyjne tworzone w podsystemach są znacznie 
krótsze, co przyspiesza wyszukiwanie i zmniejsza 
zajętość pamięci (redundancję) w obrębie podsystemu.

 Odpowiedzi na pytania otrzymywane są w następujący 
sposób:
◦ Jeśli pytanie składowe dotyczy tylko obiektów określonego 

systemu Si to odpowiedź na pytanie znajdowana jest wyłącznie 
w podsystemie Si.

◦ Jeśli pytanie składowe dotyczy wielu podsystemów to 
odpowiedź uzyskujemy jako sumę odpowiedzi z tych 
podsystemów.



Podsystem S1 (mający 

okeślony zbiór deskryptorów 

D1), S2 (D2)... Sn (Dn)

System S jest dekomponowany 

na podsystemy o zmniejszonej 

liczbie atrybutów:
S

S1 S2 ... Sn

Gdy pytania zadawane do systemu odnoszą się 
do pewnego podzbioru atrybutów można 
zastosować dekompozycję atrybutową. Jest ona 
zasadna również gdy istnieje wielu użytkowników 
systemu, a każdy z nich dysponuje językiem o 
własnym podzbiorze deskryptorów. 

𝑆𝑖 = < 𝑋𝑖 ,𝐴𝑖 ,𝑉𝑖 ,𝜌𝑖 > 



 Listy inwersyjne (kartoteka wyszukiwawcza) tworzone są 
oddzielnie dla każdego z podsystemów.

 Zastosowanie dekompozycji atrybutowej powoduje, że 
zmniejsza się liczba list inwersyjnych tworzonych w 
obrębie każdego podsystemu, a co za tym idzie maleje 
również redundancja i skraca się średni czas 
wyszukiwania.

 Odpowiedź na zadane pytanie to suma odpowiedzi na 
pytania składowe.

 Odpowiedź na pytanie składowe uzyskuje się następująco:
◦ Jeśli wszystkie deskryptory pytania składowego znajdują się w 

podzbiorze deskryptorów Di podsystemu Si to odpowiedź na 
pytanie jest przecięciem list inwersyjnych podsystemu Si.

◦ Jeżeli część deskryptorów pytania składowego należy do zbioru 
deskryptorów Di, a część nie, to odpowiedź znajdujemy w 
systemie Si jako odpowiedź przybliżoną, a dokładną odpowiedź 
uzyskujemy stosując metodę przeglądu zupełnego.


