
Metoda List Łańcuchowych



 Celem metody jest utrzymanie zalet MLI (dobre czasy 
wyszukiwania), ale wyeliminowanie jej wad (wysoka redundancja i 
zajętość pamięci).

Założenie: Dany jest system informacyjny S = <X, A, V, ρ>, Obiekty opisane są 
iloczynem odpowiednich niezaprzeczonych deskryptorów. Opisy obiektów 
pamiętane są w MLŁ w dowolnej kolejności.

 Obiektom przyporządkowywany jest zbiór liczb zwanych adresami 
tych obiektów określony za pomocą funkcji adresującej:

: 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 łańcuchowe[ łańcuchy (        ).

 Listę Ł(di) nazywamy listą łańcuchową 
deskryptora di jeśli jest ona postaci:

gdzie n1 jest adresem pierwszego obiektu 
zawierającego w swoim opisie deskryptor di, 
a pozostałe elementy to odsyłacze do 
kolejnych adresów obiektów zawierających w 
swoim opisie ten deskryptor.



 Na podstawie odsyłaczy można w łatwy sposób znaleźć adresy 
wszystkich innych obiektów zawierających w swoim opisie 
deskryptor di.

 Przykład (gdy stosujemy odsyłacze bezwzględne):

 Gdzie     - j-ty obiekt zawierający w swoim opisie deskryptor di.
 Zwykle odsyłacze umieszczone są bezpośrednio przy każdym 

deskryptorze w opisach obiektów.
 Wyróżniamy następujące typy odsyłaczy:

◦ Adres bezwzględny (odsyłacz wskazuje na adres obiektu w kartotece 
wyszukiwawczej)

◦ Adres względny (odsyłacz tworzony jest względem adresu pierwszego 
obiektu w łańcuchu, lub względem adresu pierwszego obiektu w 
kartotece)

◦ Skok (odsyłacz wyznaczany jest jako różnica między sąsiednimi adresami 
obiektów na liście)



 Kartotekę wyszukiwawczą tworzą opisy 
deskryptorowe obiektów, z umieszczonymi 
bezpośrednio pod tym opisem odsyłaczami.

 W skład kartoteki wyszukiwawczej wchodzi również 
tzw. Tablica zakotwiczeń. 

Tablica zakotwiczeń podaje dla każdego deskryptora 
di adres początku łańcucha i jego długość (liczbę 
elementów łańcucha):

 Gdzie                   to adres pierwszego obiektu w 
systemie, który zawiera w swoim opisie deskryptor di.

 Listy łańcuchowe nie są pamiętane w systemie – są 
generowane na bieżąco w zależności od potrzeb.







Odsyłacz jako adres względny Odsyłacz jako skok



 Pytania kierowane do systemu mają ogólnie postać 
sumy termów składowych:

t = t1 + t2 + … + tm

gdzie ti jest termem składowym.

1. Jeżeli term składowy jest pojedynczym 
deskryptorem (ti = di) to odpowiedź znajdujemy w 
następujący sposób:

◦ Na podstawie tablicy zakotwiczeń dla określonego 
deskryptora di znajdujemy adres początku i długość 
łańcucha , oraz generujemy wyszukany łańcuch.

◦ Zgodnie ze znalezionym łańcuchem, generujemy 
odpowiadający mu zbiór obiektów.



2. Jeżeli term składowy jest iloczynem deskryptorów 
(ti = d1*d2* … *dk) to:

◦ Na podstawie tablicy zakotwiczeń znajdujemy łańcuchy dla wszystkich 
deskryptorów pytania.

◦ Wybieramy łańcuch najkrótszy (minimalny).

Dalej wyszukiwanie może się odbywać na dwa sposoby (zał: adresy = nr obiektów):
a) Generujemy wybrany łańcuch minimalny i metodą przeglądu zupełnego 

sprawdzamy czy wybrane obiekty zawierają w swoim opisie pozostałe 
deskryptory pytania.

b) Porównujemy elementy wybranego łańcucha Łmin z pozostałymi łańcuchami dla 
innych deskryptorów pytania i wybieramy tylko elementy wspólne, które 
stanowią odpowiedź na pytanie ti.



 Pytanie: Podaj wszystkie filmy science-fiction
o małej liczbie odcinków.

t = (Rodzaj, sci-fi)*(Liczba odcinków, Mało)

 Z tablicy zakotwiczeń pobieramy informacje 
odnośnie każdego z deskryptorów pytania:

Tab(Rodzaj, sci-fi) = (1, 5)

Tab(Liczba odcinków, mało) = (4, 3)

 Wybieramy łańcuch minimalny (o mniejszej 
liczbie elementów) i go generujemy:



 Generowanie łańcucha minimalnego c.d.

Ł(Liczba odcinków, mało) = {4, 11, 20}

Ale adresowi 20 odpowiadają DWA obiekty (x20 i x21)!

 Uzyskujemy odpowiedź przybliżoną. By dostać odpowiedź 
dokładną używamy jednej z dwóch metod:
◦ Wykorzystujemy przegląd zupełny.

Xprzybliżone = {x4, x11, x20, x21}
(Rodzaj, sci-fi) ≰ x4

(Rodzaj, sci-fi) ≤ x11

(Rodzaj, sci-fi) ≰ x20

(Rodzaj, sci-fi) ≰ x21

σ (t) = {x11}



◦ Generujemy łańcuch dla drugiego deskryptora i 
wykonujemy przecięcie tych łańcuchów.

◦ Odpowiedź uzyskujemy jako przecięcie 
wygenerowanych łańcuchów i odwzorujemy adresy 
w identyfikatory obiektów:



1. Struktura bazy danych (kartoteki wyszukiwawczej)
Jest złożona w porównaniu z poprzednimi metodami. Na kartotekę 
wyszukiwawczą składa się opisy deskryptorowe obiektów z 
odsyłaczami, oraz tablica zakotwiczeń. 

2. Redundancja i zajętość pamięci.
Metoda ta nie wprowadza redundancji. 
Zajętość pamięci w stosunku do MLP jest dużo większa (ze 
względu na konieczność pamiętania odsyłaczy i tablicy 
zakotwiczeń).
Ogólna zajętość pamięci wynosi:

M = Mx + Mo + Mt,
Gdzie: Mx – zajętość pamięci wynikająca z liczby obiektów w 

bazie, Mo – zajętość pamięci związana z koniecznością 
pamiętania odsyłaczy, Mt – zajętość pamięci powiązana z 
tablicą zakotwiczeń.



3. Czas wyszukiwania
◦ Dla pytań ogólnych czas wyszukiwania odpowiedzi równy jest czasowi 

generowania łańcucha dla poszczególnego deskryptora di.

◦ Dla pytań szczegółowych czas wyszukiwania jest powiększony o czas 
przeglądu zupełnego obiektów łańcucha lub porównywania łańcucha 
minimalnego z innymi łańcuchami.

◦ Ogólnie krótkie czasy wyszukiwania

4. Aktualizacja bazy danych
◦ Dodanie lub usunięcie obiektu wprowadza konieczność zmiany 

odsyłaczy, oraz ewentualnie wpisów w tablicy zakotwiczeń. 
◦ Dodanie, usunięcie lub zmiana opisu poszczególnego deskryptora może 

spowodować konieczność dodania/usunięcia nowych odsyłaczy oraz 
wprowadzenia zmian w tablicy zakotwiczeń.

◦ Ogólnie skomplikowana i czasochłonna aktualizacja



Usuwamy obiekt o adresie 16



 O wyborze tej modyfikacji decyduje projektant systemu 
 Odsyłacze tworzone są według adresu ostatniego obiektu 

zawierającego w swoim adresie deskryptor di.

 Gdzie nk to adres ostatniego obiektu zawierającego w 
swoim opisie deskryptor di.

 Wyszukiwanie odpowiedzi odbywa się tak jak z 
łańcuchowaniem w przód. Tablica zakotwiczeń jest 
niemalże identyczna, z tą różnicą, że jej pierwsza kolumna 
zawiera adres ostatniego obiektu zawierającego w swoim 
opisie określony deskryptor. 

Zalety:
 Aktualizacja jest w pewnych przypadkach wygodniejsza



 Podwójne łańcuchowanie (w przód i w tył) nie 
zmienia samej metody wyszukiwania, ale 
pozwala skrócić czas i ułatwić aktualizację 
(mniejsze usztywnienie kartoteki).

1. Kartoteka wyszukiwawcza = Kartoteka 
wtórna z odsyłaczami + Tablica 
zakotwiczeń.

2. Redundancji nie ma.

3. Zajętość pamięci:

M = Mx + 2Mo + Mtz’,   Mtz’ > Mtz



Tablica zakotwiczeń

Fragment kartoteki wyszukiwawczej z odsyłaczami w 
modyfikacji z łańcuchowaniem  w przód i w tył 
- w formie tabelki tylko dla zachowania czytelności!



 Wyodrębniony zostaje pewien podzbiór D’ zbioru 
deskryptorów systemu (może to być np. podzbiór 
deskryptorów najczęściej występujących w 
pytaniach). O wyborze podzbioru D’ decydują te 
same przesłanki jak dla modyfikacji w MLI.

 Obiekty w bazie grupujemy według tego zbioru.

 Tworzone są łańcuchy, ale tylko dla podzbioru D’. 
Dla tego zbioru tworzona jest również tablica 
zakotwiczeń.

 Odsyłacze umieszczone są tylko przy niektórych 
deskryptorach w opisach obiektów.



 Pytanie t kierowane do systemu jest w postaci sumy termów
składowych. Term składowy jest w postaci:

ti = d1*d2* … *dk

 Odpowiedź na term składowy uzyskujemy w następujący sposób:
◦ Jeżeli wszystkie deskryptory pytania należą do zbioru D0 to odpowiedź 

znajdujemy jak w klasycznej metodzie list łańcuchowych.
◦ Jeżeli pewne deskryptory pytania należą do wybranego zbioru D0, a część 

z nich nie należy to dla pewnego termu tj, którego wszystkie deskryptory 
dj ∈ D0, odpowiedź znajdujemy klasyczną MLŁ. Uzyskujemy wówczas 
odpowiedź przybliżoną (zbiór obiektów Xj).

σ (tj) = Xj,
Gdzie Xi  Xj. Odpowiedź dokładną uzyskujemy stosując metodę 
przeglądu zupełnego na zbiorze Xj.

◦ Jeżeli żaden deskryptor pytania nie należy do zbioru D0 to odpowiedź 
znajdujemy metodą przeglądu zupełnego.

Zalety:
Uproszczona zostaje struktura bazy danych.
Zmniejszona zajętość pamięci. 


