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Samevatting 
Die keuse van 'n geskikte leerorganisasie vir 'n rekenaarstelsel is nie altyd eenvoudig en voor die hand liggend nie. In die geval onder 
bespreking moet 'n geskikte leerorganisasie gekies word vir 'n teksverwerkingstelsel wat die gebruik van 'n intelligente eindpunt met 
sekondere stoorvermoe insluit Groot blokke teks kan na redigering per direkte koppeling na 'n minirekenaar gestuur word vir berging, 
paginering, formatering en latere berwinning. Die oogmerk is dus die keuse van 'n doeltreffende leerstruktuur vir die berging en verwerking 
van die teks op sekondere gebeue. Om die keuse te vergemaklik, is analitiese modelle ontwikkei o.a. deur Yao. Sy model word, met die oog 
op die toepaslikheid daarvan, bespreek. 

1. Inleiding 
Die ontwerp van 'n leerorganisasie is 'n baie belangrike stap by die 
ontwikkeling van 'n rekenaarstelsel, omdat dit die doeltreffendheid 
beinvloed van elke substelsel wat gegewens stoor of onttrek, asook 
die doeltreffendheid van die stelsel as gebeel. Verskillende leer
strukture en toegangsmetodes is beskikbaar, elk met voor- en 
nadele wat betref spesifieke stelselmikpunte. Geen algemeen-opti
male leerstruktuur of algemene metode vir die keuse van 'n 
optimale leerorganisasie vir 'n spesifieke toepassing, is beskikbaar 
nie. Spesifieke tegnieke is gewoonlik voldoende vir sekere situasies. 
Metodes om tegnieke en ontwerpsmikpunte by mekaar aan te pas, 
is egter dikwels primitief [4]. 
Die probleme wat met die ontwerp van leerorganisasies gepaard 
gaan, geniet steeds meer aandag. Een benadering wat gevolg word, 
is die ontwikkeling van leerstruktuurmodelle. Hierdie modelle kan 
gebruik word om altematiewe leerstrukture te bestudeer en so die 
ontwerpproses te vergemaklik. 
Onder andere modelle, bet Yao 'n sodanige ontwikkel wat op die 
toegangspaaie in 'n databasis gegrond is. Die model word in 
Afdeling 3 bespreek. 
In Afdeling 2 word die teksverwerkii:igsprobleem bespreek wat 
aanleiding gegee bet tot die studie van die genoemde model. 
In Afdeling 4 word die toepaslikheid van die model met die oog op 
die keuse van 'n geskikte leerstruktuur vir die teksverwerkings
probleem bespreek. 

2. Die Teksverwerkingsprobleem 
Volgens Severance [3] word 'n ontwerpprobleem deur vier basiese 
faktore gedefinieer: die data wat gestoor moet word, die apparatuur 
(bergingsomgewing), die gebruikersaktiwiteite en die stelselsmik
punte. 

2.1 Data 

Die data bestaan uit 'n dokument Wat soos volg saamgestel is: 
(I) opskrifte op verskillende vlakke; 
(2) paragrawe wat daartoe beboort; verskillende tipes kan 

onderskei word: teksparagrawe; voetnotas, lopende bo
en onderskrifte, tabelle, figure, tabel- en figuuropskrifte. 

2.2 Apparatuur 

2.2.1 Intelligente HP2640B-eindpunt 
Nuttige opsies vir die verwerking van teks: 
(I) sekondere stoorvermoe van tot 16 000 karakters 

wat die vertoongebeue uitmaak; 
(2) lokale redigeringsfunksies om byvoorbeeld die 

teks in die vertoongebeue by te werk, byvoegings 
of weglatings te maak, tabelle te spesifiseer; 

(3) vertoonbebeer: opsies om deur die teks in die 
vertoongebeue te beweeg, bv. r, - , NEXT 
PAGE, PREV PAGE: 

(4) versterking van vertoonkarakters: bv. onderstre-
ping, swart op wit; 

(5) beskikbaarbeid van altematiewe karakterstelle; 
(6) programmeerbare funksieknoppies; 
(7) leerbantering d.m. v. magneetbande; 
(8) die eindpunt kan 6f alleenstaande fungeer, 6f aan 

'n rekenaar gekoppel word; 
(9) karakters kan 6f een vir een versend word, 6f as 'n 

geheel (al die karakters in die vertoongeheue). 

2.2.2. Minirekenaar 

Die minirekenaar wat vir die berging, paginering of 
formatering van teks gebruik word, is 'n Interdata 7 /32. 
Skywe is beskikbaar vir die berging van direkte toe
gangsleers. 

2.3 Gebruikersaktiwiteite 

Die gebruikersaktiwiteite word in terme van die eindpuntfasi
liteite beskryf. 

2.3.1 Invoer 

Geen formaatspesifikasies kom tussen die teks voor 
nie. Slegs die basiese entiteite moet onderskei word, 
wat as indeks na 'n eksteme formaattabel gebruik word. 
Die verskillende tipes paragrawe kan deur middel van 
karakters uit die lyntekenstel aangedui word. Opskrifte 
op die verskillende vlakke word aangedui deur middel 
van versterkte karakters. Verskillende kombinasies dui 
verskillende vlakke aan. Dit is nie nodig om opskrifte te 



nommer nie. Indien die vlak aangedui is, hang die 
nommer van die posisie in die struktuur af. 
Blokke teks van tot 16 000 karakters word, nadat dit 
geredigeer is, per direkte koppeling na 'n buffer in die 
rekenaar oorgestuur. Dit moet dan gepagineer en in 'n 
geskikte formaat, wat die logiese entiteite weerspieel, 
op 'n skryfleer geberg word. 

2.3.2. Bywerking 

Tydens bywerking kan 'n verwysingspunt ( opskrif, 
paragraaf) gespesifiseer word. Genoeg teks word via 
die rekenaarbuffer na die vertoongeheue van die eind
punt gestuur om laasgenoemde 40-60% te vu! ( om vir 
invoegings voorsiening te maak). Die gebruiker kan 
hierdeur blaai, foute regmaak, teks byvoeg of skrap. 
W anneer die blok teks na bywerking teruggestuur 
word, word die oorspronklike gedeelte met die nuwe 
vervang, aangesien daar geen sekerheid bestaan wat 
betref die tipe veranderings, byvoegings of skrapings 
wat aangebring is nie ( die gebruiker was nie met die 
rekenaar in verbinding tydens lokale redigering nie). 
Die nuwe blok data moet dus in die bestaande struktuur 
gedekodeer word, op so 'n manier en met die inagne
ming van die minimumkonteks, dat die struktuur wat 
ontstaan alle veranderings, hetsy in die teks of in die 
struktuur, weergee. 
Verder moet die struktuur globale opsies, soos die 
verskuiwing van dele, die weglating van groot dele, ver
anderinge van stringe en druk van dele, toelaat 

2.4 Stelselmikpunte 

( 1) Die stelsel moet eenvoudig wees om te gebruik en slegs 
die minimum opleiding vereis; 

(2) die gehalte van dokumente wat so ontstaanmoet gelyk-
staande wees aan die wat deur 'n tikster getik is. 

Die probleem is dus om 'n geskikte leerorganisasie vir die 
berging van teks, gesien in die gesketste raamwerk, te bepaal. 
Dit is 'n unieke probleem, aangesien by teksverwerking die 
eindpunt normaalweg voortdurend aan die rekenaar gekoppel 
is, en die gebruiker met 'n werkskopie van die oorspronklike 
leer werk. 

3. Yao se Model 
Die model wat Yao ontwikkel het [4], poog om 'n algemene ont
werpsraamwerk saam te stel waarin die eienskappe van databasis
organisasie eksplisiet voorgestel, en die werkverrigting van verskil
lende databasisorganisasies met mekaar vergelyk kan word. 
Die model is onderhewig aan die volgende beperkings: enkele 
rekordtipes; goedgedefinieerde gebruikersaktiwiteite; ongekorre
leerde aktiwiteite; nie-oorbodigheid; geen gelyktydige verwerking 
van 'n leer; formaat van datarekords en databasiseienskappe is 
staties. 
Die ontwerp van 'n leerstruktuur word in vier vlakke van abstraksie 
verdeel, om die model en sy eienskappe makliker te kan beskryf. 

( 1) Die strukture op die logiese vlak verteenwoordig die inherente 
verwantskappe tussen data-items waaroor die leerontwerper 
geen beheer het nie. 

(2) Op die toegangsvlak word die verskillende toegangspaaie 
tussen die data beskryf. 

(3) Op die werklike vlak vind ons die realisasie van die struktuur 
op die toegangsvlak in 'n ideale bergingsruimte. 

( 4) Op die bergingsvlak word die ontwerpspesifikasies in werking 
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gestel met betrekking tot die fisiese eienskappe van die 
betrokke bergingseenheid. 

Yao poog om al die belangrike interne eienskappe van 'n databasis 
voor te stel deur rniddel van die ontwerpsmodel wat op die 
struktuur van die toegangspaaie van 'n leer gegrond is, omdat be
langrike verwantskappe tussen die toegangspaaie en die werkver
rigting van 'n databasis bestaan. 
Wanneer toegang tot 'n sekere rekord in 'n databasis verkry moet 
word, is dit slegs nodig om 'n gedeelte van die databasis te deur
soek. Enige soekprosedure verdeel die rekords in groepe sodat die 
aantal rekords wat deursoek moet word, na elke stap minder word. 
Die proses word deur 'n hierargiese boomstruktuur voorgestel. Die 
takke van die boom verteenwoordig die keuse wat die area in 
groepe verdeel. 
Die eerste drie vlakke van abstraksie van leerontwerp word deur 
rniddel van die toegangsboom gekenmerk. Die bergingsvlak word 
deur rniddel van 'n hierargiese bergingsmodel voorgestel. 

3.1 Logiese vlak 

Die strukture op die logiese vlak verteenwoordig 'n beskry
wing van die data en die inherente verwantskappe tussen data
items. Verskeie metodes om die strukture te beskryf, het reeds 
in die literatuur verskyn, onder andere relasies (Codd), 
grafiese metodes (Bachman) en versamelings (Hsiao en 
Harary). Die logiese vlak van die toegangsmodel word na 
aanleiding van Hsiao en Harary in terme van versamelings 
beskryf. 
'n Databasis is 'n versameling van leers; 'n leer is 'n versame
ling van rekords; 'n rekord is 'n versameling van sleutelwoorde; 
'n sleutelwoord is 'n geordende paar bestaande uit 'n attribuut 
en sy waarde. 'n K-versameling bestaan uit al die rekords wat 
'n spesifieke sleutelwoord bevat. Elke sleutelwoord definieer 
dus 'n K-versameling. Attribute is enkelvoudig- geen herha
lende groepe. Navrae word as Boolese funksies in die 
disjunktiewe normaalvorm van sleutelwoorde gespesifiseer. 'n 
Reaksieversameling word verkry deur middel van die toepas
sing van Boolese versamelings-bewerkings op die K-versame
ling. 

3.2 Toegangsvlak 

Die konfigurasie van die toegangspaaie in 'n leer, word op 
hierdie vlak in terme van die toegangsboom beskryf. Fig. 1 is 
'n skematiese voorstelling van die boom. Elke driehoek stel 'n 
toegangsboom voor. Die gedeelte van die boom vanaf die 
wortel tot op vlak t word die gids genoem. Die verskillende 
attribuutname word op vlak s gedekodeer, en die waardes 
daarvan op vlak t. Die gedeelte onderkant vlak t word die leer 
genoem en bevat die K-versamelings wat met die sleutel
woorde op vlak t ooreenstem. Die aantal vlakke in 'n gebied is 
afhanklik van die ontwerp van die toegangspaaie. Subbome in 
die derde gebied is gewoonlike eenvoudig en vereis nie meer as 
twee vlakke nie. Die blare van die boom verteenwoordig slegs 
virtuele rekords wat die toegangspaaie voorstel. Vir elke 
werklike gestoorde rekord kan daar dus meer as een virtuele 
rekord wees. 
Beskou die binere voorstelling van die toegangsboom. Elke 
vlak van die boom bestaan uit die filiaalversamelings op daar
die vlak. Die grootte van die versamelings wissel. As W; die 
gemiddelde aantal nodes in 'n filiaalversameling verteen
woordig, kan die benaderde struktuur van die toegangspad 
deurdie veranderlikes W 1, W2, ... ,W0 gekenmerkword. Die 
volgende entiteite kan saamgestel word: 

s 
Aantal attribute Na= TI WJ 

j=l 



Ai-versameling 

Fig. I Die hierargiese toegangsboom 

t 
Aantal sleutelwoorde per attribuut Nu= TT ~ 

j=s+l 

n 
Gemiddelde grootte van K-versameling Ric= 1T Wi 

j=t+l 

Die parameters aan die linkerkant word deur die logiese databasis
struktuur bepaal. Die identiteite tree op as beperkings vir die para
meters W1, ••• , W". Die toegangsboom word na 'n binere boom ge
transformeer vir voorstelling in 'n lineere geheue en om die 
volgorde van nodes in 'n filiaalversameling aan te dui. 

3.3 Werklike vlak 

Vir die realisasie van die struktuur is dit nodig om die verbin
dings tussen die opeenvolgende nodes te spesifiseer. Die ver
bindings kan of sekwensieel wees, of deur middel van wysers 
aangedui word Die realisasie is voltooi en gereed vir imple
mentasie as een van die twee verbindings aan elke tak van die 
boom toegewys is. 
'n Sekwensiele node is een wat of sy opvolgnode sekwensieel 
bereik of deur 'n sekwensiele verbinding bereik word Aile 
antler nodes word as wysemodes beskou. Die wyserverhou
ding (P;) word gegee deur die gemiddelde aantal wysemodes 
in 'n filiaalversameling /Wi. Die benaderde realisasie van die 
toegangsboom word dus deur die veranderlikes P1,P2, ••• ,Pn 
beskryf. 
Die meeste bekende leerstrukture kan deur middel van die 
model voorgestel word, waaronder sekwensieel, indeks
sekwensieel, boom, multi-lys, omgekeerde lys, kafmetodes 

met geskakelde oorloop. 'n Voorbeeld word in Fig. 2 
aangedui. 

3.4 Bergingsvlak 

Die bergingstelsel wat die databasis bevat, word voorgestel 
deur 'n hierargie van bergingsblokke. Die bergingstelsel is ver
deel in blokke en elke blok is weer verder verdeel in subblokke, 
ens. Vir die model word drie vlakke in die hierargie in bereke
ning gebring. Aan elke vlak is 'n kostefunksie in terme van tyd 
gekoppel. Inligting word tussen sekondere geheue en reke
naargeheue in terme van blokke op die laagste vlak versend. 
Twee parameters is met elke blok in die bergingshierargie ge
assosieer: sekwensiele en willekeurige toegangstyd. 
Die bergingsparameters wat dee! uitmaak van die invoer
parameters vir die leerontwerpmodel, beskryf die eienskappe 
van die bergingstelsel in terme van bogenoemde model. 
'n Kostefunksie is ontwikkel wat met die model geassosieer 
word. Die funksie, uitgedruk in terme van die modelverander
likes en invoerparameters, maak voorsiening vir bergings-, 
onttrekkings- en bywerkingskostes. 
Die kostefunksie verskaf 'n basis om verskillende leerstruk
ture vir 'n ontwerpsprobleem met mekaar te vergelyk. 
'n Leerontwerpstelsel wat op die toegangsmodel gegrond is, is 
ontwikkel. Die toegangsmodel impliseer 'n afbeelding G: S -
R vanaf die ruimte van leerstrukture S op die ruimte van alle 
kombinasies van modelveranderlike R (W; en P;). 
As die koste-aspekte van die leerstrukture in terme van hierdie 
veranderlikes bereken word, kan 'n kostewaarde met elke punt 
in die ruimte R geassosieer word, met antler woorde 'n funksie 
F vanaf die ruimte R na die versameling van reele getalle R' 
word daargestel. Vir 'n gegewe optimeringskriterium kan die 
klas van optimale leerstrukture bepaal word deur die ruimte R 
te deursoek vir 'n punt wat die kostefunksie optimeer. 
Die optimeringsproses word in twee dele verdeel: 

( 1) optimering van die gids - tot op die sleutelwoordvlak 
( vlak s tot t); 

(2) optimering van die leer (vlakke t+ 1 tot n). 
Die ontwerpsvereistes vir 'n probleem word in terme 
van die invoerparameters, wat in die kostefunksie 
opgeneem is, gespesifiseer. Die parameters beskryf die 
samestelling van die data, die gebruikers-aktiwiteite en 
die eienskape van die bergingseenheid. Die volledige 
lys van invoerparameters verskyn in Tabel 1. Die 
produk van die optimeringsproses is nie 'n gedetaileer
de leerontwerp gereed vir implementering nie, maar 
verskaf eerder leiding aan die ontwerper, want die 
optimale punt in R stel 'n klas strukture voor wat deur 
hulle algemene eienskappe beskryf word, en nie 'n 
enkele struktuur nie. Die inligting kan as beginpunt ge
bruik word vir die ontwerper wat op soek is na die beste 
moontlike struktuur. 

(1) Dataparameters: 

N, aantal werklike rekords in die leer 
N1 aantal onttrekkingsattribute in die leer 
Na aantal ontrekkingsattribute per attribuut 
NP aantal moontlike sleutelwoorde per attribuut 
Nu aantal werklike sleutelwoorde per attribuut 
Ku gemiddelde aantal rekords in 'n K-versameling 
Sn lengte van 'n node in die leer (grepe) 
S, lengte van rekord (grepe) 
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Kil Kl2 K21 K22 

a(Rl) a(R2) a(R2) a( RS) 

a (R3) a(RS) a(R3) a( R7) ... 
a( R7) a(R6) a(R4) a(R8) 
~ 

Attri bute,~=Al====AZ 

Rl R2 

R3 R5 

Kil KlZ K22 w21 =2,P31 =D 

.,~::::7~ n /rl!===1 i~':::". 
rekords Rl R3 R7 R2 RS R6 R2 R3 R4 RS R7 RS -

R4 R7 
R~ 

R5 

~ wyserverbinding 

sekwensiele verbi nding 

Fig. 2 V oorstelling van 'n omgekeerde leerstruktuur m. b. v. die 
toegangsmodel 

(2) Gebruiksparameters: 

F, frekwensie van rekordonttrekkings 
Fq frekwensie van navraagonttrekkings 
Fi frekwensie van rekordinvoegings 
Fd frekwensie van rekordskrapings 
Fud frekwensie van rekorddata-bywerking 
F uk frekwensie van rekordsleutelwoordbywerking 
Fki frekwensie van nuwe sleutelwoorde 
Q0 aantal konjunksies per navraag 
Q1 aantal attribute per navraag 
~ aantal sleutelwoorde per navraag 
Q beraamde grootte van 'n navraagrcaksieversameling 

(3) Bergingsparameters: 

Ta gemiddelde willekeurige toegangstyd 
T, gemiddelde sekwensiele toegangstyd 
Tr gemiddelde oordragtyd per greep 
T P gemiddelde verwerkingstyd per greep 
SP lengte van 'n wyser 
S, bokoste om rekords te blok 
8 1 blokgrootte op die eerste vlak 
B, blokgrootte op die tweede vlak 
C, koste van tyd per ms 
C, koste van bergingsruimte per greep-maand 

T ABEL I: Lys van invoerparameters 

4. Toepaslikheid van die Toegangsmodel met 
betrekking tot die Teksverwerkingsprobleem 

Om te bepaal of die toegangsmodel van Yao toepaslik is om 'n ge
skikte leerstruktuur vir die teksverwerkingstelsel te bepaal, is die 
volgende van belang. 
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(I) Kan die probleem sodanig beskryf word dat daar aan die 
modelbeperkings en -voorwaardes voldoen word? 

(2) Kan die probleem betekenisvol met behulp van die invoer
parameters voorgestel word? 

(3) Kan 'n betekenisvolle leerstruktuur. uitgedrukin terme van die 
modelveranderlikes W, en P;, met behulp van die leerontwerp
model bepaal word? 

( 4) Kan verskillende toepaslike leerstrukture vir die probleem 
met behulp van W; en P; voorgestel en met mekaar vergelyk 
word met behulp van die kostefunksie? 

(5) Is die moontlike oplossings wat of deur optimering (leeront
werpmodel) of deur evaluering bepaal kan word, betekenisvol, 
en wat is die invloed van beperkings, aannames en skattings? 

Elk van die bogenoemde aspekte word in die volgende onderafde
lings afsonderlik bespreek. 

4.1 Modelbeperkings en die uitwerking daarvan 

Die verskillende beperkings is in Afdeling 3 genoem. Vir die 
teksverwerkingsprobleem is drie beperkings of vereistes van 
belang: enkele rekordtipes, goedgedefinieerde en ongekorre
leerde gebruikersaktiwiteite. 

4.1.1 Enkele rekordtipes 

In Afdeling 2 is die teksverwerkingsprobleem vanuit 'n 
gebruikersoogpunt beskryf. Die relasiemetode vir al
gemene stelselontwerp [I] word gebruik om die prob
leem Iogies te beskryf, aangesien 'n relasie juis 'n 
logiese voorstelling van 'n homogene leer is. 
Die volende funksionele afhanklikhede kan tussen die 
verskillende entiteite gedefinieer word. 
1: para# - p-teks, p-tipe 
2: opsk# - o-teks, o-vlak 
• para# en opsk# is eenduidige nommers wat aan 

paragrawe en opskrifte onderskeidelik toegewys word. 
3: 1-opsk# - e-opsk#, e-volg# 



4: e-opsk#, e-volg - 1-opsk# 
• p-teks en e-teks dui die teks van 'n paragraaf en 
opskrif onderskeidelik aan. 
5: para# - e-opsk#, p-volg# 
• p-tipe dui die tipe paragraaf aan. 
6: e-opsk#, p-volg# - para# 
• o-vlak dui die vlak van die opskrif aan. 
Die funksionele afuanklikhede kan makliker gevisuali
seer word as die dokument as 'n boomstruktuur, soos in 
Fig. 3, voorgestel word. 

dokument 

Fig. 3 Die voorstelling van 'n dokument i.t.v. 'n boomstruk
tuur 

Hieruit kan die volgende 3NF-relasies saamgestel 
word: 

Rl(QRSk#, o-teks, o-vlak) 
R2(IJara#, e-opsk#, R:Volg#, p-teks, p-tipe) 
R3(1-:.9psk#, e--opsk#, e::YQ!g:i/=). 

Die gebied waaroor opsk# gedefinieer is, bevat slegs 
een element wat nie in 1-opsk# se gebied vervat is nie, 
nl. die dokument-opskrif. As Rl verander word om 
slegs die enkele realisasie van Rl te bevat, kan die res 
van Rl en R3 saamgevoeg word: 

R*( dok-oP.sk#, o-teks, o-vlak) 
R2 (para#, e-op.filiF, R:volgf, p-teks, p-tipe) 
R3*(l:_opsk#, ~p..sk_#, e-volg#, o-teks, o-vlak) 

Wat Yao se model betref, verdeel R2 en R3* dus die 
Ieerstruktuurprobleem in twee afsonderlike dele. 

4.1.2 Goedgedefinieerde gebruikersaktiwiteite 

Die belangrikste gebruikersaktiwiteite met betrekking 
tot die leerstruktuurprobleem is die volgende. 
(I) Vind 'n opskrifof'n paragraafwat in terme van sy 

relatiewe posisie in die dokument gespesifiseer is 
(bv. opskrif 2.3.6). 

(2) Onttrek 'n blok teks vir bywerking ('n blok teks is 
in Afdeling 2 gedefinieer). 

(3) Stuur die bygewerkte blok terug en vervang die 

4.2 

oorspronklike blok daarmee. Dit behels 
(a) skraping van 'n blok teks, en 
(b) invoeging van 'n nuwe een 
As hierdie gebruikersaktiwiteite in terme van 
bewerkings op die relasie RI*, R2 en R3* beskryf 
word, kan die aard en die frekwensie van die 
aktiwiteite met betrekking tot die relasies bepaal 
word. Dit <lien as invoerparameters om die gebrui
kersaktiwiteite van die probleem te kenmerk. 

4.1.3 Ongekorreleerde aktiwiteite 

Die volgorde waarin opskrifte of paragrawe gespesifi
seer, blokke onttrek, ingevoeg of geskrap word, is wel 
willekeurig. Indien 'n verwysingspunt egter gespesifi
seer is, is die volgorde waarin rekords onttrek, ingevoeg 
of geskrap word nie willekeurig nie, maar gekorreleerd 
( volgens die natuurlike volgorde van die teks ofvolgens 
'pre--order'-volgorde met betrekking tot die boomstruk
tuur). Hierdie blokverwerkingseienskap kan nie in 
terme van die invoerparameters voorgestel word nie; 
dit kan benader word slegs deur aan die betrokke akti
witeite (met be trekking tot rekords) hoe frekwensies toe 
te ken. 

Beskrywing van die probleem in terme van die invoer
parameters 

Die volledige lys van invoerparameters verskyn in Tabel I. 
Slegs die beskrywing van relasies R2 in terme van parameters 
word beskou. R3* kan soortgelyk beskryf word. 

4.2.1 Dataparameters 

N, =aantal paragrawe in 'n dokument. Kan baie wissel 
van een dokument na 'n antler. Geskat deur die ge
rniddelde aantal. 

N, = 2 (para#, e-opsk#) 
N =2 N: =104 (getal van lengte 4) 
~ =I vir para#; gem. aantal para#/e-opsk# vir e

opsk#. Daar kan egter nie tussen die waardes vir 
verskillende attribute onderskei word nie: 'n veral
gemeende skatting moet gemaak word. 

Nu =Nr vir para#; gem. ooreenkomstige aantal op-
skrifte. Maak 'n veralgemeningskatting. 

s =4 
S~ = gemiddelde lengte van 'n paragraaf plus die lengte 

van die ander velde in 'n rekord. 

4.2.2 Parameters wat die gebruikersaktiwiteite beskryf 

F,=Fi=F0=F,,= geskat deur die gemiddelde aantal 
paragrawe betrokke by blokverwerking. 
Fud= baie laer as F, (verandering van stringe teks). 
F q = F uk =Q=Q,=~ =Q,= 0. 

4.2.3 Bergingsparameters 

Die fisiese eienskap van 'n skyf word in terme van die 
bergingsparameters beskryf. Die waardes wat aan C, 
en C, toegeken word, bepaal die vergelykbare belang
rikheid van reaksietyd teenoor benodigde bergings
ruimte. 
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4.3 Bepaling van 'n leerstruktuur met behulp 
van die leerontwerpmodel 

Soos reeds gesien, bestaan die invoer tot die leerontwerp
model uit die invoerparameters, en die uitvoer uit 'n klas van 
leerstrukture wat deur W1, • •• ,Wn en P 1, ••• ,Pn gekenmerk 
word. W 1, ••• ,W, kenmerk die struktuur van die gids en W,+ 1 

en Wn die struktuur van die leer wat die werklike rekords 
bevat. 
W1 verteenwoordig die gemiddelde grootte van 'n filiaalversa
meling op vlak i as geheel. Daar word nie tussen die groottes 
van filiaalversamelings vir verskillende attribute onderskei 
nie. Daar word aanvaar dat die aantal werklike sleutelwoorde 
eenvormig oor die aantal moontlike sleutelwoorde versprei is. 
Vir dieselfde aantal vlakke in die gids het die nodes van e
opsk# dus 'n kleiner digtheid as die van para#. Die 
sleutelwoorde is nie eenvormig versprei nie, maar in groepe 
saamgebondel. Die digtheid van die filiaalversameling op 'n 
vlak is een van die belangrikste faktore wat die struktuur van 
die gids bepaal, met inagneming van die optimeringsprosedure 
vir 'n gids wat op 'n 'prefix search tree' is. Aangesien die 
digtheid baie laag is, kan verwag word <lat die oplossing na 'n 
boomstruktuur sal neig. Die aantal vlakke en die lengte van die 
segmente wat op elke vlak gedekodeer word, word algoritrnies 
bepaal. 'n Maksimum van 4 vlakke is moontlik. 
l\ is een van die belangrikste faktore wat die struktuur van die 
leer beinvloed. As l\ betreklik klein is, kan 'n multi
lysstruktuur verwag word Die hoe frekwensie van bywerking 
sal ook die keuse van 'n multi-lys bevoordeel. Om die 
moontlike uitwerking van die geskatte parameters op die 
struktuur wat ontstaan, te bepaal, kan die optimeringsproses 
vir verskillende waardes van die invoerparameters herhaal 
word. 

4.4 Bepaling van 'n leerstruktuur deur middel van evaluering 

Die kostefunksie kan gebruik word om die koste van verskil
lende leerstrukture wat deur middel van die modelverander
likes voorgestel kan word, met mekaar te vergelyk ten opsigte 
van 'n spesifieke probleem. In die geval moet daar self 
waardes vir W 1, ••• ,Wn en Pw .. ,P0 bepaal word wat die 
betrokke leerstruktuur beskryf. Leerstrukture vir enkelvou
dige attribute kan in die gidstrukture van meervoudige attri
buutleers ingesluit word. 

4.5 Gevolgtrekkings 
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Die vraag ontstaan: Is die moontlike oplossings betekenisvol, 
en wat is die invloed van beperkings, aannames en skattings? 
Indien die teksverwerkingsprobleem in terme van die relasies 
RI*, R2 en R3* wat benaderd deur middel van die model 
voorgestel kan word, uitgedruk word, kan die toegangsmodel 

'n nuttige hulpmiddel wees om 'n aanvanklike leerstruktuur te 
bepaal. Die waardes van die geskatte parameters kan varieer 
word om die sensitiwiteit van die oplossing ten opsigte 
daarvan te bepaal. Ander metodes, soos bv. simulasie, kan 
gebruik word om die oplossing te verfyn. 
In [5] het Yao soek- en onttrekkingprosedures tesame met 
ooreenkomstige kostefunksies in terme van die toegangs
model ontwikkel. Dit kan gebruik word om die koste van die 
prosedures met betrekking tot verskillende leerstrukture te 
bepaal. 
In [2, 4] word voorgestel dat 'n hierargiese struktuur soos die 
in die probleem onder beskouing met behulp van 'n ringstruk
tuur voorgestel kan word. Die toegangsmodel sou 'n hierargie
se struktuur kon voorstel as die filiaalversamelings van die 
toegangsmodel uitgebrei word, om ringstrukture toe te laat. 
Die W 1 'swat die struktuur van die toegangspaaie kenmerk, 
tref geen onderskeid tussen verskillende attribute nie. Slegs 
enkelvoudige attribuutleers kan dus noukeurig voorgestel 
word. 
Die toegangsmodel is te algemeen om al die kenmerkende 
eienskappe van die probleem, soos bv. blokverwerking, voor 
te stel. Dit kan egter as 'n hulpmiddel gebruik word om die al
gemene beginsels en parameters wat onderliggend tot Ieer
ontwerp is, te identifiseer, en die invloed daarvan op 'n Ieer
struktuu:r te bepaal. 
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