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I. Περίληψη

Σήµερα, το Διαδίκτυο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας για ένα µεγάλο τµήµα 
του παγκόσµιου πληθυσµού. Χρησιµοποιείται ως µέσο επικοινωνίας, ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, 
αλλά και ως ένα σηµαντικό εργαλείο για την εργασία. Οι χρήστες του Διαδικτύου αγγίζουν πλέον 
τα δύο δισεκατοµµύρια, έχοντας πενταπλασιαστεί µέσα στην τελευταία δεκαετία (International 
Telecommunication Union, 2010).
Η αύξηση των χρηστών, συνοδεύεται από εκθετική αύξηση του µεγέθους του Διαδικτύου. Το 
ακριβές µέγεθός του είναι αδύνατο να προσεγγιστεί, ωστόσο οι εκτιµήσεις για το 2009, 
υπολογίζουν τον αριθµό των ενεργών και διαθέσιµων ιστοσελίδων σε περισσότερες από 20 
δισεκατοµµύρια. Ακολούθως, η ποσότητα και η ποικιλία των πληροφοριών που βρίσκονται 
αποθηκευµένες και διασκορπισµένες σε ετερογενείς βάσεις δεδοµένων στο Διαδίκτυο αυξάνεται 
διαρκώς. Η αύξηση αυτή, εκτός από την προφανή δυνατότητα που παρέχει στους ενδιαφερόµενους 
χρήστες να βρίσκουν πληροφορίες σχεδόν για οποιοδήποτε θέµα στο Διαδίκτυο, παρουσιάζει και 
ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. Καθιστά όλο και πιο δύσκολη την αναζήτηση των απαραίτητων 
πληροφοριών, µέσα από ένα πλήθος αντιφατικών και ενίοτε άσχετων µε το πραγµατικό αντικείµενο 
της αναζήτησης, δεδοµένων. Έτσι, αν και η ποσότητα των διαθέσιµων δεδοµένων αυξάνεται, η αξία 
τους τείνει να µειωθεί καθώς η αναζήτηση τους µετατρέπεται σε µια κοπιαστική και χρονοβόρα 
διαδικασία, µε αποτέλεσµα η εύρεση και χρησιµοποίησή τους να είναι δύσκολη για πολλούς 
χρήστες και ιδιαίτερα για αυτούς που δεν είναι εξοικειωµένοι µε σύνθετες τεχνικές αναζήτησης.
Μια προσέγγιση για την αντιµετώπιση της συγκέντρωσης µεγάλου όγκου δεδοµένων, προτάθηκε 
µε την δηµιουργία συστηµάτων παραγωγής εξατοµικευµένου περιεχοµένου στο Διαδίκτυο 
(personalized web content). Πρόκειται ουσιαστικά για την “αυτόµατη αναγνώριση, σύνθεση και 
παρουσίαση περιεχοµένου µε βάση τις προτιµήσεις του χρήστη και το πλαίσιο της 
αλληλεπίδρασης” (Koutsabasis & Darzentas, 2008). Τα συστήµατα αυτά έχουν ως στόχο να 
αναγνωρίσουν τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις προτιµήσεις κάθε χρήστη, και µε βάση αυτά να 
φιλτράρουν και να διαµορφώσουν τα  περιεχόµενα µιας ιστοσελίδας. Η συγκέντρωση των 
απαραίτητων πληροφοριών µπορεί να γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα ή µε την ενεργή 
συµµετοχή του χρήστη. 
Η εξατοµίκευση των περιεχοµένων µιας ιστοσελίδας διενεργεί ουσιαστικά ένα πρώτο φιλτράρισµα 
των πληροφοριών που εµφανίζονται σε έναν επισκέπτη. Με τον τρόπο αυτό, του δίνει τη 
δυνατότητα αναζήτησης των πληροφοριών που επιθυµεί, µέσα σε ένα υποσύνολο δεδοµένων, 
επικεντρωµένο γύρω από τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα του. Αυξάνονται έτσι οι πιθανότητες 
τα περιεχόµενα της ιστοσελίδας να ενδιαφέρουν το χρήστη, ενώ παράλληλα η αναζήτηση 
πληροφοριών γίνεται πιο εύκολη και γρήγορη διαδικασία.
Τα συστήµατα που εφαρµόζουν τεχνικές εξατοµίκευσης ονοµάζονται και “προσαρµοστικά” 
(adaptive). Η βασική διαφορά του από τα προσαρµοζόµενα συστήµατα (adapable), έγκειται στο ότι 
η διαδικασία της προσαρµογής γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα χωρίς τη συµµετοχή του χρήστη.
Η τεχνική της εξατοµίκευσης βρίσκει εφαρµογή σε διαδικτυακές εφαρµογές που καλύπτουν σχεδόν 
όλο το εύρος της δραστηριότητας στον Παγκόσµιο Ιστό. Οι σχεδιαστές διαδικτυακών συστηµάτων 
εγκαταλείπουν την, µέχρι πρότινος κυρίαρχη, τεχνική “one-size-fits-all” και στρέφονται στην 
εξατοµίκευση. Με τον τρόπο αυτό, “διαφορετικοί χρήστες βλέπουν διαφορετικό περιεχόµενο”, ενώ 
οι ιστοσελίδες παρέχουν στους επισκέπτες τους µεγαλύτερη οικειότητα και πιο ολοκληρωµένη 
εµπειρία χρήσης τους.
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Οι στόχοι της διπλωµατικής εργασίας είναι: (α) η κριτική επισκόπηση του τοµέα της εξατοµίκευσης 
περιεχοµένου στο Διαδίκτυο, (β) η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήµατος ηλεκτρονικής 
παρουσίασης προϊόντων που θα ενσωµατώνει τεχνολογία εξατοµίκευσης, µε τη µορφή παραγωγής 
προτάσεων προς τους χρήστες.
Το πρώτο τµήµα της διπλωµατικής αφορά την επισκόπηση των εξελίξεων στον τοµέα της 
εξατοµίκευσης και καλύπτει τρία βασικά θέµατα:

 Τη µορφή και τις λειτουργίες των συστηµάτων εξατοµίκευσης που εφαρµόζονται σε 
ιστοσελίδες.

 Την τεχνολογία και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη τέτοιων 
συστηµάτων.

 Τα διαθέσιµο λογισµικό για την δηµιουργία συστηµάτων παραγωγής προτάσεων.

Το πρώτο τµήµα της επισκόπησης έχει να κάνει µε τον τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζονται 
συστήµατα εξατοµίκευσης και τις λειτουργίες που παρέχουν. Ο τρόπος αυτός ποικίλει ανάλογα µε 
το είδος της διαδικτυακής εφαρµογής στην οποία εφαρµόζεται. Η επισκόπηση θα γίνει µέσα από 
την παρουσίαση των σηµαντικότερων ιστοσελίδων που έχουν εφαρµόσει µε επιτυχία συστήµατα 
εξατοµίκευσης περιεχοµένου, σε διαφορετικά θεµατικά πεδία
Το δεύτερο τµήµα της επισκόπησης αφορά την τεχνολογία που χρησιµοποιείται από τα συστήµατα 
εξατοµίκευσης, καλύπτοντας τα επιµέρους στάδια, µέχρι την παραγωγή των τελικών προτάσεων. 
Θα εξεταστούν οι µέθοδοι συλλογής και µοντελοποίησης των απαραίτητων δεδοµένων, καθώς και 
οι διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί τόσο ως προς την αρχιτεκτονική σχεδίαση 
συστηµάτων εξατοµίκευσης, όσο και ως προς τους αλγόριθµους που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή των προτάσεων.
Το τρίτο τµήµα της επισκόπησης αφορά λογισµικό ή βιβλιοθήκες που προσφέρονται µε άδεια 
ελεύθερου λογισµικού και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη συστηµάτων παραγωγής 
προτάσεων. Θα γίνει παρουσίαση των σηµαντικότερων από αυτές, µέσα από τα χαρακτηριστικά 
τους, τις λειτουργίες που προσφέρουν, καθώς και την ευκολία ενσωµάτωσής τους σε µια 
διαδικτυακή εφαρµογή.
Το δεύτερο τµήµα της διπλωµατικής εργασίας αφορά τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήµατος 
που θα προφέρει τη δυνατότητα εξατοµικευµένης παρουσίασης περιεχοµένου. Το σύστηµα θα 
αποτελεί µια πλατφόρµα για την ανάπτυξη ιστοσελίδων ηλεκτρονικής παρουσίασης προϊόντων, 
ενσωµατώνοντας δυνατότητες εξατοµίκευσης περιεχοµένου, µέσω της παραγωγής προτάσεων προς 
τους χρήστες. Η σχεδίαση του συστήµατος θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της 
επισκόπησης που θα προηγηθεί και θα καταλήξει σε µια ολοκληρωµένη πρόταση ως προς τον 
προσδιορισµό των λειτουργιών και της αρχιτεκτονικής του. Στόχος είναι η δηµιουργία πρωτοτύπων 
του συστήµατος που θα επιδεικνύουν τις βασικές λειτουργίες του, καθώς και τα σηµαντικότερα 
χαρακτηριστικά της διεπαφής.
Η δοµή της διπλωµατικής εργασίας έχει ως εξής: 

• Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει µια σύντοµη παρουσίαση της εξέλιξης της τεχνικής 
εξατοµίκευσης από την εµφάνιση της στις αρχές του 1990, µέχρι σήµερα. Στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει παρουσίαση ιστοσελίδων που έχουν εφαρµόσει µε επιτυχία συστήµατα 
εξατοµίκευσης περιεχόµενου. Οι ιστοσελίδες θα προέρχονται από τον τοµέα του 
ηλεκτρονικού εµπορίου, την ψυχαγωγία και τα εικονικά µουσεία, τις µηχανές αναζήτησης 
και την ενηµέρωση. Για κάθε παράδειγµα θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στο τοµέα που 
δραστηριοποιείται και θα γίνει παρουσίαση των εξατοµικευµένων λειτουργιών που 
προφέρει.
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• Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή εξατοµικευµένου περιεχοµένου. Το κεφάλαιο καλύπτει όλο το εύρος της 
διαδικασίας εξατοµίκευσης. Συγκεκριµένα, θα αναφερθούν οι τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται για τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων και η χρήση τους από τα 
συστήµατα παραγωγής προτάσεων. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις που ακολουθούνται στην µοντελοποίηση των προφίλ χρηστών, καθώς και οι 
τρόποι υλοποίησής τους. Θα αναφερθούν τα σηµαντικότερα παραδείγµατα συστηµάτων που 
υλοποιούν τέτοιες προσεγγίσεις. Ακόµη, θα αναλυθούν οι διαφορετικές τεχνικές παραγωγής 
προτάσεων, οι περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται, τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα τους. Για τις σηµαντικότερες από αυτές θα αναφερθούν αλγοριθµικές 
προσεγγίσεις µε κάποια ενδεικτικά παραδείγµατα. Τέλος, θα γίνει αναφορά στην τεχνική 
Εξόρυξης Δεδοµένων, ως µια ιδιαίτερη προσέγγιση της διαδικασίας εξατοµίκευσης 
περιεχοµένου.

• Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει κριτική επισκόπηση του διαθέσιµου λογισµικού που 
χρησιµοποιείται για την δηµιουργία συστηµάτων παραγωγής προτάσεων. Θα 
παρουσιαστούν προτάσεις που προσφέρονται µε άδεια χρήσης ελεύθερου λογισµικού. Τα 
συστήµατα αυτά θα παρουσιαστούν µε βάση τις λειτουργίες που παρέχουν και την ευκολία 
ενσωµάτωσής τους σε διαδικτυακές εφαρµογές.

• Στο τέταρτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η διαδικασία σχεδίασης του συστήµατος 
εξατοµικευµένης παρουσίασης προϊόντων. Θα αναφερθεί η µεθοδολογία που 
χρησιµοποιείται, καθώς και τα αναλυτικά στάδια που ακολουθούνται. Αυτά περιλαµβάνουν 
τον καθορισµό των στόχων, τη συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων, τη διατύπωση των 
αναγκών των χρηστών και των προδιαγραφών του συστήµατος, καθώς και αναλυτική 
περιγραφή της αρχιτεκτονικής του σχεδιαζόµενου συστήµατος. Τέλος θα παρουσιαστούν 
κάποια πρωτότυπα, ως αποτέλεσµα της διαδικασίας σχεδιασµού.

• Στο πέµπτο κεφάλαιο θα γίνει µια σύντοµη περιγραφή της υλοποίησης του συστήµατος. Η 
υλοποίηση αφορά την παραγωγή πρωτοτύπων µε σκοπό την επίδειξη της λειτουργίας του 
συστήµατος παραγωγής προτάσεων, καθώς και των σηµαντικότερων χαρακτηριστικών της 
διεπαφής.

• Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο θα γίνει µια σύνοψη των συµπερασµάτων που απορρέουν τόσο 
από την επισκόπηση της εξατοµικευµένης παρουσίασης περιεχοµένου στο διαδίκτυο, όσο 
και από τη διαδικασία σχεδίασης της εφαρµογής. Στο ίδιο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στη 
µελλοντική δουλειά που απαιτείται για την ολοκλήρωση του συστήµατος, καθώς και οι 
προκλήσεις για τη βελτίωση του.

Όπως αναφέρθηκε και στα παραπάνω το πρώτο τµήµα της εργασίας κάνει µια επισκόπηση του 
τοµέα εξατοµίκευσης περιεχοµένου στο Διαδίκτυο, η οποία έγινε µε κριτική προσέγγιση, και σε ένα 
εύρος θεµάτων. Στο δεύτερο τµήµα, η µεθοδολογία για τη σχεδίαση του πρωτοτύπου χρησιµοποιεί 
στοιχεία της σχεδίασης εµπειρίας χρήστη (UX Elements). Πρόκειται για µια ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση της διαδικασίας σχεδίασης και καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των σχεδιαζόµενων 
συστηµάτων. Παράλληλα χρησιµοποιούνται κάποιες τεχνικές της σχεδίασης Γενικού Πλαισίου 
(Contextual Design), µε στόχο την καλύτερη κατανόηση και διατύπωση των αναγκών των χρηστών.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της σχεδίασης λαµβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές σχεδίασης ευχρηστίας 
(Usability Guidelines), µε στόχο τη δηµιουργία µιας εφαρµογής που θα παρέχει ευχρηστία, 
λειτουργικότητα και προσβασιµότητα σε όλους τους χρήστες.
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 1.  Εισαγωγή

     Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει επισκόπηση της εξέλιξης της τεχνολογίας εξατοµίκευσης 
περιεχοµένου από την εµφάνισή της µέχρι σήµερα. Στο πρώτο τµήµα του κεφαλαίου θα γίνει µια 
σύντοµη αναφορά στους λόγους που οδήγησαν στην ανάπτυξη της ιδέας της εξατοµίκευσης και στα 
σηµαντικότερα στάδια της εξέλιξής της. Στο δεύτερο τµήµα θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών 
εφαρµογών της εξατοµίκευσης, µε τα σηµαντικότερα παραδείγµατα σε διάφορα πεδία του 
Διαδικτύου.

 1.1   Ιστορική Εξέλιξη της Εξατοµίκευσης
Η ιδέα της εξατοµικευµένης παρουσίασης περιεχοµένου είχε διατυπωθεί ήδη από το 1990 (Bocker 
et al. 1990; Brusilovsky et al. 1993; de La Passardiere and Dufresne, 1992; Fischer et al., 1990; 
Kaplan et al. 1993). Ο αρχικός στόχος, ήταν το σύστηµα να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τον 
επισκέπτη µια ιστοσελίδας και µέσω ενός προσωπικού χαιρετισµού να δηµιουργήσει ένα 
περισσότερο οικείο και φιλικό περιβάλλον. Η αύξηση των διαθέσιµων δεδοµένων στον Παγκόσµιο 
Ιστό, οδήγησε στην αντιµετώπιση της εξατοµίκευσης ως ένα µέσο που θα καταστήσει την εύρεση 
των απαραίτητων πληροφοριών πιο εύκολη και γρήγορη για το µέσο χρήστη.
Η εξέλιξη της αρχικής ιδέας πραγµατοποιήθηκε µε πολύ αργούς ρυθµούς και µόλις στο τέλος της 
περασµένης δεκαετίας άρχισε να ενσωµατώνεται µε επιτυχία σε κάποιες ιστοσελίδες. Ακόµη και 
τότε όµως, αρκετοί ερευνητές που ασχολήθηκαν µε το θέµα θεώρησαν την ιδέα ανέφικτη (Berk, 
2003; Gaudin, 2003). Ο λόγος ήταν το µεγάλο κόστος υλοποίησης ενός αποδοτικού συστήµατος 
εξατοµίκευσης περιεχοµένου, σε αντιδιαστολή µε τα πρακτικά οφέλη που θα παρείχε και την 
αποδοχή που γνώριζε από τους  τελικούς χρήστες εκείνη την εποχή. Συγκεκριµένα, έρευνα που 
διενεργήθηκε το 2003 από την εταιρία Jupiter Research, έδειξε ότι µόλις το 14% των ερωτηθέντων 
χρηστών ισχυρίστηκε ότι η προσφορά εξατοµικευµένου περιεχοµένου και προτεινόµενων 
προϊόντων από ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα θα τους οδηγούσε σε περισσότερες αγορές, ενώ µόλις 
το 8% δήλωσε ότι θα επισκέπτεται συχνότερα µια ιστοσελίδα που θα του παρείχε εξατοµικευµένο 
περιεχόµενο (Jupiter Research, 2003).
Αυτή η στάση των χρηστών, θα µπορούσε να δικαιολογηθεί µε βάση την ελλειπή ανάπτυξη 
τεχνολογιών που θα καθιστούσαν αποτελεσµατικά τα συστήµατα εξατοµίκευσης, αλλά και την 
επιφυλακτικότητα που έδειχναν οι χρήστες να εµπιστευθούν προσωπικά τους δεδοµένα σε 
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Έτσι, αρκετά άρθρα εκείνων των χρόνων, βιάστηκαν να θεωρήσουν την 
ιδέα της εξατοµίκευσης ως υπερβολικά δαπανηρή και µη εφαρµόσιµη.
Οι εκτιµήσεις αυτές αποδείχθηκαν πολύ σύντοµα λανθασµένες. Η συνέχεια της έρευνας στον τοµέα 
αυτό και η ανάπτυξη νέων τεχνικών υλοποίησης, σε συνδυασµό µε την πρόοδο της τεχνολογίας, 
έφεραν τα συστήµατα εξατοµίκευσης και πάλι στο προσκήνιο, ιδιαίτερα µετά το 2006.
Χαρακτηριστικά, σε νέα έρευνα που έγινε το 2008 από την ίδια εταιρεία (Jupiter Research), τα 
αποτελέσµατα είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι, αν και το 48% των ερωτηθέντων χρηστών δήλωσε 
πως λόγω της τότε οικονοµικής κρίσης σκοπεύει να ελαττώσει τις ηλεκτρονικές του αγορές, 
εντούτοις, το 61% από αυτούς απάντησε πως είναι πιθανό να επηρεαστεί από προϊόντα που θα του 
προταθούν από εξατοµικευµένα ηλεκτρονικά καταστήµατα. Ακόµη, η ίδια έρευνα, έδειξε πως ένα 
ποσοστό 65% των χρηστών που συµµετείχαν σε αυτήν, λαµβάνουν σοβαρά υπόψιν τους τις 
εξατοµικευµένες προτάσεις που τους γίνονται πριν προβούν στην αγορά ενός νέου προϊόντος. 
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Τέλος, η έρευνα ολοκληρώνεται µε το συµπέρασµα πως “οι εξατοµικευµένες  υπηρεσίες θα γίνουν 
αναπόσπαστο κοµµάτι των ηλεκτρονικών καταστηµάτων µέσα στο 2009, λόγω της ποιοτικής 
αναβάθµισης που προσφέρουν στην εµπειρία ενός πελάτη κατά την πλοήγηση του σε αυτό” (New 
Study, 2009).
Η αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται η ιδέα της εξατοµίκευσης περιεχοµένου στο 
διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, εξηγείται ποικιλοτρόπως. Κάποιοι από τους λόγους που οδήγησαν 
σε αυτήν την αλλαγή είναι:

 Η συνεχής αύξηση των διαθέσιµων δεδοµένων στο διαδίκτυο και η επιτακτική ανάγκη για 
αποδοτικό φιλτράρισµα τους. 

 Η συνέχιση και εξέλιξη της έρευνας στον τοµέα αυτό, καθώς και η παράλληλη ανάπτυξη 
της τεχνολογίας, που οδήγησαν τα συστήµατα εξατοµίκευσης σε βελτίωση της 
λειτουργικότητας και της αποδοτικότητάς τους.

 Η εφαρµογή της εξατοµίκευσης µε ιδιαίτερη επιτυχία σε ιστοσελίδες µε περιεχόµενο πέραν 
του ηλεκτρονικού εµπορίου, όπως µηχανές αναζήτησης, εικονικά µουσεία και ψυχαγωγικές 
ιστοσελίδες.

 Ο µεγαλύτερος βαθµός ωριµότητας των χρηστών του διαδικτύου, που οδήγησε στην 
κατανόηση πως η εξατοµίκευση των ιστοσελίδων δεν αποτελεί απειλή για την ανωνυµία 
τους, αλλά βοηθητικό εργαλείο που διευκολύνει σηµαντικά την διαδικασία αναζήτησης των 
πληροφοριών που χρειάζονται, αλλά και την περιήγησή τους στο διαδίκτυο γενικότερα.

Σήµερα, η εφαρµογή συστηµάτων εξατοµίκευσης σε ιστοσελίδες, αποτελεί έναν από τους κλάδους 
που συγκεντρώνουν σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα στον τοµέα της επιστήµης του 
διαδικτύου, και θεωρείται µια ιδιαίτερα αποδοτική λύση στα προβλήµατα που απορρέουν από την 
πληθώρα διαθέσιµων πληροφοριών. Οι τεχνολογίες εξατοµίκευσης έχουν αναπτυχθεί σε µεγάλο 
βαθµό από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς και 
από αυτές που προσφέρουν ψυχαγωγικό περιεχόµενο στο διαδίκτυο. Τέλος, µε τη µετάβαση στο 
Web 3.0, η εξατοµίκευση αποτελεί µια από τις έννοιες κλειδιά της νέας τεχνολογίας και θα συνιστά 
βασικό χαρακτηριστικό του Διαδικτύου (Εικόνα 1).
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 1.2   Εφαρµογές της Εξατοµίκευσης στο Διαδίκτυο
Η εξατοµίκευση περιεχοµένου βρίσκει εφαρµογή σε διαφορετικούς τοµείς διαδικτυακών 
συστηµάτων. Ανάλογα µε το είδος της παρεχόµενης υπηρεσίας, η εξατοµίκευση εφαρµόζεται µε 
διαφορετικές µορφές. Για παράδειγµα, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα χρησιµοποιούν συστήµατα 
παραγωγής προτάσεων για προϊόντα που µπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες. Οι µηχανές 
αναζήτησης χρησιµοποιούν µεθόδους εξατοµίκευσης για να παρέχουν υποβοήθηση στις 
αναζητήσεις των χρηστών. Αντίθετα, σε ενηµερωτικές ιστοσελίδες, η εξατοµίκευση εφαρµόζεται 
συνήθως µε τη µορφή της επιλογής του περιεχοµένου που θα εµφανίζεται στον χρήστη µε βάση τα 
ενδιαφέροντα του.
Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι σηµαντικότερες εφαρµογές συστηµάτων 
εξατοµίκευσης στον Παγκόσµιο Ιστό, καθώς και τα σηµαντικότερα παραδείγµατα διαδικτυακών 
συστηµάτων που έχουν ενσωµατώσει συστήµατα εξατοµίκευσης περιεχοµένου µε επιτυχία. Θα 
παρουσιαστούν οι εφαρµογές της εξατοµίκευσης στον τοµέα του Ηλεκτρονικού Εµπορίου (e-
commerce), σε ιστοσελίδες ψυχαγωγικού περιεχοµένου, σε εικονικά µουσεία διαθέσιµα στο 
διαδίκτυο, σε µηχανές αναζήτησης, καθώς και κάποια ενδιαφέροντα παραδείγµατα από άλλους 
τοµείς.

 1.2.1   Ιστοσελίδες Ηλεκτρονικού Εµπορίου
Το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) σύµφωνα µε το λεξικό Ameris, ορίζεται ως “η αγορά και 
πώληση αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η µεταφορά κεφαλαίων µέσω ψηφιακών µέσων 
επικοινωνίας” (Goy, et.al., 2007, Ameris, 2005). Στην πράξη, ως ηλεκτρονικό εµπόριο νοείται το 
σύνολο των λειτουργιών  που επιτελούνται τόσο σε ενδοεταιρικό όσο και σε διεταιρικό επίπεδο για 
την πραγµατοποίηση εµπορικών πράξεων και οι οποίες διενεργούνται µε χρήση ψηφιακών µέσων. 
Ειδικότερα στο διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εµπόριο ξεκίνησε αποκλειστικά µε στόχο τη διαφήµιση 
των προϊόντων, ενώ οι υπόλοιπες διαδικασίες συνέχισαν να εκτελούνται µε παραδοσιακά µέσα 
όπως το τηλέφωνο και το ταχυδροµείο. Σύντοµα τα µέσα αυτά αντικαταστάθηκαν µε αντίστοιχα 
ψηφιακά και πλέον για τις περισσότερες υπηρεσίες, αλλά και αρκετά προϊόντα, ολόκληρη η 
εµπορική δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά µε ψηφιακά µέσα, από την 
παραγγελία µέχρι την πληρωµή και την παράδοση στον πελάτη (π.χ. µουσική, λογισµικό).
Το ηλεκτρονικό εµπόριο διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες:

• Business to Business e-commerce (B2B). Περιλαµβάνει τις εµπορικές συναλλαγές που 
διεξάγονται µεταξύ εταιριών.

• Business to Customer e-commerce (B2C). Περιλαµβάνει την αλληλεπίδραση µιας εταιρίας 
µε τους τελικούς της πελάτες.

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες που είναι οι πιο συνηθισµένες, τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσεται ακόµη το Customer to Customer (C2C), που αφορά απευθείας συναλλαγές µεταξύ 
φυσικών προσώπων, καθώς και το Government to Customer (G2C) που αφορά υπηρεσίες που 
παρέχονται από τις κυβερνήσεις προς του πολίτες.
Αν και τα τελευταία χρόνια η χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου έχει γίνει ιδιαίτερα δηµοφιλής, 
εντούτοις παρουσιάζει κάποια σηµαντικές αδυναµίες. Μία από αυτές είναι ότι το ηλεκτρονικό 
εµπόριο βασίζεται σε µηχανισµούς που υποφέρουν από έλλειψη στόχευσης. Η απουσία πωλητών 
οδηγεί στην προσέγγιση “one-size-fits-all”, δηλαδή ένα µέγεθος ταιριάζει για όλους. Η προσέγγιση 
αυτή έχει ως αποτέλεσµα όλοι οι πελάτες να αντιµετωπίζονται µε τα ίδια κριτήρια χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες και οι προτιµήσεις καθενός.
Ακόµη ένα πρόβληµα του ηλεκτρονικού εµπορίου έχει να κάνει µε τη πληθώρα των 
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προσφερόµενων προϊόντων. Η έλλειψη ανάγκης εκθεσιακού χώρου έχει ως αποτέλεσµα τα 
ηλεκτρονικά καταστήµατα να εµπορεύονται µεγάλη ποικιλία διαφορετικών προϊόντων, κάτι που δε 
θα ήταν εφικτό σε ένα φυσικό κατάστηµα. Παρά τα προφανή πλεονεκτήµατα, η συγκέντρωση 
µεγάλου όγκου προϊόντων σε ένα κατάστηµα καθιστά δύσκολη για τον χρήστη την εύρεση αυτού 
που αναζητά.
Μία λύση που προτείνεται για τα προβλήµατα αυτά είναι η εφαρµογή συστηµάτων εξατοµίκευσης 
περιεχοµένου. Τα συστήµατα αυτά µπορούν να προσοµοιάσουν σε µεγάλο βαθµό την 
αλληλεπίδραση µε τον πωλητή σε ένα φυσικό κατάστηµα, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν την 
πλοήγηση σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα και την αναζήτηση προϊόντων. Σκοπός τους είναι να 
προτείνουν προϊόντα που θα ταιριάζουν στις απαιτήσεις και τις προτιµήσεις του χρήστη. Για να 
επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η συλλογή πληροφοριών γύρω από το γνωστικό επίπεδο του 
χρήστη, τα ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις του, τις ανάγκες και τους στόχους του. Έχοντας 
συλλέξει τις παραπάνω πληροφορίες τα συστήµατα εξατοµίκευσης είναι σε θέση να δηµιουργήσουν 
το προφίλ ενός χρήστη και µε βάση αυτό να παράγουν κατάλληλες προτάσεις.
Οι ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου ήταν από τις πρώτες που προσπάθησαν να εφαρµόσουν 
συστήµατα παραγωγής προτάσεων. Σήµερα, πολλές από αυτές χρησιµοποιούν τέτοια συστήµατα µε 
µεγάλη επιτυχία και αποτελούν παράδειγµα ως προς τις δυνατότητες που προσφέρουν τα 
συστήµατα εξατοµίκευσης περιεχοµένου. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ηλεκτρονικού 
καταστήµατος που έχει εφαρµόσει µε επιτυχία σύστηµα παραγωγής προτάσεων είναι το 
Amazon.com (Εικόνα 2). Το Amazon είναι ένα ηλεκτρονικό πολυκατάστηµα µε µεγάλη ποικιλία 
διαφορετικών ειδών. Λόγω του εύρους, της ποικιλίας και της ποσότητας των διαθέσιµων προϊόντων 
είναι αρκετά δύσκολο για κάποιον χρήστη να βρει εύκολα αυτό που αναζητά. Για το λόγο αυτό η 
συγκεκριµένη ιστοσελίδα ήταν από τις πρώτες που εφάρµοσαν σύστηµα παραγωγής προτάσεων. 
Το σύστηµα εξατοµίκευσης του Amazon, λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν ο χρήστης είναι 
εγγεγραµµένος στην ιστοσελίδα ή όχι. Στη περίπτωση που πρόκειται για απλό επισκέπτη, οι 
προτάσεις παράγονται µε βάση το πρόσφατο ιστορικό επισκέψεων του. Στην περίπτωση εγγραφής, 
δηµιουργείται ένα πολύ πιο ακριβές προφίλ του χρήστη, που αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα και 
τις προτιµήσεις του. Αµέσως µετά την εγγραφή ενός νέου χρήστη, ζητείται από αυτόν να 
αξιολογήσει µερικά προϊόντα που κατέχει ή γνωρίζει, ώστε να δηµιουργηθεί το αρχικό του προφίλ.

Εικόνα 2: Η αρχική σελίδα του amazon.com
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Μετά από αυτήν τη διαδικασία το σύστηµα είναι σε θέση να αρχίσει να προτείνει αντικείµενα που 
είναι πιθανό να ενδιαφέρουν το χρήστη . Το προφίλ κάθε χρήστη συντηρείται τακτικά και 
ανανεώνεται σύµφωνα µε τις πρόσφατε αγορές και αναζητήσεις που κάνει, καθώς και µε βάση τις 
σελίδες των προϊόντων που επισκέπτεται.
Οι προτάσεις της αρχικής σελίδας του Amazon, διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Το 
πρώτο τµήµα των προτάσεων αφορά σελίδες προϊόντων που επισκέπτονται συχνότερα χρήστες µε 
παρόµοια ενδιαφέροντα. Αυτές οι προτάσεις βασίζονται σε προϊόντα για τα οποία έχει δείξει 
ενδιαφέρον ο χρήστης στο παρελθόν. Το δεύτερο τµήµα των προτάσεων, παρουσιάζει προϊόντα που 
έχουν αγοράσει χρήστες οι οποίοι έχουν κάνει παρόµοιες αναζητήσεις µε αυτές που υπάρχουν στο 
ιστορικό του χρήστη (Εικόνα 3). Τέλος, στην αρχική σελίδα, παρουσιάζονται προτάσεις για κάθε 
διαφορετική κατηγορία προϊόντων για την οποία έχει δείξει ενδιαφέρον ο χρήστης στο παρελθόν. Ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει το λόγο για τον οποίο του προτείνονται τα προϊόντα και να 
διορθώσεις όποιες προτάσεις νοµίζει ότι δεν τον αφορούν.

Το σύστηµα εξατοµίκευσης του Amazon επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό και τη σελίδα ενός προϊόντος. 
Στη σελίδα προϊόντος εµφανίζονται τα χαρακτηριστικά του, πληροφορίες για τη διαθεσιµότητα και 
φωτογραφίες του αντικειµένου. Ακόµη κάθε χρήστης µπορεί να δει την αξιολόγηση και την κριτική 
άλλων χρηστών για το προϊόν, καθώς και τις απόψεις ειδικών στην αντίστοιχη κατηγορία. Στο 
χρήστη προτείνονται αντικείµενα που έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά µε το προϊόν της σελίδας, 
καθώς και αυτά που αγοράζονται συχνά µαζί µε αυτό, από άλλους χρήστες. Τέλος, ο χρήστης 
µπορεί να δει τις τελικές αγορές που πραγµατοποίησαν χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το 
συγκεκριµένο προϊόν στο παρελθόν (Εικόνα 4). 
Συνολικά, το Amazon έχει ενσωµατώσει στην ιστοσελίδα του ένα πρωτοποριακό σύστηµα 
εξατοµίκευσης, που έχει τη δυνατότητα να παράγει προτάσεις µε µεγάλη πιθανότητα να 
ενδιαφέρουν τον χρήστη που απευθύνονται. Όσο περισσότερο χρησιµοποιεί ένας χρήστης τη 
συγκεκριµένη ιστοσελίδα για έρευνα αγοράς ή για αγορές, το προφίλ του βελτιώνεται 
προσεγγίζοντας σε µεγάλο βαθµό τις πραγµατικές ανάγκες και απαιτήσεις του. 
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Πρόκειται για το καλύτερο παράδειγµα των λειτουργιών που µπορεί να προσφέρει η εφαρµογή της 
εξατοµίκευσης σε µια ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εµπορίου.
Στον ελληνικό χώρο παρά την ιδιαίτερα ανάπτυξη που γνωρίζει το ηλεκτρονικό εµπόριο τα 
τελευταία χρόνια, η χρήση συστηµάτων εξατοµίκευσης δεν έχει διαδοθεί ικανοποιητικά. Λίγα µόλις 
ηλεκτρονικά καταστήµατα, προσφέρουν προτάσεις προς τους χρήστες (π.χ. multirama.gr), οι οποίες 
στη πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν ανταποκρίνονται στις προτιµήσεις των εκάστοτε πελατών.

 1.2.2   Ιστοσελίδες Ψυχαγωγικού Περιεχοµένου
Ένα σηµαντικό κοµµάτι της δραστηριότητας ενός χρήστη στο διαδίκτυο έχει να κάνει µε την 
ψυχαγωγία. Από την γέννηση του Παγκόσµιου Ιστού αναπτύχθηκαν ιστοσελίδες ψυχαγωγικού 
περιεχοµένου καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών. Σήµερα τέτοιου είδους ιστοσελίδες δίνουν 
τη δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να ακούσουν µουσική, να παρακολουθήσουν ταινίες 
ή βίντεο διαφόρων ειδών, να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά προγράµµατα ζωντανά ή 
µαγνητοσκοπηµένα ή να παίξουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. 
Από τις ιστοσελίδες ψυχαγωγικού περιεχοµένου, οι πιο δηµοφιλείς είναι αυτές που δίνουν τη 
δυνατότητα στον χρήστη να δηµοσιοποιήσει και να µοιραστεί µε άλλους τη µουσική και τα βίντεο 
που του αρέσουν. Ιστοσελίδες όπως το youtube.com βρίσκονται σταθερά στις πρώτες προτιµήσεις 
των χρηστών του Παγκόσµιου Ιστού. Αποτέλεσµα της αυξηµένης επισκεψιµότητας που 
παρουσιάζουν τέτοιες ιστοσελίδες, είναι να περιέχουν και µεγάλο όγκο περιεχοµένου. 
Ενδεικτικά, η ιστοσελίδα youtube.com, ιδρύθηκε το 2005 και µέσα σε πέντε χρόνια έχει φτάσει να 
διαθέτει πάνω από εκατό εκατοµµύρια βίντεο χρηστών, ενώ σύµφωνα µε τους υπεύθυνους της 
ιστοσελίδας κάθε λεπτό προστίθενται περισσότερες από εικοσιτέσσερις ώρες νέου υλικού. 
Ειδικότερα, η δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες να ανεβάσουν µόνοι τους το υλικό που 
επιθυµούν, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την κατηγοριοποίηση και οργάνωση του περιεχοµένου. 
Για το λόγο αυτό οι ιστοσελίδες αυτού του τύπου ήταν από τις πρώτες που προσπάθησαν να 
ενσωµατώσουν συστήµατα εξατοµίκευσης περιεχοµένου. Τα συστήµατα αυτά, προσπαθούν µέσα 
από τη δραστηριότητα του χρήστη να µάθουν τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντά του, µε στόχο 
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να αυξηθεί η πιθανότητα ο χρήστης να βρει κάτι που τον ενδιαφέρει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Θα παρουσιαστούν δύο ενδεικτικές ιστοσελίδες ψυχαγωγικού περιεχοµένου, που κάνουν χρήστη 
συστήµατος εξατοµίκευσης του περιεχοµένου τους. Πρόκειται για την ιστοσελίδα youtube.com, 
που αναφέρθηκε και προηγουµένως, και την ιστοσελίδα last.fm.
Η ιστοσελίδα youtube.com, είναι µια από τις πιο δηµοφιλείς ιστοσελίδες ψυχαγωγικού 
περιεχόµενου. Στόχος της είναι να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να µοιραστεί τα βίντεο που 
επιθυµεί µε άλλους χρήστες στο διαδίκτυο (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Η αρχική σελίδα του youtube.com µε τις προτάσεις προς το χρήστη

Η διαδικασία παραγωγής προτάσεων λειτουργεί σε 2 διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο λειτουργεί 
ανεξάρτητα µε το αν ο χρήστης είναι εγγεγραµµένος και συνδεδεµένος στην ιστοσελίδα . 
Παρακολουθώντας απλά ένα βίντεο σαν ανώνυµος επισκέπτης, το σύστηµα παράγει προτάσεις 
βασιζόµενο αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά του βίντεο, τις εµφανίσεις και τις αξιολογήσεις του 
από άλλους χρήστες (Εικόνα 6). 
Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να εντοπίσει άµεσα κάποια βίντεο που σχετίζονται µε αυτό 
που µόλις παρακολούθησε. Ακόµη, συλλέγοντας στοιχεία µέσω cookies, µπορεί να προτείνει 
κάποια βίντεο που παρουσιάζουν οµοιότητες µε αυτά που έχει παρακολουθήσει ο χρήστης κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων του επισκέψεων. Οι προτάσεις αυτές βέβαια δεν παρουσιάζουν µεγάλη 
ακρίβεια.
Στην περίπτωση που ένας χρήστης πραγµατοποιήσει εγγραφή στην ιστοσελίδα, τότε αυτοµάτως 
κρατείται ένα αρχείου ιστορικού, που περιέχει όλα τα βίντεο που έχει παρακολουθήσει. Με τον 
τρόπο αυτό δηµιουργείται το προφίλ του χρήστη, το οποίο ενηµερώνεται συνεχώς. Οι προτάσεις 
παράγονται µε βάση το ιστορικό και παρουσιάζουν αρκετά µεγάλη ακρίβεια ως προς τις 
προτιµήσεις του χρήστη. Σε αυτήν την περίπτωση, οι προτάσεις παρουσιάζονται στην αρχική 
σελίδα, αµέσως µετά την είσοδο του χρήστη. 
Σηµαντικό στοιχείο του συστήµατος εξατοµίκευσης της ιστοσελίδας youtube, είναι ότι για κάθε 
πρόταση παρέχεται και η αντίστοιχη αιτιολόγηση. Η µορφή της αιτιολόγησης είναι ένας σύνδεσµος 
προς κάποιο βίντεο που υπάρχει στο ιστορικό του χρήστη και το οποίο συντέλεσε περισσότερο σε 
κάθε πρόταση.
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Εικόνα 6: Προτάσεις του youtube.com στη σελίδα των βίντεο

Η δεύτερη ιστοσελίδα ψυχαγωγικού περιεχοµένου που έχει εφαρµόσει σύστηµα εξατοµίκευσης 
είναι το ραδιόφωνο last.fm. Η ιστοσελίδα “last.fm” αποτελεί ένα πολύ δηµοφιλές διαδικτυακό 
ραδιόφωνο. Αριθµεί περισσότερους από 40 εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες προερχόµενους από 
πάνω από 200 διαφορετικές χώρες. Για κάθε νέο χρήστη που εγγράφεται δηµιουργείται ένα προφίλ. 
Το προφίλ αυτό περιέχει τις µουσικές του προτιµήσεις και µε βάση αυτές το σύστηµα παράγει 
προτάσεις στοχευµένες σε κάθε χρήστη.
Η διαδικασία της εξατοµίκευσης γίνεται µε τη χρήση συνεργατικού φιλτραρίσµατος (collaborative 
filtering), λαµβάνοντας υπόψη και τις προτιµήσεις χρηστών µε παρόµοια µουσικά ακούσµατα. 
Αµέσως µετά την εγγραφή του, κάθε νέος χρήστης καλείται να εισάγει τα ονόµατα κάποιων 
καλλιτεχνών που του αρέσουν. Με βάση αυτά το σύστηµα αρχικοποιεί το “µουσικό προφίλ” του 
χρήστη και ξεκινά να προτείνει νέους καλλιτέχνες που είναι πιθανό να τον ενδιαφέρουν. Για κάθε 
πρόταση υπάρχει επεξήγηση µε βάση ποιο κριτήριο επιλέχθηκε (Εικόνα 7).

Εικόνα 7: Προτάσεις της ιστοσελίδας last.fm
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Ο χρήστης έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, όπου µπορεί να δει τους καλλιτέχνες που έχει ήδη 
προσθέσει (Εικόνα 8). Μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάποιους, να επισηµάνει κάποια 
κοµµάτια ως “αγαπηµένα” ή να προσθέσει tags. Με τον τρόπο αυτό έχει άµεση πρόσβαση στο 
προφίλ του και µπορεί να το βελτιώσει ή να το εµπλουτίσει όποτε επιθυµεί. 
Ακόµη, κατά την αναπαραγωγή ενός προτεινόµενου µουσικού κοµµατιού, ο χρήστης µπορεί να το 
αξιολογήσει θετικά ή αρνητικά. Η ανατροφοδότηση αυτή, δίνει τη δυνατότητα στο σύστηµα να 
εµπλουτίζει και να ενηµερώνει τα προφίλ, ώστε να γίνουν περισσότερο ακριβή και να βοηθούν 
στην παραγωγή προτάσεων που θα παρουσιάζουν µεγαλύτερη πιθανότητα να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις του χρήστη.

Εικόνα 8: Ενδεικτικό προφίλ χρήστη της ιστοσελίδας last.fm

 1.2.3   Εικονικά Μουσεία
Ένα σηµαντικό κοµµάτι του διαδικτύου, που µπορεί να συνδυάσει την ψυχαγωγία και την 
απόκτηση γνώσεων, είναι τα εικονικά µουσεία. Τα µουσεία ανέκαθεν είχαν µεγάλη σηµασία για τις 
κοινωνίες, καθώς διέθεταν δείγµατα της πολιτιστικής κληρονοµιάς της ανθρωπότητας. Ένα βασικό 
πρόβληµα που αντιµετώπιζαν τα παραδοσιακά µουσεία ήταν η διασπορά τους σε όλα τα µέρη του 
κόσµου. Για έναν ερευνητή ήταν πολύ δύσκολο να επισκεφθεί µουσεία που πιθανόν να βρίσκονται 
πολύ µακριά από τον τόπο διαµονής του, ώστε να µελετήσει τα αντικείµενα που τον ενδιαφέρουν. 
Ακόµη ένα σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα παραδοσιακά µουσεία είναι η έλλειψη 
χώρου. Συχνά τα εκθέµατα είναι πολύ περισσότερα ή µεγαλύτερα από τον διαθέσιµο χώρο, µε 
αποτέλεσµα πολλά από αυτά να βρίσκονται για πολλά χρόνια σε αποθήκες µακριά από το κοινό.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου ώθησε στον σχεδιασµό εικονικών µουσείων. Τα 
πρώτα εικονικά µουσεία δεν παρείχαν πολλές δυνατότητες, εκτός από κάποιες ενδεικτικές 
φωτογραφίες των αντικειµένων που παρουσίαζαν και την περιγραφή των χαρακτηριστικών και της 
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ιστορίας τους. Σήµερα µε τη βοήθεια τεχνολογίας εικονικής και προσαυξηµένης πραγµατικότητας, 
τα εικονικά µουσεία επιτρέπουν στους επισκέπτες να περιηγηθούν στους χώρους τους και να 
µελετήσουν τα εκθέµατα προσφέροντάς τους εµπειρία ανάλογη των πραγµατικών µουσείων. Η 
απεικόνιση των αντικειµένων µπορεί να είναι τρισδιάστατη µε µεγάλο βαθµό ρεαλισµού και 
λεπτοµερειών, καθιστώντας δυνατή τη µελέτη τους από απόσταση. Ταυτόχρονα, ο απεριόριστος 
χώρος ενός εικονικού µουσείου, δίνει τη δυνατότητα για την προβολή ακόµη και των  εκθεµάτων 
που βρίσκονται αποθηκευµένα.
Η εξέλιξη των εικονικών µουσείων, έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση της ποσότητας και της 
ποικιλίας των εκθεµάτων. Τα εκθέµατα αυτά συνοδεύονται συνήθως από ένα πλήθος δεδοµένων 
και σηµασιολογικά πλούσιων µεταδεδοµένων, τα οποία βρίσκονται αποθηκευµένα σε ετερογενείς 
διασκορπισµένες βάσεις δεδοµένων. Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης 
µηχανισµών που θα βοηθούν στην κατηγοριοποίηση και στην οργάνωση των εκθεµάτων και των 
πληροφοριών που τα συνοδεύουν, καθώς και η σύνδεσή τους, µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ενδιαφεροµένων σε αυτά.
Ένα µουσείο µπορεί να απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να περάσουν ευχάριστα τον χρόνο 
τους και να ψυχαγωγηθούν περιηγούµενοι στα εκθέµατά του. Παράλληλα όµως µπορεί να αποτελεί 
πηγή σηµαντικών γνώσεων και αναπόσπαστο τµήµα της δουλειάς για κάποιους άλλους. Η 
δυνατότητα να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα αυτές οι δύο οµάδες χρηστών αποτελεί µια πρόκληση 
στο σχεδιασµό εικονικών µουσείων. 
Τόσο η υπερπληθώρα δεδοµένων, όσο και ο διττός τους χαρακτήρας κάνει τα εικονικά µουσεία 
ιδιαίτερα ελκυστικά για την εφαρµογή συστηµάτων εξατοµίκευσης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 
δυνατή η καλύτερη οργάνωση του περιεχοµένου και θα καθίσταται πιο εύκολο για τον επισκέπτη 
να βρει τα εκθέµατα που τον ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα, ανάλογα µε τις προτιµήσεις του χρήστη, το 
σύστηµα θα µπορεί να του προσφέρει διαφορετικό επίπεδο πληροφοριών.
Οι πρώτες προσπάθειες για την εφαρµογή συστηµάτων εξατοµίκευσης σε µουσεία στο διαδίκτυο 
ξεκίνησαν την δεκαετία του '90. Ένα από το πρώτα συστήµατα ήταν το ILEX (Hitzeman et al., 
1997; Oberlander et al., 1997). Το σύστηµα αυτό δηµιουργούσε αυτόµατα περιγραφές για τα 
αντικείµενα, βασιζόµενο στην εµπειρία του χρήστη και το ιστορικό της δραστηριότητάς του.
Ένα αντίστοιχο σύστηµα χρησιµοποιήθηκε από το Carrara Marble Museum το 1998 (Paternò & 
Mancini, 1999) Το σύστηµα αυτό εµφανίζει ένα παράθυρο µε πρόσθετες πληροφορίες για τα 
αντικείµενα που µελετούσε ο χρήστης. Πολλές από τις πληροφορίες βασίζονται στα αντικείµενα 
που έχει ήδη µελετήσει κάνοντας τους απαραίτητους συσχετισµούς. Ένα ενδιαφέρον 
χαρακτηριστικό αυτής της υλοποίησης είναι ότι ο επισκέπτης κατά την είσοδο του στο Εικονικό 
Μουσείο καλείται να επιλέξει τι τύπος χρήστη είναι (Εικόνα 9). 
Οι διαθέσιµες επιλογές είναι τέσσερις, τουρίστας, φοιτητής τέχνης, ειδικός ή να επιλέξει ο ίδιος τα 
χαρακτηριστικά του. Κάθε τύπος χρήστη ορίζεται από δύο χαρακτηριστικά, το βαθµό της 
λεπτοµέρειας και τον τρόπο πρόσβασης στην πληροφορία (Fantoni, 2003).Τα πρότυπα των 
χρηστών σχεδιάστηκαν µε βάση την εµπειρία από τους συνηθισµένους επισκέπτες του µουσείου. 
Έτσι αν ο χρήστης επιλέξει τον τύπο “τουρίστας” οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα εκθέµατα 
είναι γενικές, ενώ κατά την πλοήγηση χρησιµοποιούνται διαδραστικοί χάρτες. Αντίθετα, αν ένας 
χρήστης επιλέξει το πρότυπο του ειδικού, θα λάβει εκτεταµένες πληροφορίες και θα έχει τη 
δυνατότητα να πλοηγηθεί µε τη χρήση µηχανής αναζήτησης.
Η πιο εξελιγµένη ερευνητική προσπάθεια στον τοµέα της εξατοµίκευσης των εικονικών µουσείων 
είναι το “CHIP project” (Cultural Heritage Information Personalization). Πρόκειται για µια 
προσπάθεια εφαρµογής τεχνολογίας σηµασιολογικών δικτύων για την παροχή εξατοµικευµένων 
υπηρεσιών σε ψηφιακά µουσεία (Aroyo et. al., 2007).

19



Εικόνα 9: Επιλογή τύπου χρήστη στο εικονικό µουσείο  Carrara Marble Museum

Το σύστηµα εφαρµόστηκε χρησιµοποιώντας τη βάση δεδοµένων των έργων του µουσείου 
Rijksmuseum του Άµστερνταµ. Η παραγωγή των προτάσεων γίνεται µε βάση δυο κριτήρια:

 τις σηµασιολογικές διασυνδέσεις µεταξύ των εκθεµάτων

 το βαθµό ενδιαφέροντος του χρήστη για κάθε έκθεµα

(Roes et. al., 2009)
Μια δοκιµαστική έκδοση του συστήµατος βρίσκεται διαθέσιµη στο διαδίκτυο. Αρχικά στον χρήστη 
παρουσιάζονται κάποια αντιπροσωπευτικά έργα τα οποία καλείται να αξιολογήσει. Η αξιολόγηση 
µπορεί να γίνει είτε συνολικά για το έργο, είτε τµηµατικά για κάθε χαρακτηριστικό. Η αξιολόγηση 
γίνεται στην κλίµακα από ένα έως πέντε και αντιστοιχεί στις εκφράσεις:

1. Το µισώ
2. Δεν µου αρέσει
3. Είναι εντάξει 
4. Μου αρέσει
5. Μου αρέσει πολύ

Για παράδειγµα, για ένα έργο ο επισκέπτης µπορεί να αξιολογήσει τον καλλιτέχνη, το καλλιτεχνικό 
ρεύµα, τα θέµατα που απεικονίζονται, τα υλικά και την τεχνοτροπία που χρησιµοποιήθηκαν. Κάθε 
ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά ονοµάζεται “θέµα” (Εικόνα 10). Η αξιολόγηση του χρήστη για 
κάθε θέµα αποθηκεύεται και µπορεί να αλλαχτεί αν ο χρήστης το επιθυµεί. Με βάση τις 
αξιολογήσεις παράγονται προτάσεις για έργα που µπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη. Ο χρήστης 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια από τα θέµατα που έχει βαθµολογήσει θέλει να ληφθούν 
υπόψη για την παραγωγή των προτάσεων. Ταυτόχρονα προτείνονται στο χρήστη νέα θέµατα που 
σχετίζονται µε αυτά που έχει βαθµολογήσει και µπορεί να τον ενδιαφέρουν (Εικόνα 11).
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Εικόνα 10: Αξιολόγηση επιµέρους χαρακτηριστικών έργου τέχνης (CHIP Project)

Εικόνα 11: Προτάσεις έργων τέχνης που είναι πιθανό να ενδιαφέρουν το χρήστη
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Το δεύτερο σηµαντικό χαρακτηριστικό του συστήµατος είναι η παραγωγή εικονικών ξεναγήσεων. 
Οι ξεναγήσεις αυτές γίνονται µε τη µορφή ενός δισδιάστατου χάρτη του µουσείου. Το σύστηµα 
παράγει αυτόµατα µια διαδροµή µε προτεινόµενα έργα την οποία ο χρήστη µπορεί να ακολουθήσει 
(Εικόνα 12). Παράλληλα, προσφέρεται η δυνατότητα στον χρήστη να προσθέσει τα έργα που 
επιθυµεί στις διαδροµές αυτές. Τα έργα εµφανίζονται ως µικρογραφίες πάνω στην κάτοψη του 
µουσείου, και επιτρέπουν στον χρήστη επιλέγοντάς τα να δει περισσότερες λεπτοµέρειες και να τα 
αξιολογήσει. Οι εικονικές ξεναγήσεις προσφέρονται και µέσω της λειτουργίας “timeline”, 
ταξινοµώντας τα έργα κατά χρονολογική σειρά µε βάση τη δηµιουργία τους.

Εικόνα 12: Προτεινόµενη εικονική ξενάγηση (CHIP Project)

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του CHIP έχουν δείξει σηµαντική βελτίωση της 
λειτουργικότητας για αρχάριους χρήστες. Αντίθετα για τους έµπειρους χρήστες δεν παρουσιάστηκε 
σηµαντική αλλαγή στην χρήση του εικονικού µουσείου (Wang et. al., 2007). Τα αποτελέσµατα 
αυτά είναι αναµενόµενα, καθώς η διαµόρφωση προτάσεων µε βάση την άποψη του κοινού, που 
στην πλειοψηφία του αποτελείται από άτοµα χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις στο αντικείµενο, είναι 
λογικό να µην προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες για τους χρήστες µε ανώτερο γνωστικό επίπεδο.

 1.2.4   Μηχανές Αναζήτησης
Ένας από τους πιο δηµοφιλείς τρόπους εύρεσης δεδοµένων στον Παγκόσµιο Ιστό είναι η χρήση 
µηχανών αναζήτησης. Ο χρήστης µπορεί να θέσει ένα “ερώτηµα” (query) στη µηχανή αναζήτησης 
της επιλογής του, χρησιµοποιώντας µια ή περισσότερες λέξεις κλειδιά. Το αποτέλεσµα θα είναι 
ένας αριθµός ιστοσελίδων, µε τη µορφή συνδέσµων, ταξινοµηµένες µε βάση τη πιθανότητα να 
ανταποκρίνονται στην αναζήτηση του χρήστη. Η λειτουργία αυτή βασίζεται σε τεχνικές Ανάκτησης 
Γνώσης (Information Retrieval).
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Οι µηχανές αναζήτησης ακολουθούν µια εξελικτική πορεία. Από το 1990 και την πρώτη 
προσπάθεια (Archie) µέχρι τις σηµερινές εξελίξεις έχουν επέλθει σηµαντικές αλλαγές. Το κυρίαρχο 
ζήτηµα για την πρώτη γενιά µηχανών αναζήτησης ήταν να προσθέσουν στο ευρετήριο τους όσο το 
δυνατόν περισσότερες ιστοσελίδες. Με την δηµιουργία των spiders το ζήτηµα αυτό επιλύθηκε και η 
έρευνα στράφηκε στην ταχύτητα απόκρισης και στην ακρίβεια των αποτελεσµάτων. Σήµερα παρότι 
τα ζητήµατα αυτά έχουν αντιµετωπιστεί ικανοποιητικά, η αλµατώδης αύξηση του όγκου των 
διαθέσιµων δεδοµένων στο διαδίκτυο, έχει δηµιουργήσει νέες προκλήσεις στο σχεδιασµό µηχανών 
αναζήτησης. Είναι εµφανές ότι χιλιάδες διαφορετικοί χρήστες που κάνουν το ίδιο ερώτηµα στην 
µηχανή αναζήτησης δεν µπορεί να καλυφθούν µε τις ίδιες απαντήσεις. Η αντιµετώπιση “one-size-
fits-all” δεν είναι ικανή να αντιµετωπίσει τις ανάγκες των χρηστών και η ενσωµάτωση συστηµάτων 
εξατοµίκευσης αποτελεί µονόδροµο. 
Μια µηχανή αναζήτησης που γνωρίζει τα ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις ενός χρήστη, µπορεί να 
φιλτράρει τα αποτελέσµατα και να προτείνει αυτά που θεωρεί πιο πιθανό να του ταιριάζουν. Για 
παράδειγµα η αναζήτηση του όρου “προγράµµατα” στη δηµοφιλή µηχανή αναζήτησης Google, στις 
πρώτες δύο σελίδες επιστρέφει αποτελέσµατα για Προγράµµατα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
προγράµµατα για οικονοµικές επιδοτήσεις, προγράµµατα εθελοντικής εργασίας καθώς και 
προγράµµατα σπουδών. Γνωρίζοντας ότι ένας χρήστης ασχολείται µε τα οικονοµικά ή κάποιος 
άλλος ενδιαφέρεται για σπουδές, η µηχανή αναζήτησης θα µπορούσε να προσφέρει σε κάθε έναν 
από αυτούς διαφορετικό σετ αποτελεσµάτων. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης θα ήταν πιο πιθανό να 
βρει αυτό που αναζητά σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Για την ενσωµάτωση συστηµάτων εξατοµίκευσης στις µηχανές αναζήτησης χρησιµοποιούνται 
µέθοδοι φιλτραρίσµατος βάση περιεχοµένου (content-based) και συνεργατικού φιλτραρίσµατος 
(collaborative filtering). Στην πρώτη περίπτωση, που είναι η πιο δηµοφιλής, “τα περιεχόµενα των 
εγγράφων χρησιµοποιούνται για να δηµιουργηθεί µια αναπαράσταση, η οποία χρησιµοποιείται από 
το σύστηµα για να προταθούν αποτελέσµατα στον χρήστη σαν απάντηση στην ερώτησή του” 
(Micarelli et. al., 2007). 
Στην περίπτωση του συνεργατικού φιλτραρίσµατος, το προφίλ κάθε χρήστη συγκρίνεται µε τα 
υπόλοιπα ώστε να βρεθούν οµοιότητες. Στη συνέχεια τα προτεινόµενα αποτελέσµατα παράγονται 
µε βάση τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται συχνά οι χρήστες που παρουσιάζουν κοινές προτιµήσεις 
και ενδιαφέροντα.
Η πιο δηµοφιλής µηχανή αναζήτησης είναι η Google, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια εφαρµόζει 
σύστηµα εξατοµίκευσης της αναζήτησης. Η εξατοµίκευση των αναζητήσεων στο google.com 
γίνεται µε δύο µορφές, την αυτόµατη συµπλήρωση των ερωτηµάτων και το φιλτράρισµα των 
αποτελεσµάτων.
Στην πρώτη περίπτωση, όταν ο χρήστης συµπληρώσει µερικά γράµµατα από το ερώτηµα που θέλει 
να κάνει, το σύστηµα αυτόµατα του προτείνει κάποια έτοιµα ερωτήµατα (Εικόνα 13). Τα 
ερωτήµατα αυτά µπορεί να είναι δηµοφιλή µεταξύ του συνόλου των χρηστών ή να προέρχονται 
από το ιστορικό του χρήστη. 

Εικόνα 13: Υποβοήθηση ερωτηµάτων στη µηχανή αναζήτησης Google
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Η µέθοδος αυτή παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήµατα:
 Εξοικονόµηση χρόνου. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο µέσω της ελάττωσης της ανάγκης για 
πληκτρολόγηση, όσο και µέσα της ευκολίας επανάληψης ερωτηµάτων που ο χρήστης έχει 
κάνει στο παρελθόν.

 Αποφυγή λαθών. Το σύστηµα είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται απλά ορθογραφικά λάθη και 
να προτείνει τη σωστή ορθογραφία τους.

 Βελτίωση της απόδοσης των ερωτηµάτων. Προτείνοντας δηµοφιλείς ερωτήσεις το σύστηµα 
µπορεί να βοηθήσει τον χρήστη να διατυπώσει το ερώτηµά του µε έναν τρόπο που έχει 
αποδειχθεί αποδοτικός για πολλούς χρήστες. 

Η δεύτερη µορφή της εξατοµίκευσης στη µηχανή αναζήτησης Google είναι το φιλτράρισµα των 
αποτελεσµάτων. Το σύστηµα διατηρεί ιστορικό µε τα παλαιότερα ερωτήµατα του χρήστη και µέσα 
από αυτά φτιάχνει ένα προφίλ που αντικατοπτρίζει τα ενδιαφέροντα του. Με βάση αυτό το προφίλ, 
φιλτράρονται τα αποτελέσµατα µιας αναζήτησης µε αποτέλεσµα κάθε χρήστης να παίρνει ένα 
διαφορετικό σετ αποτελεσµάτων, στοχευµένο περισσότερο γύρω από τα πεδία ενδιαφέροντός του. 
Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται ανεξάρτητα µε το αν ο χρήστης είναι εγγεγραµµένος στο σύστηµα 
ή όχι. Η διαφορά εντοπίζεται στην ακρίβεια των αποτελεσµάτων, αφού για έναν µη εγγεγραµµένο 
χρήστη το προφίλ δηµιουργείται µε βάση το ιστορικό ερωτηµάτων των τελευταίων 180 ηµερών, 
ενώ στην αντίθετη περίπτωση χρησιµοποιείται ολόκληρο το ιστορικό (Εικόνα 14).
Αν και η εξατοµίκευση έχει αρχίσει να εφαρµόζεται σε αρκετές µηχανές αναζήτησης, η χρήση της 
είναι ακόµη σε πρώιµο στάδιο και η πλήρης ενσωµάτωση της σε τέτοια συστήµατα αποτελεί το 
σηµαντικότερο πεδίο έρευνας στην εξέλιξη των µηχανών αναζήτησης.

Εικόνα 14: Σύγκριση εξατοµικευµένης αναζήτησης για εγγεγραµένους και µη εγγεγραµένους  χρήστης του  
google.com

 1.2.5   Άλλες Εφαρµογές
Ακόµη ένας τοµέας όπου η εφαρµογή συστηµάτων εξατοµίκευσης είναι ιδιαίτερα σηµαντική είναι 
αυτός των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων. Η ανάπτυξη του Παγκόσµιου Ιστού και η κατακόρυφη 
αύξηση του όγκου των δεδοµένων, οφείλεται και σε µεγάλο βαθµό στην στροφή προς τη 
διαδικτυακή ενηµέρωση. Σήµερα, χιλιάδες ιστοσελίδες έχουν δηµιουργηθεί µε σκοπό την 
πληροφόρηση των χρηστών του διαδικτύου γύρω από τις τρέχουσες εξελίξεις. Οι ειδήσεις 
πηγάζουν είτε από ηλεκτρονικές εκδόσεις εφηµερίδων και περιοδικών, είτε από αποκλειστικά 
διαδικτυακά µέσα ενηµέρωσης, είτε ακόµη από blogs χρηστών ή ανεξάρτητα δίκτυα ενηµέρωσης. 
Είναι εµφανές ότι η εξατοµίκευση περιεχοµένου µπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να µειώσουν την 
προσφερόµενη ενηµέρωση στα πεδία ενδιαφέροντός τους. Σύµφωνα µε τους Billsus & Pazzani 
(2007), η εξατοµίκευση στο πεδίο της ενηµέρωση µπορεί να έχει τις ακόλουθες µορφές:

 Εξατοµίκευση περιεχοµένου νέων (News Content Personalization). Η µέθοδος αυτή 
αναφέρεται στη δυνατότητα των συστηµάτων να ταξινοµήσουν τα διαθέσιµα νέα µε βάση 
τις προτιµήσεις του χρήστη ή να προτείνουν θέµατα που είναι πιθανό να τον ενδιαφέρουν.

 Προσαρµοστική πλοήγηση στα νέα (Adaptive News Naviagation). Στην περίπτωση αυτή το 
σύστηµα βοηθά τον χρήστη, κάνοντας πιο εύκολη την πρόσβαση σε τµήµατα των 
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ενηµερωτικών ιστοσελίδων που διαβάζονται πιο συχνά.
 Πρόσβαση στα νέα µε βάση τα συµφραζόµενα (Contextual News Access). Το σύστηµα 
προτείνει ειδήσεις που έχουν αντίστοιχη θεµατολογία µε τις τρέχουσες ειδήσεις που 
διαβάζει ο χρήστης.

 Συγκέντρωση Νέων (News Aggregation). Πρόκειται για τη συγκέντρωση ειδήσεων από 
πολλές πηγές. Αν και δεν αποτελεί άµεση εφαρµογή της εξατοµίκευσης περιεχοµένου, µέσω 
της προβολής των πιο σηµαντικών θεµάτων, προσφέρει έµµεσα κάποιου τύπου 
προσαρµοστικότητα.

Το σηµαντικότερο παράδειγµα ιστοσελίδας όπου εφαρµόστηκε εξατοµίκευση του περιεχοµένου 
ήταν η ιστοσελίδα Findory (Εικόνα 15). Πρόκειται για µια πειραµατική προσπάθεια του Greg 
Linded (ενός από τους πρωτοπόρους της εξατοµίκευσης στο Διαδίκτυο) να δηµιουργήσει ένα 
σύστηµα φιλτραρίσµατος των νέων µε βάση τις προτιµήσεις του χρήστη. Το σύστηµα 
χρησιµοποιούσε έναν υβριδικό αλγόριθµο συνεργατικού φιλτραρίσµατος µέσα από τον οποίο 
παράγονταν οι προτάσεις προς τους χρήστες. Η εµφάνιση της ιστοσελίδας έµοιαζε µε τη 
συνηθισµένη µορφή των ενηµερωτικών ιστοσελίδων µε τη διαφορά ότι οι ειδήσεις που 
προτείνονταν σε κάθε χρήστη έφερναν ένα χαρακτηριστικό σηµάδι.

Εικόνα 15: Η αρχική οθόνη της ιστοσελίδας ενηµερωτικού περιεχοµένου Findory

Τέλος, στα παραδείγµατα εφαρµογών της εξατοµίκευσης στο Διαδίκτυο θα πρέπει να γίνει αναφορά 
στην ιστοσελίδα Movielens.org. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη ίσως βάση δεδοµένων 
κινηµατογραφικών ταινιών στον παγκόσµιο ιστό, µε στοιχεία για κάθε ταινία, καθώς και κριτική 
από αξιολογήσεις από πολλούς χρήστες. Σύµφωνα µε τους συντελεστές της ιστοσελίδας πάνω από 
164.000 χρήστες έχουν αξιολογήσει τουλάχιστον µια ταινία, ενώ ο συνολικός αριθµός των 
αξιολογήσεων είναι µεγαλύτερο από 15 εκατοµµύρια. Αν και το περιεχόµενο της σελίδας θα 
µπορούσε να την κατατάξει στις ιστοσελίδες ψυχαγωγικού περιεχοµένου, εντούτοις στην 
πραγµατικότητα βρίσκεται κάπου ανάµεσα στην ψυχαγωγία, την ενηµέρωση και την έρευνα. Αυτό 
συµβαίνει γιατί δεν πρόκειται για εµπορική εφαρµογή αλλά προέρχεται από το ερευνητικό 
εργαστήριο Grouplens του Πανεπιστηµίου της Μινεσότα. Η συγκεκριµένη ιστοσελίδα εφαρµόζει 
σε µεγάλη κλίµακα µεθόδους εξατοµίκευσης του περιεχοµένου και παραγωγής προτάσεων.
Κάθε νέος χρήστης που εγγράφεται στην ιστοσελίδα καλείται να αξιολογήσει τουλάχιστον 
δεκαπέντε ταινίες για να σχηµατιστεί το αρχικό προφίλ του. Μετά από αυτήν τη διαδικασία το 
σύστηµα είναι σε θέση να του προτείνει ταινίας που θα προσεγγίζουν τα ενδιαφέροντά του. Ο 
χρήστης µπορεί να µεταφερθεί κατευθείαν στις προτάσεις ή να κάνει αναζήτηση ταινίας µε βάση τα 
στοιχεία που επιθυµεί. Σε κάθε λίστα ταινιών υπάρχει πάντα η δυνατότητα αξιολόγησης για ταινίες 
που ο χρήστης έχει ήδη δει (Εικόνα 16). Όσο περισσότερες αξιολογήσεις κάνει ένας χρήστης τόσο 
πιο ακριβές γίνεται το προφίλ του σχετικά µε τις προτιµήσεις του. 
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Εικόνα 16: Προτεινόµενες ταινίες στην ιστοσελίδα Movielens.org

Η αξιολόγηση γίνεται µε επιλογή βαθµολογίας από το 1 έως το 5 µε όπου το σύστηµα µεταφράζει 
ως εξής: 1-Απαίσια, 2-Αρκετά Κακή, 3-Είναι εντάξει, 4-Απολαυστική, 5-Πρέπει να τη δεις.
Οι προτάσεις γίνονται µε βάση την βαθµολογία που υποθέτει το σύστηµα ότι θα δώσει ο χρήστης 
σε µια ταινία που δεν έχει δει. Ιδιαίτερα σηµαντική προσθήκη στην ιστοσελίδα είναι η χρήση tags 
(λέξεις-κλειδιά). Πλέον κάθε χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει λέξεις-κλειδιά για να επισηµάνει 
ποια από τα χαρακτηριστικά µιας ταινίας του άρεσαν, τον άφησαν αδιάφορο ή δεν του άρεσαν. Η 
λειτουργία αυτή γίνεται µε έναν πολύ απλό τρόπο. Σε κάθε ταινία υπάρχει ένα tag cloud µε βάση 
τις αξιολογήσεις των υπόλοιπων χρηστών. Ο επισκέπτης πρέπει απλά να σύρει το tag που επιθυµεί 
στο αντίστοιχό σηµείο. Ακόµη, µπορεί εύκολα να προσθέσει ένα tag που δεν υπάρχει (Εικόνα 17).
Η ιστοσελίδα Movielens.org αν και δεν προορίζεται για εµπορική χρήση και για το λόγο αυτό δεν 
παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες, αποτελεί το πιο σηµαντικό δείγµα εφαρµογής της 
εξατοµίκευσης στο διαδίκτυο. Είναι εύχρηστη και παράγει προτάσεις µε εξαιρετική ακρίβεια. 

Εικόνα 17: Η ιστοσελίδα µε τις αναλυτικές πληροφορίες και τις δυνατότητες αξιολόγησης και  
επιλογής tags για κάθε ταινία, στην ιστοσελίδα Movielens.org
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 1.2.6   Συµπεράσµατα
Όπως προκύπτει από τις διαδικτυακές εφαρµογές που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, τα 
συστήµατα εξατοµίκευσης περιεχοµένου βρίσκουν εφαρµογή σχεδόν σε όλους τους τοµείς του 
Διαδικτύου. Οι πρώτες εφαρµογές της εξατοµίκευσης έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούνται µε 
επιτυχία. Ιστοσελίδες όπως το Amazon.com, το youtube.com και η µηχανή αναζήτησης google 
χρησιµοποιούν συστήµατα παραγωγής προτάσεων µε µεγάλη αποδοχή από τους χρήστες. 
Συστήµατα εξατοµίκευσης χρησιµοποιούνται και σε άλλους τοµείς του διαδικτύου, όπως η 
εκπαίδευση και η υγεία.
Η εφαρµογή των συστηµάτων εξατοµίκευσης γίνεται µε διάφορους τρόπους, όπως την παραγωγή 
προτάσεων προς τους χρήστες, την υποβοήθηση στις αναζητήσεις, καθώς και το φιλτράρισµα ή τη 
σήµανση του περιεχοµένου.
Ένα συµπέρασµα που προκύπτει από την επισκόπηση που πραγµατοποιήθηκε, είναι η εξαιρετική 
απόδοση που παρουσιάζουν, αλλά και η αποδοχή που γνωρίζουν, τα συστήµατα εξατοµίκευσης σε 
ιστοσελίδες ψυχαγωγικού περιεχοµένου. Αυτό συµβαίνει λόγω της ιδιαίτερης θεµατολογίας που 
παρουσιάζουν οι ιστοσελίδες αυτού του τύπου. Οι χρήστες όχι µόνο δεν ανησυχούν για τα 
προσωπικά τους δεδοµένα, αλλά έχουν την τάση να θέλουν να µοιραστούν µε άλλους τις 
προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την ύπαρξη µεγάλου όγκου 
ανατροφοδότησης που ευνοεί την λειτουργία των συστηµάτων εξατοµίκευσης. Αντίθετα σε 
ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου οι χρήστες είναι περισσότερο επιφυλακτικοί στην προοπτική 
να µοιραστούν τα προσωπικά τους δεδοµένα. Ακόµη, δεν εµπιστεύονται τις προτάσεις που τους 
γίνονται εάν δεν συνοδεύονται από επεξηγήσεις, καθώς τις θεωρούν δυσφηµιστική προώθηση 
προϊόντων. Σε αυτά τα συστήµατα, οι διαχειριστές πρέπει να στραφούν σε τεχνικές αυτόµατης 
συλλογής δεδοµένων.
Ωστόσο, είναι εµφανές ότι σε πολλά θεµατικά πεδία, η εφαρµογή συστηµάτων εξατοµίκευσης 
περιεχοµένου, βρίσκεται ακόµη σε ερευνητικό ή δοκιµαστικό επίπεδο. Η εξέλιξη της τεχνολογίας 
και των τεχνικών που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση τέτοιων συστηµάτων, καθώς και η 
ανάγκη για αποδοτικό φιλτράρισµα των δεδοµένων θα ωθήσουν την πλειοψηφία των διαδικτυακών 
εφαρµογών στην ενσωµάτωσή τους.  Η εξατοµίκευση του περιεχοµένου και τα συστήµατα 
παραγωγής προτάσεων βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον τοµέα του σχεδιασµού 
διαδικτυακών συστηµάτων. Σύντοµα θα περάσουν στο επόµενο στάδιο και θα αποτελέσουν 
αναπόσπαστο κοµµάτι των ιστοσελίδων που περιέχουν σηµαντικό όγκο πληροφοριών.
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 2.  Τεχνολογίες Εξατοµίκευσης

Η δηµιουργία ενός συστήµατος παραγωγής εξατοµικευµένων προτάσεων έχει ως σκοπό να παρέχει 
στον χρήστη αυτό που χρειάζεται, χωρίς αυτός να χρειαστεί να το ζητήσει. Τα συστήµατα αυτά 
βασίζονται στην συλλογή πληροφοριών για τα ενδιαφέροντα του χρήστη και τις ιδιότητες των 
προσφερόµενων αντικειµένων, στη δηµιουργία µοντέλων αναπαράστασης των δεδοµένων αυτών 
και τέλος µέσω κατάλληλων αλγορίθµων στην παραγωγή των προτάσεων.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει µια πιο εκτενής περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται κατά 
τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός συστήµατος παραγωγής εξατοµικευµένων προτάσεων. Θα 
αναλυθούν τα σηµαντικότερα τµήµατα των συστηµάτων αυτών και θα παρουσιαστούν ενδεικτικά 
κάποιοι από τους πιο σηµαντικούς και διαδεδοµένους τρόπους υλοποίησής τους.

 2.1   Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Εξατοµίκευσης
Έχουν προταθεί και υλοποιηθεί πολλά διαφορετικά συστήµατα. Κάθε ένα από αυτά έχει τα δικά 
του χαρακτηριστικά, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Κατά τον Kobsa et al. (2001) η διαδικασία 
της εξατοµίκευσης µπορεί να χωριστεί σε 3 βασικές εργασίες που εκτελούνται από διαφορετικά 
υποσυστήµατα:

• Συλλογή των δεδοµένων. Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την συλλογή όλων των διαθέσιµων 
πληροφοριών για τον χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να αναφέρονται  σε 
δηµογραφικά στοιχεία, στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις του χρήστη, αλλά 
και σε  στοιχεία για το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί. Η συλλογή των δεδοµένων 
µπορεί να γίνεται άµεσα, µε τη συµµετοχή του χρήστη ή έµµεσα χωρίς ο χρήστης να 
χρειαστεί να εισάγει κάποια δεδοµένα. Παράλληλα δηµιουργούνται τα αρχικά προφίλ 
χρηστών.

• Αναπαράσταση. Σε αυτήν την φάση τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί µετατρέπονται  σε 
µορφές που επιτρέπουν την περαιτέρω επεξεργασία τους. Ακόµη, εµπλουτίζονται τα προφίλ 
των χρηστών µε την ενσωµάτωση όλων των πληροφοριών που συλλέχθηκαν 
προηγουµένως.

• Παραγωγή προτάσεων. Σε αυτό το  στάδιο γίνεται η παραγωγή του εξατοµικευµένου 
περιεχοµένου, βασιζόµενο στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και τα προφίλ που 
δηµιουργήθηκαν.

Στα σύγχρονα συστήµατα η διάκριση των εργασιών που παρουσιάστηκε προηγουµένως δεν είναι 
αρκετά σαφής. Κάθε εργασία συνδέεται στενά και εξαρτάται άµεσα από τις υπόλοιπες. Ανάλογα µε 
τη µορφή και του στόχους του συστήµατος η σειρά µε την οποία πραγµατοποιούνται µπορεί να 
αλλάξει. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια του κεφαλαίου θα ακολουθηθεί η εξής γενική δοµή:

• Αρχικά θα παρουσιαστεί η συλλογή των δεδοµένων και πιο συγκεκριµένα το είδος των 
πληροφοριών που συλλέγονται και οι τρόποι συλλογής τους.

• Στην συνέχεια θα αναφερθούν οι µέθοδοι επεξεργασίας και  µοντελοποίησης των 
δεδοµένων και η δηµιουργία των προφίλ χρηστών.

• Τέλος θα παρουσιαστούν οι σηµαντικότερες τεχνικές παραγωγής προτάσεων.
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Το πρώτο βήµα για τη δηµιουργία ενός προσαρµοστικού συστήµατος για την εξατοµίκευση µια 
διαδικτυακής εφαρµογής είναι η συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων για τη δηµιουργία 
µοντέλων χρηστών.

 2.2   Συλλογή Δεδοµένων
Για την παραγωγή προτάσεων, εξατοµικευµένων στις ανάγκες κάθε χρήστη, ένα σύστηµα 
χρειάζεται πληροφορίες σχετικά µε αυτόν. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη συλλογή των κατάλληλων 
δεδοµένων. Τα δεδοµένα αυτά αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντα, τις προτιµήσεις και τις ανάγκες 
κάθε χρήστη. Με βάση αυτά τα δεδοµένα το σύστηµα είναι σε θέση να δηµιουργήσει τα προφίλ 
χρηστών και να προχωρήσει στην εξατοµίκευση των περιεχοµένων, µε τρόπο ώστε να υπάρχει 
µεγάλη πιθανότητα να ενδιαφέρουν πραγµατικά τον χρήστη. Η συλλογή των δεδοµένων µπορεί να 
γίνει είτε µε την άµεση συµµετοχή του χρήστη, είτε αυτόµατα από το σύστηµα, συλλέγοντας 
στοιχεία από τη δραστηριότητά του. Στη συνέχεια θα αναφερθούν τα σηµαντικά δεδοµένα που 
χρησιµοποιούνται από συστήµατα εξατοµίκευσης, καθώς και οι σηµαντικότεροι τρόποι συλλογής 
τους.

 2.2.1   Κατηγορίες Δεδοµένων
Τα πιο σηµαντικά και συχνότερα χρησιµοποιούµενα χαρακτηριστικά ενός χρήστη είναι τα εξής:

 Ενδιαφέροντα και προτιµήσεις

 Γνώση

 Ατοµικά γνωρίσµατα

 Δηµογραφικά στοιχεία

 Στόχοι και εργασίες

 Περιβάλλον εργασίας

Ανάλογα µε το είδος του συστήµατος που θα δηµιουργηθεί και την διαδικτυακή εφαρµογή στην 
οποία θα ενσωµατωθεί µπορεί κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά να µην είναι απαραίτητα. 
Αντίστοιχα διαφέρει και η βαρύτητα που δίνεται σε αυτά. Για παράδειγµα σε ένα προσαρµοστικό 
σύστηµα εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το επίπεδο της γνώσης του χρήστη, καθώς και οι 
στόχοι και τα ατοµικά χαρακτηριστικά του. Αντίθετα, σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, καταλυτικό 
χαρακτηριστικό για την δηµιουργία του προφίλ του χρήστη είναι τα ενδιαφέροντα και οι 
προτιµήσεις του και λιγότερο το γνωστικό του επίπεδο.
Στη συνέχεια θα αναλυθεί η χρησιµότητα κάθε χαρακτηριστικού και θα αναφερθούν οι µέθοδοι που 
ακολουθούνται για την µοντελοποίησή τους.

 2.2.1.1   Ενδιαφέροντα και Προτιµήσεις
Τα ενδιαφέροντα και οι προτιµήσεις ενός χρήστη αποτελούν το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό σε 
συστήµατα εξατοµίκευσης που αφορούν συστήµατα µε µεγάλο όγκο πληροφοριών. Διαδικτυακά 
συστήµατα µε δεδοµένα πλούσια τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποικιλία συλλέγουν και 
χρησιµοποιούν τις προτιµήσεις του χρήστη ώστε να προβλέψουν και να προτείνουν τα αντικείµενα 
για τα οποία είναι πιο πιθανό να δείξει ενδιαφέρον. Η εξατοµίκευση του περιεχοµένου µε βάση  τα 
ενδιαφέροντα των χρηστών εφαρµόζεται σε µια µεγάλη ποικιλία συστηµάτων, όπως ιστοσελίδες 
ηλεκτρονικού εµπορίου, ενηµερωτικές ιστοσελίδες, εικονικά µουσεία και προσφάτως σε 
εκπαιδευτικά συστήµατα που προσφέρουν εκπαίδευση σε ποικίλες θεµατικές ενότητας

29



Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των δεδοµένων αυτού του τύπου είναι ότι είναι ευµετάβλητα. 
Μπορεί να παραµένουν σταθερά για µεγάλο χρονικό διάστηµα (π.χ. ενδιαφέρον για το 
ποδόσφαιρο), να µεταβάλλονται ανά περιόδους (π.χ. καλοκαιρινά ή χειµερινά ρούχα), ή να παύουν 
να ενδιαφέρουν τον χρήστη µετά από κάποιο διάστηµα (πχ. ένας ταξιδιωτικός προορισµός). Για το 
λόγο αυτό πρέπει να δίνεται µεγάλη σηµασία στην διατήρηση των προφίλ χρηστών ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τα τρέχοντα ενδιαφέροντά τους. 
Για τη µοντελοποίηση των ενδιαφερόντων και των προτιµήσεων αρχικά χρησιµοποιήθηκαν 
σταθµισµένα διανύσµατα από λέξεις κλειδιά (wheighted vector of keywords). Πλέον 
χρησιµοποιούνται πολλά διαφορετικά µοντέλα, όπως σηµασιολογικά δίκτυα (semantic networks), 
ζυγισµένες έννοιες (weighted concepts) και κανόνες συσχέτισης (association rules). Τα µοντέλα 
αυτά θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο.

 2.2.1.2   Γνώση
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούνται συχνά στα µοντέλα χρηστών είναι η 
γνώση. Το επίπεδο της γνώσης του χρήστη για ένα συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό σε προσαρµοστικά εκπαιδευτικά συστήµατα. Σε τέτοια συστήµατα η µοντελοποίηση της 
γνώσης αποσκοπεί στο να προβλέψει το σύστηµα τις εκπαιδευτικές ανάγκες του χρήστη ως προς το 
περιεχόµενο και το επίπεδο δυσκολίας. Για παράδειγµα µπορεί να προτείνει εύκολες ασκήσεις σε 
έναν αρχάριο µαθητή και δύσκολες σε ένα πιο προχωρηµένο, ή να προτείνει στον χρήστη τα 
επόµενα θέµατα που θα πρέπει να µελετήσει.
Σε άλλες µορφές συστηµάτων εξατοµίκευσης η µοντελοποίηση της γνώσης του χρήστη βοηθά στην 
προσαρµογή της πλοήγησης ή στην προσαρµογή της παρουσίασης του περιεχοµένου, µε εµφάνιση 
ή απόκρυψη ιδιοτήτων και πληροφοριών που µπορεί να µην είναι κατανοητά από τον χρήστη. Η 
λογική σε αυτή την περίπτωση είναι “ο χρήστης να µην κουραστεί από άχρηστες επεξηγήσεις, αλλά 
ούτε και να δυσκολευτεί από ακατανόητες λεπτοµέρειες”. (Kobsa et al., 2001)
Η γνώση µπορεί να µοντελοποιηθεί µε αρκετούς τρόπους. Από αυτούς οι πιο σηµαντικοί είναι τα 
κλιµακωτά µοντέλα (scalar model) και τα δοµικά µοντέλα (structural model) (Brusilovsky & 
Millan, 2007).
Στην πρώτη περίπτωση το συνολικό επίπεδο της γνώσης αντιστοιχίζεται σε µια κλίµακα τιµών. Η 
τεχνική αυτή αν και απλή είναι αρκετά αποδοτική. Ένα βασικό της µειονέκτηµα είναι η χαµηλή 
ακρίβεια, καθώς η γνώση ενός χρήστη µπορεί να διαφέρει σηµαντικά πάνω σε διαφορετικά πεδία 
του ίδιου γενικότερου θέµατος.
Το µοντέλο επικάλυψης (overlay model), που είναι το πιο συνηθισµένο δοµικό µοντέλο, επιλύει το 
προηγούµενο πρόβληµα. Η γνώση ενός θέµατος χωρίζεται σε τµήµατα που θεωρούνται ανεξάρτητα 
µεταξύ τους. Το επίπεδο του χρήστη σε κάθε ένα από αυτά µοντελοποιείται ποσοτικά ή ποιοτικά. 
Ουσιαστικά το επίπεδο της γνώσης του είναι ένα υποσύνολο της ιδανικής γνώσης του θέµατος. Το 
µοντέλο αυτό παρότι οδηγεί σε ικανοποιητικά αποτελέσµατα δεν είναι αρκετά ακριβές. Τα τµήµατα 
στα οποία κατακερµατίζεται ένα θέµα συνήθως σχετίζονται µεταξύ τους, ενώ δεν λαµβάνεται 
υπόψη η πιθανότητα ο χρήστης να έχει λανθασµένη αντίληψη για κάποιο από αυτά. 
Το τελευταίο πρόβληµα επιλύεται µε τη χρήση του bug model. Εκτός από την γνώστη του χρήστη 
µοντελοποιούνται οι παρανοήσεις που µπορεί να έχει ή πιο απλά η “κακή γνώση”.Το γενετικό 
µοντέλο (genetic model) εξελίσσει περισσότερο το προηγούµενο, µοντελοποιώντας την εξέλιξη της 
γνώσης από το απλό στο σύνθετο και από το ειδικό στο γενικό.
Όπως και στην περίπτωση των ενδιαφερόντων ενός χρήστη, η γνώση µπορεί να µεταβάλλεται µε 
την πάροδο του χρόνου. Συνήθως παρατηρείται άνοδος του επιπέδου της γνώσης, ενώ είναι πιθανή 
και η πτώση του, για παράδειγµα για κάποιο θέµα µε το οποίο ο χρήστης δεν έχει ασχοληθεί για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα.
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 2.2.1.3   Ατοµικά γνωρίσµατα
Τα ατοµικά γνωρίσµατα είναι ένας γενικός προσδιορισµός για ένα σύνολο χαρακτηριστικών που 
προσδιορίζουν έναν χρήστη ως άτοµο. Σε αυτά εντάσσονται τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας του, καθώς και οι δεξιότητες και ικανότητες που διαθέτει. Τα σηµαντικότερα από 
αυτά αφορούν τις γνωσιακές του ικανότητες. Ουσιαστικά πρόκειται για γνωρίσµατα που δεν 
αφορούν την “γνώση για” αλλά την “γνώση πως”.  Σύµφωνα µε τους Brusilovsky και Millan (2007) 
δύο βασικές κατηγορίες τέτοιων γνωρισµάτων χρησιµοποιούνται από προσαρµοστικά συστήµατα. 
Οι “γνωστικές µορφές” ενός χρήστη και οι “µορφές µάθησης”. 
Οι “γνωστικές µορφές” αναφέρονται στις µορφές οργάνωσης και αναπαράστασης των 
πληροφοριών, στις οποίες είναι συνηθισµένος ένας χρήστης (π.χ. νοητικό µοντέλο, εµπειρία χρήστη 
). Οι “µορφές µάθησης” αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο ένας χρήστης προτιµά να µαθαίνει 
(π.χ. µε χρήση παραδειγµάτων). Η µοντελοποίηση των ατοµικών γνωρισµάτων και η χρήστη τους 
σε συστήµατα εξατοµίκευσης βρίσκεται ακόµη σε πειραµατικό στάδιο και χωρίς ξεκάθαρα 
αποτελέσµατα σχετικά µε την αναγκαιότητα χρήσης τους στα προφίλ χρηστών.

 2.2.1.4   Δηµογραφικά στοιχεία
Τα δηµογραφικά στοιχεία µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό τµήµα του προφίλ ενός χρήστη. Τα 
στοιχεία αυτά είναι αντικειµενικά και γιαυτό αρκεί η απλή καταχώρησή τους, ενώ συνήθως είναι 
σταθερά για µεγάλες χρονικές περιόδους. Σε αυτά εντάσσονται δεδοµένα καταγραφής (όνοµα, 
τηλέφωνο, διεύθυνση κ.α.), γεωγραφικά δεδοµένα (πόλη, χώρα, περιοχή), χαρακτηριστικά του 
χρήστη (φύλο, εκπαίδευση, επάγγελµα, εισόδηµα, γλώσσες που µιλά) καθώς και στατιστικά 
στοιχεία (συχνότητα επισκέψεων/αγορών κ.α.). Τα στοιχεία αυτά στην πλειοψηφία τους 
συλλέγονται άµεσα µε τη συµπλήρωση κάποιας φόρµας από τον χρήστη. Αυτό µπορεί να γίνει 
κατά την εγγραφή σε µια ιστοσελίδα, όπου αυτό απαιτείται, κατά την αγορά ενός προϊόντος ή 
υπηρεσίας ή τέλος, εθελοντικά από τον χρήστη.

 2.2.1.5   Στόχοι
Τις περισσότερες φορές ένας χρήστης επισκέπτεται µια ιστοσελίδα θέλοντας να πετύχει κάποιον 
συγκεκριµένο στόχο. Ο στόχος αυτός µπορεί να είναι η ανεύρεση πληροφοριών, η πραγµατοποίηση 
ηλεκτρονικών αγορών, η ενηµέρωση, η ψυχαγωγία, η εκµάθηση κάποιας θεµατικής ενότητας ή 
οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία µπορεί να προσφέρεται από µια ιστοσελίδα.
Η αναγνώριση και µοντελοποίηση του στόχου του χρήστη είναι σηµαντικός παράγοντας για τα 
συστήµατα εξατοµίκευσης περιεχοµένου.
Είναι εµφανές ότι ο σκοπός επίσκεψης ενός χρήστη σε µια ιστοσελίδα αποτελεί ένα πολύ συχνά 
µεταβαλλόµενο χαρακτηριστικό. Μπορεί να αλλάξει µεταξύ δύο διαδοχικών επισκέψεών στην ίδια 
ιστοσελίδα, αλλά και κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης.
Η µοντελοποίηση των στόχων γίνεται µε τη µέθοδο  καταλόγου στόχων (goal catalog), η οποία 
µοιάζει αρκετά µε το µοντέλο επικάλυψης. Βασίζεται στον καθορισµό κάποιων πιθανών στόχων, 
οργανωµένων είτε σε µορφή απλής λίστας, όπου κάθε στόχος θεωρείται ανεξάρτητος, είτε σε 
ιεραρχική δοµή.
Γενικά η διαδικασία αναγνώρισης των στόχων είναι αρκετά δύσκολη. Η πιο απλή της υλοποίηση 
γίνεται µε άµεση επιλογή από τον χρήστη του στόχου που τον ενδιαφέρει µέσω από µια 
προτεινόµενη λίστα. Κάποια πιο σύγχρονα συστήµατα κάνουν αυτόµατη ανίχνευση των στόχων 
χρησιµοποιώντας τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων (data mining).
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 2.2.1.6   Πλαίσιο/περιβάλλον εργασίας
Μια οµάδα χαρακτηριστικών που λαµβάνονται υπόψη για τη µοντελοποίηση των προφίλ χρηστών 
είναι αυτά που ανήκουν στο πλαίσιο ή περιβάλλον εργασίας. Η έρευνα στο πεδίο αυτό είναι πολύ 
πρόσφατη και δεν υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις για το ποια χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα και 
πρέπει να µοντελοποιούνται από συστήµατα παραγωγής προτάσεων. Οι δύο σηµαντικότερες 
κατηγορίες αφορούν την πλατφόρµα εργασίας και την τοποθεσία του χρήστη. 
Η πλατφόρµα εργασίας είναι το σύνολο του υλικού και του λογισµικού που διαθέτει και 
χρησιµοποιεί  ο χρήστης προκειµένου να επισκεφθεί µια ιστοσελίδα. Λαµβάνεται υπόψη κυρίως σε 
συστήµατα που προσαρµόζουν την εµφάνιση του περιεχοµένου, φροντίζοντας να είναι πάντα 
συµβατή µε τις δυνατότητες της πλατφόρµας εργασίας του χρήστη.
Η γνώση της τοποθεσίας του χρήστη µπορεί να οδηγήσει το σύστηµα στην παραγωγή 
διαφορετικών προτάσεων για διαφορετικές τοποθεσίες. Για παράδειγµα ένας χρήστης που 
επισκέπτεται µια ενηµερωτική ιστοσελίδα από το χώρο εργασίας του µπορεί να ενδιαφέρεται για 
οικονοµικές ειδήσεις, ενώ όταν επισκέπτεται την ίδια ιστοσελίδα από το σπίτι του µπορεί να 
ενδιαφέρεται για τις αθλητικές ειδήσεις. 
Η εξάπλωση των φορητών συσκευών µε δυνατότητες σύνδεσης στο διαδίκτυο έχουν δηµιουργήσει 
νέα δεδοµένα στο τοµέα αυτό. Για παράδειγµα µια ιστοσελίδα που προτείνει εστιατόρια θα πρέπει 
να είναι σε γνωρίζει την τρέχουσα θέση του χρήστη ώστε να προσαρµόσει αντίστοιχα τις προτάσεις 
της. Η ενσωµάτωση των πληροφοριών αυτών στα προφίλ χρηστών βρίσκεται ακόµη σε ερευνητικό 
στάδιο.

 2.2.2   Μέθοδοι Συλλογής Δεδοµένων
Η συλλογή των πληροφοριών που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των µοντέλων χρηστών 
µπορεί να υλοποιηθεί µε αρκετές διαφορετικές µεθόδους. Ένα βασικό χαρακτηριστικό που τις 
διακρίνει είναι η συµµετοχή του χρήστη στην διαδικασία.  Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό 
διακρίνονται σε άµεσες (explicit) και έµµεσες (implicit). 

 2.2.2.1   Άµεση ανατροφοδότηση
Η άµεση συλλογή πληροφοριών από τον χρήστη ονοµάζεται άµεση ανατροφοδότηση του χρήστη 
(explicit user feedback) και βασίζεται στην καταχώρηση δεδοµένων απευθείας από αυτόν.
Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται φόρµες στις οποίες ο χρήστης καλείται να 
συµπληρώσει κάποια στοιχεία ή να επιλέξει κάποιες από τις προκαθορισµένες επιλογές. Τα 
στοιχεία αυτά συλλέγονται κατά την εγγραφή ενός χρήστη ή κατά την πραγµατοποίηση αγορών 
(Εικόνα 18). Μερικά συστήµατα εξατοµίκευσης περιεχοµένου χρησιµοποιούν κάποιες µορφές 
διαλόγου µε τον χρήστη προκειµένου να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Ακόµη µια πολύ 
συνηθισµένη µορφή άµεσης ανατροφοδότησης, είναι η δυνατότητα αξιολόγησης των αντικειµένων 
από τους χρήστες. Η αξιολόγηση γίνεται συνήθως µε τη χρήση κάποιας κλίµακας και µπορεί να 
είναι θετική ή αρνητική.
Το πλεονέκτηµα της άµεσης ανατροφοδότησης είναι η αξιοπιστία, η πληρότητα και η ποικιλία των 
πληροφοριών που µπορούν να συλλεχθούν µε τη χρήση της. Αντίθετα, µειονεκτεί στο ότι βασίζεται 
αποκλειστικά στην διάθεση του χρήστη να παρέχει τις απαιτούµενες πληροφορίες. Πολλοί χρήστες 
δε συµµετέχουν σε µια τέτοια διαδικασία θεωρώντας την χρονοβόρα και επικίνδυνη για τα 
προσωπικά τους δεδοµένα, είτε συµπληρώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία. Ακόµη ένα αρνητικό 
στοιχείο είναι ότι για χαρακτηριστικά που µεταβάλλονται µε τον χρόνο ο χρήστης καλείται να 
καταχωρεί εκ νέου τις αλλαγές κάτι που καθιστά δύσκολη τη διατήρηση ενηµερωµένων προφίλ 
χρηστών. Για το λόγω αυτό η πιο συχνή χρήστη άµεσης ανατροφοδότησης είναι η συλλογή 
δηµογραφικών στοιχείων που παραµένουν σταθερά για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
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Εικόνα 18: Παράδειγµα άµεσης ανατρoφοδότησης

 2.2.2.2   Έµµεση ανατροφοδότηση
Η έµµεση συλλογή πληροφοριών ονοµάζεται έµµεση ανατροφοδότηση από τον χρήστη (implicit 
user feedback). Στην περίπτωση αυτή τα απαραίτητα δεδοµένα για την δηµιουργία των προφίλ 
χρηστών συλλέγονται αυτόµατα από το σύστηµα και η συµµετοχή του χρήστη είναι ελάχιστη ή 
µηδαµινή. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικές µέθοδοι έµµεσης συλλογής πληροφοριών. Οι πιο 
δηµοφιλείς είναι:

 κρυφή µνήµη περιηγητή (browser cache)

 διακοµιστές µεσολάβησης (proxy servers)

 πράκτορες περιηγητών (browser agents)

 web logs

 desktop agents

 search logs

Οι τέσσερις πρώτες τεχνικές έχουν ως σκοπό να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά µε τις ιστοσελίδες 
που επισκέπτεται ο χρήστης. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ σηµαντικές και συχνά ενδεικτικές 
για τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη. 
Η πρώτη από αυτές αφορά την κρυφή µνήµη (cache) του περιηγητή που χρησιµοποιεί ο χρήστης. 
Το θετικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι δεν απαιτείται η εγκατάσταση λογισµικού, κάτι που 
πολλοί χρήστες αποφεύγουν. Το αρνητικό είναι ότι ο χρήστης πρέπει να µοιράζεται περιοδικά τις 
πληροφορίες της µνήµης του περιηγητή του µε το σύστηµα εξατοµίκευσης.
Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται proxy server ο χρήστης πρέπει να εγκαταστήσει τον 
διακοµιστή µεσολάβησής στον υπολογιστή του. Από κει πέρα τα δεδοµένα πλοήγησης του στο 
διαδίκτυο λαµβάνονται αυτόµατα από τον proxy server. Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις ένα 
σηµαντικό µειονέκτηµα είναι ότι τα δεδοµένα λαµβάνονται όσο ο χρήστης χρησιµοποιεί ένα 
µοναδικό υπολογιστή. 
Μια ακόµη τεχνική για συγκέντρωση δεδοµένων από την περιήγηση ενός χρήστη στο διαδίκτυο 
είναι η χρήση borwser agents και desktop agents. Αυτοί είναι συνήθως εφαρµογές που 
αντικαθιστούν τον browser που χρησιµοποιεί ήδη ο χρήστης, είτε πρόσθετα προγράµµατα (plugins) 
για τους πιο δηµοφιλείς browsers. Μετά την εγκατάστασή τους συγκεντρώνουν στοιχεία για τις 
ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ο χρήστης, το χρόνο που έµεινε σε κάθε µία, τα αρχεία που κατέβασε 
καθώς και τους συνδέσµους που αποθηκεύτηκαν. Οι desktop agents συλλέγουν µεγαλύτερο εύρος 
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πληροφοριών, προερχόµενο από όλες τις δραστηριότητες του χρήστη στον υπολογιστή. Το 
αρνητικό και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι απαιτείται εγκατάσταση της εφαρµογής ή του plugin 
από το χρήστη. Επίσης, όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, συγκεντρώνουν δεδοµένα µόνο 
από έναν υπολογιστή τον οποίο ενδεχοµένως να χρησιµοποιούν και διαφορετικά άτοµα. Τέλος είναι 
ιδιαίτερα δαπανηρή µέθοδος, καθώς απαιτείται ανάπτυξη πλήρους εφαρµογής, εφάµιλλης των 
δηµοφιλών browsers, ή plugins µε µεγάλη συµβατότητα για πλήθος διαφορετικών browsers.
Οι δύο τελευταίες τεχνικές έµµεσης συλλογής πληροφοριών δεν απαιτούν καµία συµµετοχή του 
χρήστη. Οι πληροφορίες συλλέγονται από τα αρχεία του εξυπηρετητή (server-side) είτε από web 
logs, είτε από search logs. Στη πρώτη περίπτωση συλλέγονται δεδοµένα σχετικά µε την πλοήγηση 
ενός χρήστη σε µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα και η αναγνώριση του χρήστη γίνεται µέσω cookies, 
logins και session id's. Στην δεύτερη περίπτωση για τη δηµιουργία του προφίλ χρήστη 
χρησιµοποιούνται τα δεδοµένα από τις αναζητήσεις που έχει κάνει, τους όρους και τις λέξεις 
κλειδιά που έχει χρησιµοποιήσει. Στις περιπτώσεις αυτές αν και οι πληροφορίες που συλλέγονται 
είναι πολύ περιορισµένες είναι ιδιαίτερα θετικό ότι δεν χρειάζεται καµία απολύτως συµµετοχή από 
την πλευρά του χρήστη.
Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1), εµφανίζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των 
προηγούµενων µεθόδων καθώς και τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους.

Τεχνική Συλλογής 
Δεδοµένων

Τύπος 
πληροφοριών

Εύρος 
Πληροφοριών Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα

Browser cache
Ιστορικό 
περιηγήσεων στο 
διαδίκτυο

Όλες οι 
ιστοσελίδες

Δεν χρειάζεται 
εγκατάσταση από 
τον χρήστη

Χρειάζεται 
περιοδική φόρτωση 
της κρυφής µνήµης 
από τον χρήστη

Proxy Servers Δραστηριότητα 
στο διαδίκτυο

Όλες οι 
ιστοσελίδες

Αυτόµατη λήψη 
των δεδοµένων

Χρειάζεται 
εγκατάσταση και 
χρήση του proxy 
server

Browser Agents Δραστηριότητα 
στο διαδίκτυο

Όλες οι 
εφαρµογές 
εξατοµίκευσης

Συλλέγονται όλες 
οι δραστηριότητες 
στο διαδίκτυο

Χρειάζεται 
εγκατάσταση από 
τον χρήστη

Desktop Agents Δραστηριότητα 
στον υπολογιστή

Όλες οι 
εφαρµογές 
εξατοµίκευσης

Συλλέγονται όλες 
οι δραστηριότητες 
στον υπολογιστή

Χρειάζεται 
εγκατάσταση από 
τον χρήστη

Web Logs Δραστηριότητα 
στο διαδίκτυο

Καταγραµµένες 
ιστοσελίδες

Δεν απαιτείται 
καµία συµµετοχή 
του χρήστη

Μικρό εύρος 
πληροφοριών

Search Logs Αναζητήσεις Μηχανές 
αναζήτησης

Δεν απαιτείται 
καµία συµµετοχή 
του χρήστη

Μικρό εύρος 
πληροφοριών

Πίνακας 1: Σύγκριση µεθόδων συλλογής δεδοµένων
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 2.2.2.3   Σύγκριση άµεσης και έµµεσης ανατροφοδότησης
Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά τη συλλογή δεδοµένων στα συστήµατα εξατοµίκευσης, είναι η 
επιλογή ανάµεσα στην άµεση και την έµµεση ανατροφοδότηση. Οι έρευνες στον τοµέα αυτό 
άρχισαν να διεξάγονται εντατικά την τελευταία δεκαετία. Από αυτές τις έρευνες και τα πειράµατα 
που διεξήχθησαν έγινε προσπάθεια να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε το ποια από τις δύο 
µεθόδους είναι πιο αποτελεσµατική.
Οι πρώτες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν δεν κατέληγαν σε σαφή συµπεράσµατα. Κάποιες από 
αυτές θεωρούσαν την άµεση ανατροφοδότηση πιο αποτελεσµατική, µε µικρή διαφορά, ενώ άλλες 
κατέληγαν στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν ευδιάκριτες διαφορές (Quiroga and Mostafa, 2000; 
White et. al., 2001; Waern, 2004). Οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν την έµµεση ανατροφοδότηση ως 
αυτή που µπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσµατα (Teevan et. al., 2005). Γενικότερο 
συµπέρασµα όλων των ερευνών είναι ότι η χρήση υβριδικών µεθόδων, που χρησιµοποιούν τόσο 
άµεση όσο και έµµεση ανατροφοδότηση, µπορεί να επιφέρει βελτίωση της απόδοσης ενός 
συστήµατος εξατοµίκευσης.
Μια εξήγηση για τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορεί να αποτελεί το γεγονός ότι στη διάρκεια των 
τελευταίων χρόνων, η ανάπτυξη νέων τεχνικών έµµεσης ανατροφοδότησης και η εξέλιξη των ήδη 
υπαρχόντων, οδήγησαν σε καλύτερα αποτελέσµατα τη συγκεκριµένη µέθοδο. Ωστόσο οι διαφορές 
στην απόδοση παραµένουν ακόµη δυσδιάκριτες και δεν µπορούν να καθορίσουν µε ακρίβεια ποια 
τεχνική πλεονεκτεί.
Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της άµεσης ανατροφοδότησης από το χρήστη, είναι η δυνατότητα 
συλλογής τόσο της θετικής όσο και της αρνητικής γνώµης για κάποιο αντικείµενο. Αντίθετα, η 
έµµεση ανατροφοδότηση, αν και µπορεί να συλλέξει µόνο θετικές απόψεις, δίνει τη δυνατότητα 
στο σύστηµα να σχηµατίσει τα προφίλ των χρηστών, ακόµα και στην περίπτωση που δεν επιθυµούν 
να µοιραστούν κάποια προσωπικά τους δεδοµένα ή δεν θέλουν να διαθέσουν τµήµα του χρόνου 
τους συµµετέχοντας στη δηµιουργία των προφίλ.
Η άµεση και η έµµεση ανατροφοδότηση είναι κατά κάποιο τρόπο συµπληρωµατικές, έτσι ώστε ένα 
υβριδικό σύστηµα να µπορεί να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήµατα και των δύο µεθόδων, παρέχοντας 
καλύτερα αποτελέσµατα.
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 2.3   Μοντελοποίηση προφίλ χρηστών
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των 
προφίλ χρηστών και οι τρόποι υλοποίησής τους. Ουσιαστικά πρόκειται για τη διαδικασία 
µετατροπής των δεδοµένων που συλλέγονται σε µορφές τέτοιες ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω 
επεξεργασία τους, καθώς και η οργάνωση τους σε κατάλληλες δοµές, που θα επιτρέψουν τη χρήση 
τους για την παραγωγή των προτάσεων.
Η µέθοδος που ακολουθείται για την κατασκευή των προφίλ χρηστών επηρεάζεται σε κάποιο 
βαθµό από τη µορφή των δεδοµένων που συλλέγονται, καθώς και από τη µέθοδο που ακολουθείται 
για την παραγωγή των προτάσεων. Τα προφίλ των χρηστών µπορεί να είναι στατικά ή µεταβλητά. 
Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται µια διαδικασία συντήρησης των προφίλ ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τα τρέχοντα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη.
Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι σηµαντικότερες µέθοδοι µοντελοποίησης των προφίλ καθώς 
κάποιες τεχνικές που ακολουθούνται για την υλοποίηση της κάθε µεθόδου.

 2.3.1   Μέθοδοι Μοντελοποίησης προφίλ
Κάποια συστήµατα εξατοµίκευσης χρησιµοποιούν τα αποθηκευµένα δεδοµένα απευθείας για την 
παραγωγή των προτάσεων. Τα πιο σύγχρονα συστήµατα απαιτούν την ύπαρξη ενός ενδιάµεσου 
σταδίου, όπου τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί µοντελοποιούνται µε τη µορφή προφίλ χρηστών. 
Η µοντελοποίηση είναι απαραίτητη για την επεξεργασία και εξαγωγή συµπερασµάτων που θα 
οδηγήσουν στις τελικές προτάσεις. Η µοντελοποίηση των προφίλ χρηστών γίνεται συνήθως µε 
τέσσερις βασικές µεθόδους:

• σταθµισµένες λέξεις-κλειδιά (weighted keywords)

• σηµασιολογικά δίκτυα (semantic networks)

• σταθµισµένες έννοιες (weighted concepts)

• κανόνες συσχέτισης (association rules)

Κάθε µια από τις µεθόδους έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τα προφίλ µε σταθµισµένες λέξεις-
κλειδιά είναι τα πιο εύκολα στην κατασκευή, αλλά απαιτούν ανατροφοδότηση από τον χρήστη. Τα 
σηµασιολογικά δίκτυα δηλώνουν µε καλύτερο τρόπο τη συσχέτιση µεταξύ των λέξεων και λύνουν 
το πρόβληµα της πολυσηµίας. Τα προφίλ εννοιών απαιτούν µια διαδικασία εκπαίδευσης ώστε να 
αντιστοιχίζουν τις λέξεις κλειδιά σε έννοιες. Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή κάθε 
µεθόδου.

 2.3.1.1   Σταθµισµένες Λέξεις-κλειδιά
Η πιο συνηθισµένη µέθοδος που χρησιµοποιείται για τη µοντελοποίηση των προφίλ χρηστών είναι 
οι σταθµισµένες λέξεις κλειδιά (weighted keywords). Πρόκειται για διανύσµατα λέξεων,  καθεµία 
από τις οποίες συνοδεύεται  από µια τιµή, το βάρος της. Οι λέξεις αυτές αντιπροσωπεύουν τα 
ενδιαφέροντα του χρήστη, ενώ το βάρος τους υποδηλώνει το βαθµό ενδιαφέροντος.
Οι λέξεις κλειδιά εξάγονται έµµεσα από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, ή άµεσα µέσω 
ανατροφοδότησης από τον ίδιο τον χρήστη.  
Στην περίπτωση που τα δεδοµένα βρίσκονται σε δοµηµένη µορφή, η διαδικασία δηµιουργίας του 
προφίλ είναι αρκετά απλή. Στην περίπτωση που τα δεδοµένα βρίσκονται σε µορφή κείµενου, 
χρησιµοποιούνται τεχνικές µοντελοποίησης εγγράφων, από τα οποία εξάγονται οι λέξεις κλειδιά 
και το βάρος τους.
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Το βάρος µπορεί να υπολογιστεί µε διάφορους αλγόριθµους, ο πιο συνηθισµένος από αυτούς είναι 
ο “tf*idf” (term frequency times invert document frequency). Σύµφωνα µε αυτόν, το βάρος ενός 
όρου ισούται µε τη συχνότητα µε την οποία εµφανίζεται ο όρος στο κείµενο επί την αντίστροφη 
συχνότητα εµφάνισης του όρου αυτού σε όλα τα κείµενα (Salton & McGill, 1986).
Έχουν προταθεί αρκετές παραλλαγές αυτής της µεθόδου, όπως η χρήση διαφορετικών 
διανυσµάτων από λέξεις κλειδιά για διαφορετικά θεµατικά πεδία και η αντικατάσταση των 
µεµονωµένων λέξεων από ακολουθίες λέξεων. 

 2.3.1.2   Σηµασιολογικά Δίκτυα
Μια ακόµη µέθοδος για την αναπαράσταση των δεδοµένων που αποτελούν τα προφίλ χρηστών 
είναι τα σηµασιολογικά δίκτυα (semantic networks).  Η βασική δοµή ενός σηµασιολογικού δικτύου 
αποτελείται από κόµβους και συνδέσεις µεταξύ αυτών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι κόµβοι 
αναπαριστούν τις λέξεις κλειδιά και οι συνδέσεις µεταξύ τους τη συσχέτιση των λέξεων. Το βάρος 
κάθε σύνδεσης αντιπροσωπεύει τη συχνότητας κοινής εµφάνισης των συνδεδεµένων λέξεων 
(Σχήµα 1).
Τα σηµασιολογικά δίκτυα πλεονεκτούν των σταθµισµένων λέξεων κλειδιά, λόγω της δυνατότητας 
να µοντελοποιήσουν τη συσχέτιση δύο λέξεων, µέσω των κοινών τους εµφανίσεων.
Έχουν προταθεί αρκετές διαφορετικές παραλλαγές σηµασιολογικών δικτύων. Στις σηµαντικότερες 
από αυτές, οι λέξεις κλειδιά µπορεί να αντικατασταθούν είτε από ένα σετ συνωνύµων, είτε από µια 
έννοια που εµπεριέχει αρκετές διαφορετικές λέξεις. Με τον τρόπο αυτό επιλύεται το πρόβληµα της 
ύπαρξης ίδιων λέξεων µε διαφορετική εννοιολογική σηµασία. Στην περίπτωση αυτή οι κεντρικοί 
κόµβοι που εµπεριέχουν τις έννοιες ονοµάζονται πλανήτες, ενώ εισάγονται και δευτερεύοντες 
κόµβοι (δορυφόροι) που εµπεριέχουν τις λέξεις κλειδιά που συνδέονται µε κάθε έννοια. Οι 
πλανήτες συνδέονται µε κάποια βάρη µε τους δορυφόρους αλλά και µεταξύ τους. Τα βάρη αυτά 
αντιπροσωπεύουν τον βαθµό συσχέτισης των εννοιών.
Μια διαφορετική προσέγγιση στη χρήστη σηµασιολογικών δικτύων είναι η χρήστη στερεοτύπων 
και πλαισίων (Minsky, 1974). Στην περίπτωση αυτή το προφίλ ενός χρήστη αναπαρίσταται µε ένα 
πλαίσιο που εµπεριέχει τα προσωπικά του δεδοµένα και ένα στερεότυπο χρήστη. Τα στερεότυπα 
είναι σετ ενδιαφερόντων που µοντελοποιούνται σαν σηµασιολογικά δίκτυα όπου κάθε πεδίο 
ενδιαφέροντος είναι πλανήτης και οι λέξεις κλειδιά είναι δορυφόροι. Έτσι, στο σύστηµα αυτό, κάθε 
προφίλ περιέχει πολλαπλά σηµασιολογικά δίκτυα, ένα για κάθε διαφορετικό πεδίο ενδιαφέροντος 
του χρήστη. 

Σχήµα 1: Παράδειγµα σηµασιολογικού δικτύου
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 2.3.1.3   Προφίλ εννοιών 
Τα προφίλ εννοιών µοιάζουν στη δοµή τους µε τις προηγούµενες µεθόδους. Μπορούν να 
υλοποιηθούν τόσο µε διανύσµατα λέξεων-κλειδιά, όσο και µε σηµασιολογικά δίκτυα. Η διαφορά 
τους έγκειται στο ότι στη θέση των λέξεων ή  των σετ συνωνύµων χρησιµοποιούνται γενικότερες 
έννοιες.
Συνήθως οι έννοιες που χρησιµοποιούνται προέρχονται από µια προϋπάρχουσα ιεράρχηση. Τα πιο 
απλά συστήµατα χρησιµοποιούν έννοιες από ταξινοµίες ή λεξικά, ενώ τα πιο σύνθετα βασίζονται 
σε οντολογίες. Για τη λειτουργία των συστηµάτων που βασίζονται σε τέτοιου είδους προφίλ 
απαιτείται µια προεργασία, καθώς τα λεξικά ή οι οντολογίες που χρησιµοποιούνται έχουν πολύ 
µεγάλο µέγεθος και καθιστούν δύσκολη την επεξεργασία τους, ενώ συχνά οδηγούν σε 
υπερειδίκευση. Στην περίπτωση που τα προφίλ εννοιών δεν βασίζονται σε κάποια έτοιµη ταξινοµία, 
απαιτείται µια διαδικασία εκπαίδευσης για την αντιστοίχηση των λέξεων στις κατάλληλες έννοιες. 
Η µέθοδος αυτή πλεονεκτεί στο ότι χρησιµοποιεί λεξικά µικρότερου µεγέθους που περιέχουν µόνο 
τις απαραίτητες ιεραρχίες εννοιών.

 2.3.1.4   Association rules
Η τελευταία µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι αυτή των κανόνων συσχέτισης (association rules). 
Η µέθοδος αυτή βασίζεται στη συγκέντρωση δεδοµένων από την δραστηριότητα των χρηστών και 
την εύρεση προτύπων στα δεδοµένα αυτά. Στόχος είναι η εύρεση σχέσεων ανάµεσα σε αντικείµενα 
ή χρήστες. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται στο πεδίο της εξόρυξης δεδοµένων (data mining) και 
θα αναλυθεί διεξοδικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

 2.3.2   Κατασκευή προφίλ χρηστών
Η κατασκευή των προφίλ χρηστών διαφέρει ανάλογο µε τη µέθοδο µοντελοποίησης που επιλέγεται. 
Στην κατασκευή των προφίλ θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η δυνατότητα συντήρησής και 
ανανέωσής τους. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ενδεικτικές υλοποιήσεις για κάθε µέθοδο που 
αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

 2.3.2.1   Προφίλ µε λέξεις-κλειδιά
Τα προφίλ µε λέξεις-κλειδιά αποτελούνται από διανύσµατα λέξεων µε τα αντίστοιχα βάρη τους. Οι 
λέξεις αυτές εξάγονται συνήθως αυτόµατα, από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης. Για 
τον υπολογισµό των βαρών χρησιµοποιούνται διάφοροι αλγόριθµοι. Η πιο συνηθισµένη περίπτωση 
είναι ο αλγόριθµος tf*idf.  Στην περίπτωση αυτή το βάρος κάθε λέξης υπολογίζεται από τον τύπο:

w t , d =
tf t , d log  N

df t 
∑i

tf ti , d
2 log  N

df ti

2

Στον τύπο αυτό, w(t,d) είναι το βάρος µιας λέξης t στο έγγραφο d, tf t ,d είναι η συχνότητα 
εµφάνισης του όρου t στο έγγραφο d, df t ο αριθµός των εγγράφων που περιέχουν τον όρο t και Ν ο 
συνολικός αριθµός των εγγράφων.
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Η εφαρµογή του παραπάνω αλγόριθµου έχει ως αποτέλεσµα, όροι που εµφανίζονται συχνά σε ένα 
έγγραφο, αλλά είναι σπάνιοι στα υπόλοιπα έγγραφα, να έχουν µεγαλύτερο βάρος. Παράλληλα, 
λέξεις µε µεγάλη συχνότητα εµφάνισης σε όλα τα έγγραφα (π.χ. “και”, “το” κλπ) έχουν πολύ µικρό 
βάρος και δεν επηρεάζουν το προφίλ. 
Η µέθοδος αυτή δε λειτουργεί αποδοτικά στην περίπτωση που ο χρήστης έχει παραπάνω από ένα 
ενδιαφέροντα. Στην περίπτωση αυτή το προφίλ θα οδηγεί σε προτάσεις που βρίσκονται στο µέσο 
όρο των διαφορετικών ενδιαφερόντων. Για παράδειγµα, για έναν χρήστη που ενδιαφέρεται για 
ταξίδια στην Ιαπωνία και για τη ροκ µουσική, είναι πιθανό να περιλαµβάνονται στο προφίλ του οι 
όροι “Ιαπωνία” και “Μουσική” µε µεγάλο βάρος. Το προφίλ του θα οδηγήσει σε προτάσεις που να 
περιέχουν και τους δύο όρους, όπως Ιαπωνική µουσική, κάτι που είναι πιθανό να µην ενδιαφέρει το 
χρήστη. 
Η λύση στο πρόβληµα αυτό έρχεται µε την δηµιουργία πολλαπλών διανυσµάτων λέξεων κλειδιών, 
ένα για κάθε πεδίο ενδιαφέροντος (Σχήµα 2). Μια ενδιαφέρουσα υλοποίηση της πρότασης αυτή 
είναι το σύστηµα WebMate (Chen & Sycara, 1998). Ο αλγόριθµος εκτελείται κάθε φορά που ένας 
χρήστης δηλώνει άµεσα ότι µια ιστοσελίδα “του αρέσει”. Το σύστηµα, αρχικά αφαιρεί από τις 
ιστοσελίδες τις κοινές λέξεις και κάνει αποκοπή των καταλήξεων για την αποφυγή ύπαρξης 
πολλαπλών εγγραφών για την ίδια λέξη, λόγω της χρήσης της σε πληθυντικό αριθµό ή σε άλλο 
πρόσωπο. Στη συνέχεια εξάγονται οι λέξεις-κλειδιά, και γίνεται υπολογισµός των βαρών µε την 
χρήση του αλγόριθµου tf*idf, ενώ οι λέξεις που περιέχονται σε τίτλους και επικεφαλίδες αποκτούν 
πρόσθετο βάρος. Για τις πρώτες Ν λέξεις (όπου Ν ο προκαθορισµένος αριθµός διανυσµάτων που 
θα αποθηκευτούν) δηµιουργούνται ισάριθµα διανύσµατα. Εάν προκύψουν περισσότερα από Ν 
διανύσµατα, τότε γίνεται σύγκρισή τους µε βάση την οµοιότητα συνηµιτόνου (cosine similarity). 
Τα διανύσµατα που παρουσιάζουν την µεγαλύτερη οµοιότητα συνενώνονται. Τέλος γίνεται 
ταξινόµηση των διανυσµάτων σε φθίνουσα σειρά µε βάση τα βάρη των λέξεων.

Σχήµα 2: Παράδειγµα προφίλ µε λέξεις-κλειδιά (Gauch et.al., 2007)

Ακόµη µια υλοποίηση των προφίλ µε λέξεις κλειδιά είναι το σύστηµα Alipes (Widyantoro et al., 
1999). Η βασική διαφορά του µε το Webmate, είναι η χρησιµοποίηση τριών διανυσµάτων για κάθε 
πεδίο ενδιαφέροντος. Το ένα από αυτά αναφέρεται σε µακροπρόθεσµο ενδιαφέρον του χρήστη, ενώ 
τα άλλα δυο σε βραχυπρόθεσµο θετικό και αρνητικό ενδιαφέρον αντίστοιχα. Ο χρήστης δηλώνει 
άµεσα τόσο τη θετική όσο και την αρνητική γνώµη του για ένα έγγραφο, µέσα από µια 
προκαθορισµένη λίστα επιλογών. Οι επιλογές αυτές είναι έντονα θετική, µέτρια θετική, ασθενής 
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θετική, µέτρια αρνητική και έντονα αρνητική, µε αντίστοιχους βαθµούς µάθησης 0.9, 0.5, 0.2, -0.5, 
-0.9. Το διάνυσµα που παράγεται από κάθε νέο έγγραφο συγκρίνεται µε οµοιότητα συνηµιτόνου µε 
τα υπάρχοντα διανύσµατα και προστίθεται σε αυτό µε το οποίο παρουσιάζει την µεγαλύτερη 
οµοιότητα. Εάν η οµοιότητα δεν ξεπερνάει ένα προκαθορισµένο όριο για κανένα από τα υπάρχοντα 
ενδιαφέροντα, τότε δηµιουργείται νέο διάνυσµα.

 2.3.2.2   Προφίλ σηµασιολογικών δικτύων
Τα προφίλ σηµασιολογικών δικτύων κατασκευάζονται µε τρόπο παρόµοιο µε τα προφίλ λέξεων 
κλειδιά. Η συλλογή των δεδοµένων γίνεται τις περισσότερες φορές µε άµεση συµµετοχή του 
χρήστη. Η βασική διαφορά είναι ότι οι λέξεις-κλειδιά που συλλέγονται αποθηκεύονται σε ένα 
δίκτυο κόµβων και όχι σε διάνυσµα. Η διαφορά αυτή δίνει τη δυνατότητα καλύτερου χειρισµού 
τόσο των συνωνύµων όσο και των λέξεων µε πολλαπλή έννοια, µέσω των συσχετίσεων των 
κόµβων. Κάποια προφίλ σηµασιολογικών δικτύων αντικαθιστούν τις λέξεις κλειδιά µε σετ 
συνωνύµων ή ευρύτερες έννοιες. Η µέθοδος αυτή απαιτεί την ύπαρξη µιας απεικόνισης των 
σχέσεων λέξεων και εννοιών. Η απεικόνιση αυτή µπορεί να προέρχεται από κάποιο προϋπάρχον 
λεξικό (π.χ. Wordnet) ή να δηµιουργηθεί εξαρχής.
Το πρώτο παράδειγµα συστήµατος που συντηρεί προφίλ σηµασιολογικού δικτύου είναι το “ifweb” 
(Aniscar & Tasso, 1997). Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης αξιολογεί ένα έγγραφο θετικά, αρνητικά 
ή ουδέτερα. Το σύστηµα εξάγει τις λέξεις-κλειδιά από το έγγραφο και εξετάζει αν υπάρχουν η όχι 
στο δίκτυο. Στην πρώτη περίπτωση αναπροσαρµόζει τα βάρη τους ανάλογα µε την αξιολόγηση του 
χρήστη, ενώ στη δεύτερη τις προσθέτει στο δίκτυο.
Το σύστηµα SiteIF (Stefani & Strappavara, 1998) αντικαθιστά τις λέξεις κλειδιά µε έννοιες. Με τον 
τρόπο αυτό λέξεις που έχουν την ίδια ερµηνεία εντάσσονται στον ίδιο κόµβο κάνοντας το σύστηµα 
περισσότερο ακριβές. Η αντιστοίχηση των λέξεων σε έννοιες γίνεται µε τη χρήση του WordNet 
(Miller, 1995). Το WordNet περιέχει 100.000 λέξεις ταξινοµηµένες σε 80.000 σετ συνωνύµων. 
Ανάλογα µε τα συµφραζόµενα το σύστηµα προσπαθεί να κατανοήσει την έννοια µια λέξης στη 
συγκεκριµένη πρόταση και την αντιστοιχίζει µε τον κατάλληλο κόµβο. Η συλλογή των δεδοµένων 
γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα, µέσα από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης. Οι 
υπόλοιπες λειτουργίες υλοποιούνται όπως και στην προηγούµενη περίπτωση µε τη διαφορά ότι τα 
βάρη των συνδέσεων µειώνονται σταδιακά µε το πέρασµα του χρόνου, ώστε να προσοµοιάσουν τη 
µείωση του ενδιαφέροντος του χρήστη για ένα θέµα.
Μια διαφοροποίηση της χρήσης προφίλ σηµασιολογικών δικτύων προτείνεται από το σύστηµα PIN 
(Tan & Teo, 1998). Στην περίπτωση αυτή αντί να χρησιµοποιείται µια προϋπάρχουσα αντιστοίχηση 
λέξεων και εννοιών, το σύστηµα δηµιουργεί τη δική του. Με τον τρόπο αυτό εξοικονοµείται 
επεξεργαστικός χρόνος και χώρος, αφού το δίκτυο εννοιών που δηµιουργείται έχει πολύ µικρότερο 
µέγεθος. Ο χρήστης πρέπει να εισάγει άµεσα στο σύστηµα κάποια αρχικά πεδία ενδιαφέροντος και 
τις αντίστοιχες λέξεις κλειδιά. Στη συνέχεια αξιολογεί τα έγγραφα που επισκέπτεται και µέσω 
αυτής της αξιολόγησης εξάγονται οι νέες λέξεις κλειδιά. Το συγκεκριµένο σύστηµα περιορίζεται 
στα ουσιαστικά. Εάν µια λέξη υπάρχει ήδη στο δίκτυο, τότε αναπροσαρµόζεται το βάρος της, ενώ 
αν δεν υπάρχει, ένα υποσύστηµα που βασίζεται σε νευρωνικό δίκτυο δηµιουργεί νέες έννοιες και 
τις προσθέτει σαν κόµβους.
Μια ακόµη προσέγγιση σηµασιολογικού δικτύου εννοιών για τη δηµιουργία προφίλ χρηστών είναι 
το σύστηµα InfoWeb (Gentili et  al., 2003). Το σύστηµα αυτό παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, όπως τη χρήση στερεότυπων. Αρχικά επιλέγεται ένας προκαθορισµένος αριθµός k 
εγγράφων, αντιπροσωπευτικών για διαφορετικές θεµατικές ενότητες. Τα έγγραφα αυτά 
χρησιµοποιούνται ως πρότυπα για έναν αλγόριθµο centorid-based k-means clustering, µε σκοπό να 
γίνει οµαδοποίηση του συνόλου των εγγράφων. Τα έγγραφα που βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο 
(centroid) κάθε κατηγορίας λειτουργούν ως στερεότυπα. Ο χρήστης καλείται να αξιολογήσει τα 
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στερεότυπα θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται ο χρόνος και η προσπάθεια 
που πρέπει να καταβάλει ο χρήστης, αφού αντί για τυχαία έγγραφα αξιολογεί τα αντιπροσωπευτικά 
κάθε κατηγορίας. Από την αξιολόγηση του χρήστη δηµιουργείται το σηµασιολογικό δίκτυο. Ένα 
ακόµη χαρακτηριστικό του συστήµατος αυτού είναι η µέθοδος αναπαράστασης η οποία βασίζεται 
στο µοντέλο vector-space. Οι λέξεις κλειδιά που προκύπτουν από την αξιολόγηση των 
στερεότυπων εισάγονται στο δίκτυο ως πλανήτες. Αρχικά οι πλανήτες είναι ασύνδετοι µεταξύ τους. 
Με την πάροδο του χρόνου το σύστηµα παρατηρεί τη δραστηριότητα του χρήστη και δηµιουργεί 
συνδέσεις µεταξύ των πλανητών. Ακόµη, από την ανατροφοδότηση που παρέχει ο χρήστης 
µπορούν να εισαχθούν νέες λέξεις ως δορυφόροι στους υπάρχοντες πλανήτες ή να αλλάξουν τα 
βάρη και οι συνδέσεις των υπαρχόντων πλανητών.
Μια επέκταση του προηγούµενου συστήµατος είναι το σύστηµα WIFS (Micarelli & Sciarronne, 
2004). Η διαφορά είναι ότι στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει ένα σηµασιολογικό δίκτυο για όλα τα 
ενδιαφέροντα, αλλά ξεχωριστό για κάθε θεµατικό πεδίο. Λόγω του ότι το συγκεκριµένο σύστηµα 
αναφέρεται στο διαδίκτυο συνολικά και όχι σε ένα σύνολο εγγράφων είναι δύσκολο να 
πραγµατοποιηθεί η οµαδοποίηση για τη δηµιουργία στερεοτύπων. Για το λόγο αυτό γίνεται µια 
καταγραφή κάποιων όρων σχετικών µε διάφορα πεδία ενδιαφέροντος από κάποιον ειδικού. Ο 
χρήστης συµπληρώνει ένα ερωτηµατολόγιο και µε βάση τις απαντήσεις του επιλέγονται τα 
στερεότυπα που θα ενεργοποιηθούν. Το µοντέλο του χρήστη αναπαρίσταται από ένα πλαίσιο 
(frame) που χωρίζεται σε δύο περιοχές. Την κεφαλή (header) που περιέχει τα στοιχεία του χρήστη 
και τα στερεότυπα που έχουν ενεργοποιηθεί για αυτόν, και το σώµα (body) ποy περιέχει τα 
ενδιαφέροντα του. Το σώµα αποτελείται από θέσεις (slots). Κάθε slot περιέχει το πεδίο 
ενδιαφέροντος (domain), το ειδικότερο θέµα που ενδιαφέρει τον χρήστη (topic), το βάρος που 
δείχνει το βαθµό ενδιαφέροντος και µπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό, ένα σηµασιολογικό δίκτυο 
µε όρους που συνυπάρχουν µε τον όρο του θέµατος, καθώς και συνδέσµους επεξήγησης 
(justification links). Οι σύνδεσµοι επεξήγησης προσφέρουν στο σύστηµα συνέπεια, αφού περιέχουν 
ένα δείκτη στο στοιχείο που οδήγησε στην προσθήκη του συγκεκριµένου slot. Αυτό µπορεί να είναι 
κάποιο στερεότυπο, το αρχικό ερωτηµατολόγιο, ανατροφοδότηση από τον χρήστη ή άµεση 
επεξεργασία του προφίλ του (Εικόνα 18).
Η συντήρηση του προφίλ µπορεί να γίνει µε 5 τρόπους.  Οι δύο πρώτοι έχουν να κάνουν µε την 
εξαγωγή λέξεων κλειδιών από µια ιστοσελίδα, οι οποίες υπάρχουν ήδη στο προφίλ του χρήστη. 
Στην περίπτωση αυτή ανανεώνεται το βάρος του πεδίου ενδιαφέροντος, όπως και τα βάρη των 
τόξων στο αντίστοιχο σηµασιολογικό δίκτυο. Οι επόµενοι δυο τρόποι ανανέωσης προκύπτουν στν 
περίπτωση που κάποιες λέξεις κλειδιά δεν υπάρχουν ήδη στο προφίλ του χρήστη. Σε αυτήν την 
περίπτωση, µπορεί είτε να προστεθούν σαν δορυφόροι µε τα κατάλληλα βάρη των τόξων να τα 
συνδέουν µε τους πλανήτες που αποτελούν το θέµα της σελίδας, είτε αν ξεπεραστεί ένα 
προκαθορισµένο κρίσιµο όριο, να προστεθούν σαν νέα slots. Τέλος, το προφίλ µπορεί να αλλάξει 
µε απευθείας επέµβαση του χρήστη.  Αν αλλάξουν τα ενδιαφέροντα του χρήστη τόσο ώστε να 
αλλάξουν τα ενεργά στερεότυπα, τότε τα slots που συνδέονται µε συνδέσµους επεξήγησης µε τα 
παλαιά στερεότυπα θα σβηστούν.
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 2.3.2.3   Προφίλ εννοιών
Τα προφίλ εννοιών διαφέρουν από αυτά των σηµασιολογικών δικτύων στο ότι “χρησιµοποιούν 
προϋπάρχουσες έννοιες για να περιγράψουν τα προφίλ, αντί να µοντελοποιούν τις έννοιες σαν µέρη 
των προφίλ” (Gauch et al., 2007).  Τα συστήµατα αυτά βασίζονται σε µια ιεραρχία αναφορών 
(reference taxonomy) και προσπαθούν να εντοπίσουν ποιες από τις έννοιες που αυτές περιέχουν 
είναι ενδιαφέρουσες για τον χρήστη. Οι ιεραρχίες εννοιών ονοµάζονται συχνά και οντολογίες 
(Σχήµα 3).
Ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί προφίλ χρηστών βασισµένα σε σταθµισµένες έννοιες είναι το 
PERSONA (Tanudjaja &Mui, 2002) . Το σύστηµα αυτό βασίζεται στην ιεραρχία εννοιών του Open 
Directory Project (ODP), ενώ η αναπαράσταση των προφίλ γίνεται µε τη µέθοδο χρωµατισµού 
δέντρων. Οι ιστοσελίδες που περιέχονται στο ODP είναι ήδη ταξινοµηµένες σε έννοιες. Έτσι καθώς 
ο χρήστης τις επισκέπτεται και τις αξιολογεί είναι εύκολο να συντηρείται το προφίλ του. Ένα 
πρόβληµα που παρουσιάζεται στην περίπτωση αυτή είναι η υπερειδίκευση των εννοιών. Λόγω του 
µεγάλου βάθους της οµαδοποίησης των εννοιών, το προφίλ καταλήγει να περιέχει πολλές πολύ 
ειδικές έννοιες ως ξεχωριστά ενδιαφέροντα. Στην περίπτωση αυτή, για τη  δηµιουργία  αποδοτικών 
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προτάσεων, είναι αναγκαία η παραποµπή σε προγόνους αρκετούς βαθµούς ψηλότερα στην 
ιεραρχία, ώστε να βρεθούν έννοιες που οδηγούν σε παρόµοια ενδιαφέροντα.
Ένα ακόµη σύστηµα που βασίζεται σε ιεραρχίες εννοιών είναι το ARCH (Shech, 1994) και 
αποσκοπεί στη βελτίωση της απόδοσης µιας µηχανής αναζήτησης. Το σύστηµα αυτό είναι στην 
πραγµατικότητα υβριδικό αφού χρησιµοποιεί ταυτόχρονα και διάνυσµα λέξεων κλειδιών. Οι 
ιστοσελίδες για τις οποίες ο χρήστης δείχνει ενδιαφέρον οµαδοποιούνται  και παράγεται το 
διάνυσµα λέξεων κλειδιών που δηλώνουν τα ενδιαφέροντα του. Παράλληλα χρησιµοποιείται η 
ιεραρχία εννοιών του Yahoo! για την εύρεση του κέντρου για κάθε έννοιας. Όταν ο χρήστης κάνει 
κάποια ερώτηση εντοπίζεται το διάνυσµα ενδιαφέροντος που αντιστοιχεί στην ερώτηση και 
συγκρίνεται µε αυτά της ιεραρχίας εννοιών. Η έννοια που έχει τη µεγαλύτερη οµοιότητα επιλέγεται 
και οι όροι που περιέχει εµπλουτίζουν το ερώτηµα του χρήστη. Η τεχνική αυτή είναι αρκετά 
ακριβής, υστερεί όµως σε απόδοση.
Τα επόµενα συστήµατα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Χρησιµοποιούν ταξινόµηση κειµένου 
(text classification) για να αντιστοιχήσουν τα ενδιαφέροντα του χρήστη σε µια ιεραρχία εννοιών. Η 
διαδικασία αυτή χωρίζεται σε δύο φάσεις: εκµάθηση(learning) και οµαδοποίηση (classification). 
Στην πρώτη φάση το σύστηµα µαθαίνει από ήδη οµαδοποιηµένα κείµενα (training documents), ενώ 
στη δεύτερη προσπαθεί να οµαδοποιήσει ένα νέο κείµενο µε βάση τα κείµενα εκπαίδευσης. Η 
υλοποίηση της λειτουργίας αυτής µπορεί να γίνει µε πολλές διαφορετικές µεθόδους που βασίζονται 
σε αναπαραστάσεις διανυσµάτων, πιθανότητες bayesian, δέντρα απόφασης και νευρωνικά δίκτυα.
Το πρώτο από αυτά τα συστήµατα είναι το Foxtrot (Middleton et al., 2003). Βασίζεται στην 
βιβλιοθήκη CORA η οποία οµαδοποιεί άρθρα της επιστήµης των υπολογιστών σε κλάσεις και 
ορίζει ενδεικτικά άρθρα για κάθε κλάση. Τα περιεχόµενα της βιβλιοθήκης οργανώνονται σε 97 
κλάσεις. Τα έγγραφα εκπαίδευσης είναι 5-10 για κάθε κλάση και µε βάση αυτά γίνεται 
οµαδοποίηση και των υπόλοιπων µε τη χρήση ενός Ibk οµαδοποιητή. Τα προφίλ των χρηστών 
αποτελούνται από σετ από θεµατικά πεδία µαζί µε τις τιµές ενδιαφέροντος του χρήστη για αυτά. 
Κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται κάποιο νέο έγγραφο το προφίλ του ανανεώνεται µε έµµεση 
και άµεση ανατροφοδότηση. Η άµεση αξιολόγηση ενός εγγράφου ως ενδιαφέρον αποφέρει 10 
µονάδες ενδιαφέροντος, η απλή περιήγηση του µία, ενώ  εάν πρόκειται για έγγραφο που έχει 
προταθεί στο χρήστη από το σύστηµα, προσθέτονται 2 µονάδες. Ο συνολικός βαθµός 
ενδιαφέροντος για ένα θέµα αποτελείται από το άθροισµα αυτών των παραγόντων, στο οποίο 
εφαρµόζεται µια συνάρτηση µείωσης της τιµής µε την πάροδο του χρόνου από την τελευταία 
περιήγηση του χρήστη. Ένα ακόµη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 50% της βαρύτητας ενός 
θέµατος µεταφέρεται και στον πρόγονο. Έτσι εάν ένας χρήστης δείχνει ενδιαφέρον σε αρκετές 
υποκλάσεις ενός θέµατος το σύστηµα υποθέτει ότι ενδιαφέρεται και για το γενικότερο θέµα.
Το επόµενο σύστηµα που βασίζεται σε προφίλ εννοιών είναι το OBIWAN (Pretschner & Gauch, 
1999). Η βασική του διαφορά είναι ότι δεν βασίζεται αποκλειστικά σε έγγραφα που έχουν ήδη 
οµαδοποιηθεί για την εκπαίδευση του συστήµατος. Σε διάφορες υλοποιήσεις του συστήµατος έχουν 
χρησιµοποιηθεί τα λεξικά Magellan, Lycos, καθώς και το Open Directory Project. Η συλλογή των 
δεδοµένων γίνεται έµµεσα µέσω την κρυφής µνήµης πλοήγησης (browsing cache), του ιστορικού 
των ερευνών (search history), και των δεδοµένων που συλλέγονται από proxy servers και desktop 
screens. Σε όλες τις περιπτώσεις τα αποτελέσµατα δείχνουν βελτίωση στην απόδοση του 
συστήµατος εξατοµίκευσης. 
Παρόµοιο µε το προηγούµενο είναι και το σύστηµα PVA (Chen et al., 2002). Κάθε έγγραφο 
οµαδοποιείται µε βάση µια προϋπάρχουσα ιεραρχία εννοιών, η οποία προέρχεται από τη µηχανή 
αναζήτησης YAM. Σε αυτήν την περίπτωση, ο οµαδοποιητής επανεκπαιδεύεται καθηµερινά µε 
έγγραφα που έχουν οµαδοποιηθεί χειροκίνητα ώστε να βελτιώνεται η απόδοση του. Η κυριότερη 
διαφορά του, είναι ότι αντί για χρωµατιστά δέντρα τα προφίλ αναπαρίστανται σαν συλλογή των 
κορυφαίων εννοιών. Αρχικά κάθε προφίλ περιέχει τις έννοιες πρώτου επιπέδου και µέσω των 
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δεδοµένων που συλλέγονται αυξοµειώνεται το βάρος τους, που αποκαλείται “ενέργεια”.  Όταν η 
ενέργεια ξεπεράσει ένα προκαθορισµένο όριο, τότε η έννοια σπάει σε δυο “υποέννοιες” µε βάση τα 
έγγραφα που έχουν συντελέσει στο βάρος της. Στην περίπτωση που η ενέργεια πέσει τότε η έννοια 
συνενώνεται µε κάποια άλλη. Καθώς η ενέργεια µιας έννοιας µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου 
το προφίλ ενός χρήστη είναι δυνατό να µεγαλώσει ή να µικρύνει.
Τέλος, το Bibster (Haase et al., 2005) είναι ακόµη ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί προφίλ εννοιών 
για τη µοντελοποίηση των ενδιαφερόντων των χρηστών. Τα προφίλ µπορεί να µεταβληθούν τόσο 
άµεσα από τον χρήστη, µε προσθήκη/αφαίρεση εννοιών που τον ενδιαφέρουν, όσο και αυτόµατα 
από το σύστηµα. Το σηµαντικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι το σύστηµα χρησιµοποιεί έναν 
αλγόριθµο collaborative filtering, ώστε κάθε αλλαγή που γίνεται στο προφίλ ενός χρήστη να 
προτείνεται και σε άλλους χρήστες µε κοινά µε αυτόν χαρακτηριστικά. Η µέθοδος αυτή έχει το 
πλεονέκτηµα ότι µε µικρή ανατροφοδότηση από πολλούς χρήστες τα προφίλ µπορούν να είναι 
αρκετά ακριβή, αλλά µειονεκτεί στο ότι τα προφίλ που συντηρούνται δεν ταιριάζουν απολύτως στις 
ξεχωριστές προτιµήσεις κάθε χρήστη, µε αποτέλεσµα οι παραγόµενες προτάσεις να είναι πιο 
γενικές.

Σχήµα 3: Τµήµα προφίλ χρήστη µε µοντελοποίηση προφίλ εννοιών. (Gauch et.al., 2007)
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 2.4   Παραγωγή Προτάσεων
Η τελευταία φάση στην διαδικασία εξατοµίκευσης στο διαδίκτυο αφορά την παραγωγή των 
προτάσεων προς τον χρήστη. Ανάλογα µε τον αλγόριθµο που χρησιµοποιείται για την εξαγωγή των 
προτάσεων, τα συστήµατα εξατοµίκευσης διαχωρίζονται σε αρκετές κατηγορίες. Οι δύο βασικές 
είναι:

 content based, όπου οι προτάσεις παράγονται µε βάση το περιεχόµενο

 collaborative filtering, όπου οι προτάσεις παράγονται µε χρήση συνεργατικού 
φιλτραρίσµατος.

Εκτός από αυτές τις δύο βασικές κατηγορίες θα παρουσιαστούν ακόµη συστήµατα που παράγουν 
case-based προτάσεις, συστήµατα που παράγουν τις προτάσεις µε βάση προκαθορισµένους κανόνες 
(rule based), συστήµατα που βασίζονται σε δηµογραφικά δεδοµένα (demographic-based), καθώς 
και υβριδικά συστήµατα (hybrid).

 2.4.1   Με βάση το περιεχόµενο (Content-based)
Τα συστήµατα προτάσεων που βασίζονται στο περιεχόµενο (content-based), εστιάζουν στην 
σύγκριση των αντικειµένων για την εύρεση κοινών µεταξύ τους χαρακτηριστικών. Στην περίπτωση 
που το πεδίο αναφοράς είναι έγγραφα αναζητούνται οµοιότητες στα θέµατα που πραγµατεύονται, 
ενώ στην περίπτωση αντικειµένων ή άλλου είδους προϊόντων και υπηρεσιών τα κοινά 
χαρακτηριστικά αναζητούνται µέσα από τις περιγραφές και τις προδιαγραφές τους.
Στα συστήµατα αυτά, τα προφίλ των χρηστών είναι µοναδικά για κάθε χρήστη και αποτελούνται 
αποκλειστικά από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων για τα οποία έχουν δείξει ενδιαφέρον στο 
παρελθόν. Το ενδιαφέρον µπορεί να είναι η γνώµη του χρήστη για ένα προϊόν µέσω αξιολόγησης, 
οι προηγούµενες αγορές που έχει κάνει ή η περιήγησή του σε ιστοσελίδες σχετικές µε αυτό. Η 
παραγωγή των προτάσεων έγκειται στην εύρεση προϊόντων µε όµοια χαρακτηριστικά µε αυτά που 
εµπεριέχονται στο προφίλ κάθε χρήστη.
Στις περιπτώσεις που τα χαρακτηριστικά των προϊόντων είναι αποθηκευµένα σε δοµηµένες µορφές 
κειµένου (π.χ. Βάσεις δεδοµένων, xml documents) η δηµιουργία των προφίλ και η σύγκριση των 
προϊόντων είναι αρκετά απλή διαδικασία. Στις περισσότερες περιπτώσεις ωστόσο, τα 
χαρακτηριστικά πρέπει να εξαχθούν από µη δοµηµένο κείµενο, όπως περιγραφές, το συνοδευτικό 
κείµενο σε µια ιστοσελίδα ή γνώµες άλλων χρηστών σε φυσική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή τα 
συστήµατα χρησιµοποιούν τεχνικές µοντελοποίησης κειµένου για τη µετατροπή τους σε µια 
δοµηµένη αναπαράσταση.
Στα συστήµατα προτάσεων βασισµένα στο περιεχόµενο, η διαδικασία δηµιουργίας των προφίλ και 
η δηµιουργία προτάσεων µε βάση αυτά είναι ουσιαστικά µια µορφή classification learning (µάθηση 
ταξινόµησης). Το σύστηµα θα πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά ενός 
προϊόντος και να το κατηγοριοποιήσει µε βάση τα υπάρχοντα µοντέλα χρηστών. Οι αλγόριθµοι που 
χρησιµοποιούνται είναι κάποιοι από τους πιο συνηθισµένους αλγόριθµους µηχανικής µάθησης 
(machine learning algorithms). Οι σηµαντικότεροι από αυτούς θα παρουσιαστούν παρακάτω.

 2.4.1.1   Δέντρα Απόφασης
Τα δέντρα απόφασης (decision trees) είναι µια από τις ευρέως χρησιµοποιούµενες τεχνικές για 
κατηγοριοποίηση και πρόβλεψη, που βρίσκει εφαρµογή και στα συστήµατα εξατοµίκευσης στο 
διαδίκτυο βασισµένα στο περιεχόµενο.  Για την κατασκευή του δέντρου απαιτείται ένα σύνολο από 
κατηγορίες δεδοµένων και ένα σύνολο εκπαίδευσης από ήδη κατηγοριοποιηµένα δεδοµένα.  Η 
λειτουργία βασίζεται στην επιλογή και δοκιµή κάποιων χαρακτηριστικών (στη συγκεκριµένη 
περίπτωση ύπαρξη ή απουσία λέξεων και φράσεων). Τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούνται 
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επιλέγονται µε βάση κάποιο ευριστικό ή στατιστικό µέτρο (π.χ. Information gain). Οι εσωτερικοί 
κόµβοι του δέντρου αναπαριστούν τα χαρακτηριστικά που ελέγχονται, τα κλαδιά περιέχουν τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου και τα φύλλα τις ετικέτες των κατηγοριών.
Τα δέντρα απόφασης πλεονεκτούν στην γρήγορη µάθηση και κατηγοριοποίηση, αφού βασίζονται 
σε λίγες δοκιµές χαρακτηριστικών. Επίσης λόγω της απλότητας τους, οι κανόνες κατηγοριοποίησης 
που δηµιουργούν είναι εύκολα κατανοητοί. Παρόλα αυτά η απόδοσή τους είναι ικανοποιητική µόνο 
όταν το περιεχόµενο προς κατηγοριοποίηση περιέχει λίγα χαρακτηριστικά.
Ο πιο συνηθισµένος αλγόριθµος αυτού του τύπου είναι ο ID3 (Quinlan, 1986).

 2.4.1.2   Κοντινότερος Γείτονας
Ακόµη ένας συνηθισµένος αλγόριθµος της µηχανικής µάθησης που χρησιµοποιείται στα 
συστήµατα προτάσεων είναι ο κ-Πλησιέστερων γειτόνων (k-nearest neighbor)
Στην περίπτωση αυτά τα αντικείµενα απεικονίζονται σαν σηµεία στον ευκλείδειο χώρο. Για κάθε 
νέο αντικείµενο που πρέπει να κατηγοριοποιηθεί ανακαλύπτονται οι κ κοντινότεροι γείτονες του. 
Η εύρεση των κοντινότερων γειτόνων γίνεται είτε µε ευκλείδεια απόσταση, είτε µε οµοιότητα 
συνηµιτόνου. Στην πρώτη περίπτωση έχουµε αποτελέσµατα που µπορεί να βρίσκονται κοντά είτε 
λόγω της υψηλής τιµής τους, είτε λόγω της χαµηλής τιµής. Η ευκλείδεια απόσταση χρησιµοποιείται 
στις περιπτώσεις που επιθυµούµε αποτελέσµατα που να µοιάζουν τόσο λόγω της ύπαρξης, όσο και 
λόγω της έλλειψης κοινών χαρακτηριστικών. Στην περίπτωση που επιθυµούµε µόνο προτάσεις 
βασισµένες στην ύπαρξη κοινών χαρακτηριστικών χρησιµοποιείται η οµοιότητα συνηµιτόνου. Η 
ευκλείδεια απόσταση χρησιµοποιείται κυρίως για δοµηµένα δεδοµένα, ενώ η οµοιότητα 
συνηµιτόνου στην αντίθετη περίπτωση. 
Ο αλγόριθµος αυτός παρά την απλότητα του δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα και 
χρησιµοποιείται σε αρκετά συστήµατα παραγωγής προτάσεων.

 2.4.1.3   Ανάδραση Σχετικότητας
Η ανάδραση σχετικότητας (relevance feedback) είναι µια µέθοδος που έχει ως στόχο την βελτίωση 
των αποτελεσµάτων µιας ερώτησης αναζήτησης από τον χρήστη. Βασίζεται στην ιδέα ότι “µπορεί 
να µην γνωρίζεις τι ακριβώς ψάχνεις, αλλά θα γνωρίζεις µόλις το δεις”. Τα αποτελέσµατα µιας 
αναζήτησης αξιολογούνται είτε άµεσα από τον χρήστη, είτε αυτόµατα από το σύστηµα, 
συγκεντρώνοντας πληροφορίες από την δραστηριότητα του χρήστη και κρίνοντας εάν οι προτάσεις 
ήταν ικανοποιητικές. Με βάση την ανατροφοδότηση γίνεται επανακαθορισµός της ερώτησης για 
καλύτερα αποτελέσµατα.
Ο πιο συνηθισµένος αλγόριθµος ανάδρασης σχετικότητας είναι ο αλγόριθµος του Rocchio 
(Rocchio, 1971). Ο αλγόριθµος ουσιαστικά µετακινεί το ερώτηµα στον διανυσµατικό χώρο πιο 
κοντά στα επιθυµητά αποτελέσµατα και πιο µακριά από τα ανεπιθύµητα.

 2.4.1.4   Γραµµική Ταξινόµηση
Ακόµη µια οµάδα αλγορίθµων που χρησιµοποιούνται για την εξατοµίκευση στο διαδίκτυο µε βάση 
το περιεχόµενο, είναι οι γραµµικοί ταξινοµητές (linear classifiers). Στην περίπτωση αυτή τα όρια 
απόφασης (decision boudnaries) είναι γραµµικά. Το αποτέλεσµα της µάθησης είναι ένα διάνυσµα 
βαρών του οποίου το διανυσµατικό γινόµενο µε την αναπαράσταση του προς εξέταση αντικειµένου 
µας δίνει την πρόβλεψη της αξιολόγησης του χρήστη.
Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθµοι που εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και έχουν χρησιµοποιηθεί 
σε συστήµατα εξατοµίκευσης, όπως ο Widrow-Hoff (Widrow, & Hoff, 1960) και ο exponentiated 
gradient (EG) (Kivinen, & Warmuth, 1997).
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 2.4.1.5   Πιθανοτικές Μέθοδοι
Μια άλλη προσέγγιση της µηχανικής µάθησης που κατ' επέκταση χρησιµοποιείται και στην 
περίπτωση των συστηµάτων εξατοµίκευσης είναι οι µπεϋζιανοί ταξινοµητές (bayesian classifiers). 
Οι ταξινοµητές αυτοί έχουν την βάση τους στη θεωρία των πιθανοτήτων και λειτουργούν 
διαφορετικά από τους προηγούµενους. Αντί να κατασκευάζεται ένας ταξινοµητής ο οποίος 
βελτιώνεται µέσα από την εκπαίδευση, γίνεται αναζήτηση για την υπόθεση µε την µεγαλύτερη 
πιθανότητα να ταξινοµεί σωστά το σύνολο εκπαίδευσης.
Ο πιο ευρέως χρησιµοποιούµενος από αυτούς είναι ο αφελής µπευζιανός ταξινοµητής (Naive 
Bayesian Classifier) (Duda & Hart, 1973). Ο ταξινοµητής αυτός βασίζεται στο θεώρηµα του Bayes 
περί ανεξαρτησίας δυο ενδεχοµένων, βασίζεται δηλαδή στο ότι τα χαρακτηριστικά δεν συνδέονται 
µεταξύ τους. Παρότι είναι εµφανές ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην πράξη, εντούτοις ο ταξινοµητής 
έχει πολύ ακριβή αποτελέσµατα και η απόδοση του δεν επηρεάζεται, όπως αποδεικνύεται και από 
τους Domingos και Pazzani (1997).

 2.4.1.6   Σύνοψη αλγορίθµων µε βάση το περιεχόµενο
Τα συστήµατα παραγωγής προτάσεων που βασίζονται στο περιεχόµενο, παρουσιάζουν κάποια 
σηµαντικά µειονεκτήµατα. Εξαρτώνται αποκλειστικά στις παρεχόµενες πληροφορίες για κάθε 
αντικείµενο, µε αποτέλεσµα όταν οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς οι παραγόµενες προτάσεις να 
µην είναι ικανοποιητικές. Η χρήση τους µπορεί να είναι επιτυχείς σε περιπτώσεις που τα δεδοµένα 
είναι δοµηµένα, ενώ επιλύουν σε κάποιον βαθµό το πρόβληµα “cold-start”, δηλαδή της εκκίνησης 
χωρίς αρκετές αξιολογήσεις. Ωστόσο, η χρήση αποκλειστικά ενός τέτοιου συστήµατος δεν είναι 
επαρκής στις περισσότερες περιπτώσεις.

 2.4.2   Συνεργατικό Φιλτράρισµα (Collaborative Filtering)
Μια από τις πιο δηµοφιλείς µεθόδους που χρησιµοποιούνται από συστήµατα προτάσεων στο 
Διαδίκτυο είναι το συνεργατικό φιλτράρισµα (collaborative filtering). Πρόκειται για τη διαδικασία 
αξιολόγησης ή φιλτραρίσµατος αντικειµένων µε κριτήριο την άποψη άλλων χρηστών για το 
αντικείµενο αυτό.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τα συστήµατα αυτά είναι η ύπαρξη αξιολόγησης για αντικείµενα από 
άλλους χρήστες.
Τα πρώτα συστήµατα που χρησιµοποίησαν τεχνικές colalborative filtering ήταν δύο µορφών, pull-
active και push-active. Στην πρώτη περίπτωση υπήρχαν αποθηκευµένες αξιολογήσεις άλλων 
χρηστών για τα αντικείµενα και ο χρήστης έπρεπε να διαλέξει και να τραβήξει (pull) τις 
αξιολογήσεις του χρήστη που εµπιστευόταν. Το µειονέκτηµα των συστηµάτων αυτών ήταν ότι 
προϋπόθεταν ο χρήστης να γνωρίζει άλλους χρήστες ώστε να εµπιστευθεί τις κρίσεις τους. Η 
δεύτερη κατηγορία (push-active) εφαρµόστηκε σε συστήµατα που έδιναν την δυνατότητα σε ένα 
χρήστη να προωθήσει την γνώµη του για ένα αντικείµενο σε όσους πίστευε ότι θα τους ενδιέφερε. 
Το µειονέκτηµα στην περίπτωση αυτή ήταν ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ποιους ενδιαφέρει το 
αντικείµενο τη δεδοµένη χρονική στιγµή.
Τα προβλήµατα αυτά ξεπεράστηκαν µε τα συστήµατα automated collaborative filtering (αυτόµατου 
συνεργατικού φιλτραρίσµατος) τα οποία εντοπίζουν αυτόµατα παρόµοιους χρήστες και παράγουν 
τις κατάλληλες προτάσεις.
Οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα collaborative filtering χωρίζονται σύµφωνα 
µε τον Breese (1998) σε δύο κατηγορίες: memory-based και model-based.Στην πρώτη κατηγορία 
εντάσσονται οι αλγόριθµοι που απαιτούν καταχωρηµένες όλες τις αξιολογήσεις, τους χρήστες και 
τα αντικείµενα για τη δηµιουργία των προβλέψεων, ενώ στη δεύτερη κατηγορία οι αλγόριθµοι που 
περιοδικά κρατάνε ένα άθροισµα των αξιολογήσεων. 
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Οι memory-based αλγόριθµοι έχουν µεγάλες υπολογιστικές και αποθηκευτικές απαιτήσεις και 
χρησιµοποιούνται σε ερευνητικά συστήµατα µικρού µεγέθους. Για µεγαλύτερα εµπορικά 
συστήµατα χρησιµοποιούνται συνήθως model-based αλγόριθµοι που λειτουργούν µε επιτυχία σε 
µεγάλη κλίµακα, ή υβριδικοί που απαιτούν την αποθήκευση των αξιολογήσεων αλλά κάνουν 
offline κάποιους υπολογισµούς για επιτάχυνση της διαδικασίας.
Οι Shafer et al. (2007) προτείνουν ένα διαφορετικό διαχωρισµό των αλγορίθµων, σε πιθανοτικούς 
(probabilistic) και µη πιθανοτικους (non-probabilistic). Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα 
ακολουθηθεί αυτός ο διαχωρισµός.

 2.4.2.1   Μη-πιθανοτικοί αλγόριθµοι
Στην κατηγόρια των non-prabiblistic αλγορίθµων ο πιο συνηθισµένος είναι αυτός του κοντινότερου 
γείτονα. Η πρώτη του µορφή είναι user-based nearest neighbours και βασίζεται στην εύρεση 
παρόµοιων χρηστών. Η πρόβλεψη για την αξιολόγηση ενός χρήστη για ένα αντικείµενο 
υπολογίζεται µε βάση τις αξιολογήσεις για το ίδιο αντικείµενο από χρήστες µε όµοια 
χαρακτηριστικά. 
Συγκεκριµένα, η πρόβλεψη για την αξιολόγηση ενός αντικειµένου i από ένα χρήστη u δίνεται από 
την συνάρτηση:

pred u , i=
∑

n⊂neighborsu
userSim u ,n⋅r ni

∑
n⊂neighborsu

userSim u ,n

Η συνάρτηση userSim(u,n) υπολογίζει την οµοιότητα ενός χρήστη u µε έναν γείτονα n, ενώ rni  
είναι η αξιολόγηση του χρήστη n για το αντικείµενο i. Με τον αλγόριθµο αυτό οι βαθµολογίες των 
πιο κοντινών γειτόνων έχουν µεγαλύτερη βαρύτητα.
Συχνό φαινόµενο είναι οι χρήστες να µην χρησιµοποιούν την αξιολόγηση µε την ίδια βαρύτητα. Για 
παράδειγµα η άποψη “αρκετά καλό”  για έναν χρήστη µπορεί να αντιστοιχίζεται στον βαθµό 3 και 
για κάποιον άλλο στον βαθµό 4. Λαµβάνοντας αυτό υπόψη και χρησιµοποιώντας τους µέσους 
όρους βαθµολογίας κάθε χρήστη η συνάρτηση υπολογισµού της πρόβλεψης γίνεται:

pred u , i=r u
∑

n⊂neighborsu
userSimu ,n⋅r ni

−rn

∑
n⊂neighborsu

userSim u ,n

Το βασικό µειονέκτηµα του αλγόριθµου αυτού είναι ότι βασίζεται στην ύπαρξη πολλών χρηστών 
που έχουν αξιολογήσει πολλά αντικείµενα. Χρήστες µε λίγες αξιολογήσεις είναι πιθανό να 
ταυτίζονται και τα αποτελέσµατα του υπολογισµού να µην είναι ικανοποιητικά. Ακόµη ένα 
µειονέκτηµα είναι ότι ο αλγόριθµος είναι memory-based και σε συστήµατα µε χιλιάδες χρήστες και 
προϊόντα χρειάζεται µεγάλο χρόνο επεξεργασίας.
Μια παραλλαγή του προηγούµενου αλγόριθµου είναι ο αλγόριθµος “κοντινότεροι γείτονες µε βάση 
τα αντικείµενα”. Ο αλγόριθµος item based nearest neighbours µοιάζει µε τον προηγούµενο µε τη 
διαφορά ότι βρίσκει οµοιότητες στα αντικείµενα µέσω της αξιολόγησης τους. Η πρόβλεψη για την 
αξιολόγηση ενός χρήστη για ένα αντικείµενο υπολογίζεται µε βάση την αξιολόγηση αυτού του 
χρήστη για αντικείµενα που έχουν αξιολογηθεί παρόµοια µε αυτό από τους υπόλοιπους χρήστες.
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Στην περίπτωση αυτή η πρόβλεψη της αξιολόγησης ενός χρήστη u για το αντικείµενο i δίνεται από 
την συνάρτηση:

pred u , i=
∑

j∈ratedItemsu
itemSim i , j⋅r u j

∑
j∈ratedItemsu

itemSim i , j

Τα µειονεκτήµατα σε αυτή την περίπτωση είναι τα ίδια όπως και στον user-based αλγόριθµο, µε 
πιθανότητα στρεβλών αποτελεσµάτων όταν υπάρχουν ζευγάρια αντικειµένων µε λίγες αξιολογήσεις 
από τους ίδιους χρήστες, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης πολλών αντικειµένων και αξιολογήσεων ο 
χρόνος υπολογισµού είναι µεγάλος. Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί υλοποιήσεις που 
χρησιµοποιούν µόνο τα ζευγάρια αντικειµένων µε περισσότερες από  k κοινές αξιολογήσεις.
Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι item-based neares neighbors αλγόριθµοι έχουν µεγαλύτερη επιτυχία 
από τους αντίστοιχους user-based (Sarwar et al., 2001).
Άλλες µορφές µη-πιθανοτικών αλγορίθµων που χρησιµοποιούνται σε συστήµατα collaborative 
filtering είναι οι αλγόριθµοι µείωσης διαστάσεων(dimensionality reduction algorithms), αλγόριθµοι 
εξόρυξης κανόνων συσχέτισης (association rule mining), καθώς και αλγόριθµοι βασισµένοι σε 
γράφους (graph-based algorithms) και νευρωνικά δίκτυα (neural networks).

 2.4.2.2   Πιθανοτικοί Αλγόριθµοι
Οι πιθανοτικοί αλγόριθµοι (probabilistic algorithms), υπολογίζουν την πιθανότητα ο χρήστης u να 
δώσει µια βαθµολογία r στο αντικείµενο i. Οι προτάσεις βασίζονται στις βαθµολογίες µε τη 
µεγαλύτερη πιθανότητα.
Η πιο συνηθισµένη εφαρµογή στην περίπτωση αυτή εφαρµόζει µπεϋζιανά δίκτυα (Bayesian 
networks). Στο παράδειγµα που ακολουθεί χρησιµοποιούνται δέντρα αποφάσεων και δίκτυα bayes 
για την αναπαράσταση των πιθανοτήτων (Σχήµα 4). Κάθε κλαδί περιέχει την αξιολόγηση του 
χρήστη για ένα αντικείµενο και κάθε κόµβος περιέχει τις πιθανότητες για τα διαφορετικά 
ενδεχόµενα. 

Σχήµα 4: Παράδειγµα δέντρο απόφασης για προβλέψεις (Schafer et.al.,2007)

Ο αλγόριθµος αυτός θεωρητικά υπερέχει σε περιπτώσεις που η αξιολόγηση δεν παίρνει πολλές 
τιµές. Σε διαφορετική περίπτωση δεν έχει αποδειχθεί η αποδοτικότητα του.
Εκτός από τα δίκτυα bayes έχουν προταθεί και πιθανοτικοί αλγόριθµοι οµαδοποίησης και µείωσης 
διαστάσεων. 
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Το γενικότερο πλεονέκτηµα των αλγορίθµων αυτών είναι ότι καταλήγουν σε πιθανότητες για όλες 
τις ενδεχόµενες αξιολογήσεις του χρήστη δίνοντας τη δυνατότητα υπολογισµού της πιθανότητας η 
τελική πρόβλεψη να είναι σωστή.

 2.4.2.3   Σύνοψη αλγορίθµων συνεργατικού φιλτραρίσµατος
Το βασικό µειονέκτηµα όλων των αλγορίθµων που χρησιµοποιούνται στο collaborative filtering 
είναι η παραµόρφωση των αποτελεσµάτων από την ύπαρξη χρηστών ή αντικειµένων µε λίγες 
αξιολογήσεις. Η πρώτη λύση στο πρόβληµα αυτό είναι η απόρριψη χρηστών ή αντικειµένων που 
έχουν λιγότερες από k αξιολογήσεις. Μια δεύτερη λύση έγκειται στην προσαρµογή των 
υπολογισµών για τα στοιχεία αυτά. Αυτό γίνεται µε προσαρµογή των βαρών πιο κοντά στο µέσο 
ώστε να επηρεάζουν λιγότερο το τελικό αποτέλεσµα. Η λύση αυτή µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση 
της απόδοσης, ωστόσο είναι δύσκολο να καθοριστούν οι παράµετροι µε βάση τους οποίος θα 
γίνεται η αναπροσαρµογή. Τέλος η τρίτη λύση είναι η χρήση τεχνητών δεδοµένων που ακολουθούν 
µια προβλεπόµενη κατανοµή και συµπληρώνουν τα στοιχεία στις περιπτώσεις όπου τα δεδοµένα 
δεν είναι αρκετά.
Ένα θετικό στοιχείο των αλγορίθµων συνεργατικού φιλτραρίσµατος, έγκειται στο γεγονός ότι για 
την παραγωγή προτάσεων, µπορεί να χρησιµποιηθεί ένα υποσύνολο των διαθέσιµων δεδοµένων 
επιταχύνοτας τη λειτουργία του συστήµατος. Ωστόσο εάν είναι απαραίτητη η πρόβλεψη της 
αξιολόγησης ενός χρήστη για ένα αντικείµενο, είναι απαραίτητη η χρήση όλων των δεδοµένων, 
κάτι που µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλες ανάγκες µνήµης και επεξεργαστικής ισχύος.

 2.4.3   Με βάση την περίπτωση (Case-based)
Τα συστήµατα εξατοµίκευσης που παράγουν case-based προτάσεις αποτελούν µια ιδιαίτερη 
περίπτωση. Χρησιµοποιούνται συνήθως σε περιπτώσεις όπου τα δεδοµένα είναι δοµηµένα 
(structured), όπως για παράδειγµα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Τα συστήµατα αυτά µοιάζουν 
µε τα content-based, µε τη διαφορά ότι οι προτάσεις παράγονται αποκλειστικά µε βάση την 
οµοιότητα των χαρακτηριστικών. Η µέθοδος αυτή προέρχεται από τις τεχνικές case-based 
reasoning (CBR), που χρησιµοποιούνται για επίλυση προβληµάτων οµαδοποίησης. Τα αντικείµενα 
θεωρούνται cases και η παραγωγή των προτάσεων γίνεται βρίσκοντας τις περιπτώσεις που είναι πιο 
κοντά στο προφίλ του χρήστη ή στην αναζήτησή του. Τα συστήµατα αυτά έχουν ιδιαίτερα µεγάλη 
απόδοση σε περιπτώσεις όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο όπου τα προιόντα έχουν καλά ορισµένα 
χαρακτηριστικά. Η οµοιότητα στην περίπτωση των case-based συστηµάτων, µπορεί να υπολογιστεί 
µε εξεζητηµένες τεχνικές που λαµβάνουν υπόψη ξεχωριστά τα χαρακτηριστικά, οι οποίες δεν 
µπορούν να εφαρµοστούν στο φιλτράρισµα µε βάση το περιεχόµενο. 

 2.4.4   Με βάση κανόνες (Rule-based)
Τα συστήµατα εξατοµίκευσης βασισµένα σε κανόνες (rule-based personalization systems) 
παράγουν προτάσεις προς το χρήστη µε βάση κάποιους προκαθορισµένους κανόνες αποφάσεων. Οι 
κανόνες αυτοί µπορούν να δηµιουργηθούν είτε άµεσα από τους σχεδιαστές του συστήµατος, είτε, 
σπανιότερα, αυτόµατα από το ίδιο το σύστηµα. Αν το προφίλ που έχει δηµιουργηθεί για κάποιο 
χρήστη ικανοποιεί τους κανόνες, τότε το σύστηµα παράγει το αντίστοιχο περιεχόµενο και τις 
κατάλληλες προτάσεις. Οι κανόνες αποφάσεων στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να είναι πολύ 
συγκεκριµένοι και εστιασµένοι στο θεµατικό πεδίο της ιστοσελίδας. Αυτό αποτρέπει την εύκολη 
ενσωµάτωση ενός τέτοιου συστήµατος εξατοµίκευσης σε ιστοσελίδες διαφορετικού περιεχοµένου. 
Για να λειτουργήσει ένα rule-based σύστηµα εξατοµίκευσης περιεχοµένου πρέπει οι περιγραφές 
των αντικειµένων να είναι καλά δοµηµένες. Η παραγωγή των προτάσεων γίνεται µε βάση κανόνες 
οµοιότητας χαρακτηριστικών, τα οποία µπορεί να έχουν διαφορετικά βάρη.
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Το σηµαντικό χαρακτηριστικό των συστηµάτων αυτών είναι ότι µπορούν να παράγουν προτάσεις 
ακόµη και όταν δεν υπάρχει καµία αξιολόγηση για ένα αντικείµενο. Ακόµη οι προτάσεις που 
παράγουν δεν βασίζονται στην ύπαρξη ακριβώς των ίδιων λέξεων στο προφίλ του χρήστη και στην 
περιγραφή του αντικειµένου, όπως συµβαίνει στην περίπτωση προτάσεων βασισµένων στο 
περιεχόµενο. 
Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα των συστηµάτων αυτών εντοπίζεται στο λεγόµενο “bottleneck 
problem”, δηλαδή ότι η απόδοση ενός ολόκληρου συστήµατος βασίζεται σε έναν µοναδικό 
παράγοντα. Στην περίπτωση αυτή ο µοναδικός παράγοντας είναι το επίπεδο της γνώσης των 
σχεδιαστών του συστήµατος πάνω στο συγκεκριµένο θεµατικό πεδίο, αφού είναι αυτοί που θα 
καθορίσουν τους κανόνες.
Ακόµη ένα σηµαντικό µειονέκτηµα είναι η παραγωγή προτάσεων µε µεγάλη οµοιότητα µεταξύ 
τους. Έτσι αν η πρώτη πρόταση δεν αρέσει στον χρήστη είναι πολύ πιθανό και οι υπόλοιπες να µην 
του αρέσουν καθώς προέρχονται µε βάση τους ίδιους κανόνες. Έχουν προταθεί αρκετοί τρόποι 
ώστε τα συστήµατα αυτά να µειώσουν την έλλειψη ποικιλίας των παραγόµενων προτάσεων.
Τέλος τα συστήµατα αυτά βασίζονται σε προφίλ που δηµιουργούνται συνήθως µε άµεση 
ανατροφοδότηση από τους χρήστες. Η άµεση ανατροφοδότηση δεν είναι αντικειµενική και 
δηµιουργεί προφίλ χαµηλής ακρίβειας και στατικά µε την πάροδο του χρόνου, που οδηγούν 
αντίστοιχα το σύστηµα σε προτάσεις µειωµένης ακρίβειας.

 2.4.5   Με βάση Δηµογραφικά Στοιχεία (Demographic-based)
Ακόµη µια µορφή συστηµάτων παραγωγής εξατοµικευµένου περιεχοµένου είναι αυτά αυτά που 
βασίζονται σε δηµογραφικά στοιχεία (deomgraphic-based). Τα συστήµατα αυτά συλλέγουν 
δηµογραφικές πληροφορίες για τον χρήστη και µε βάση αυτές τον εντάσσουν σε µια οµάδα 
χρηστών µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Οι προτάσεις γίνονται µε βάση τις προτιµήσεις των 
χρηστών κάθε δηµογραφικής οµάδας. Μοιάζουν δηλαδή µε τα συστήµατα συνεργατικού 
φιλτραρίσµατος, µε τη διαφορά ότι οι προτάσεις γίνονται µε βάση την οµοιότητα των 
δηµογραφικών χαρακτηριστικών και όχι την οµοιότητα των προτιµήσεων. Η συλλογή των 
δεδοµένων γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις µε άµεση ανατροφοδότηση από τον χρήστη, ενώ 
οι προτιµήσεις συλλέγονται άµεσα µε αξιολόγηση ιστοσελίδων ή έµµεσα µέσα από τη 
δραστηριότητα του χρήστη στο διαδίκτυο. Τα συστήµατα αυτά είναι χαµηλής ακρίβειας και 
χρησιµοποιούνται σε περιορισµένες περιπτώσεις όπου τα δηµογραφικά στοιχεία καθορίζουν σε 
µεγάλο βαθµό τις ανάγκες των χρηστών (Krulwich, 1997; Pazzani, 1999).

 2.4.6   Σύγκριση των µεθόδων παραγωγής προτάσεων
Το συνεργατικό φιλτράρισµα (collaborative filtering) βασίζεται στην υπόθεση ότι άνθρωποι µε 
παρόµοια ενδιαφέροντα θα αξιολογήσουν παρόµοια το ίδιο αντικείµενο. Το φιλτράρισµα µε βάση 
το περιεχόµενο (content-base filtering) βασίζεται στην υπόθεση ότι αντικείµενα µε παρόµοια 
χαρακτηριστικά θα αξιολογηθούν παρόµοια από τον ίδιο άνθρωπο (Schafer et al., 2007).
Οι δύο τεχνικές φιλτραρίσµατος µπορούν να θεωρηθούν συµπληρωµατικές. Συστήµατα βασιζόµενα 
σε collaborative filtering µπορούν να προχωρήσουν σε προτάσεις, ακόµα και όταν το περιεχόµενο 
είναι ελλιπές και οι περιγραφές δεν αρκούν για την εξόρυξη απαραίτητων στοιχείων. Αδυνατούν 
όµως να λειτουργήσουν σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αρκετές αξιολογήσεις για τα αντικείµενα 
από χρήστες. Από την άλλη συστήµατα βασιζόµενα σε content-based filtering µπορούν να 
λειτουργήσουν ακόµη και χωρίς αξιολογήσεις, αλλά µειονεκτούν σε περιπτώσεις όπου το 
περιεχόµενο δεν επαρκεί. Ακόµη σε τέτοιου είδους συστήµατα υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 
υπεριειδίκευσης των προτάσεων, καθώς βασίζονται αποκλειστικά σε χαρακτηριστικά προϊόντων 
που ο χρήστης έχει ξαναδοκιµάσει. Αντίθετα τα συστήµατα collaborative filtering µπορούν να 
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παράγουν προτάσεις πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες για τον χρήστη, προσφέροντας στην 
εξατοµίκευση το πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό της “απρόσµενης ανακάλυψης” ενός 
διαφορετικού προϊόντος.
Ένα µειονέκτηµα που παρουσιάζουν και οι δύο µέθοδοι είναι το λεγόµενο “stability vs. plasticity” 
(σταθερότητα ή πλαστικότητα). Στην περίπτωση που το σύστηµα µένει σταθερό είναι πιθανό να 
µην εντοπίζει τις αλλαγές στις προτιµήσεις του χρήστη µε την πάροδο του χρόνου. Στην αντίθετη 
περίπτωση είναι πιθανό να χαθεί ένα αντικείµενο ενδιαφέροντος που ο χρήστης δεν παρακολουθεί 
σε συχνή βάση, αλλά δεν έχει πάψει να τον ενδιαφέρει. 
Τα συστήµατα που βασίζονται σε κανόνες (rule-based) µπορούν να λύσουν το πρόβληµα του “cold-
start”, δηλαδή της δηµιουργίας προτάσεων όταν τα δεδοµένα δεν επαρκούν.  Ακόµη στη περίπτωση 
που έχουν καθοριστεί οι αντίστοιχοι κανόνες, µπορούν να οδηγήσουν σε αναπάντεχες και 
ενδιαφέρουσες προτάσεις. Το βασικό τους µειονέκτηµα είναι ότι βασίζονται στην γνώση του 
αντικειµένου από κάποιον ειδικό που θα καθορίσει τους κανόνες, ενώ δεν βελτιώνονται µε την 
πάροδο του χρόνου.
Τέλος, τα δηµογραφικά συστήµατα, υποφέρουν επίσης από το πρόβληµα του cold-start, ενώ δεν 
έχουν καλή απόδοση για χρήστες που ξεφεύγουν από το µέσο όρο της οµάδας που έχουν ενταχθεί. 
Στα θετικά τους συγκαταλέγεται η δυνατότητα βελτίωσης µε την πάροδο του χρόνου.
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2), φαίνονται συνοπτικά τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα 
των µεθόδων που παρουσιάστηκαν προηγουµένως:

Μέθοδος Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα
Content-based Ικανοποιητική λειτουργία χωρίς 

επαρκή αριθµό αξιολογήσεων.
Βελτίωση της απόδοσης µε την 
πάροδο του χρόνου.

Αναποτελεσµατική στην περίπτωση 
έλλειψης αρκετών στοιχείων για τα 
προϊόντα.
Υπερειδίκευση των προτάσεων.
Σταθερότητα ή Πλαστικότητα.

Collaborative Filtering Παραγωγή εναλλακτικών 
προτάσεων.
Βελτίωση της απόδοσης µε την 
πάροδο του χρόνου.

Αναποτελεσµατική στην περίπτωση 
έλλειψης αρκετών αξιολογήσεων.
Σταθερότητα ή Πλαστικότητα.

Case-based Δεν απαιτούνται αρχικά 
δεδοµένα.
Παραγωγή εναλλακτικών 
προτάσεων.

Απαιτείται γνώση του αντικειµένου από 
κάποιον ειδικό.

Demographic-based Παραγωγή εναλλακτικών 
προτάσεων.
Βελτίωση της απόδοσης µε την 
πάροδο του χρόνου.

Αναποτελεσµατική στην περίπτωση 
νέου χρήστη.
Μειωµένη απόδοση για χρήστες µακριά 
από τον µέσο όρο.
Απαιτείται συλλογή δηµογραφικών 
δεδοµένων.
Σταθερότητα ή Πλαστικότητα.

Πίνακας 2: Συνοπτική σύγκριση µεθόδων παραγωγής προτάσεων
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 2.4.7   Υβριδικά συστήµατα
H τελευταία κατηγορία συστηµάτων εξατοµίκευσης λύνει πολλά από τα προηγούµενα προβλήµατα. 
Είναι τα υβριδικά συστήµατα (hybrid recommender systems), τα οποία συνδυάζουν δύο ή και 
περισσότερες από τις τεχνικές που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Για παράδειγµα ένα σύστηµα που 
συνδυάζει collaborative filtering και knowledge-based προσφέρει όλες τις δυνατότητες του πρώτου 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις γνωστές αδυναµίες του όπως το cold-start (Tran & Cohen , 2000).
Ο Burke (2002) διαχωρίζει τα υβριδικά συστήµατα σε 7 κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο που 
συνδυάζουν τα διαφορετικά υποσυστήµατα:

 weighted: η παραγωγή γίνεται µε αριθµητικό συνδυασµό των υποσυστηµάτων

 switching: το σύστηµα κάθε φορά διαλέγει ένα από τα δυνατά υποσυστήµατα για την 
παραγωγή των προτάσεων

 mixed: τα συστήµατα λειτουργούν ανεξάρτητα και παρουσιάζονται διαφορετικές προτάσεις 
από κάθε ένα

 feature combination: επιλέγονται συγκεκριµένα χαρακτηριστικά από κάθε σύστηµα και 
συνδυάζονται για την δηµιουργία ενός νέου αλγορίθµου για την παραγωγή των προτάσεων

 feature augmentation: κάποια χαρακτηριστικά του ενός συστήµατος χρησιµοποιούνται για 
τον υπολογισµό κάποιων στοιχείων τα οποία εισάγονται στο δεύτερο σύστηµα

 cascade: κάθε µέθοδος έχει έναν αριθµό προτεραιότητας. Τα συστήµατα µε µικρότερη 
προτεραιότητα λειτουργούν σε περίπτωση που αυτά µε µεγαλύτερη δεν καταλήγουν σε 
αποτέλεσµα

 meta-level:  η έξοδος του ενός συστήµατος γίνεται είσοδος για το άλλο

Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί σε δυάδες των τεσσάρων 
σηµαντικότερων τεχνικών παραγωγής προτάσεων, δηλαδή content-based, collaborative filtering, 
deomgraphic και knowldge based.

Σχήµα 5: Σύγκριση υβριδικών συστηµάτων (Burke R., 2007)
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 Οι συνολικοί συνδυασµοί είναι 53 γιατί σε ορισµένες περιπτώσεις η σειρά εφαρµογής των 
τεχνικών δίνει διαφορετικά αποτελέσµατα. Αναλυτικές πληροφορίες για πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα των περιπτώσεων υβριδικών συστηµάτων, καθώς και σύγκριση τους υπάρχουν στην 
έρευνα του Burke (2002).
Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε για 41 διαφορετικά υβριδικά συστήµατα αποτελούµενα από δυάδες 
των τεσσάρων βασικών µηχανισµών παραγωγής προτάσεων τα feature augemntation συστήµατα 
είχαν την καλύτερη απόδοση. Πολύ καλή απόδοση παρουσίασαν και τα cascade συστήµατα, ενώ τα 
weighted, switching και feature combination δεν είχαν αρκετά ικανοποιητικά απόδοση. (Burke R. 
2006; Burke R, 2007).

 2.5   Εξόρυξη Δεδοµένων
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η διαδικασία εξατοµίκευσης στο διαδίκτυο σαν εφαρµογή 
της εξόρυξης δεδοµένων (data mining).
Ο λόγος που η µέθοδος αυτή παρουσιάζεται σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο, είναι ότι αντιµετωπίζει την 
εξατοµίκευση στο διαδίκτυο περισσότερο σαν µια ολιστική διαδικασία και λιγότερο σαν διακριτά 
στάδια όπου απλά εφαρµόζονται κάποιοι αλγόριθµοι στα δεδοµένα.
Η εξόρυξη γνώσης στον παγκόσµιο ιστό (web usage mining) µπορεί να οριστεί ως “η αυτόµατη 
αναγνώριση και ανάλυση προτύπων στην ροή των κλικ και των σχετικών δεδοµένων που 
συλλέγονται ή παράγονται ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του χρήστη µε πόρους στο 
Διαδίκτυο, σε µια ή περισσότερες ιστοσελίδες” (Mobasher, 2007).
Η διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων εµπεριέχει τρία στάδια:

 Ετοιµασία και µετατροπή των δεδοµένων σε µορφές ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία 
τους

 Αναγνώριση προτύπων

 Παραγωγή προτάσεων

Η πρώτη φάση αφορά την µετατροπή των δεδοµένων που συλλέγονται από διάφορες πηγές όπως 
web logs, βάσεις δεδοµένων, servers εφαρµογών και το περιεχόµενο των ιστοσελίδων, σε προφίλ 
χρηστών. Στη δεύτερη φάση γίνεται η αναγνώριση των προτύπων µε διάφορες τεχνικές όπως 
clustering, association rule mining, seequential pattern discovery και probalistic modelling. Τέλος 
στην τρίτη φάση γίνεται η παραγωγή των προτάσεων για ένα χρήστη, βασισµένες στα δεδοµένα 
που έχουν συλλεχθεί.
Η διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων µπορεί να χωριστεί σε δυο στάδια µε βάση τον τρόπο 
λειτουργίας. Το πρώτο στάδιο διενεργείται offline, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ο χρήστης να 
αλληλεπιδρά µε το σύστηµα. Στη φάση αυτή συλλέγονται δεδοµένα από προηγούµενες επισκέψεις 
των χρηστών και δηµιουργούνται τα αντίστοιχα µοντέλα. Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 
διενεργείται online, τη στιγµή δηλαδή που ο χρήστης αλληλεπιδρά µε µια ιστοσελίδα. 
Χρησιµοποιώντας τα µοντέλα που έχουν δηµιουργηθεί στο προηγούµενο στάδιο, συγκεντρώνονται 
και αξιολογούνται τα δεδοµένα της τρέχουσας αλληλεπίδρασης του χρήστη και παράγονται οι 
κατάλληλες για αυτόν προτάσεις.
Τα παραπάνω βήµατα θα παρουσιαστούν αναλυτικά στη συνέχεια.

 2.5.1   Συλλογή Δεδοµένων
Στη προσέγγιση της εξόρυξης δεδοµένων για την εξατοµίκευση στο διαδίκτυο, το προφίλ ενός 
χρήστη µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα διάνυσµα διάστασης n, που αποτελείται από ζεύγη τιµών. Τα 
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ζεύγη αυτά είναι η αναπαράσταση ενός αντικειµένου και η πρόβλεψη του ενδιαφέροντος του 
χρήστη για αυτό.
Αν θεωρήσουµε ότι U={u1,u2,...,um} ένα σύνολο m χρηστών και Ι={i1,i2,...,in} ένα σύνολο n 
αντικειµένων, τότε το προφίλ για ένα χρήστη uϵU είναι:

un=〈i1, su i1 ,i 2,sui 2 , ... ,i n , su in〉 ,

όπου su είναι η συνάρτηση του ενδιαφέροντος του χρήστη για κάθε αντικείµενο. Επακόλουθα η 
βάση δεδοµένων όλων των προφίλ χρηστών είναι ένας πίνακας mxn:
UP=[ suki j]mxn

Εφαρµόζοντας τεχνικές µηχανικής µάθησης στον πίνακα UP, γίνεται η ανακάλυψη προτύπων στα 
προφίλ των χρηστών και µε βάση αυτά παράγονται οι προτάσεις.
Η συλλογή των δεδοµένων γίνεται κυρίως από τα web logs και σε µικρότερο βαθµό από τα 
µεταδεδοµένα και το περιεχόµενο των ιστοσελίδων. Το σηµαντικότερο δεδοµένο είναι η ροή των 
κλικ ενός χρήστη, όπως καταγράφεται στα logs ενός server. Από τη ροή αυτή εξάγονται 
πληροφορίες για τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε, το χρόνο προσπέλασης, την συµπεριφορά του 
κατά την πλοήγηση, τα δεδοµένα που ζήτησε καθώς και άλλες πληροφορίες.
Η οργάνωση των πληροφοριών αυτών γίνεται σε δύο επίπεδα. Το pageview που αφορά ουσιαστικά 
µια ενέργεια του χρήστη (π.χ. το να δει ένα προϊόν) και το session που αποτελείται από συνεχόµενα 
pageviews κατά την παραµονή σε µια ιστοσελίδα.
Στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 6), φαίνεται η διαδικασία προεπεξεργασίας των δεδοµένων:

Σχήµα 6: Σχηµατική αναπαράσταση της διαδικασίας συλλογής και προεπεξεργασίας δεδοµένων  
(Mobasher B, 2007)

Ο όρος data fusion χρησιµοποιείται για τη συνένωση διαφορετικών βάσεων δεδοµένων από 
διάφορους servers. Πρόκειται για ένα απαραίτητο βήµα στην περίπτωση που τα δεδοµένα 
προέρχονται από διαφορετικές ιστοσελίδες.
Ο καθαρισµός των δεδοµένων (data cleaning) αφαιρεί όλα τα δεδοµένα που δεν είναι χρήσιµα στα 
παρακάτω στάδια.
Η αναγνώριση των pageview συνίσταται στην σύνδεση των δεδοµένων που συνθέτουν µια ενέργεια 
του χρήστη σε µια ιστοσελίδα. Σε κάθε pageview ανατίθεται ένα id, ενώ παράλληλα αποθηκεύονται 
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κάποια στοιχεία για το pageview, όπως το είδος της σελίδα κ.α.
Στη συνέχει γίνεται η οµαδοποίηση των pageviews σε sessions (sessionization), ώστε κάθε session 
να αναφέρεται σε µια µοναδική επίσκεψη ενός χρήστη σε µια ιστοσελίδα.
H αναγνώριση επεισοδίων (episode identification) έχει ως στόχο την διάσπαση των sessions σε 
οµάδες από pageviews, που σχετίζονται λειτουργικά µεταξύ τους.
Η παραπάνω διαδικασία οδηγεί σε ένα σύνολο P από pageviews και ένα σύνολο Τ από συναλλαγές 
(transactions), όπου κάθε συναλλαγή είναι ένα ζευγάρι από ένα pageview p και µια συνάρτηση 
w(p) που δηλώνει το βάρος του p.
Τέλος, ενσωµατώνοντας διάφορα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί από άλλες πηγές, αφού πρώτα 
έχουν µετατραπεί σε κατάλληλες µορφές παράγεται η τελική βάση δεδοµένων των συναλλαγών 
ενός χρήστη.

 2.5.2   Αναγνώριση Προτύπων
Για την αναγνώριση προτύπων στα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί και για την κατασκευή των 
µοντέλων χρηστών, έχουν χρησιµοποιηθεί αρκετοί διαφορετικοί αλγόριθµοι εξόρυξης δεδοµένων. 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι σηµαντικότεροι από αυτούς.

 2.5.2.1   Συσταδοποίηση (Clustering)
Η συσταδοποίηση (clustering) είναι µια µέθοδος που έχει χρησιµοποιηθεί αρκετά σε συστήµατα 
εξατοµίκευσης περιεχοµένου µε χρήση εξόρυξης δεδοµένων. Η συσταδοποίηση έχει ως σκοπό να 
διαχωρίσει ένα σύνολο δεδοµένων σε οµάδες, έτσι ώστε “οι οµοιότητες ανάµεσα σε διαφορετικές 
οµάδες να ελαχιστοποιούνται, ενώ οι οµοιότητες µέσα σε κάθε οµάδα να µεγιστοποιούνται” 
(Mobasher, 2007).  Ανάλογα µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται οι Han και Kamber (2001) 
διακρίνουν τις µεθόδους συσταδοποίησης σε τρεις κατηγορίες:

 Μεθόδους κατακερµατισµού (Partitioning methods)

 Ιεραρχικές Μεθόδους (Hierarhical methods)

 Μεθόδους βασισµένες σε µοντέλα (Model-based methods)

Οι µέθοδοι κατακερµατισµού λειτουργούν κατακερµατίζοντας τα δεδοµένα σε k οµάδες, µε βάση 
κάποιον αλγόριθµο (π.χ. k-means). Κάθε οµάδα αποτελεί µια συστάδα. Οι ιεραρχικές µέθοδοι είτε 
ξεκινούν θεωρώντας το σύνολο των δεδοµένων σαν µια συστάδα και στη συνέχεια 
κατακερµατίζουν τα δεδοµένα αναδροµικά, είτε ξεκινούν θεωρώντας κάθε µεµονωµένο δεδοµένο 
ως συστάδα και στη συνέχεια συνδυάζουν συστάδες µεταξύ τους. Η πρώτη προσέγγιση που είναι 
από τα πάνω προς τα κάτω ονοµάζεται Διαιρετική (divisive), ενώ η δεύτερη Συσσωρευτική 
(agglomerative). Τέλος, οι µέθοδοι που βασίζονται σε µοντέλα, χρησιµοποιούν µαθηµατικά 
µοντέλα για να σχηµατίσουν τις συστάδες, µε χρήστη διασποράς πιθανοτήτων.

Οι µέθοδοι συσταδοποίησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να οµαδοποιησήουν είτε χρήστες, 
είτε αντικείµενα. 

 2.5.2.2   Εύρεση Συσχετίσεων (Association Discovery)
Ακόµη µια µέθοδος που χρησιµοποιείται στην εξόρυξη δεδοµένων είναι η εύρεση κανόνων 
συσχέτισης (Association Discovery). H εύρεση κανόνων έχει ως στόχο την εύρεση αντικειµένων ή 
ιστοσελίδων που προσπελάζονται συχνά µαζί από τον χρήστη. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται 
συχνά σε συστήµατα εξατοµίκευσης µε συνεργατικό φιλτράρισµα. Για την παραγωγή των 
προτάσεων γίνεται σύγκριση των προτιµήσεων του χρήστη µε αντικείµενα που εµφανίζονται στους 
κανόνες. Τα αντικείµενα που συσχετίζονται µε αυτά αποτελούν τις τελικές προτάσεις.
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Ένα µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι δεν έχει καλά αποτελέσµατα όταν τα δεδοµένα είναι 
πολύ αραιά. Για να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα χρησιµοποιούνται τεχνικές µείωσης 
διαστάσεων.

 2.5.2.3   Σειριακή Μοντελοποίηση (Sequential Modeling)
Η µέθοδος αυτή µοιάζει αρκετά µε την προηγούµενη. Η βασική διαφορά της είναι ότι αναζητά 
σειριακούς κανόνες συσχέτισης λαµβάνοντας υπόψη την σειρά µε την οποία ένας χρήστης 
µετακινήθηκε από µια ιστοσελίδα σε µια άλλη. Στην περίπτωση αυτή οι κανόνες συνδέουν 
αντικείµενα ή ιστοσελίδες που προσπελάζονται διαδοχικά και όχι το σύνολο των αντικειµένων που 
προσπελάστηκαν σε µια επίσκεψη. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται κυρίως σε συστήµατα 
εξατοµίκευσης που έχουν στόχο να προβλέψουν την επόµενη κίνηση του χρήστη.

 2.5.2.4   Μοντέλα Λανθάνουσων Μεταβλητών (Latent Variable Models)
Τα Latent Variable Models (LVMs) εισάγουν κρυµµένες µεταβλητές για να εντοπίσουν συσχετίσεις 
στα δεδοµένα. Τα σηµαντικότερα µοντέλα που χρησιµοποιούνται στην περίπτωση αυτή είναι τα 
Factor Analysis (FA) και Finite Mixture Models (FMM). Αυτά τα µαθηµατικά µοντέλα µπορούν να 
αναγνωρίσουν δοµικές και σηµασιολογικές συσχετίσεις στα δεδοµένα, που δεν είναι είναι εύκολο 
να εντοπιστούν µε άλλες µεθόδους. Η χρήση τους σε συστήµατα εξατοµίκευσης περιεχοµένου είναι 
πολύ πρόσφατη.

Εκτός από τις παραπάνω µεθόδους χρησιµοποιούνται και υβριδικά µοντέλα που χρησιµοποιούν 
χαρακτηριστικά από διάφορες µεθόδους ώστε να επιλύσουν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται. 

 2.6   Σύνοψη
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήθηκε να γίνει µια επισκόπηση των τεχνικών που χρησιµοποιούνται για 
την ανάπτυξη συστηµάτων εξατοµίκευσης περιεχοµένου. Δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση στο εύρος 
των διαφορετικών προσεγγίσεων µε στόχο την δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης εικόνας σχετικά µε 
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα κάθε µιας από αυτές. Από την επισκόπηση µπορούν να 
εξαχθούν κάποια βασικά συµπεράσµατα σχετικά µε τα σηµαντικότερα ζητήµατα που προκύπτουν 
σε κάθε φάση της διαδικασίας παραγωγής προτάσεων.
Στην πρώτη φάση, η οποία αφορά την επιλογή και συλλογή των δεδοµένων, η επιλογή των 
σηµαντικών χαρακτηριστικών ενός χρήστη που θα χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή προτάσεων 
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη φύση της εφαρµογής. Στα περισσότερα συστήµατα, τα 
ενδιαφέροντα και οι προτιµήσεις είναι αρκετά για την παραγωγή προτάσεων µε σηµαντική 
πιθανότητα επιτυχίας. Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορούν να χρησιµοποιηθούν δηµογραφικά 
στοιχεία, καθώς και ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της γνώσης ενός χρήστη. Η 
αναγνώριση των στόχων του χρήστη, όπως και του περιβάλλοντος εργασίας του, µπορούν να 
οδηγήσουν τα συστήµατα εξατοµίκευσης σε µεγαλύτερη ακρίβεια. Ταυτόχρονα, επιλύουν κάποια 
συνηθισµένα προβλήµατα που εµφανίζονται σε τέτοια συστήµατα, όπως η προσθήκη στο προφίλ 
ενός χρήστη, δεδοµένων που µπορεί να τον ενδιαφέρουν για µικρό χρονικό διάστηµα ή κάτω από 
ιδιαίτερες συνθήκες. Τόσο η συλλογή όσο και η χρήση αυτού του τύπου δεδοµένων βρίσκεται 
ακόµη σε ερευνητικό στάδιο.
Σχετικά µε τις µεθόδους συλλογής δεδοµένων, οι σύγχρονες έρευνες δείχνουν την ανάγκη 
παράλληλης χρήσης άµεσης και έµµεσης ανατροφοδότησης. Η έµµεση ανατροφοδότηση (implicit 
feedback) εξασφαλίζει την ελάχιστη ενόχληση του χρήστη κατά τη συλλογή των δεδοµένων, ενώ η 
άµεση (explicit) παρέχει στο σύστηµα πληροφορίες που είναι δύσκολο να συλλεχθούν αυτόµατα.
Στη φάση της µοντελοποίησης των δεδοµένων και της παραγωγής των προφίλ οι τεχνικές που 
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χρησιµοποιούνται εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τη µέθοδο παραγωγής προτάσεων που 
επιλέγεται και από τη µορφή των δεδοµένων που συλλέγονται. Για συστήµατα όπου τα δεδοµένα 
βρίσκονται σε δοµηµένες µορφές ή δεν απαιτείται µεγάλη ακρίβεια στην διάκριση των όρων που 
χρησιµοποιούνται, τα προφίλ µε σταθµισµένες λέξεις-κλειδιά, καθώς και τα προφίλ 
σηµασιολογικών δικτύων υλοποιούνται εύκολα και είναι αρκετά για την παραγωγή προτάσεων 
ικανοποιητικής ακρίβειας. Αντίθετα, σε συστήµατα όπου τα δεδοµένα προέρχονται από µη 
δοµηµένα κείµενα και οι εννοιολογικές διαφορές των όρων που περιέχονται είναι δυσδιάκριτες 
απαιτούνται πιο πολύπλοκες λύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιούνται τεχνικές 
µοντελοποίησης εγγράφων για την εξαγωγή των λέξεων κλειδιά, ενώ η αναπαράσταση των προφίλ 
µπορεί να γίνει µε χρήση σταθµισµένων εννοιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται είτε η χρήση 
λεξικών για την ιεράρχηση και οµαδοποίηση των λέξεων σε έννοιες, είτε η δηµιουργία νέων µέσα 
από µια διαδικασία εκπαίδευσης. Συνολικά, στις περισσότερες περιπτώσεις, η µοντελοποίηση των 
προφίλ µε µια απλή µέθοδο όπως τα σηµασιολογικά δίκτυα αποδίδει ικανοποιητικά, ενώ κάποιες 
παράµετροι όπως ο καθορισµός των βαρών πρέπει να ορίζονται διαφορετικά ανάλογα µε τις 
ανάγκες κάθε εφαρµογής.
Τέλος, για την παραγωγή των προτάσεων, οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται εξαρτώνται από τις 
ανάγκες του σχεδιαζόµενου συστήµατος. Το συνεργατικό φιλτράρισµα αποτελεί µια δηµοφιλή 
επιλογή που παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε συστήµατα που βασίζονται σε κοινά 
χαρακτηριστικά των χρηστών τους. Οι προτάσεις που παράγονται δεν περιορίζονται στα όρια των 
γνωστών προτιµήσεων του χρήστη και µπορούν να προφέρουν µη αναµενόµενα προτεινόµενα 
αντικείµενα, τα οποία όµως να ενδιαφέρουν τον χρήστη. Το σηµαντικότερο πρόβληµα του 
συνεργατικού φιλτραρίσµατος, η µέτρια απόδοση στην περίπτωση ύπαρξη µικρού αριθµού 
διαθέσιµων αξιολογήσεων, αντιµετωπίζεται µε τη χρήση υβριδικών συστηµάτων. Τα συστήµατα 
αυτά συνδυάζουν τµήµατα διαφορετικών µεθόδων για την παραγωγή των προτάσεων.  Έτσι, η 
χρήστη φιλτραρίσµατος βασισµένου στο περιεχόµενο, σε κανόνες ή σε περιπτώσεις βοηθά το 
σύστηµα να παράγει προτάσεις ακόµη και χωρίς την ύπαρξη αξιολογήσεων, ενώ βρίσκει εφαρµογή 
και σε συστήµατα που απαιτούν την παραγωγή προτάσεων που δεν βασίζονται αποκλειστικά στις 
απόψεις των χρηστών. Η επιλογή των επιµέρους τµηµάτων που θα ενσωµατωθούν σε ένα υβριδικό 
σύστηµα, καθώς και η βαρύτητα καθενός από αυτά εξαρτάται στις ανάγκες του σχεδιαζόµενου 
συστήµατος.
Τέλος, η εξόρυξη δεδοµένων, αποτελεί µια διαφορετική προσέγγιση στη παραγωγή προτάσεων, που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά ή σε συνδυασµό µε τις παραπάνω µεθόδους από ένα 
σύστηµα εξατοµίκευσης. Αφορά το σύνολο της διαδικασίας και βασίζεται στην εύρεση κανόνων 
συσχέτισης και µοτίβων για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών ενός χρήστη και την παραγωγή 
προτάσεων. Η χρήση εξόρυξης δεδοµένων για την υλοποίηση συστηµάτων εξατοµίκευσης 
περιεχοµένου βρίσκεται ακόµη σε πρώιµο στάδιο, αλλά κάποια τµήµατά της χρησιµοποιούνται ήδη 
µε επιτυχία.
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 3.  Επισκόπηση συστηµάτων παραγωγής 
προτάσεων

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια επισκόπηση των διαθέσιµων συστηµάτων παραγωγής προτάσεων. 
Θα εξεταστούν συστήµατα που προσφέρονται µε άδεια ελεύθερου λογισµικού. Κάποια από τα 
συστήµατα είναι απλές βιβλιοθήκες αλγορίθµων, ενώ κάποια άλλα προσφέρουν ολοκληρωµένες 
λύσεις. Ακόµη, µερικά από αυτά είναι εύκολο να ενσωµατωθούν σε µια ιστοσελίδα, προσφέροντας 
έτσι δυνατότητες εξατοµίκευσης στους χρήστες της. 
Τα συστήµατα που θα παρουσιαστούν είναι τα εξής:

 Suggest

 Cofi

 Vogoo

 Mahout / Taste

 Duine

 Drupal Recommender

Η επισκόπηση των συστηµάτων που παρουσιάζονται γίνεται µε βάση τις λειτουργικές δυνατότητες 
που προσφέρουν, την υποστήριξη που παρέχεται από τους δηµιουργούς τους καθώς και τους 
αλγόριθµους που υλοποιούν και τις δυνατότητες χρήσης τους για την ενσωµάτωση συστήµατος 
παραγωγής προτάσεων σε µια διαδικτυακή εφαρµογή.

 3.1   Suggest
Μια από τις πρώτες υλοποιήσεις ενός συστήµατος για την παραγωγή προτάσεων είναι η µηχανή 
προτάσεων “Suggest”. Υλοποιήθηκε το 2000, από τον G. Karypis και το εργαστήριο “Digital 
Technology Center” του πανεπιστηµίου της Μινεσότα. Στην ιστοσελίδα των δηµιουργών υπάρχει 
µια σύντοµη περιγραφή του συστήµατος, καθώς και σύνδεσµος για λήψη των αρχείων (Suggest: 
Reccomendation Engine, 2000). Πρόκειται για ένα σύστηµα που έχει τη δυνατότητα να 
αναγνωρίσει τα Ν κορυφαία αντικείµενα που µπορεί να ενδιαφέρουν ένα χρήστη.
Το Suggest  για την παραγωγή των προτάσεων χρησιµοποιεί αλγόριθµους συνεργατικού 
φιλτραρίσµατος (collaborative filtering). Οι αλγόριθµοι που υλοποιούνται ανήκουν τόσο στους 
“user-based”, όσο και στους “item-based”. Στην πρώτη περίπτωση το σύστηµα συγκρίνει τους 
χρήστες µεταξύ τους και για κάθε χρήστη σχηµατίζεται µια “γειτονιά” χρηστών µε παρόµοια 
χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια µέσα από το ιστορικό των χρηστών αυτών ανακαλύπτονται τα πιο 
δηµοφιλή προϊόντα και χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προτάσεων. Στη δεύτερη περίπτωση 
συγκρίνονται τα προϊόντα και δηµιουργείται µια αντίστοιχη “γειτονιά” µε προϊόντα που έχουν 
παρόµοιες αξιολογήσεις. Ανάλογα µε τις προτιµήσεις του χρήστη επιλέγονται προϊόντα που είναι 
γειτονικά µε εκείνα για τα οποία έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον και παράγονται οι προτάσεις.
Το σύστηµα παρέχει αλγόριθµους που υλοποιούν δύο διαφορετικές µεθόδους υπολογισµού της 
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οµοιότητας. Ο πρώτος χρησιµοποιεί την οµοιότητα συνηµιτόνου (cosine-based similarity) και ο 
δεύτερος την υπό συνθήκη πιθανότητα (conditional probability-based similarity). Ακόµη παρέχεται 
η δυνατότητα κανονικοποίησης της υπολογιζόµενης οµοιότητας, µε στόχο την εξάλειψη 
προβληµάτων που δηµιουργούνται από προϊόντα µε µικρό αριθµό αξιολογήσεων. Το σύστηµα 
πετυχαίνει να παρέχει προτάσεις υψηλής ακρίβειας, µε µικρό περιθώριο σφάλµατος, ενώ µπορεί να 
λειτουργήσει αποδοτικά και σε µεγάλη κλίµακα (Karypis, 2001; Sarwar et. al., 2000). Οι 
δηµιουργοί του συστήµατος προτείνουν τη χρήση των “item-based”  αλγορίθµων, καθώς 
ανταποκρίνονται καλύτερα σε µεγάλα σετ δεδοµένων και λειτουργούν αποδοτικά σε πραγµατικό 
χρόνο (Εικόνα 20).

Εικόνα 20: Η βελτίωση που παρουσιάζουν οι item-based αλγόριθµοι σε σχέση µε τους  
user-based για διαφορετικά σετ δεδοµένων (Karypis, 2001)

Το σύστηµα έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού C, κάτι που το καθιστά δύσκολο να 
ενσωµατωθεί σε διαδικτυακές εφαρµογές, µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί για ερευνητικούς 
σκοπούς. Αν και πρόκειται για µια από τα πρώτες βιβλιοθήκες παραγωγής προτάσεων που 
διατέθηκε ελεύθερα στο διαδίκτυο, το Suggest έχει σταµατήσει να εξελίσσεται. Παραµένει όµως 
µια ενδιαφέρουσα υλοποίηση που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις.

 3.2   Cofi 
Το σύστηµα Cofi αποτελεί µια ακόµη βιβλιοθήκη αλγορίθµων για παραγωγή προτάσεων. Είναι 
διαθέσιµο µε άδεια χρήσης GPL, ελεύθερου κώδικα. Προέρχεται σαν τµήµα από την ανάπτυξη της 
ιστοσελίδας Racofi, που αποτελεί µια πειραµατική µηχανή µουσικών προτάσεων. Δηµιουργήθηκε 
από τον Daniel Lemire, καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Quebec (UQAM) και οµάδας φοιτητών. 
Η τελευταία έκδοση χρονολογείται στο 2005 και υπάρχει διαθέσιµη σε ιστοσελίδα µε πληροφορίες 
για το σύστηµα (Cofi: A Java-Based Collaborative Filtering Library, 2005).
Η βιβλιοθήκη Cofi παρέχει µια µεγάλη συλλογή από αλγόριθµους συνεργατικού φιλτραρίσµατος 
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(collaborative filtering), που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή προτάσεων. Οι 
αλγόριθµοι χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες:

 Memory-based algorithms. Πρόκειται γι αλγόριθµους που βασίζονται στην χρήση όλων των 
διαθέσιµων αξιολογήσεων από τους χρήστες για την παραγωγή των προτάσεων. Παρέχουν 
αποτελέσµατα υψηλής ακρίβειας, αλλά είναι ιδιαίτερα αργοί, κυρίως όταν χρησιµοποιείται 
µεγάλο σετ δεδοµένων.

 Eigentaste algorithms. Αλγόριθµοι που βασίζονται στην ύπαρξη ενός συγκεκριµένου σετ 
δεδοµένων, το οποίο έχει αξιολογηθεί από όλους τους χρήστες.

 Item-based algorithms. Σετ αλγορίθµων που βασίζονται στην εύρεση οµοιοτήτων ανάµεσα 
στα αντικείµενα για την παραγωγή προτάσεων. Είναι ιδιαίτερα γρήγοροι αλγόριθµοι αλλά 
απαιτούν µια αρχική φάση εκµάθησης για να παράγουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα.

 Άλλες υλοποιήσεις. Διάφοροι αλγόριθµοι συνεργατικού φιλτραρίσµατος που δεν 
εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι δεν 
απαιτούν εκπαίδευση και η λειτουργία τους είναι αρκετά γρήγορη. Κάποιοι από αυτούς 
έχουν καλύτερη απόδοση όταν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες από τον χρήστη, ενώ 
άλλοι λειτουργούν χωρίς την παραµικρή γνώση για αυτόν. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν 
σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κάποια ιδιαίτερη λειτουργική απαίτηση.

Γενικότερα προτείνεται η χρήση των memory-based αλγορίθµων στις περιπτώσεις όπου απαιτείται 
µεγάλη ακρίβεια, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το κόστος στον χρόνο εκτέλεσης του αλγόριθµου. 
Στις περιπτώσεις που απαιτείται µεγαλύτερη ταχύτητα προτείνονται αλγόριθµοι όπως ο slope-one 
και οι item-based.
Η υλοποίηση του συστήµατος παραγωγής προτάσεων για την ιστοσελίδα RACOFI κάνει χρήση της 
βιβλιοθήκης αλγορίθµων Cofi και δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης κάποιων από αυτών. 
Συγκεκριµένα, στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3), φαίνεται το µέσο απόλυτο σφάλµα (ΜΑΕ) και 
η πολυπλοκότητα κάθε αλγόριθµου σε σχέση µε τον αριθµό m των χρηστών, µε τη χρήση δύο 
διαφορετικών σετ δεδοµένων (EachMovie, Jester).

Πίνακας 3: Σύγκριση αλγορίθµων της βιβλιοθήκης Cofi (Anderson M. et. al., 2003)
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Οι αλγόριθµοι STI N2 και STI Pearson είναι προτάσεις των δηµιουργών του συστήµατος. Είναι 
εµφανές ότι οι αλγόριθµο µε το µικρότερο σφάλµα εξαρτώνται σε µεγαλύτερο βαθµό από τον 
αριθµό των χρηστών και απαιτούν περισσότερο επεξεργαστικό χρόνο.
Για την παραγωγή των προτάσεων το σύστηµα ακολουθεί µια υβριδική προσέγγιση. Μετά την 
εφαρµογή των αλγορίθµων συνεργατικού φιλτραρίσµατος παράγονται οι προβλεπόµενες 
αξιολογήσεις ενός χρήστη για τα αντικείµενα. Στη συνέχεια οι προβλέψεις αυτές φιλτράρονται από 
ένα υποσύστηµα βασισµένο σε κανόνες, µε βάση τους οποίους παράγονται οι τελικές προτάσεις 
(Σχήµα 7). Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η απόδοση και υπερκαλύπτονται τα µειονεκτήµατα του 
συνεργατικού φιλτραρίσµατος (Anderson M. et. al., 2003).

Σχήµα 7: Η βασική αρχιτεκτονική του συστήµατος Racofi που χρησιµοποιεί τη  
βιβλιοθήκη Cofi

Η βιβλιοθήκη διατίθεται µε υλοποιήσεις των αλγορίθµων τόσο σε γλώσσα προγραµµατισµού 
JAVA, όσο και σε PHP. Αυτό το χαρακτηριστικό το κάνει ιδιαίτερα χρήσιµο και εύκολο για την 
ανάπτυξη συστηµάτων παραγωγής προτάσεων για διαδικτυακές εφαρµογές. Η βιβλιοθήκη Cofi έχει 
σταµατήσει να ανανεώνεται µε νέους αλγόριθµους συνεργατικού φιλτραρίσµατος από το 2005.
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 3.3   Vogoo
Το σύστηµα Vogoo αποτελεί ακόµη µια βιβλιοθήκη αλγορίθµων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την παραγωγή προτάσεων. Εκτός από τους αλγόριθµους, το Vogoo παρέχει υλοποιηµένες 
ρουτίνες που επιτρέπουν την εύκολη συλλογή και αποθήκευση των αξιολογήσεων από τους 
χρήστες, καθώς και την εµφάνιση των παραγόµενων προτάσεων και χρήσιµων στατιστικών 
στοιχείων. Συνολικά, παρέχει δυνατότητες που το κάνουν πολύ εύκολο να ενσωµατωθεί σε µια 
διαδικτυακή εφαρµογή µε σκοπό την παραγωγή προτάσεων προς τους χρήστες της. Η τελευταία 
έκδοση της βιβλιοθήκης έγινε διαθέσιµη το 2008. Η ιστοσελίδα δεν είναι πλέον διαθέσιµη, αλλά ο 
κώδικας είναι διαθέσιµος από την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη λογισµικού Sourceforge (Vogoo Php 
Lib, n.d.).
Το σύστηµα προσφέρει τόσο item-based όσο και user-based αλγορίθµους. Στην πρώτη περίπτωση 
γίνεται σύγκριση των αξιολογήσεων των αντικειµένων από διαφορετικούς χρήστες, και µε βάση 
αυτή παράγονται προτάσεις. Η µέθοδος αυτή είναι γρήγορη και µπορεί να αποφέρει ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα ακόµη και αν τα διαθέσιµα δεδοµένα είναι λίγα. Στη δεύτερη περίπτωση γίνεται 
σύγκριση των χρηστών µεταξύ τους µε βάση τις αξιολογήσεις τους. Αυτή η µέθοδος προσφέρει 
µεγαλύτερη ακρίβεια στις προτάσεις, αλλά είναι απαιτεί σηµαντικό όγκο δεδοµένων και 
χρησιµοποιεί περισσότερους πόρους του συστήµατος.
Οι item-based αλγόριθµοι που παρέχονται από το Vogoo είναι δύο µορφών. Στην πρώτη περίπτωση 
χρησιµοποιείται η τεχνική εύρεσης προϊόντων που µπορεί να ενδιαφέρουν ένα χρήστη µε βάση 
κάποιο προϊόν που έχει αξιολογήσει θετικά στο παρελθόν. Στη δεύτερη περίπτωση γίνεται 
πρόβλεψη της αξιολόγησης του χρήστη για όλα τα προϊόντα που δεν έχει αξιολογήσεις και οι 
προτάσεις προέρχονται από αυτά που έχουν τις µεγαλύτερες προβλεπόµενες τιµές.
Στην περίπτωση επιλογής user-base λειτουργίας το σύστηµα αρχικά ανακαλύπτει οµοιότητες 
µεταξύ των χρηστών και στη συνέχεια παράγει προτάσεις µε βάση τις προτιµήσεις των πιο 
κοντινών χρηστών. 
Το σύστηµα Vogoo έχει τη δυνατότητα να παράγει προτάσεις και για χρήστες που δεν έχουν 
εγγραφεί στην ιστοσελίδα. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις που κάνει 
ένας χρήστης σε κάθε ξεχωριστή επίσκεψη του, µε τη χρήστη php sessions αντί για στοιχεία από τη 
βάση δεδοµένων.
Σηµαντικό στοιχείο της βιβλιοθήκης Voggoo αποτελούν οι έτοιµες συναρτήσεις που προσφέρουν 
στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τα προϊόντα, τους χρήστες και τις αξιολογήσεις τους, καθώς και η 
δυνατότητα αιτιολόγησης κάθε πρότασης µε βάση τα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτή (Εικόνα 21).

Εικόνα 21: Από το manual του Vogoo, η επεξήγηση της λειτουργίας αιτιολόγησης των προτάσεων
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Το σύστηµα έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού Php και παρέχεται δωρεάν µε άδεια 
ανοιχτού κώδικα. Συνεπώς, είναι πολύ εύκολη η χρήση του για την ενσωµάτωση συστήµατος 
παραγωγής προτάσεων σε κάποια διαδικτυακή εφαρµογή. Το αρνητικό χαρακτηριστικό του Vogoo 
είναι η έλλειψη εξέλιξης, ενώ πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης από τους δηµιουργούς 
του, αφού έχει σταµατήσει η λειτουργία της ιστοσελίδας που το φιλοξενούσε.

 3.4   Mahout / Taste
Το επόµενο σύστηµα παραγωγής προτάσεων που θα παρουσιαστεί προέρχεται από την βιβλιοθήκη 
Mahout. Πρόκειται για µια βιβλιοθήκη αλγορίθµων µηχανικής µάθησης, που προσφέρεται µε 
άδεια ανοιχτού κώδικα. Το σύστηµα παραγωγής προτάσεων ξεκίνησε να αναπτύσσεται ανεξάρτητα 
από τη βιβλιοθήκη, υπό την ονοµασία “Taste”. Πρόσφατα εντάχθηκε στο project Mahout και 
προσφέρεται µε αρκετές ακόµα υλοποιήσεις αλγορίθµων µηχανικής µάθησης. Στην ιστοσελίδα του 
συστήµατος υπάρχουν πληροφορίες για τις λειτουργίες και τη χρήστη της βιβλιοθήκης, καθώς και 
σύνδεσµος για λήψη των αρχείων (Recommender Documentation – Apache Mahout, 2010).
Το συγκεκριµένο σύστηµα προσφέρει αρκετές επιλογές, δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτούς που το 
χρησιµοποιούν να το προσαρµόσουν στις ανάγκες τους. Σύµφωνα µε τους δηµιουργούς του µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί σε εταιρικό επίπεδο αφού έχει σχεδιαστεί για “απόδοση,  προσαρµοστικότητα 
και ευελιξία”, κάτι που δίνει τη δυνατότητα χρήσης του µε µεγάλα σε όγκο σετ δεδοµένων.
Το σύστηµα παρέχει αρκετούς διαφορετικούς αλγόριθµους τόσο user-based όσο και item-based, 
καθώς και κάποιες διαφορετικές υλοποιήσεις όπως τον αλγόριθµο slope-one. Οι item-based 
αλγόριθµοι προτιµούνται λόγω του σύντοµου χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεσή τους, αφού η 
εύρεση οµοιοτήτων µεταξύ αντικειµένων δεν χρειάζεται να γίνει σε πραγµατικό χρόνο.
Το υποσύστηµα παραγωγής προτάσεων αποτελεί τον πυρήνα του συστήµατος. Δεχόµενο ένα σετ 
δεδοµένων είτε από βάση δεδοµένων είτε από εξωτερικό αρχείο µπορεί να υπολογίσει τη 
συσχέτιση µεταξύ χρηστών ή αντικειµένων και να παράγει τις προτάσεις για κάθε χρήστη. Στην 
περίπτωση user-based αλγορίθµων υπολογίζεται πρώτα µια “γειτονιά” χρηστών µε µεγάλη 
οµοιότητα (Σχήµα 8). Στη συνέχεια µέσα από αυτή τη γειτονία επιλέγονται οι πιο κοντινοί χρήστες 
και τα προϊόντα που έχουν αξιολογήσει θετικά αποτελούν τις προτάσεις. 
Στην περίπτωση των item-based υλοποιήσεων υπολογίζεται η οµοιότητα µεταξύ διαφορετικών 
αντικειµένων. Για τον υπολογισµό της οµοιότητας προσφέρονται διάφορες µέθοδοι, όπως η 
Pearson Correlation Similarity και η Tanimoto Coefficient Similarity. Σε περιπτώσεις µεγάλων σετ 
δεδοµνέων προτείνεται η χρήση µιας Γενικής µεθόδου υπολογισµού της οµοιότητας, η οποία 
οδηγεί σε προ-υπολογισµό της οµοιότητας για εξοικονόµηση χρόνου. 
Τα δεδοµένα εισόδου µπορεί να είναι είτε σε αριθµητική µορφή, µε βάση την αξιολόγηση του 
χρήστη για ένα προϊόν σε κάποια κλίµακα τιµών, είτε τύπου boolean εκφράζοντας απλή συσχέτιση.
Το σύστηµα Taste έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού JAVA, αλλά µπορεί να 
ενσωµατωθεί σε οποιαδήποτε εφαρµογή, καθώς µπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα σαν 
εξυπηρετητής και να στέλνει τις παραγόµενες προτάσεις προτάσειςσε αυτή µέσω web services ή 
HTTP. 
Το Taste, ως τµήµα της βιβλιοθήκης Mahout, εξελίσσεται διαρκώς και υποστηρίζεται από µια 
µεγάλη κοινότητα χρηστών. Σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους αλγόριθµους µηχανικής µάθησης 
της βιβλιοθήκης Mahout αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο για την υλοποίηση συστηµάτων 
παραγωγής προτάσεων υψηλών απαιτήσεων.
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 3.5   Duine
Το “Duine” είναι ακόµη ένα σύστηµα παραγωγής προτάσεων που µπορεί να ενσωµατωθεί σε µια 
διαδικτυακή εφαρµογή. Αναπτύχθηκε από το Telematica Instituut/Novay, η τελευταία ενηµέρωση 
έγινε το 2009, ενώ στην ιστοσελίδα υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση και 
χρήστη του συστήµατος, καθώς και σύνδεσµος για τη λήψη των αρχείων (Duine Framework - 
Recommender Software Toolkit, 2009).
Πρόκειται για µια περίπτωση υβριδικού συστήµατος, αφού συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικές 
τεχνικές. Για το λόγο αυτό παράγει προτάσεις µε µεγάλη ακρίβεια, ενώ ελαττώνει τα προβλήµατα 
που δηµιουργούνται από την έλλειψη αρκετών αξιολογήσεων στα πρώτα στάδια λειτουργίας (cold-
start problem).
Το Duine προσφέρει επτά διαφορετικές µεθόδους για την παραγωγή προτάσεων:

 Συνεργατικό Φιλτράρισµα (Collaborative Filtering). Γίνεται σύγκριση των χρηστών µε 
βάση τις αξιολογήσεις που έχουν δώσει για τα προϊόντα. Ένας χρήστης είναι πιθανό να 
ενδιαφέρεται για ένα αντικείµενο, το οποίο χρήστες µε παρόµοιες προτιµήσεις έχουν 
αξιολογήσει θετικά.

 Φιλτράρισµα Πληροφορίας (Information Filtering). Πρόκειται για φιλτράρισµα content-
based, όπου τα χαρακτηριστικά των αντικειµένων συγκρίνονται µε τα προφίλ των χρηστών 
για την εύρεση οµοιοτήτων. Τα χαρακτηριστικά εξάγονται από τις περιγραφές των 
αντικειµένων και υφίστανται επεξεργασία ώστε να συγκριθούν µε τα προφίλ χρηστών. 

 Case-based Reasoning. Οι προτάσεις προέρχονται από προϊόντα που παρουσιάζουν όµοια 
χαρακτηριστικά µε προϊόντα που έχει ήδη αξιολογήσει ο χρήστης στο παρελθόν. Η 
οµοιότητα υπολογίζεται µε προκαθορισµένους κανόνες.

 GenreLMS. Το σύστηµα αναγνωρίζει το ενδιαφέρον του χρήστη σε διάφορα θεµατικά πεδία 
και επιλέγει τα προτεινόµενα προϊόντα που ανήκουν σε αυτά.

 TopNDeviation. Για κάθε αντικείµενο υπολογίζεται η προβλεπόµενη αξιολόγησή του, µε 
βάση τις υπάρχουσες αξιολογήσεις όλων των χρηστών του συστήµατος για αυτό. Οι 
προτάσεις προέρχονται από τα αντικείµενα µε τις µεγαλύτερες προβλεπόµενες 
αξιολογήσεις.

 AlreadyKnown. Οι προβλέψεις βασίζονται στο αν ο χρήστης γνωρίζει, δηλαδή αν έχει ήδη 
αξιολογήσει, ένα αντικείµενο.

 UserAverage. Οι προτάσεις βασίζονται στο µέσο όρο όλων των αξιολογήσεων του χρήστη 
για τα προϊόντα στο παρελθόν.

Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει δυναµικά τη µέθοδο που θα χρησιµοποιήσει για την 
παραγωγή προτάσεων, ώστε να επιλύσει τα προβλήµατα που µπορεί να εµφανιστούν. Για 
παράδειγµα στην περίπτωση που ένας χρήστης εµφανίζεται για πρώτη φορά ή δεν έχει ικανό 
αριθµό αξιολογήσεων στο ιστορικό του, το σύστηµα θα χρησιµοποιήσει τη µέθοδο TopNDeviation 
ή UserAverage για να παράγει προτάσεις για αυτόν. Οι προτάσεις αυτές αν και χαµηλής ακρίβειας 
επιλύουν τα προβλήµατα που θα δηµιουργούσε η χρήση συνεργατικού φιλτραρίσµατος σε αυτήν 
την περίπτωση. Το σύστηµα προσφέρει διαφορετικές στρατηγικές για τη λειτουργία της υβριδικής 
µηχανής παραγωγής προτάσεων (Σχήµα 9).
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Εκτός από τις βασικές λειτουργίες το “Duine” έχει τρία σηµαντικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο από 
αυτά είναι η επεκτασιµότητα, καθώς είναι εύκολο να προστεθεί κάποια καινούρια τεχνική για την 
παραγωγή των προτάσεων, καθώς και τη µοντελοποίηση των χρηστών. Το δεύτερο σηµαντικό 
στοιχείο είναι η δυνατότητα αξιολόγησης της ακρίβειας των προβλέψεων µε εργαλεία που 
προσφέρει το σύστηµα. Τέλος προφέρει λειτουργίες που επιτρέπουν την αιτιολόγηση κάθε 
πρότασης, µια σηµαντική δυνατότητα για τους τελικούς χρήστες.
Η βασική αρχιτεκτονική του συστήµατος (Σχήµα 10), αποτελείται από τρία τµήµατα:

 το υποσύστηµα που επεξεργάζεται την ανατροφοδότηση από τους χρήστες και συλλέγει τα 
δεδοµένα

 το τµήµα που διαχειρίζεται αυτά τα δεδοµένα για τη δηµιουργία των προφίλ χρηστών 

 το υποσύστηµα που παράγει τις τελικές προτάσεις.

Σχήµα 10: Η βασική αρχιτεκτονική του συστήµατος Duine
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Σχήµα 9: Σχηµατική αναπαράσταση του τρόπου µε τον οποίο επιλέγεται η τεχνική  
που θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή προτάσεων στο σύστηµα Duine



Η συλλογή των δεδοµένων γίνεται τόσο µε άµεση (explicit), όσο και µε έµµεση (implicit) 
ανατροφοδότηση. Τα δεδοµένα που συλλέγονται στέλνονται στο υποσύστηµα που είναι υπεύθυνο 
για την παραγωγή των προφίλ χρηστών. Τα προφίλ χρηστών είναι µια αφαιρετική έννοια που 
αντικατοπτρίζει το σύνολο των δεδοµένων που χρησιµοποιεί κάθε τεχνική για την παραγωγή των 
προτάσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις τα δεδοµένα αυτά µπορεί να είναι το πλήρες ιστορικό του 
χρήστη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρησιµοποιείται µόνο ένα υποσύνολο δεδοµένων από αυτό. Η 
µοντελοποίηση των προφίλ µπορεί να γίνει µε διαφορετικές µεθόδους που προσφέρει το σύστηµα.
Οι προτάσεις παράγονται µε τη µορφή πρόβλεψης του ενδιαφέροντος του χρήστη για ένα 
αντικείµενο. Οι προβλέψεις παράγονται χρησιµοποιώντας διαφορετικές τεχνικές µε βάση την 
στρατηγική που επιλέγεται σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως. Λόγω του 
υβριδικού χαρακτήρα του συστήµατος, τα αποτελέσµατα των προβλέψεων όλων των τεχνικών που 
χρησιµοποιούνται κανονικοποιούνται σε µια κλίµακα από -1 έως 1, ώστε να είναι συγκρίσιµα. Τα 
αντικείµενα για τα οποία η πρόβλεψη έχει τις µεγαλύτερες τιµές επιλέγονται ώστε να σχηµατίσουν 
τις τελικές προτάσεις.
Το σύστηµα “Duine” αποτελεί µια από τις πιο ολοκληρωµένες προτάσεις για την ενσωµάτωση 
συστήµατος παραγωγής προτάσεων σε µια ιστοσελίδα. Παρέχει πλήθος λειτουργιών που 
καλύπτουν το µεγαλύτερο κοµµάτι των απαιτήσεων ενός χρήστη από ένα τέτοιο σύστηµα. Η 
τεκµηρίωση είναι επαρκής, ενώ το σύστηµα υποστηρίζεται από µια αρκετά µεγάλη κοινότητα 
χρηστών. Είναι γραµµένο σε γλώσσα προγραµµατισµού Java και παρέχεται δωρεάν µε άδεια 
ελεύθερου λογισµικού GNU.

 3.6   Drupal Recommender
Η τελευταία προσέγγιση που παρουσιάζεται για ενσωµάτωση συστήµατος παραγωγής προτάσεων 
σε µια ιστοσελίδα, είναι η βιβλιοθήκη που προσφέρεται σαν module για το Σύστηµα Διαχείρισης 
Περιεχόµενου (CMS) Drupal. Αν και προσφέρει περιορισµένες λειτουργίες σε σχέση µε τα 
συστήµατα και τις βιβλιοθήκες που παρουσιάστηκαν, η ευκολία χρήσης και η σύνδεση µε το 
δηµοφιλές CMS Drupal, είναι αρκετά ώστε να αποτελεί επιλογή για πολλούς σχεδιαστές που δεν 
έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από ένα τέτοιο σύστηµα. Η ανάπτυξη γίνεται από την κοινότητα του 
drupal, ενώ στην ιστοσελίδα του συστήµατος υπάρχουν πληροφορίες για τη χρήση του και 
σύδεσµος για λήψη των αρχείων (Recommender API | drupal.org, 2010).
Η υλοποίηση βασίζεται αποκλειστικά στο σύστηµα διαχείρισης Drupal. Οι χρήστες και τα 
δεδοµένα προέρχονται από τη βάση δεδοµένων του συστήµατος, όπως και οι αξιολογήσεις. Το 
module Recommender αναλαµβάνει αποκλειστικά την παραγωγή προτάσεων. Για την παραγωγή 
των προτάσεων από το σύστηµα υπάρχει δυνατότητα χρήσης τριών διαφορετικών τεχνικών (Σχήµα 
11):

 Η πρώτη χρησιµοποιεί κλασικούς αλγόριθµους συνεργατικού φιλτραρίσµατος, τόσο µε 
βάση τους χρήστες (user-based), όσο και µε βάση τα αντικείµενα (item-based). Η ακρίβεια 
των αποτελεσµάτων είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, αλλά η απόδοση και η ταχύτητα 
επεξεργασίας είναι µικρή.

 Η δεύτερη βασίζεται στον αλγόριθµο slope-one και προσφέρει καλύτερη απόδοση αλλά 
ικανοποιητική ακρίβεια. 

 Τέλος υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ενός απλού αλγόριθµου βασισµένου στις κοινές 
αξιολογήσεις µεταξύ των χρηστών, ο οποίος αν και είναι πολύ γρήγορος, υστερεί σηµαντικά 
σε ακρίβεια αποτελεσµάτων.
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Σχήµα 11: Σύγκριση των µεθόδων παραγωγή προτάσεων του Drupal Recommender

Το σύστηµα δεν παρέχει λειτουργία αιτιολόγησης των παραγόµενων προτάσεων. Η εξέλιξη του 
συστήµατος βρίσκεται ακόµη σε πρώιµο στάδιο.
Συνολικά, το Drupal Recommender, αποτελεί ένα σύστηµα περιορισµένων δυνατοτήτων που 
προσφέρει όµως µια απλή λύση για τους χρήστες του Συστήµατος Διαχείρισης Περιεχοµένου 
Drupal. Οι βιβλιοθήκες έχουν υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού Php, ενώ για τη λειτουργία 
τους απαιτείται η ύπαρξη µιας εγκατάστασης του Drupal.

 3.7   Συµπεράσµατα
Η σύγκριση των διαθέσιµων συστηµάτων παραγωγής προτάσεων γίνεται µε βάση τρία σηµαντικά 
κριτήρια:

 τους διαθέσιµους αλγόριθµους

 τις παρεχόµενες λειτουργίες

 την ευκολία προσαρµογής τους σε µια διαδικτυακή εφαρµογή

Οι βιβλιοθήκες Suggest και Vogoo, προσφέρουν αποκλειστικά αλγόριθµους βασισµένους στο 
συνεργατικό φιλτράρισµα.  Όλα τα συστήµατα περιλαµβάνουν τόσο την item-based, όσο και την 
user-based εκδοχή αλγορίθµων συνεργατικού φιλτραρίσµατος. Το Drupal Recommender περιέχει 
ακόµη µια υλοποίηση του slope-one αλγόριθµου, όπως και το Taste, το οποίο όµως παρέχει κάποιες 
ακόµη υλοποιήσεις βασισµένες σε αλγόριθµους µηχανικής µάθησης. Τα συστήµατα Cofi και Duine 
προσφέρουν την µεγαλύτερη ποικιλία επιλογών. Το πρώτο αποτελεί µια πλήρη βιβλιοθήκη των 
προτεινόµενων αλγορίθµων για την παραγωγή προτάσεων, µε το µειονέκτηµα της έλλειψης 
ανανέωσης τα τελευταία χρόνια. Το Duine προσφέρει επτά διαφορετικές τεχνικές, καλύπτοντας 
σχεδόν όλο το εύρος των µεθόδων παραγωγής προτάσεων, ενώ ακολουθεί υβριδική προσέγγιση 
στον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι προβλέψεις των αξιολογήσεων για τα προϊόντα από τους 
χρήστες.

Ως προς τις λειτουργίες τα συστήµατα Duine και Vogoo ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα, καθώς 
παρέχουν τη δυνατότητα για αιτιολόγηση των προτάσεων. Ακόµη και τα δύο συστήµατα παρέχουν 
υλοποιηµένες βοηθητικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες σε διαδικτυακές εφαρµογές.
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Το σύστηµα Suggest, λόγω της υλοποίησης του σε γλώσσα προγραµµατισµού C, καθιστά πολύ 
δύσκολη τη ενσωµάτωσή του σε µια διαδικτυακή εφαρµογή. Τόσο το Cofi, όσο και το Duine που 
έχουν υλοποιηθεί σε γλώσσα Java, προσφέρουν περιορισµένες δυνατότητες προσαρµογής σε µια 
ιστοσελίδα, απαιτώντας σηµαντικό γνωστικό επίπεδο από το σχεδιαστή της εφαρµογής. Το 
σύστηµα Taste, αν και έχει υλοποιηθεί στην ίδια γλώσσα, προσφέρει περισσότερες δυνατότητες, 
καθώς µπορεί να λειτουργήσει σε ανεξάρτητο server, καθιστώντας εύκολη την ενσωµάτωση του σε 
µια διαδικτυακή εφαρµογή, επικοινωνώντας µε αυτή µέσω Http ή Web Services. Το σύστηµα 
Vogoo αποτελεί µια σηµαντική επιλογή για τη χρήση του σε ιστοσελίδες που υλοποιούν συστήµατα 
παραγωγής προτάσεων. Είναι γραµµένο σε γλώσσα προγραµµατισµού Php και παρέχει έτοιµες 
ρουτίνες για τη συλλογή των δεδοµένων και την εµφάνιση των προτάσεων. Τέλος το Drupal 
Recommender αποτελεί µια ειδική περίπτωση, καθώς απευθύνεται ειδικά στους χρήστες του 
Συστήµατος Διαχείρισης Περιεχοµένου Drupal, και µπορεί να λειτουργήσει µόνο στην περίπτωση 
όπου υπάρχει µια τέτοια εγκατάσταση διαθέσιµη.

Συνολικά τα συστήµατα Vogoo, Mahout/Taste και Duine ξεχωρίζουν. Το πρώτο διακρίνεται για την 
ευκολία χρήσης του σε µια ιστοσελίδα και την πληρότητα λειτουργιών που παρέχει. Το δεύτερο 
αποτελεί µια σηµαντική λύση για την ανάπτυξη συστηµάτων µε υψηλές απαιτήσεις, µε βάση την 
υποστήριξη που παρέχεται αλλά και την ποικιλία των αλγόριθµων µηχανικής µάθησης που 
συνοδεύουν το πακέτο. Το Duine αποτελεί σίγουρα την πιο ολοκληρωµένη λύση από τα συστήµατα 
παραγωγής προτάσεων που παρουσιάζονται, καθώς περιέχει σηµαντικά εργαλεία που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε ένα τέτοιο σύστηµα, ενώ παρέχει σηµαντικές δυνατότητες επέκτασης. 
Παράλληλα η υβριδική προσέγγιση που ακολουθεί έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή προτάσεων 
υψηλής ακρίβεια και την επίλυση συνηθισµένων προβληµάτων όπως αυτό του “cold-start”.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4) γίνεται συνοπτική σύγκριση των χαρακτηριστικών όλων των 
συστηµάτων που παρουσιάστηκαν.

Σύστηµα Γλώσσα 
Προγραµµατισµού

Υλοποιήσεις Αλγορίθµων Βοηθητικές Λειτουργίες

Suggest C Collaborative Filtering -
Cofi Java Collaborative Filtering, Slope one 

κ.α.
-

Vogoo Php Collaborative Filtering Αιτιολόγηση, στατιστικά
Mahout/Taste Java Collaborative Filtering, Slope one 

κ.α.
-

Duine Java CF, Content-based, Case-based 
κ.α.

Αιτιολόγηση, στατιστικά

Drupal 
Recommender

Php Collaborative Filtering, Slope one -

Πίνακας 4: Συνοπτική σύγκριση των συστηµάτων παραγωγής προτάσεων 
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 4.  Σχεδίαση Εφαρµογής

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί αναλυτικά η διαδικασία σχεδίασης µιας εφαρµογής που να 
υλοποιεί σύστηµα εξατοµίκευσης περιεχοµένου. Πρόκειται για µια πλατφόρµα ηλεκτρονικής 
παρουσίασης προϊόντων, η οποία θα ενσωµατώνει σύστηµα που θα προτείνει προϊόντα στοχευµένα 
στα χαρακτηριστικά κάθε χρήστη.
Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της σχεδίασης της συγκεκριµένης εφαρµογής θα αναφερθούν 
στο κεφάλαιο “Κίνητρα και Στόχοι”. Για τη σχεδίαση του συστήµατος, η µεθοδολογία που 
χρησιµοποιείται βασίζεται σε στοιχεία της Σχεδίασης Εµπειρίας Χρήστη (UX Deisgn) και της 
Σχεδίασης Γενικού Πλαισίου (Contextual Design). Παράλληλα χρησιµοποιούνται βασικές έννοιες 
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, τεχνολογίας λογισµικού, καθώς και τεχνικές προσαρµογής 
περιεχοµένου, ενώ ακολουθούνται οι βασικές αρχές ευχρηστίας (Usability Guidelines).
Αρχικά θα παρουσιαστούν τα βήµατα της σχεδίασης καθώς και η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται 
σε κάθε ένα από αυτά. Στη συνέχεια θα γίνει λεπτοµερής περιγραφή κάθε φάσης της σχεδίασης µε 
τα αποτελέσµατα που απορρέουν από αυτή.

 4.1   Μεθοδολογία Σχεδίασης
Τα βήµατα που ακολουθούνται για τη σχεδίαση της εφαρµογής είναι τα εξής:

• Καθορισµός κινήτρων και αρχικών στόχων της σχεδίασης

• Συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων

• Διατύπωση των απαιτήσεων των χρηστών

• Καθορισµός των προδιαγραφών του συστήµατος

• Αρχιτεκτονική του σχεδιαζόµενου συστήµατος

• Σχεδίασης Διεπαφής του συστήµατος

Το πρώτο βήµα αφορά τον καθορισµό των κινήτρων που οδήγησαν στην επιλογή του συστήµατος 
που θα σχεδιαστεί, καθώς και τον καθορισµό κάποιων αρχικών στόχων της σχεδίασης. Οι στόχοι 
αυτοί επανακαθορίζονται στη διάρκεια της σχεδίασης, ώστε να συµπίπτουν σε µεγάλο βαθµό µε τις 
ανάγκες των χρηστών, όπως αυτές θα εξαχθούν από επόµενα στάδια. Τα κίνητρα που οδήγησαν στη 
σχεδίαση προέρχονται κατά κύριο λόγο από την επισκόπηση του τοµέα της εξατοµίκευσης 
περιεχοµένου στο Διαδίκτυο, η οποία παρουσιάστηκε στα προηγούµενα κεφάλαια της 
διπλωµατικής εργασίας. Για αυτό το τµήµα της σχεδίασης χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία της 
Σχεδίασης Εµπειρίας Χρήστη (UX Design). Η Σχεδίαση Εµπειρίας Χρήστη (UX Design), αποτελεί 
µια ολιστική προσέγγιση στο σχεδιασµό συστηµάτων που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συµµετοχή 
του χρήστη σε όλα τα στάδια του σχεδιασµού. Περιλαµβάνει το σχεδιασµό της αλληλεπίδρασης, 
της αρχιτεκτονικής και των διεπαφών, µέσα από µια ανθρωποκεντρική οπτική (Garrett, 2002).
Το δεύτερο βήµα αφορά τη συλλογή όλων των απαραίτητων δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν 
κατά τη σχεδίαση της εφαρµογής. Τα δεδοµένα αυτά περιλαµβάνουν:
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• Στοιχεία που προέκυψαν κατά την επισκόπηση που παρουσιάστηκε στα προηγούµενα 
κεφάλαια,

• την εµπειρία γύρω από το τοµέα του Διαδικτύου,

• δεδοµένα που συλλέγονται µε τη χρήση της Αναζήτησης Γενικού Πλαισίου (Contextual 
Inquiry),

• στοιχεία που προέρχονται από τις βασικές αρχές ευχρηστίας.

Τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την επισκόπηση, περιέχουν λειτουργίες στο πλαίσιο της 
εξατοµίκευσης που παρέχονται από αντίστοιχες ιστοσελίδες που έχουν σηµειώσει επιτυχία. Για τον 
λόγο αυτό δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα στην επισκόπηση ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εµπορίου, 
που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά µε τη σχεδιαζόµενη εφαρµογή. Ακόµη χρησιµοποιήθηκαν 
δεδοµένα από την επισκόπηση των τεχνολογιών εξατοµίκευσης, καθώς και των συστηµάτων 
παραγωγής προτάσεων, για την σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήµατος και τη δυνατότητα 
χρήσης κάποιου από αυτά ως τµήµα του σχεδιαζόµενου συστήµατος.
Η προσωπική εµπειρία στον τοµέα του Διαδικτύου και ιδιαίτερα στη σχεδίαση και ανάπτυξη 
ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρµογών, χρησιµοποιήθηκε για τη συγκέντρωση και ερµηνεία 
των δεδοµένων που συλλέχθηκαν.
Ένα σηµαντικό τµήµα των δεδοµένων προέρχεται από τα αποτελέσµατα της Αναζήτησης Γενικού 
Πλαισίου (Contextual Inquiry). Πρόκειται για µια µέθοδο που αποτελεί τµήµα της µεθοδολογίας 
Σχεδίασης Γενικού Πλαισίου, η οποία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατανόηση σε βάθος του 
γενικότερου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας ενός συστήµατος ανθρώπινης δραστηριότητας, 
καθώς και του τρόπου δουλειάς  κάθε εµπλεκόµενου. Στόχος της Αναζήτησης Γενικού Πλαισίου 
είναι η συλλογή λεπτοµερών δεδοµένων και η ανακάλυψη έµµεσων πτυχών της δουλειάς, η οπτική 
ειδικών της τεχνολογίας σε σχέση µε τα δεδοµένα και η ανάδειξη των συνεπειών για τη σχεδίαση. 
Πρόκειται για µια δοµηµένη µέθοδο συνεντεύξεων οι οποίες γίνονται στο χώρο εργασίας του 
πελάτη, µε στόχο την κατανόηση του περιβάλλοντος εργασίας των χρηστών του συστήµατος .
Τέλος, ακόµη µια πηγή δεδοµένων για τη σχεδίαση, αποτελούν οι βασικές αρχές ευχρηστίας 
(usability guidelines), όπως έχουν διατυπωθεί από το τµήµα Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών 
των Ηνωµένων Πολιτειών (Leavitt & Shneiderman, 2006). Πρόκειται για µια προσπάθεια 
συγκέντρωσης κάποιων βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν τη σχεδίαση και λειτουργία 
διαδικτυακών εφαρµογών, µε στόχο ο χρήστης να απολαµβάνει το µεγαλύτερο βαθµό ευχρηστίας 
κατά τη πλοήγηση του σε µια ιστοσελίδα.
Το τρίτο στάδιο της διαδικασίας σχεδίασης της εφαρµογής αποτελεί η αναγνώριση και διατύπωση 
των απαιτήσεων των χρηστών. Αυτές προκύπτουν από τα δεδοµένα που συλλέγονται στο 
προηγούµενο βήµα και αποτελούν τη βάση για τη σχεδίαση του συστήµατος. Ουσιαστικά πρόκειται 
για τη συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και καταγραφή των δεδοµένων που προέκυψαν στο 
προηγούµενο στάδιο µε τρόπο ώστε να οδηγήσουν στις προδιαγραφές του συστήµατος.
Από τη λίστα των απαιτήσεων των χρηστών και των στόχων του συστήµατος προκύπτουν οι 
προδιαγραφές. Πρόκειται για µια αναλυτική καταγραφή των χαρακτηριστικών του συστήµατος και 
των λειτουργιών που πρέπει να επιτελεί. Στη φάση αυτή οι απαιτήσεις των χρηστών και οι στόχοι, 
που µπορεί να αναφέρονται σε γενικότερα χαρακτηριστικά του συστήµατος µετατρέπονται σε 
συγκεκριµένες λειτουργίες. Κάθε απαίτηση ή στόχος µπορεί να οδηγήσει σε µια ή περισσότερες 
προδιαγραφές. Παράλληλα κάθε προδιαγραφή µπορεί να ικανοποιεί περισσότερες από µια 
απαιτήσεις χρηστών. Η λίστα των προδιαγραφών αποτελεί µια πλήρη περιγραφή των λειτουργιών 
του σχεδιαζόµενου συστήµατος και µε βάση αυτή γίνεται η σχεδίαση της αρχιτεκτονικής και της 
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διεπαφής που ακολουθούν.
Το στάδιο που ακολουθεί είναι η σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήµατος. Η αρχιτεκτονική 
σχηµατοποιεί τα υποσυστήµατα καθώς και τις µεταξύ τους σχέσεις. Διαχωρίζονται οι αρµοδιότητες 
κάθε τµήµατος και καθορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο υλοποιείται κάθε λειτουργία που 
περιγράφηκε στις προδιαγραφές. Παράλληλα χρησιµοποιούνται διαγράµµατα ροής για την 
απεικόνιση της εµπειρίας του χρήστη κατά την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών.
Το τελευταίο βήµα της σχεδίασης αφορά τη διεπαφή του συστήµατος. Η σχεδίαση της διεπαφής 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς αποτελεί το µέσο που είναι υπεύθυνο για την αλληλεπίδραση µε 
τον χρήστη. Μέσω της διεπαφής πραγµατοποιείται η εµφάνιση των περιεχοµένων προς τον χρήστη, 
ενώ παράλληλα λαµβάνεται η ανατροφοδότηση από αυτόν. Η σχεδίαση της διεπαφής ακολουθεί τις 
προδιαγραφές που έχουν διατυπωθεί, ενώ και σε αυτή τη φάση ακολουθούνται οι αρχές ευχρηστίας.

 4.2   Κίνητρα και Στόχοι
Το βασικό κίνητρο που οδήγησε στη σχεδίαση του παρόντος συστήµατος ήταν η ανάγκη 
υλοποίησης ενός συστήµατος παραγωγής προτάσεων, στα πλαίσια της µελέτης του τοµέα της 
εξατοµίκευσης περιεχοµένου στο Διαδίκτυο. Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήµατος θα 
δίνει τη δυνατότητα µελέτης σε βάθος της συγκεκριµένης τεχνολογίας.
Το κίνητρο για την επιλογή µιας ηλεκτρονικής παρουσίασης προϊόντων για την ενσωµάτωση του 
συστήµατος, προέρχεται από την επισκόπηση που παρουσιάστηκε στα προηγούµενα κεφάλαια. Ο 
βασικός λόγος είναι η έλλειψη µιας ολοκληρωµένης open-source λύσης για την υλοποίηση µιας 
ιστοσελίδας εξατοµικευµένης παρουσίασης προϊόντων. Η εξατοµίκευση σε µια τέτοια ιστοσελίδα 
µπορεί να φέρει τον χρήστη πιο κοντά στην εµπειρία ενός φυσικού καταστήµατος ή έκθεσης 
προϊόντων. Ακόµη, µέσω της χρήσης τεχνολογίας εξατοµίκευσης, επιλύονται σε µεγάλο βαθµό 
προβλήµατα όπως η αναζήτηση των κατάλληλων προϊόντων µέσα από την µεγάλη ποσότητα και 
ποικιλία διαφορετικών επιλογών που προσφέρεται στο Διαδίκτυο. 
Ακόµη ένα κίνητρο, είναι η δυνατότητα ενός εξατοµικευµένου συστήµατος να προσφέρει στον 
επισκέπτη αυξηµένο επίπεδο λειτουργικότητας, οδηγώντας σε επαναλαµβανόµενη επισκεψιµότητα. 
Τέλος, η φύση µιας διαδικτυακής εφαρµογής για την παρουσίαση προϊόντων είναι τέτοια που να 
ευνοεί την ενσωµάτωση σε αυτήν ενός συστήµατος εξατοµίκευσης. Συγκεκριµένα, µπορεί να 
περιέχει µεγάλο αριθµό διαφορετικών αντικειµένων, ενώ συνήθως, οι χρήστες αναζητούν 
αξιολογήσεις  των αντικειµένων και είναι πρόθυµοι να µοιραστούν την άποψη τους για αυτά. 
Συνολικά, αποτελεί µια πολύ καλή λύση για τη µελέτη και σχεδίαση ενός συστήµατος παραγωγής 
προτάσεων.
Οι αρχικοί στόχοι της σχεδίασης του συστήµατος δεν είναι αυστηρά διατυπωµένοι και αφορούν 
γενικότερα αρχές λειτουργίας του συστήµατος. Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης οι στόχοι γίνονται 
περισσότερο συγκεκριµένοι και συµπίπτουν σε µεγάλο βαθµό µε τις απαιτήσεις των χρηστών, όπως 
αυτές θα εξαχθούν από τα επόµενα στάδια της σχεδίασης.
Οι αρχικοί στόχοι είναι:

• δηµιουργία µιας διεπαφής που να προσφέρει ευχρηστία και λειτουργικότητα προς τους 
χρήστες

• ικανοποιητική παρουσίαση των προϊόντων µε σηµαντικές πληροφορίες για τους χρήστες

• δυνατότητα αναγνώρισης των ενδιαφερόντων και των προτιµήσεων κάθε χρήστη
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• παραγωγή προτάσεων που να ικανοποιούν τους χρήστες

• δυνατότητα διαχείρισης της παρουσίασης των προϊόντων από τους δηµιουργούς τους

Ο βασικός στόχος είναι η σχεδίαση ενός συστήµατος εξατοµίκευσης που θα έχει τη δυνατότητα να 
αναγνωρίζει µε µεγάλη ακρίβεια τις προτιµήσεις, τα ενδιαφέροντα, τις απαιτήσεις και τις 
ιδιαιτερότητες ενός χρήστη. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση να φιλτράρει τα 
διαθέσιµα προϊόντα και να παράγει εξατοµικευµένες προτάσεις που να απευθύνονται στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά κάθε χρήστη. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει ενσωµάτωση αυτού του συστήµατος 
σε µια ηλεκτρονική παρουσίαση προϊόντων, µε τρόπο που να ικανοποιεί και να διευκολύνει τους 
χρήστες, καθώς και να µην επιβαρύνει τη συνολική λειτουργία της ιστοσελίδας.
Η σχεδίαση της διεπαφής πρέπει να προσφέρει στους χρήστες µεγάλο βαθµό ευχρηστίας και 
λειτουργικότητας. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα πρέπει να είναι απλή και κατανοητή και η 
παρουσίαση των προϊόντων να γίνεται µε περιεκτικό τρόπο, χωρίς να κουράζει τον χρήστη.
Το σύστηµα θα πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που µπορεί να ενδιαφέρουν τους χρήστες 
σχετικά µε κάποιο προϊόν. Η ιστοσελίδα δεν πρέπει να επιβαρύνεται µε περιεχόµενο που δεν 
ενδιαφέρει τους χρήστες ή δεν σχετίζεται άµεσα µε τον σκοπό της παρουσίασης. Οι 
σηµαντικότερες πληροφορίες πρέπει να είναι άµεσα προσβάσιµες από τους χρήστες.
Τέλος, στόχος του συστήµατος είναι να δίνει τη δυνατότητα στους δηµιουργούς των αντικειµένων 
που παρουσιάζονται, να µπορούν να τα εισάγουν µονοί τους στο σύστηµα, καθώς και να 
διαχειρίζονται τη λίστα των προϊόντων τους. Οι λειτουργίες αυτές πρέπει να είναι 
πραγµατοποιούνται χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη γνώση και εξοικείωση µε το Διαδίκτυο και τις 
τεχνικές διαχείρισης ιστοσελίδων. 
Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης λαµβάνονται υπόψη οι παραπάνω στόχοι, δίνεται όµως 
µεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτούς που αφορούν την εξατοµίκευση περιεχοµένου και τη σχεδίαση της 
διεπαφής. Στα επόµενα στάδια της σχεδίασης, οι στόχοι που αφορούν το περιεχόµενο  της 
ιστοσελίδας και το σύστηµα διαχείρισης αναπτύσσονται συνοπτικά είτε παραλείπονται.
Οι άµεσες µετρικές επιτυχίας του συστήµατος είναι η αύξηση της γενικής επισκεψιµότητας της 
ιστοσελίδας, η επαναλαµβανόµενη επισκεψιµότητα και ο ικανοποιητικός αριθµός των 
εγγεγραµµένων χρηστών. Επίσης, ένας ακόµη δείκτης επιτυχίας είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος 
των επισκεπτών για τα προϊόντα που παρουσιάζονται, που µπορεί να εµφανιστεί µε µεγάλο αριθµό 
αξιολογήσεων και κριτικών.
Στις έµµεσες µετρικές επιτυχίας συγκαταλέγεται η δυνατότητα µείωσης του φυσικού χώρου όπου 
παρουσιάζονται τα προϊόντα, καθώς και η µείωση της αναζήτησης περισσότερων πληροφοριών για 
τα προϊόντα από τους χρήστες µε χρήση παραδοσιακών µέσων επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο.
Ακόµη ένας έµµεσος δείκτης επιτυχίας του συστήµατος θα είναι η δυνατότητα διαχείρισης των 
προϊόντων από τους δηµιουργούς τους, χωρίς να απαιτείται εκτεταµένη βοήθεια και υποστήριξη 
από τους δηµιουργούς του συστήµατος.
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 4.3   Συλλογή Δεδοµένων
Η διαδικασία της συλλογής των δεδοµένων είναι σηµαντική για την επαναδιατύπωση των στόχων 
και την αναγνώριση των απαιτήσεων των χρηστών. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στη 
σχεδίαση προέρχονται από τα συµπεράσµατα της επισκόπησης του τοµέα της εξατοµίκευσης που 
προηγήθηκε, την εµπειρία από τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών, τις αρχές 
ευχρηστίας και την αναζήτηση γενικού πλαισίου που πραγµατοποιήθηκε.
Από την επισκόπηση της εξατοµίκευσης στο Διαδίκτυο προέκυψαν συµπεράσµατα που αφορούν 
και τους τρεις τοµείς στους οποίους αυτή διενεργήθηκε. Από την επισκόπηση των ιστοσελίδων που 
εφαρµόζουν συστήµατα εξατοµίκευσης, χρησιµοποιούνται στη σχεδίαση τα συµπεράσµατα σχετικά 
µε λειτουργίες εξατοµίκευσης που έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε υπάρχουσες ιστοσελίδες. 
Συγκεκριµένα, λαµβάνονται υπόψη τα παραδείγµατα ηλεκτρονικών καταστηµάτων, καθώς 
παρουσιάζουν µεγάλη οµοιότητα και κοινά χαρακτηριστικά µε την ηλεκτρονική παρουσίαση 
περιεχοµένου. Η επισκόπηση των τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται, οδήγησε σε συµπεράσµατα 
σχετικά µε τις µεθόδους που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή των προτάσεων. Τα 
δεδοµένα αυτά χρησιµοποιούνται κατά τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του συστήµατος. Τέλος η 
επισκόπηση των διαθέσιµων συστηµάτων παραγωγής προτάσεων και η σύγκρισή τους, 
χρησιµοποιείται τόσο κατά τη σχεδίαση όσο και κατά την υλοποίηση του συστήµατος. Σκοπός είναι 
η µελέτη της δυνατότητας χρήσης κάποιου από αυτά, ως τµήµα του σχεδιαζόµενου συστήµατος.
Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφεται αναλυτικά η Αναζήτηση Γενικού Πλαισίου που 
πραγµατοποιήθηκε, καθώς αποτελεί το σηµαντικότερο τµήµα της Συλλογής Δεδοµένων, αφού είναι 
η διαδικασία που οδηγεί στην αναγνώριση των απαιτήσεων των χρηστών.

 4.3.1   Αναζήτηση Γενικού Πλαισίου
Για τη αναγνώριση και διατύπωση των αναγκών των χρηστών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 
Αναζήτησης Γενικού Πλαισίου (Contextual inquiry). Ο στόχος της αναζήτησης γενικού πλαισίου 
είναι να συλλεχθούν λεπτοµερή δεδοµένα και η ανακάλυψη έµµεσων πτυχών που δεν είναι εύκολο 
να γνωρίζει ο σχεδιαστής. Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην στενή επαφή µε τους τελικούς χρήστες 
του συστήµατος και διενεργείται µε επίσκεψη στο περιβάλλον τους και συνεντεύξεις, καθώς και 
παρατήρησή τους κατά την εργασία τους.
Στα πλαίσια της αναζήτησης γενικού πλαισίου πραγµατοποιήθηκαν 6 συνεντεύξεις µε τελικούς 
χρήστες του συστήµατος. Στόχος των συνεντεύξεων ήταν να εξακριβωθεί ο βαθµός εξοικείωσης 
των χρηστών µε συστήµατα παραγωγής προτάσεων, η βοήθεια που παρέχουν αυτά στη διαδικασία 
έρευνας αγοράς και η αξιολόγηση ανταγωνιστικών συστηµάτων.
Επειδή η πλοήγηση σε µια διαδικτυακή ιστοσελίδα παρουσίασης προϊόντων και η αναζήτηση 
κάποιων συγκεκριµένων από αυτά, δεν είναι µια καθηµερινή διαδικασία για τους τελικούς χρήστες 
που µπορεί να παρακολουθηθεί, τους ζητήθηκε να ακολουθήσουν ένα συγκεκριµένο σενάριο.
Από τους χρήστες ζητήθηκε να πραγµατοποιήσουν έρευνα αγοράς για µια φωτογραφική µηχανή, 
τύπου DSLR, µε τιµή γύρω στα 800 ευρώ, ελάχιστη ανάλυση 12MPixel, καθώς και µια κάρτα 
µνήµης 8GB κατάλληλη για τη φωτογραφική µηχανή που επιλέξανε. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
επιλέχθηκαν ώστε να υπάρχουν αρκετές διαθέσιµες επιλογές. Η έρευνας αγοράς πραγµατοποιήθηκε 
σε δύο ηλεκτρονικά καταστήµατα, το  multirama.gr και το amazon.com. Η επιλογή των 
καταστηµάτων αυτών έγινε µε δύο κριτήρια. Την ύπαρξη αρκετών διαφορετικών µοντέλων για 
επιλογή και τη προσφορά ενός περιορισµένου συστήµατος προτάσεων στην πρώτη περίπτωση και 
ενός ιδιαίτερα ανεπτυγµένου στη δεύτερη. 
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Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ζητήθηκε από τους χρήστες να αναφέρουν τις σκέψεις τους κατά 
την πλοήγηση και τους λόγους που τους οδήγησαν σε κάθε απόφαση.
Μετά το τέλος της διαδικασίας ακολούθησε συνέντευξη σχετικά µε την έρευνα αγοράς που 
πραγµατοποίησαν και τα συµπεράσµατα που κατέληξαν, καθώς και για τη γενικότερη εµπειρία τους 
από τη χρήση του Διαδικτύου για την αναζήτηση προϊόντων και την άποψη τους για τα συστήµατα 
παραγωγής προτάσεων.
Οι χρήστες επιλέχθηκαν από µια ηλικιακή οµάδα από 20 έως 35 ετών µε την εµπειρία στη χρήση 
του διαδικτύου και ιδιαίτερα στις ηλεκτρονικές αγορές να κυµαίνεται από αρχάριους έως πολύ 
έµπειρους. Ακόµη υπήρχε διαφορετικό επίπεδο γνώσης πάνω στο αντικείµενο των φωτογραφικών 
µηχανών ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα για την χρησιµότητα των προτάσεων για οµάδες 
χρηστών µε διαφορετικό γνωστικό επίπεδο.
Οι χρήστες του συστήµατος που σχεδιάζεται µπορούν να χωριστούν µε βάση δύο βασικά κριτήρια. 
Τον λόγο που επισκέπτονται µια διαδικτυακή παρουσίαση προϊόντων και το γνωστικό τους 
υπόβαθρο. Κάθε µια από αυτές τις οµάδες έχει διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις. Για 
παράδειγµα, οι χρήστες που θέλουν να βρουν ένα συγκεκριµένο προϊόν, ενδιαφέρονται 
περισσότερο για γρήγορη και αποτελεσµατική λειτουργία αναζήτησης, ενώ οι προτάσεις που θα 
τους ενδιέφεραν κινούνται σε πιο στενά πλαίσια. Αντίθετα οι χρήστες που επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα για να δουν τα διαθέσιµα προϊόντα χωρίς συγκεκριµένο στόχο, είναι πιο ανοιχτοί σε 
αναπάντεχες προτάσεις. Αντίστοιχα, οι χρήστες που έχουν ένα καλό γνωστικό υπόβαθρο γύρω από 
τα προϊόντα του συστήµατος, θέλουν εξειδικευµένες πληροφορίες και τους ενδιαφέρουν 
περισσότερο προτάσεις βασιζόµενες στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Οι επισκέπτες που δεν 
έχουν αρκετές γνώσεις για τα προϊόντα, επιθυµούν γενικότερες πληροφορίες, αιτιολόγηση των 
προτάσεων, ενώ τους ενδιαφέρει σε µεγάλο βαθµό η άποψη άλλων χρηστών.
Ένα δεύτερο κοµµάτι της αναζήτησης γενικού πλαισίου εφαρµόστηκε σε αυτούς που ενδιαφέρονται 
να προωθήσουν τα προϊόντα τους µέσα από το σχεδιαζόµενο σύστηµα. Για αυτήν την έρευνα 
επιλέχθηκε ο κλάδος της λαϊκής τέχνης και πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις και συνεντεύξεις µε 
δηµιουργούς και εµπόρους τέτοιων προϊόντων. Οι συναντήσεις πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
της µεγαλύτερης κλαδικής έκθεσης του χώρου, όπου ήταν εφικτή η άµεση επαφή µε πολλούς 
πιθανούς χρήστες, καθώς και η παρακολούθηση της εργασίας τους στο περιβάλλον τους. Σε αυτήν 
την περίπτωση προτιµήθηκαν οι συνεντεύξεις ώστε να γίνει ορατή η εξοικείωση τους µε το 
Διαδίκτυο και η διαθεσιµότητά τους να προωθήσουν τα προϊόντα τους µέσα από αυτό. Τελικός 
σκοπός των συναντήσεων ήταν να γίνει κατανοητό το αντικείµενο της εργασίας τους σε 
µεγαλύτερο βάθος, να αναγνωριστούν οι στόχοι και οι ανάγκες τους, ώστε το σχεδιαζόµενο 
σύστηµα να καλύψει τις απαιτήσεις τους.
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις και την παρατήρηση των χρηστών 
ποικίλουν και εκτείνονται τόσο σε ζητήµατα οπτικού σχεδιασµού και οργάνωσης του περιεχοµένου, 
όσο και στην λειτουργία και τη χρησιµότητα των προτάσεων.
Στον τοµέα της εµφάνισης και της οργάνωσης του περιεχοµένου, οι χρήστες αξιολόγησαν θετικά 
την δυνατότητα φιλτραρίσµατος του καταλόγου µε βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Η 
λειτουργία αυτή ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη για έµπειρους χρήστες, καθώς διευκόλυνε την αναζήτηση 
προϊόντων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Η συνύπαρξη µεµονωµένων προϊόντων µαζί µε 
πακέτα προσφοράς µπέρδεψε τους χρήστες µε µικρή εµπειρία, αλλά κρίθηκε θετικά από αυτούς 
που είχαν καλύτερο γνωστικό υπόβαθρο. Θετική ήταν η ύπαρξη µπάρας πλοήγησης, που βοήθησε 
τους χρήστες να γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκονται κάθε στιγµή, καθώς και ο διαχωρισµός των 
χαρακτηριστικών των προϊόντων σε γενικά και πιο ειδικά. Οι χρήστες που δεν γνώριζαν σε βάθος 
το αντικείµενο έκριναν αρνητικά την έλλειψη επεξήγησης για κάποιους τεχνικούς όρους και τη 
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χρησιµότητά τους. Τέλος, σχεδόν όλοι οι χρήστες αναζήτησαν περισσότερες φωτογραφίες των 
προϊόντων από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Στον τοµέα που αφορά τις προτάσεις των συστηµάτων προς τους χρήστες, παρατηρήθηκε 
συµφωνία για τη χρησιµότητά τους σε γενικό επίπεδο. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που οι προτάσεις 
δε συνοδευόταν από αιτιολόγηση,οι χρήστες κράτησαν επιφυλακτική στάση, καθώς δεν µπορούσαν 
να διακρίνουν εάν υπάρχουν κάποια κριτήρια για την επιλογή των προϊόντων, ή εάν πρόκειται για 
διαφηµιστικό εργαλείο της ιστοσελίδας. Η παρουσίαση παρόµοιων προϊόντων ως προς την τιµή 
κρίθηκε πολύ χρήσιµη αν και η υλοποίηση της σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν αρκετά ακριβής. 
Οι έµπειροι χρήστες έκριναν θετικά την ύπαρξη προτάσεων µε βάση τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, ενώ αυτοί µε µικρότερη γνώση του αντικειµένου, προτίµησαν τις προτάσεις που 
βασίζονταν στην γνώµη άλλων χρηστών. Σχεδόν το σύνολο των χρηστών, θα προτιµούσε να 
υπάρχει καλύτερη σύνδεση των προϊόντων που αποτελούν σετ ή συνδυάζονται επιτυχώς µεταξύ 
τους. Διαφοροποίηση παρατηρήθηκε στην άποψη σχετικά µε τις κριτικές άλλων χρηστών. Για 
κάποιους θεωρήθηκε σηµαντικό βοήθηµα, ενώ µερικοί χρήστες ήταν αρκετά επιφυλακτικοί 
απέναντι σε αυτές. Αντίθετα, για όλους ήταν σηµαντική η ενσωµάτωση της κριτικής αξιολόγησης 
των αντικειµένων από έγκυρες και αναγνωρισµένες ιστοσελίδες που ειδικεύονται στο αντίστοιχο 
θεµατικό πεδίο.
Από τις συναντήσεις µε τους δηµιουργούς και εµπόρους ειδών λαϊκής τέχνης, προέκυψε το 
γενικότερο ενδιαφέρον τους για συµµετοχή σε µια ηλεκτρονική παρουσίαση προϊόντων. Τα 
βασικότερα ζητήµατα που τους απασχολούν είναι η εύκολη διαχείριση των προϊόντων τους σε ένα 
τέτοιο σύστηµα, καθώς οι γνώσεις και η εξοικείωση τους µε την τεχνολογία και το διαδίκτυο 
ποικίλει σε µεγάλο βαθµό. Μια σηµαντική παράµετρος για τους εµπόρους είναι η δυνατότητα 
εύκολης ανανέωσης των προϊόντων τους, ενώ παράλληλα θα προτιµούσαν η παρουσίασή τους να 
γίνεται µε λεπτοµερή τρόπο, έτσι ώστε να φαίνεται η αξία των χειροποίητων προϊόντων και να 
διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα του εµπορίου. 

 4.4   Διατύπωση απαιτήσεων χρηστών
Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν στο προηγούµενο βήµα συγκεντρώνονται για τη διατύπωση των 
απαιτήσεων χρηστών. Σε αυτή τη φάση η διατύπωση είναι γενική όπως προέκυψε από την 
Αναζήτηση Γενικού Πλαισίου και τα υπόλοιπα δεδοµένα. Η λίστα των απαιτήσεων χρηστών θα 
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή συγκεκριµένων προδιαγραφών για το σχεδιαζόµενο σύστηµα.
Οι απαιτήσεις των χρηστών όπως προέκυψαν από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε συνοψίζονται 
στις εξής:

 Εύκολη πλοήγηση. Οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν µε 
ευκολία στην ιστοσελίδα, ενώ σηµαντικό είναι να γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκονται 
κάθε στιγµή.

 Κατηγοριοποίηση. Ο διαχωρισµός των προϊόντων σε κατηγορίες πρέπει να γίνει µε 
τρόπο ώστε να είναι κατανοητός και τα προϊόντα να βρίσκονται ακριβώς στις 
κατηγορίες που οι χρήστες περιµένουν να τα βρουν.

 Ταξινόµηση. Οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ταξινοµήσουν τα προϊόντα 
µε βάση τα χαρακτηριστικά που τους ενδιαφέρουν.

 Φιλτράρισµα. Το σύστηµα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 
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φιλτράρουν µια λίστα προϊόντων µε βάση τα χαρακτηριστικά που τους ενδιαφέρουν.
 Σύντοµες Περιγραφές: Οι περιγραφές των προϊόντων πρέπει να είναι σύντοµες και 
κατανοητές. Αναλυτικές πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιµες µόνο εφόσον τις 
ζητήσει ο χρήστης.

 Φωτογραφίες. Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από όσο το δυνατόν περισσότερες 
φωτογραφίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ή εφόσον είναι δυνατό από 
τρισδιάστατη αναπαράσταση.

 Επεξηγήσεις. Καλό είναι να υπάρχουν επεξηγήσεις τόσο για κάποιες λειτουργίες του 
συστήµατος που µπορεί να µην είναι κατανοητές, όσο και για τεχνικούς όρους που 
χρησιµοποιούνται στην παρουσίαση των προϊόντων.

 Δυνατότητα Αξιολόγησης. Οι χρήστες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αξιολογήσουν τα προϊόντα και να καταθέσουν την άποψη τους για αυτά.

 Ποικιλία προτάσεων. Οι προτάσεις που θα παράγονται από το σύστηµα πρέπει να 
καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες, καθώς διαφορετικές οµάδες χρηστών 
ενδιαφέρονται για διαφορετικού τύπου προτάσεις.

 Επεξηγήσεις Προτάσεων. Για κάθε πρόταση πρέπει να υπάρχει επαρκής επεξήγηση για 
ποιο λόγο παρουσιάζεται στο χρήστη.

 Γνώµες άλλων χρηστών. Το σύστηµα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε ένα επισκέπτη 
να γνωρίσει την αξιολόγηση και τις απόψεις άλλων χρηστών για κάθε προϊόν.

Οι απαιτήσεις των ενδιαφερόµενων να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους είναι οι εξής:
 Εύκολη Διαχείριση. Το εργαλείο διαχείρισης των προϊόντων πρέπει να είναι απλό στη 
χρήση του και να κάνει δυνατό το χειρισµό του από χρήστες µε µικρή εξοικείωση µε 
το Διαδίκτυο.

 Ανανέωση. Το σύστηµα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να 
προσθέτουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν προϊόντα εύκολα και γρήγορα.

 Λεπτοµερής Προβολή. Η προβολή των προϊόντων πρέπει να είναι λεπτοµερής ώστε να 
τονίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
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 4.5   Προδιαγραφές Συστήµατος
Το επόµενο βήµα της σχεδίασης του συστήµατος είναι η διατύπωση των προδιαγραφών. Οι 
προδιαγραφές προκύπτουν µε βάση τους στόχους και την έρευνα για τις ανάγκες των χρηστών, 
λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις βασικές αρχές ευχρηστίας. Στόχος της διατύπωσης των 
προδιαγραφών είναι να εξειδικεύσουν τις γενικότερες ανάγκες των χρηστών και τις αρχικές ιδέες, 
και να τις µετατρέψουν σε λειτουργικές απαιτήσεις του σχεδιαζόµενου συστήµατος. Κάθε 
προδιαγραφή περιγράφει µια συγκεκριµένη λειτουργία του συστήµατος.
Οι λειτουργικές προδιαγραφές του σχεδιαζόµενου συστήµατος είναι:

• Η διάταξη (layout) της ιστοσελίδας πρέπει να είναι απλή µε ευδιάκριτο διαχωρισµό των 
επιµέρους τµηµάτων της.

• Η αρχική σελίδα πρέπει να περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, χωρίς να κουράζει τον 
χρήστη, ενώ τα σηµαντικότερα στοιχεία πρέπει να βρίσκονται σε εµφανή σηµεία και να 
είναι εύκολα προσβάσιµα. 

• Στην αρχική σελίδα θα πρέπει να υπάρχουν οι κατηγορίες των διαθέσιµων προϊόντων καθώς 
και η λειτουργία της αναζήτησης προϊόντων. 

• Στην αρχική σελίδα πρέπει να εµφανίζονται οι σηµαντικότερες προτάσεις του συστήµατος 
προς τον χρήστη, καθώς και ενηµέρωση για νέα προϊόντα. Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν 
προϊόντα που είναι πιθανό να ενδιαφέρουν το χρήστη, τόσο παρόµοια µε αυτά για τα οποία 
έχει εκδηλώσει στο παρελθόν, όσο και διαφορετικά για τα οποία µπορεί να µην γνωρίζει 
αρκετές πληροφορίες, αλλά να τον ενδιαφέρουν. Σηµαντική είναι η ύπαρξη αιτιολόγησης 
για κάθε πρόταση ώστε ο χρήστης να γνωρίζει τους λόγους που οδήγησαν το σύστηµα στην 
εµφάνισή της.

• Απαραίτητο χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη µπάρας πλοήγησης σε ευδιάκριτο σηµείο, ώστε 
ο χρήστης να γνωρίζει κάθε στιγµή που βρίσκεται και να µπορεί να µεταβεί άµεσα σε 
κάποια από τις προηγούµενες σελίδες.

• Η διάκριση των προϊόντων σε κατηγορίες πρέπει να γίνει µε τρόπο ώστε να µην υπάρχουν 
κατηγορίες µε πολύ µεγάλο ή πολύ µικρό αριθµό προϊόντων. 

• Είναι σηµαντικό για την κατηγοριοποίηση να χρησιµοποιηθούν όροι γνωστοί και οικείοι 
στους χρήστες, ώστε κάθε προϊόν να βρίσκεται στην αναµενόµενη κατηγορία.

• Όταν ο χρήστης επιλέξει µια κατηγορία ή εκτελέσει µια αναζήτηση, το αποτέλεσµα πρέπει 
να είναι µια λίστα µε τα προϊόντα που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια. 

• Κάθε προϊόν πρέπει να εµφανίζεται στη λίστα µε µια ενδεικτική φωτογραφία µικρού 
µεγέθους (thumbnail), καθώς και σύντοµη περιγραφή. 

• Μια σηµαντική λειτουργία που πρέπει να υποστηρίζεται είναι η δυνατότητα ταξινόµησης 
της λίστας µε κριτήρια της επιλογής του χρήστη, καθώς και η δυνατότητα φιλτραρίσµατος 
των προϊόντων µε βάση κάποια κοινά τους χαρακτηριστικά. 

• Τα προϊόντα της λίστας τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και προτάσεις του συστήµατος 
πρέπει να ξεχωρίζουν µε εµφανή τρόπο από τα υπόλοιπα, ενώ σηµαντική είναι η ύπαρξη 
αιτιολόγησης κάθε πρότασης. 

• Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη επιλέγοντας κάποιο προϊόν να µεταβαίνει στην 
αντίστοιχη σελίδα, όπου θα υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για αυτό.
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• Η σελίδα του προϊόντος πρέπει να είναι πλήρης ως προς τις πληροφορίες για αυτό, µε 
σωστή ταξινόµηση του περιεχοµένου ώστε να µη κουράζει τον χρήστη. 

• Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από σύντοµη και περιεκτική περιγραφή, στην οποία θα 
τονίζονται τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του. 

• Παράλληλα ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εµφάνισης φωτογραφιών υψηλής 
ανάλυσης, από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

• Είναι σηµαντικό να υπάρχει διαθέσιµη, κατόπιν επιλογής του χρήστη, λεπτοµερής 
περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

• Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει το προϊόν σε µια κλίµακα τιµών 
και να γράψει µια σύντοµη κριτική για αυτό.

• Εφόσον ο χρήστης το επιλέξει, θα πρέπει να εµφανίζονται οι απόψεις άλλων χρηστών για το 
προϊόν και οι αξιολογήσεις τους για αυτό.

• Πρέπει να εµφανίζονται προτάσεις για διαφορετικά προϊόντα τα οποία συνδυάζονται ή 
αποτελούν σετ µε αυτό που εµφανίζεται στη σελίδα.

• Στη σελίδα του προϊόντος πρέπει να εµφανίζονται προτάσεις µε προϊόντα που έχουν 
παρόµοια χαρακτηριστικά µε το εµφανιζόµενο, καθώς και προτάσεις µε βάση τις 
προτιµήσεις του χρήστη. Οι προτάσεις πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς.

Στο τµήµα του συστήµατος που αφορά τη διαχείριση των προϊόντων οι σηµαντικότερες 
προδιαγραφές είναι:

• Οι δηµιουργοί των προϊόντων πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση στο σύστηµα διαχείρισης, 
µε χρήση προσωπικού κωδικού.

• Το σύστηµα διαχείρισης πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες που το 
χρησιµοποιούν να εκτελούν γρήγορα τις πιο συχνές λειτουργίες. 

• Είναι σηµαντική η ύπαρξη συνδέσµων από την αρχική σελίδα του συστήµατος διαχείρισης 
προς τις πιο δηµοφιλείς λειτουργίες. 

• Το σύστηµα θα πρέπει να προσφέρει τις λειτουργίες της προσθήκης, επεξεργασίας και 
διαγραφής προϊόντων. Σηµαντικό στοιχείο είναι οι λειτουργίες αυτές να υλοποιούνται 
εύκολα, χωρίς να απαιτείται η ιδιαίτερη εξοικείωση µε το σύστηµα ή µε την τεχνολογία 
γενικότερα. 

• Η εισαγωγή των στοιχείων και η προσθήκη φωτογραφιών πρέπει να γίνονται µέσα από 
απλές φόρµες, ενώ το σύστηµα θα πρέπει να προσφέρει υποστήριξη για την πρόληψη και 
την αποφυγή λαθών. 

• Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εµφάνισης όλων των προϊόντων που έχει 
εισάγει στο σύστηµα µέσα από µια λίστα, την οποία θα µπορεί να ταξινοµεί µε βάση τα 
κριτήρια που επιθυµεί.

• Πρέπει να προσφέρεται λειτουργία αναζήτησης προϊόντος, όπως και δυνατότητα 
φιλτραρίσµατος της λίστας. 

• Σηµαντικό στοιχείο είναι η δυνατότητα εµφάνισης στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τα 
προϊόντα που έχει εισάγει κάθε χρήστης στο σύστηµα.
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Σχετικά µε τις τεχνολογικές προδιαγραφές, το σύστηµα πρέπει αν υλοποιηθεί µε τρόπο που να 
επιτρέπει τη γρήγορη πλοήγηση των χρηστών, αποφεύγοντας σηµαντικές καθυστερήσεις που 
µπορεί να κουράσουν τους χρήστες και να τους αποθαρρύνουν από τη συχνή επίσκεψή τους στην 
ιστοσελίδα. Πρέπει να αποφεύγονται λειτουργίες που απαιτούν επεξεργαστική ισχύ από τη µεριά 
του υλικού του χρήστη, ενώ χρονοβόρες διαδικασίες µπορούν να εκτελούνται off-line για 
εξοικονόµηση χρόνου.
Το σύστηµα θα πρέπει να είναι διαθέσιµο µε άδεια χρήσης ελεύθερου λογισµικού. Ακόµη είναι 
σηµαντικό να λειτουργεί ανεξάρτητα από το λειτουργικό συστήµατα του χρήστη. Για το λόγο αυτό 
η υλοποίηση προτείνεται να γίνει σε γλώσσα προγραµµατισµού Php ή εφόσον υπάρχουν ιδιαίτερες 
ανάγκες σε Java. Για τη βάση δεδοµένων προτείνεται η ανάπτυξη της σε MySql καθώς 
προσφέρεται µε τη µορφή ανοιχτού κώδικα και υλοποιεί όλες τις απαραίτητες λειτουργίες.
Τέλος για την υλοποίηση του συστήµατος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες επέκτασης 
και εξέλιξής του. Θα πρέπει να προσφέρει σταθερότητα, ευκολία εγκατάστασης και λειτουργίας, 
καθώς και να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά σε µεγάλη κλίµακα χρηστών και προϊόντων.

 4.6   Αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική του σχεδιαζόµενου συστήµατος αφορά την οργάνωση των λειτουργιών ως προς 
την εµπειρία του χρήστη, καθώς τη σχεδίαση των υποσυστηµάτων που είναι υπεύθυνα για κάθε 
λειτουργία. Ακόµη περιλαµβάνει την επικοινωνία µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων του 
συστήµατος µε σκοπό την επίτευξη κάθε λειτουργίας. 
Αρχικά θα παρουσιαστούν κάποια µοντέλα ροής που απεικονίζουν την αλληλεπίδραση του χρήστη 
µε το σχεδιαζόµενο σύστηµα για την επίτευξη σηµαντικών εργασιών, ενώ στη συνέχεια θα 
παρουσιαστεί αναλυτικά η αρχιτεκτονική δοµή του συστήµατος.

 4.6.1   Μοντέλα Ροής
Στα διαγράµµατα ροής απεικονίζεται η εµπειρία του χρήστη κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής 
του µε ένα σύστηµα. Για το σχεδιαζόµενο σύστηµα η σηµαντικότερη λειτουργία αφορά την εύρεση 
ενός προϊόντος από το χρήστη. Για το λόγο αυτό θα παρουσιαστεί το διάγραµµα ροής σε µια 
ηλεκτρονική παρουσίαση προϊόντων που δεν ενσωµατώνει σύστηµα παραγωγής προτάσεων, καθώς 
και το ίδιο διάγραµµα στο σχεδιαζόµενο σύστηµα. Στόχος είναι να γίνει αντιληπτή η διευκόλυνση 
που παρέχεται στους χρήστες και η επίλυση των προβληµατικών καταστάσεων.
 Στο παρακάτω διάγραµµα (Σχήµα 12) περιγράφεται η εµπειρία ενός χρήστη που έχει ως στόχο την 
εύρεση ενός προϊόντος που τον ενδιαφέρει, σε µια ηλεκτρονική παρουσίαση προϊόντων, η οποία 
δεν παρέχει λειτουργίες εξατοµίκευσης. Ο χρήστης µπορεί είτε να περιηγηθεί στις διαθέσιµες 
κατηγορίες, είτε να εκτελέσει αναζήτηση µε βάση τους όρους που επιθυµεί. Και στις δύο 
περιπτώσεις θα οδηγηθεί σε µια λίστα προϊόντων που πληρούν τα κριτήρια κάθε κατηγορίας ή της 
αντίστοιχης αναζήτησης. Μέσα από αυτή τη λίστα ο χρήστης θα πρέπει να εντοπίσει τα προϊόντα 
που τον ενδιαφέρουν ώστε να προχωρήσει στην αναλυτική εµφάνιση της περιγραφής τους. 
Η προβληµατική κατάσταση εντοπίζεται στην περίπτωση που µια κατηγορία έχει µεγάλο αριθµό 
προϊόντων. Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει κάποιο προϊόν µέσα από τα ενδεχοµένως δεκάδες 
διαθέσιµα, µε µοναδικό κριτήριο µια σύντοµη περιγραφή. Το ίδιο πρόβληµα εντοπίζεται στην 
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περίπτωση που επιλέξει τη λειτουργία Αναζήτησης. Υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί και να 
εµφανιστεί µεγάλος αριθµός προϊόντων που πληρεί τα κριτήρια αναζήτησης. Ο χρήστης θα πρέπει 
να δοκιµάσει µια νέα αναζήτηση προσθέτοντας περισσότερους όρους, είτε να σπαταλήσει αρκετό 
χρόνο ώστε να µελετήσει όλα τα αποτελέσµατα. Και στις δύο περιπτώσεις η λειτουργικότητα του 
συστήµατος µειώνεται σηµαντικά, εφόσον απαιτείται από τον χρήστη να φιλτράρει ο ίδιος τη λίστα 
προϊόντων ώστε να εντοπίσει αυτά που είναι πιθανό να τον ενδιαφέρουν. 

Σχήµα 12: Διάγραµµα ροής του συστήµατος χωρίς τη λειτουργία των προτάσεων

Στη Σχήµα 13 απεικονίζεται η εµπειρία του χρήστη στην περίπτωση που θέλει να επιτελέσει την 
ίδια λειτουργία στο σχεδιαζόµενο σύστηµα, δηλαδή σε µια εξατοµικευµένη παρουσίαση προϊόντων 
στο Διαδίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης έχει µια νέα δυνατότητα. Μπορεί να ξεκινήσει 
την περιήγησή του στα προτεινόµενα προϊόντα, ένα µικρότερο υποσύνολο του συνόλου των 
προϊόντων, στοχευµένο γύρω από τα ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις του. Με τον τρόπο αυτό 
αυξάνεται η πιθανότητα να εντοπίσει σε µικρό χρονικό διάστηµα, προϊόντα που µπορεί να τον 
ενδιαφέρουν. Ταυτόχρονα επιλέγοντας είτε την περιήγηση στις κατηγορίες προϊόντων, είτε τη 
λειτουργία της αναζήτησης, εκτός από την πλήρη λίστα των προϊόντων θα έχει άµεση πρόσβαση σε 
κάποια από αυτά, τα οποία σύµφωνα µε το σύστηµα εξατοµίκευσης είναι πιο πιθανό να τον 
ενδιαφέρουν. Είναι εµφανές ότι η ενσωµάτωση του συστήµατος εξατοµίκευσης βελτιώνει τη 
λειτουργικότητα του συνολικού συστήµατος και προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να βρει 
αυτό που αναζητά χωρίς να σπαταλήσει υπερβολικό χρόνο.
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Σχήµα 13: Διάγραµµα ροής του συστήµατος µε τη λειτουργία προτάσεων

Η λειτουργία των προτάσεων από το σύστηµα είναι ιδιαίτερα σηµαντική στις περιπτώσεις που ο 
χρήστης επισκέπτεται µια ηλεκτρονική παρουσίαση προϊόντων, χωρίς να έχει ως στόχο την εύρεση 
ενός συγκεκριµένου προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να αναζητά προϊόντα που θα του 
κινήσουν την περιέργεια και µπορεί να τον ενδιαφέρουν, κάτι που είναι πολύ πιθανό να συµβεί 
ακολουθώντας τις προτάσεις του συστήµατος.
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 4.6.2   Αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική του σχεδιαζόµενου συστήµατος παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 14):

Σχήµα 14: Η βασική αρχιτεκτονική του σχεδιαζόµενου συστήµατος

Το σύστηµα αποτελείται από τρία βασικά υποσυστήµατα:
 Πηγές Δεδοµένων (Data Sources). Είναι το σύνολο των βάσεων δεδοµένων που 
περιέχουν αποθηκευµένες τις απαραίτητες πληροφορίες.

 Διεπαφή (Interface). Πρόκειται για το υποσύστηµα που είναι υπεύθυνο για την 
εµφάνιση και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, καθώς και την αλληλεπίδραση µε τον 
χρήστη.
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 Υποσύστηµα Εξατοµίκευσης. Αυτό το υποσύστηµα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή 
των πληροφοριών για τον χρήστη, τη δηµιουργία και συντήρηση των προφίλ χρηστών 
καθώς και την παραγωγή των προτάσεων προς αυτούς.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι λειτουργίες και η ροή της πληροφορίας ανάµεσα στα παραπάνω 
υποσυστήµατα.

 4.6.3   Πηγές Δεδοµένων
Οι πηγές δεδοµένων (data sources) περιέχουν το σύνολο των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται από 
το σύστηµα. Τα δεδοµένα αυτά περιλαµβάνουν τις πληροφορίες για τα προϊόντα, τους 
εγγεγραµµένους χρήστες, καθώς και τις πληροφορίες που συλλέγονται γι' αυτούς, όπως και το 
ιστορικό της δραστηριότητάς τους. Στις πηγές δεδοµένων βρίσκονται οι αξιολογήσεις που έχουν 
δώσει οι χρήστες του συστήµατος για τα προϊόντα και οι οποίες αποτελούν το σηµαντικότερο 
παράγοντα για την παραγωγή προτάσεων. Το σύνολο των δεδοµένων αυτών αποθηκεύεται σε 
βάσεις δεδοµένων. 
Οι πηγές δεδοµένων αλληλεπιδρούν αµφίδροµα µε τα άλλα δύο κοµµάτια του συστήµατος. 
Συγκεκριµένα, από τις βάσεις δεδοµένων αντλούνται οι πληροφορίες από το Υποσύστηµα της 
Διεπαφής, για το σχηµατισµό των ιστοσελίδων, ενώ εκεί αποθηκεύονται απευθείας πληροφορίες 
που δεν χρειάζονται επεξεργασία. Αντίστοιχα, το Υποσύστηµα Εξατοµίκευσης αποθηκεύει στις 
βάσεις δεδοµένων τις πληροφορίες που συλλέγει για τις προτιµήσεις των χρηστών, καθώς και το 
ιστορικό της δραστηριότητάς τους. Παράλληλα, από τις Πηγές Δεδοµένων αντλεί τις πληροφορίες 
που χρησιµοποιεί για τη δηµιουργία των µοντέλων χρηστών, καθώς και για την παραγωγή 
προτάσεων προς αυτούς.

 4.6.4   Διεπαφή
Το υποσύστηµα της Διεπαφής (Interface) είναι υπεύθυνο για το σχηµατισµό των ιστοσελίδων που 
βλέπει ο χρήστης. Χρησιµοποιεί την καθορισµένη εµφάνιση και εισάγει το περιεχόµενο αντλώντας 
το από τις Βάσεις Δεδοµένων. Το υποσύστηµα αυτό περιέχει τον µηχανισµό αναζήτησης 
προϊόντων, καθώς και όλες τις λειτουργίες που έχουν να κάνουν µε την εµφάνιση των 
πληροφοριών. Οι προτάσεις που εµφανίζονται στον χρήστη µέσω της Διεπαφής, αντλούνται από το 
Υποσύστηµα Εξατοµίκευσης. Αντίστοιχα, όλο το ιστορικό της δραστηριότητας του χρήστη και της 
αλληλεπίδρασής του µε το σύστηµα, µεταφέρεται και αποθηκεύεται για µετέπειτα χρήση στις 
Βάσεις Δεδοµένων, είτε απευθείας, είτε αφού υποστεί προεπεξεργασία από το Υποσύστηµα 
Εξατοµίκευσης.
Το υποσύστηµα της διεπαφής ουσιαστικά αποτελείται από τα επιµέρους κοµµάτια που είναι 
υπεύθυνα για:

 την πλοήγηση του χρήστη

 την εµφάνιση των πληροφοριών για τα προϊόντα

 την εµφάνιση των προτάσεων

 την λήψη ανατροφοδότησης από τον χρήστη

Τα συστήµατα αυτά θα παρουσιαστούν λεπτοµερώς σε επόµενο κεφάλαιο, όπου θα γίνει αναφορά 
στη σχεδίαση της διεπαφής του συστήµατος.
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 4.6.5   Υποσύστηµα Εξατοµίκευσης
Πρόκειται για κοµµάτι του σχεδιαζόµενου συστήµατος που υλοποιεί όλες τις λειτουργίες 
εξατοµίκευσης της ιστοσελίδας. Είναι υπεύθυνο για: 

 την προεπεξεργασία των δεδοµένων που συλλέγονται ώστε να µετατραπούν σε µορφές που 
να είναι δυνατή η επεξεργασία τους

 την δηµιουργία και συντήρηση των προφίλ χρηστών

 την παραγωγή των προτάσεων προς τους χρήστες

Ουσιαστικά το Υποσύστηµα Εξατοµίκευσης είναι το τµήµα του σχεδιαζόµενου συστήµατος που 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την αυτόµατη προσαρµογή του περιεχοµένου της ιστοσελίδας στις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ανταλλαγή δεδοµένων 
µε τα άλλα δύο υποσυστήµατα. Στις Πηγές Δεδοµένων γίνεται η αποθήκευση των πληροφοριών 
που συλλέχθηκαν και έχουν υποστεί προεπεξεργασία, καθώς και τα προφίλ των χρηστών. Από τις 
Πηγές Δεδοµένων αντλούνται τα απαραίτητα δεδοµένα τόσο για τις προτιµήσεις των χρηστών και 
τις αξιολογήσεις που έχουν καταχωρήσει, όσο και για τα διαθέσιµα προϊόντα, τα οποία 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των τελικών προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές στέλνονται στο 
Υποσύστηµα της Διεπαφής για τη δηµοσιοποίηση τους στο χρήστη, ενώ από τη Διεπαφή 
συγκεντρώνονται οι πληροφορίες που συλλέγονται µέσα από τη δραστηριότητες του χρήστη.
Το Υποσύστηµα Εξατοµίκευσης µπορεί να διακριθεί σε επιµέρους υποσυστήµατα που 
συνεργάζονται για την παραγωγή των προτάσεων. Αυτά είναι τα εξής:

 Υποσύστηµα Εξόρυξης Δεδοµένων.  Είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, την προεπεξεργασία 
και την αποθήκευση των δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία των προφίλ 
χρηστών.

 Υποσύστηµα Μοντελοποίησης Χρηστών. Αναλαµβάνει τη δηµιουργία και συντήρηση των 
προφίλ χρηστών, χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί.

 Υποσύστηµα Συνεργατικού Φιλτραρίσµατος. Αναλαµβάνει την παραγωγή προτάσεων µέσω 
συνεργατικού φιλτραρίσµατος µε βάση τα αντικείµενα (item-based collaborative filtering).

 Υποσύστηµα case-based Φιλτραρίσµατος. Αναλαµβάνει την παραγωγή προτάσεων µε 
χρήση case-based τεχνικών.

Το υποσύστηµα εξόρυξης δεδοµένων στέλνει τα δεδοµένα που έχει επεξεργαστεί στο υποσύστηµα 
µοντελοποίησης για τη δηµιουργία των προφίλ χρηστών. Στη συνέχεια τα προφίλ στέλνονται στο 
υποσύστηµα συνεργατικού φιλτραρίσµατος για να παραχθούν οι κατάλληλες προτάσεις. Το 
υποσύστηµα case-based φιλτραρίσµατος αντλεί δεδοµένα απευθείας από τις βάσεις δεδοµένων και 
παράγει προτάσεις βασισµένες στα χαρακτηριστικά των προϊόντων (Σχήµα 15). Στη συνέχεια θα 
παρουσιαστεί αναλυτικά η λειτουργία κάθε υποσυστήµατος.
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Σχήµα 15: Η ροή της πληροφορίας στο εσωτερικό του υποσυστήµατος Εξατοµίκευσης

 4.6.5.1   Υποσύστηµα Εξόρυξης Δεδοµένων
Το σύστηµα συλλέγει δεδοµένα που προέρχονται από τη δραστηριότητα του χρήστη, µε σκοπό να 
αναγνωρίσει µέσα από αυτά τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντά του. Τα δεδοµένα συλλέγονται µε 
δύο τρόπους:

 Άµεσα, µε ανατροφοδότηση από τον χρήστη.

 Έµµεσα, αυτόµατα από το σύστηµα.

Στην πρώτη περίπτωση τα δεδοµένα προέρχονται από τις αξιολογήσεις του χρήστη για τα προϊόντα 
οι οποίες µπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές. Ακόµη άµεση συλλογή δεδοµένων γίνεται στην 
περίπτωση που ο χρήστης απαντά σε προαιρετικές ερωτήσεις του συστήµατος, που έχουν ως σκοπό 
να βελτιώσουν την ακρίβεια του προφίλ που έχει δηµιουργηθεί ή να αναγνωρίσουν το σκοπό της 
επίσκεψης του χρήστη.
Η έµµεση συλλογή των δεδοµένων γίνεται αυτόµατα από το σύστηµα και αφορά τη ροή των κλικ, 
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τις σελίδες των προϊόντων και τους συνδέσµους που επισκέφθηκε ο χρήστης, καθώς και το χρόνο 
που έµεινε σε κάθε σελίδα. Τα δεδοµένα αυτά συλλέγονται µε την χρήση cookies και web logs.
Το υποσύστηµα εξόρυξης δεδοµένων συλλέγει αυτές τις πληροφορίες και τις προετοιµάζει για 
περαιτέρω επεξεργασία. Η αρχική λειτουργία αφορά την αποκοπή λέξεων (stemming) ώστε να 
αποφεύγονται πολλαπλές εγγραφές για λέξεις που αλλάζει µόνο η κατάληξη. Η διαδικασία της 
προεπεξεργασίας περιλαµβάνει ακόµη, τον καθαρισµό των δεδοµένων ώστε να κρατηθούν µόνο τα 
απαραίτητα, το διαχωρισµό τους µε βάση τις σελίδες (pageviews) και τη συνένωση τους µε 
δεδοµένα από άλλες πηγές. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία τα δεδοµένα στέλνονται στο 
υποσύστηµα Μοντελοποίησης, το οποίο θα τα χρησιµοποιήσει για να δηµιουργήσει ή να ανανεώσει 
το προφίλ του χρήστη.

 4.6.5.2   Υποσύστηµα Μοντελοποίησης
Τα δεδοµένα που έχουν περάσει τη διαδικασία της προεπεξεργασίας είναι έτοιµα να 
χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία των προφίλ χρηστών.  Την λειτουργία αυτή αναλαµβάνει το 
Υποσύστηµα Μοντελοποίησης. Σκοπός είναι η δηµιουργία του προφίλ για κάθε χρήστη µε τη 
µορφή ενός σηµασιολογικού δικτύου. 
Το Υποσύστηµα Μοντελοποίησης λαµβάνει το δεδοµένα από την Υποσύστηµα Εξόρυξης και 
ελέγχει αν πρόκειται για νέο χρήστη ή αν το προφίλ του υπάρχει ήδη στο σύστηµα. Στη πρώτη 
περίπτωση δηµιουργεί ένα νέο προφίλ, ενώ στη δεύτερη ανακτά το προφίλ από τη Βάση 
Δεδοµένων ώστε να το ανανεώσει χρησιµοποιώντας τα νέα δεδοµένα.
Το προφίλ κάθε χρήστη έχει τη µορφή σηµασιολογικού δικτύου, όπου κάθε κόµβος ισοδυναµεί µε 
µια λέξη-κλειδί. Το βάρος κάθε κόµβου υποδηλώνει το ενδιαφέρον του χρήστη. Οι συνδέσεις 
ανάµεσα σε δύο κόµβους δείχνουν το βαθµό συσχέτισης ανάµεσα σε δύο λέξεις κλειδιά. 
Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των προφίλ προέρχονται από τις 
περιγραφές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Η εξόρυξη τους γίνεται τόσο µέσα από τα 
δοµηµένα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όσο και από τα κείµενα των περιγραφών. Στη δεύτερη 
περίπτωση χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος tf*idf για τον υπολογισµό των βαρών. 

 4.6.5.3   Υποσύστηµα Συνεργατικού Φιλτραρίσµατος
Το υποσύστηµα Συνεργατικού Φιλτραρίσµατος υλοποιεί δύο εκδοχές της µεθόδου αυτής. Ο πρώτος 
αλγόριθµος χαρακτηρίζεται “user-based” και παράγει προτάσεις µε βάση την οµοιότητα µεταξύ 
χρηστών του συστήµατος. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας τα προφίλ χρηστών, δηµιουργείται για 
κάθε χρήστη µια “γειτονιά” που αποτελείται από χρήστες µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Από τους 
πιο κοντινούς γείτονες επιλέγονται προϊόντα που έχουν αξιολογήσει θετικά για να σχηµατιστούν οι 
τελικές προτάσεις.
Ο δεύτερος αλγόριθµος συνεργατικού φιλτραρίσµατος που υλοποιείται είναι “item-based” και 
παρουσιάζει µια διαφορά από τον προηγούµενο. Η σύγκριση γίνεται ανάµεσα σε προϊόντα, µε βάση 
την αξιολόγησή τους από τους χρήστες. Προϊόντα που παρουσιάζουν παρόµοιες αξιολογήσεις µε 
αυτά που έχει αξιολογήσει θετικά ο χρήστης στο παρελθόν, επιλέγονται και παρουσιάζονται µε τη 
µορφή προτάσεων. Στην περίπτωση αυτή το σύστηµα ουσιαστικά κάνει προβλέψεις για την 
αξιολόγηση των αντικειµένων από έναν χρήστη και προτείνει αυτά που παρουσιάζουν τις 
µεγαλύτερες προβλεπόµενες τιµές.
Τόσο η πρόβλεψη των αξιολογήσεων των χρηστών, όσο και η εύρεση οµοιοτήτων µεταξύ χρηστών 
και προϊόντων είναι καλό να διενεργούνται off-line, καθώς απαιτούν σηµαντικό επεξεργαστικό 
χρόνο.
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 4.6.5.4   Υποσύστηµα case-based προτάσεων
Αυτό το υποσύστηµα χρησιµοποιείται για την παραγωγή προτάσεων που στηρίζονται αποκλειστικά 
στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Συγκεκριµένα αναλαµβάνει την εύρεση οµοιοτήτων µεταξύ 
των προϊόντων δηµιουργώντας προτάσεις µε παρόµοια τεχνικά χαρακτηριστικά ή παρόµοια κόστος. 
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των προτάσεων βρίσκονται σε δοµηµένη 
µορφή και αποτελούν συγκρίσιµα χαρακτηριστικά των διαθέσιµων προϊόντων. Το υποσύστηµα 
λαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες από τις πηγές δεδοµένων και µε βάση προκαθορισµένους 
κανόνες επιλέγει τα προϊόντα που θα προταθούν στο χρήστη. Οι κανόνες µπορεί να είναι δυναµικοί 
ώστε να δίνεται η δυνατότητα να αλλάζουν από τους διαχειριστές του συστήµατος είτε αυτόµατα 
από αυτό. Οι προτάσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι ανεξάρτητες από τον εκάστοτε χρήστη και 
στηρίζονται αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που ικανοποιούν τους 
προκαθορισµένους κανόνες.

 4.7   Διεπαφή
Η σχεδίαση της διεπαφής του συστήµατος γίνεται µε βάση τις ανάγκες των χρηστών, όπως αυτές 
διατυπώθηκαν από την έρευνα που προηγήθηκε, καθώς και τις προδιαγραφές, λαµβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη, τις βασικές αρχές ευχρηστίας.
Για τη γενικότερη σχεδίαση της διεπαφής οι σηµαντικότερες αρχές που τηρούνται είναι οι εξής:

 Συνέπεια

 Βοήθεια προς τους χρήστες

 Χρήση µεταφορών

 Επιλογές Πλοήγησης

 Συµβατότητα

Η πρώτη αρχή αφορά τη διατήρηση συνέπειας σε στοιχεία της ιστοσελίδας που επαναλαµβάνονται. 
Οι λειτουργίες που µπορεί να είναι διαθέσιµες σε περισσότερες από µια διαφορετικές σελίδες θα 
πρέπει να γίνονται µε τον ίδιο τρόπο. Αντίστοιχα περιεχόµενο που επαναλαµβάνεται ή έχει την ίδια 
βαρύτητα θα πρέπει να έχει την ίδια εµφάνιση σε ολόκληρη την ιστοσελίδα, ώστε ο χρήστης να 
κρίνει τη χρησιµότητά του αυτόµατα.
Η βοήθεια προς τους χρήστες πρέπει να παρέχεται σε όλα τα σηµεία της ιστοσελίδας όπου µπορεί 
να µην είναι εµφανές για τον χρήστη το πως πρέπει να προχωρήσεις. Η βοήθεια παρέχεται µε τη 
µορφή Συχνών Ερωτήσεων (FAQs), ή σύντοµων επεξηγήσεων στα σηµεία που κρίνεται 
απαραίτητο.
Η χρήστη µεταφορών αφορά την εµφάνιση λειτουργιών µε τρόπο που να θυµίζει στο χρήστη 
αντίστοιχες λειτουργίες στον φυσικό κόσµο. Ακόµη πρέπει να τηρούνται οι µεταφορές που 
χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό στο Διαδίκτυο και µε τις οποίες ο χρήστης είναι εξοικειωµένος.
Η ύπαρξη ενός συστήµατος πλοήγησης που θα καλύπτει το σύνολο των διαθέσιµων σελίδων είναι 
απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία µιας ιστοσελίδας. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει πάντα σε 
ποιο σηµείο βρίσκεται ακριβώς, καθώς και να έχει επιλογές για να προχωρήσει, να γυρίσει στην 
αµέσως προηγούµενη σελίδα, καθώς και στην αρχική σελίδα.
Για τη σχεδίαση της διεπαφής λαµβάνεται υπόψη η συµβατότητα µε τους περισσότερους 
σύγχρονους browsers, καθώς και µε το υλικό των χρηστών. Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρούνται 
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τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί από το World Wide Web Consortium (W3C), ενώ σε κάποιο 
βαθµό πρέπει να καλύπτονται οι ασυµβατότητες δηµοφιλών browsers που δεν τα ακολουθούν (π.χ. 
Microsoft Internet Explorer). Ακόµη η σχεδίαση της διεπαφής θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να 
µην ξεπερνά τα 1024x768 pixel, που αποτελούν την πιο συνηθισµένη ανάλυση οθόνης που 
διαθέτουν οι χρήστες.
Εκτός από τις παραπάνω αρχές ευχρηστίας, η σχεδίαση της διεπαφής καλύπτει ένα µεγάλο κοµµάτι 
ειδικότερων αρχών, που αφορούν συγκεκριµένα τµήµατα της διεπαφής. Η σχεδίαση της αρχικής 
σελίδας, η οργάνωση του περιεχοµένου, η µορφή και ο τρόπος εµφάνισης του κειµένου και των 
γραφικών, καθώς και η λειτουργία αναζήτησης ακολουθούν τις αντίστοιχες αρχές ευχρηστίας, ώστε 
να παρέχουν στους χρήστες το µεγαλύτερο βαθµό λειτουργικότητας και προσβασιµότητας κατά την 
επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα.

Εικόνα 22: Πρωτότυπο σε χαρτί της διεπαφής του σχεδιαζόµενου συστήµατος

Η σχεδίαση της διεπαφής έγινε ακολουθώντας µεθοδολογία σχεδίασης, ξεκινώντας από πρωτότυπα 
σε χαρτί (Εικόνα 22), συνεχίζοντας µε wireframes, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν λεπτοµέρειες µε 
τη χρήση σχεδιαστικού προγράµµατος.
Η διεπαφή αποτελείται από τρεις σηµαντικές διαφορετικές οθόνες. Πρόκειται για την αρχική 
σελίδα, την σελίδα όπου εµφανίζονται οι λίστες των προϊόντων και την ξεχωριστή σελίδα µε τη 
λεπτοµερή παρουσίαση κάθε προϊόντος. Οθόνες δευτερεύουσας σηµασίας ως προς τον στόχο της 
διπλωµατικής εργασίας δε θα παρουσιαστούν στα πρωτότυπα. Οι οθόνες αυτές αφορούν την 
εµφάνιση των στοιχείων επικοινωνίας, των Συχνών Ερωτήσεων, καθώς και των νέων ή των 
γενικότερων πληροφοριών που µπορεί να παρέχει το σύστηµα.
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Σχήµα 16: Wireframe της αρχικής σελίδας του συστήµατος

Η διάταξη (layout) της ιστοσελίδας χωρίζεται σε τρία οριζόντια τµήµατα. Την κεφαλίδα, το σώµα 
και το υποσέλιδο. Το σώµα που είναι και το σηµαντικότερο τµήµα, χωρίζεται σε 3 στήλες, όπου 
αριστερά και δεξιά βρίσκονται οι διαθέσιµες επιλογές του χρήστη, καθώς και γενικότερες 
πληροφορίες, ενώ στο κεντρικό τµήµα βρίσκεται το κυρίως περιεχόµενο.
Η αρχική σελίδα (Σχήµα 16) είναι ιδιαίτερα σηµαντική για µια ιστοσελίδα καθώς είναι αυτή που 
δηµιουργεί την αρχική εικόνα στον επισκέπτη. Πρέπει όλες οι λειτουργίες που παρέχονται να είναι 
εµφανείς σε αυτή, χωρίς ωστόσο να γίνεται κουραστική µε µεγάλο όγκο περιεχοµένου. Παράλληλα 
η αρχική σελίδα θα πρέπει να εξοικειώνει τον χρήστη µε το συνολικό σχεδιασµό της ιστοσελίδας, 
αλλά να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. 

Στο σχεδιαζόµενο σύστηµα τα σηµαντικότερα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν στην αρχική 
σελίδα είναι:

 µενού επιλογών

 κατηγορίες προϊόντων

 αναζήτηση

 νέα προϊόντα

 προτεινόµενα προϊόντα

90



Οι κατηγορίες των προϊόντων καταλαµβάνουν το πάνω τµήµα της αριστερής στήλης και το µενού 
επιλογών το κάτω τµήµα της. Η λειτουργία της αναζήτησης προϊόντων βρίσκεται στην κορυφή της 
δεξιάς στήλης και ακολουθούν η αναζήτηση προϊόντων µε βάση τους κατασκευαστές. Το κυρίως 
τµήµα της αρχικής σελίδας στο κέντρο, µοιράζεται ανάµεσα στα νέα προϊόντα και τις προτάσεις 
του συστήµατος εξατοµίκευσης. Οι προτάσεις αυτές θα παράγονται µε χρήση συνεργατικού 
φιλτραρίσµατος και προέρχονται από το σύνολο των διαθέσιµων προϊόντων. 
Η εµφάνιση τόσο των νέων όσο και των προτεινόµενων προϊόντων γίνεται µε µια ενδεικτική 
φωτογραφία µικρού µεγέθους, σύντοµη περιγραφή και σύνδεσµο προς τη σελίδα του προϊόντος. 
Ειδικά στα προτεινόµενα προϊόντα, είναι σηµαντικό να υπάρχει επιπλέον δυνατότητα αιτιολόγησης 
της πρότασης.
Η δεύτερη σελίδα που παρουσιάζεται είναι αυτή που περιέχει τις λίστες µε τα προϊόντα (Σχήµα 17). 
Η σελίδα έχει τις ίδιες λειτουργίες στις περιπτώσεις που ο χρήστης έχει φτάσει εδώ επιλέγοντας 
κάποια κατηγορία, είτε πραγµατοποιώντας αναζήτηση. Το αριστερό τµήµα της σελίδας είναι όµοιο 
µε αυτό της αρχικής. 
Στο δεξί τµήµα υπάρχει µια λίστα επιλογών, που δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να φιλτράρει 
την λίστα των προϊόντων µε βάση κάποια δοµηµένα χαρακτηριστικά. Στο κεντρικό τµήµα υπάρχει 
η λίστα. Σε αυτήν τα προϊόντα εµφανίζονται µε µια φωτογραφία µικρού µεγέθους και σύντοµη 
περιγραφή. Εάν κάποια από τα προϊόντα που εµφανίζονται προτείνονται και από το σύστηµα 
εξατοµίκευσης σηµειώνονται µε ευδιάκριτο τρόπο ώστε να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα. Τέλος 
υπάρχει δυνατότητα ταξινόµησης της λίστας µε κάποια βασικά κριτήρια. 

Σχήµα 17: Wireframe της σελίδας µε τη λίστα προϊόντων
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Η τρίτη οθόνη του σχεδιαζόµενου συστήµατος που παρουσιάζεται είναι η σελίδα προϊόντος (Σχήµα 
18). Αυτή η σελίδα περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε προϊόν και εµφανίζεται στην 
περίπτωση που το επιλέξει κάποιος χρήστης είτε µέσα από τα προτεινόµενα, είτε µέσα από κάποια 
λίστα προϊόντων. 
Το πρώτο τµήµα του κυρίως σώµατος περιέχει φωτογραφίες του προϊόντος, ονοµασία και 
αναλυτική περιγραφή. Οι φωτογραφίες είναι µεγάλης ανάλυσης και παρουσιάζουν το προϊόν από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες. Στο ίδιο τµήµα υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγηση του προϊόντος από 
τον χρήστη. 
Το δεύτερο κοµµάτι περιέχει ειδικότερες πληροφορίες, οι οποίες µπορεί να µην ενδιαφέρουν όλους 
τους χρήστες. Οι πληροφορίες αυτές εµφανίζονται µε µορφή tabs, στην περίπτωση που ο χρήστης 
το επιλέξει. 
Οι διαθέσιµες επιλογές είναι:

 Τεχνικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για λεπτοµερή χαρακτηριστικά του προϊόντος τα οποία 
δεν αναφέρονται στην περιγραφή και είναι απαραίτητα σε όσους χρήστες τα ζητήσουν.

 Κριτική άλλων χρηστών. Αυτή η επιλογή δίνει τη δυνατότητα εµφάνισης της άποψης άλλων 
χρηστών για το προϊόν µε τη µορφή ενός σύντοµου κειµένου. Ο χρήστης θα µπορεί να 
προσθέσει τη δική του κριτική σε περίπτωση που το επιθυµεί.

 Συνδυαζόµενα προϊόντα. Ο χρήστης µπορεί να δει προϊόντα που ταιριάζουν ή συνδυάζονται 
µε το προϊόν που τον ενδιαφέρει. 

Σχήµα 18: Wireframe της σελίδας προϊόντος
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Στο τρίτο κοµµάτι του κυρίως τµήµατος εµφανίζονται προτάσεις του συστήµατος εξατοµίκευσης µε 
βάση το συνεργατικό φιλτράρισµα. Στη δεξιά στήλη παρουσιάζονται προτάσεις προϊόντων που 
παράγονται µε τη case-based τεχνική. Οι προτάσεις αυτές παρουσιάζουν αποκλειστικά προϊόντα 
που έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά µε αυτό που µελετά ο χρήστης.
Μετά τη σχεδίαση των wireframes ακολούθησε λεπτοµερής σχεδίαση των οθονών µε τη χρήστη 
του σχεδιαστικού προγράµµατος Adobe Photoshop (Εικόνα 23). Σε αυτή τη φάση γίνεται µια 
πρώτη προσπάθεια να αποδοθούν οι οθόνες της διεπαφής του συστήµατος σε µια µορφή που θα 
προσεγγίζει σε µεγάλο βαθµό την τελική, ώστε να αξιολογηθούν πριν προχωρήσει η διαδικασία 
υλοποίησης.

Εικόνα 23: Πρωτότυπο της αρχικής σελίδας της διεπαφής

93



 5.  Υλοποίηση

Η υλοποίηση του συστήµατος εξατοµικευµένης παρουσίασης προϊόντων χωρίζεται σε δύο 
τµήµατα. Το πρώτο αφορά τη διεπαφή και τις βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας, ενώ το δεύτερο 
έχει να κάνει µε το σύστηµα παραγωγής προτάσεων. Η αµφίδροµη επικοινωνία και ταυτόχρονη 
λειτουργία αυτών των δύο τµηµάτων απαιτεί τη χρήση κοινής ή συµβατής τεχνολογίας για την 
υλοποίησή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος.
Για τις ανάγκες της διπλωµατικής εργασίας υλοποιήθηκε ενδεικτικό τµήµα της διεπαφής, καθώς και 
µια εφαρµογή επίδειξης της βασικής λειτουργίας του συστήµατος παραγωγής προτάσεων. 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν οι επιλογές σχετικά µε την τεχνολογία λογισµικού 
και οι λόγοι στους οποίους στηρίχθηκαν. Ακόµη θα γίνει αναφορά στα σηµαντικότερα βήµατα της 
υλοποίησης τόσο της διεπαφής, όσο και της εφαρµογής επίδειξης του συστήµατος παραγωγής 
προτάσεων.

 5.1   Τεχνολογία Λογισµικού
Η ανάπτυξη της διεπαφής και των βασικών λειτουργιών της διαδικτυακής εφαρµογής 
εξατοµικευµένης παρουσίασης προϊόντων, υλοποιήθηκε χρησιµοποιώντας τις γλώσσες 
προγραµµατισµού HTML, Php, CSS και Javascript. Οι λόγοι επιλογής καθώς και οι λειτουργίες για 
τις οποίες χρησιµοποιήθηκαν θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Αντίθετα αποκλείστηκε η χρήση της 
τεχνολογίας Flash και της γλώσσας προγραµµατισµού ASP, παρότι καλύπτουν τις τεχνολογικές 
ανάγκες του συστήµατος. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους δεν επιλέχθηκαν είναι πως δεν 
υποστηρίζονται από αρκετές εφαρµογές ανοιχτού κώδικα και θέτουν µεγαλύτερους περιορισµούς 
στις απαιτήσεις υλικού και λογισµικού από τη µεριά του χρήστη.
Συγκεκριµένα, η HTML χρησιµοποιείται για την υλοποίηση της βασικής δοµής της ιστοσελίδας και 
την εµφάνιση του περιεχοµένου.  Η µορφοποίηση της εµφάνισης του περιεχοµένου γίνεται µε τη 
χρήση CSS, η οποία προσφέρει ταχύτητα και ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Οι εκδόσεις που 
χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση είναι XHTML 1.0 και CSS 2, οι οποίες υποστηρίζονται από 
το σύνολο σχεδόν των σύγχρονων αλλά και παλαιότερων browsers.
Για τις περισσότερες λειτουργίες της διεπαφής η υλοποίηση πραγµατοποιήθηκε σε γλώσσα 
προγραµµατισµού PHP. Πρόκειται για µια γλώσσα γρήγορη και αξιόπιστη, η οποία υποστηρίζεται 
από το σύνολο των open-source servers. Διαθέτει πλήθος δυνατοτήτων, µεγάλη υποστηρικτική 
βάση χρηστών και καλύπτει απόλυτα τις τεχνολογικές απαιτήσεις του σχεδιαζόµενου συστήµατος. 
Οι λειτουργίες που υλοποιήθηκαν σε PHP αφορούν την επικοινωνία µε τη βάση δεδοµένων, τη 
δυναµική εµφάνιση περιεχοµένου, καθώς και το τµήµα της διαχείρισης χρηστών και τη λήψη 
ανατροφοδότησης από αυτούς. Οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται σε server-side, δηλαδή στον 
υπολογιστή εξυπηρετητή και όχι στον υπολογιστή του χρήστη. Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα 
στο σύστηµα να λειτουργεί ικανοποιητικά, χωρίς να εξαρτάται από την υπολογιστική ισχύ και τις 
δυνατότητες του υπολογιστή του χρήστη, ενώ ταυτόχρονα περιορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις 
συµβατότητας του υλικού και λογισµικού του χρήστη.
Για τη λειτουργία του εξυπηρετητή (server) επιλέχθηκε το λογισµικό Apache HTTP Server. O 
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εξυπηρετητής είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία και αποστολή των σελίδων στο χρήστη. Ο Apache 
HTTP Server είναι ο πιο δηµοφιλής web server την τελευταία δεκαετία. Τα κριτήρια που οδήγησαν 
στην επιλογή του είναι τα εξής:

 προσφέρει σταθερότητα, ασφάλεια και ικανοποιητική ταχύτητα

 είναι συµβατός και υποστηρίζει τις περισσότερες σύγχρονες τεχνολογίες που αφορούν την 
ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών

 µπορεί να λειτουργήσει σε λειτουργικό σύστηµα βασισµένο σε Unix, 

 προσφέρεται µε άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα (open-source software)

Για την ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων επιλέχθηκε η MySql. Η MySql υποστηρίζεται από τον 
Apache HTTP Server και παρέχεται µε άδεια χρήσης  ανοιχτού κώδικα. Καλύπτει πλήρως τις 
τεχνολογικές ανάγκες του σχεδιαζόµενου συστήµατος και παρέχει γρήγορη απόδοση, υψηλή 
αξιοπιστία και ευκολία χρήσης. Για τη δηµιουργία και τη συντήρηση της βάσης δεδοµένων 
χρησιµοποιήθηκε η εφαρµογή phpMyAdmin που παρέχεται επίσης µε άδεια χρήσης ανοιχτού 
κώδικα (open-source).
Τέλος, για την υλοποίηση κάποιων λειτουργιών της διεπαφής χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα 
προγραµµατισµού Javascript. Πρόκειται για µια γλώσσα που χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη 
διαδικτυακών εφαρµογών και υποστηρίζεται από το σύνολο των σύγχρονων browsers. Στο 
σχεδιαζόµενο σύστηµα χρησιµοποιείται για την υλοποίηση συγκεκριµένων λειτουργιών που 
εκτελούνται στον υπολογιστή του χρήστη (client-side) για λόγους ταχύτητας και λειτουργικότητας.
Για τη υλοποίηση του συστήµατος παραγωγής προτάσεων οι τεχνολογικές ανάγκες καλύπτονται 
από τις γλώσσες προγραµµατισµού Php και Java. Η επιλογή ανάµεσα στις δύο έχει να κάνει µε τις 
προτιµήσεις του προγραµµατιστή, καθώς και οι δύο έχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Η 
php προσφέρει µεγαλύτερη ευκολία ανάπτυξης εφαρµογών, λόγω της απλότητά της, είναι ταχύτερη 
σε συνηθισµένες λειτουργίες και δεν χρειάζεται µεταγλώττιση. Υστερεί όσον αφορά την 
υποστήριξη αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. 
Αντίθετα, η Java προσφέρει πληρέστερο περιβάλλον ανάπτυξης στον προγραµµατιστή, είναι 
ταχύτερη σε σύνθετες διεργασίες και κάνει πιο εύκολη τη συντήρηση του κώδικα. Το αρνητικό της 
είναι η ανάγκη µεταγλώττισης, ενώ λόγω της πολυπλοκότητας της απευθύνεται σε περισσότερο 
έµπειρους προγραµµατιστές. Για το σχεδιαζόµενο σύστηµα, υλοποίηση του συστήµατος παραγωγής 
προτάσεων σε Java, απαιτεί ένα δεύτερο εξυπηρετητή (π.χ. Apache Tomcat) καθώς και την 
υλοποίηση σύνδεσης ανάµεσα στα επιµέρους υποσυστήµατα. Για την υλοποίηση της εφαρµογής 
επίδειξης του συστήµατος παραγωγής προτάσεων, δοκιµάστηκαν συστήµατα που έχουν υλοποιηθεί 
και στις δύο γλώσσες προγραµµατισµού.

 5.2   Υλοποίηση Διεπαφής και Βάσης Δεδοµένων
Για την παρούσα διπλωµατική εργασία υλοποιήθηκε τµήµα της διεπαφής του σχεδιαζόµενου 
συστήµατος. Τα τµήµατα που επιλέχθηκε να υλοποιηθούν είναι αντιπροσωπευτικά της εµφάνισης 
του περιεχοµένου, της πλοήγησης στην ιστοσελίδα και των βασικών λειτουργιών που 
προσφέρονται.
Για το λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν δέκα εικονικά προϊόντα,εικονικοί δηµιουργοί, καθώς και 
εικονικές κατηγορίες προϊόντων. Το σύστηµα λειτουργεί για ένα µόνο χρήστη αντικαθιστώντας το 
σύστηµα παραγωγής προτάσεων µε προεπιλεγµένα προϊόντα που θα προταθούν.
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Οι κατηγορίες αποθηκεύονται στον πίνακα categories. Για κάθε κατηγορία αποθηκεύεται ο αριθµός 
id, το όνοµα και η περιγραφή της. Ακόµη, χρησιµοποιείται ένας δείκτης σε περίπτωση που 
πρόκειται για υποκατηγορία, προς την αµέσως ανώτερη κατηγορία. Για κάθε δηµιουργό 
δηµιουργείται µια εγγραφή στον πίνακα creators της βάσης δεδοµένων. Η εγγραφή αυτή περιέχει 
στοιχεία επικοινωνίας, την ονοµασία µε την οποία εµφανίζεται στην ιστοσελίδα καθώς και το 
µοναδικό αριθµό id κάθε δηµιουργού.
Ο πίνακας των προϊόντων (products) περιέχει το όνοµα και την περιγραφή του, την κατηγορία στην 
οποία εντάσσεται, τον δηµιουργό του προϊόντος, και κάποιες λέξεις-κλειδιά. Για την ανάγκη της 
επίδειξης προστέθηκε ένα πεδίο µε σύνδεσµο σε µια φωτογραφία του προϊόντος, καθώς και ένα 
πεδίο που υποδηλώνει εάν το προϊόν προτείνεται ή όχι στον χρήστη. Τα πεδία αυτά δεν υπάρχουν 
στο πραγµατικό σχεδιαζόµενο σύστηµα και αντικαθίστανται από διαφορετικούς πίνακες και πιο 
πολύπλοκες διαδικασίες εµφάνισης των αντίστοιχων πληροφοριών.
Στην αρχική σελίδα έχουν υλοποιηθεί το µενού κατηγοριών, τα νέα προϊόντα και τα προτεινόµενα 
προϊόντα (Εικόνα 24). Το µενού των κατηγοριών δηµιουργείται δυναµικά, ανακτώντας τις 
διαθέσιµες κατηγορίες από τη βάση δεδοµένων. Το τµήµα των νέων προϊόντων εµφανίζει τα 
τελευταία τρία προϊόντα που προστέθηκαν στη βάση δεδοµένων. Η εµφάνιση ακολουθεί τα 
πρωτότυπα της διεπαφής, όπως σχεδιάστηκαν κατά τη διαδικασία σχεδίασης. Με τον ίδιο τρόπο 
εµφανίζονται τα προτεινόµενα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα που εµφανίζονται 
έχουν προεπιλεγεί. Στο πραγµατικό σύστηµα τα προϊόντα θα προέρχονται από τις προτάσεις που 
παράγει το σύστηµα εξατοµίκευσης περιεχοµένου.

Εικόνα 24: Η αρχική σελίδα της υλοποίησης της διεπαφής του συστήµατος
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Η δεύτερη σελίδα που έχει υλοποιηθεί είναι η λίστα προϊόντων. Σε αυτήν µπορεί ο χρήστης να 
µεταβεί επιλέγοντας οποιαδήποτε κατηγορία. Στο πραγµατικό σύστηµα στην ίδια σελίδα µεταβαίνει 
ο χρήστης αν χρησιµοποιήσει τη λειτουργία αναζήτησης. Τόσο η λειτουργία αναζήτησης, όσο και 
το φιλτράρισµα των προϊόντων µε βάση τα χαρακτηριστικά τους δεν έχουν υλοποιηθεί καθώς για 
τη λειτουργία τους απαιτείται η ύπαρξη στη βάση δεδοµένων αρκετών προϊόντων µε αναλυτικά 
δοµηµένα χαρακτηριστικά (Εικόνα 25).

Εικόνα 25: Υλοποίηση της λίστας προϊόντων

Στη λίστα προϊόντων εµφανίζονται δυναµικά τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία που έχει 
επιλεχθεί. Τα προϊόντα ανακτούνται από τη βάση δεδοµένων και εµφανίζονται µε βάση τα 
πρωτότυπα διεπαφής που προέκυψαν κατά τη σχεδίαση. Τα προϊόντα της λίστας που είναι 
ταυτόχρονα προτεινόµενα από το σύστηµα, φέρουν την αντίστοιχη ένδειξη καθώς και αιτιολόγηση 
της πρότασης. Ο χρήστης µπορεί να ταξινοµήσει τη λίστα µε βάση τα εξής κριτήρια:

 Ονοµασία προϊόντος

 Δηµιουργός

 Εάν είναι προτεινόµενο

 Ηµεροµηνία προσθήκης στο σύστηµα

Παράλληλα στη σελίδα αυτή εµφανίζεται και η µπάρα πλοήγησης, µέσω της οποίας ο χρήστης 
γνωρίζει σε ποια σελίδα βρίσκεται και µπορεί άµεσα να µεταβεί σε προηγούµενη ιστοσελίδα.
Η τελευταία σελίδα που έχει υλοποιηθεί είναι η σελίδα προϊόντος. Στη σελίδα αυτή µεταβαίνει ο 
χρήστης όταν επιλέξει να δει περισσότερες πληροφορίες για ένα προϊόν (Εικόνα 26). Έχει 
υλοποιηθεί η διάταξη της σελίδας καθώς και το τµήµα που περιέχει τις βασικές πληροφορίες. Οι 
πληροφορίες αυτές αντλούνται δυναµικά από τη βάση δεδοµένων. Το σχεδιαζόµενο σύστηµα στην 
τελική του υλοποίηση θα παρέχει αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε προϊόν, τις κριτικές 
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των χρηστών για αυτό, καθώς και σχετιζόµενα προϊόντα. Ακόµη στο σχεδιαζόµενο σύστηµα 
προβλέπεται η ύπαρξη προτάσεων για προϊόντα µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Στη σελίδα αυτή 
περιλαµβάνεται επίσης η µπάρα πλοήγησης µε συνδέσµους στην κατηγορία του προϊόντος και την 
αρχική σελίδα.

Εικόνα 26: Η σελίδα προϊόντος του σχεδιαζόµενου συστήµατος

 5.3   Υλοποίηση Συστήµατος Παραγωγής Προτάσεων
Για το συγκεκριµένο τµήµα του σχεδιαζόµενου συστήµατος, υλοποιήθηκε εφαρµογή επίδειξης της 
λειτουργίας του υποσυστήµατος παραγωγής προτάσεων, καθώς η υλοποίηση ενός πλήρως 
λειτουργικού συστήµατος θα ξέφευγε από τους στόχους της διπλωµατικής. Η υλοποίηση έγινε σε 
γλώσσα προγραµµατισµού Php και βασίστηκε στη βιβλιοθήκη αλγορίθµων παραγωγής προτάσεων 
Vogoo, η οποία παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο.
Στόχος της εφαρµογής είναι, µέσω ενός µικρής κλίµακας παραδείγµατος, να γίνει αντιληπτή η 
λειτουργία σε βάθος, καθώς και τα αποτελέσµατα του συστήµατος παραγωγή προτάσεων. Για το 
λόγο αυτό δηµιουργήθηκαν οκτώ εικονικά προϊόντα και δώδεκα διαφορετικοί εικονικοί χρήστες, οι 
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οποίοι µπορούν να αξιολογήσουν τα προϊόντα και να δεχθούν προτάσεις. 
Η διεπαφή της εφαρµογής είναι µια αφαιρετική εκδοχή της πραγµατικής διεπαφής, 
περιλαµβάνοντας µόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την επίδειξη (Εικόνα 27). Παράλληλα έχει 
εµπλουτιστεί µε πρόσθετα χαρακτηριστικά και πληροφορίες, µε στόχο να γίνει εύκολα κατανοητός 
ο τρόπος λειτουργίας του συστήµατος παραγωγής προτάσεων και η µεταβολή τους σε σχέση µε τις 
αξιολογήσεις του χρήστη.

Εικόνα 27: Η διεπαφή της υλοποίησης του συστήµατος παραγωγής προτάσεων

Για να παραχθούν προτάσεις για ένα χρήστη είναι απαραίτητο αυτός να έχει αξιολογήσει 
τουλάχιστον ένα προϊόν, καθώς και να υπάρχουν διαθέσιµα προϊόντα τα οποία δεν έχει 
αξιολογήσει. Μόλις ένας χρήστης αξιολόγηση ένα αντικείµενο προστίθεται στη βάση δεδοµένων 
στον κατάλληλο πίνακα, µια εγγραφή µε το id του χρήστη, το id του προϊόντος και τη βαθµολογία 
σε κλίµακα από 0 έως 1.
Η παραγωγή των προτάσεων γίνεται µε βάση µια υλοποίηση του αλγόριθµου item-based 
collaborative filtering του συστήµατος Vogoo. Τα προϊόντα που προτείνονται είναι αυτά που έχουν 
υψηλές βαθµολογίες από χρήστες που έχουν παρόµοιες αξιολογήσεις. Το σύστηµα προσφέρει 
αιτιολόγηση για κάθε πρόταση µε τη µορφή των αντικειµένων που οδήγησαν στην παραγωγή της. 
Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα εµφάνισης προϊόντων που συνδέονται µεταξύ τους. Η 
λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη για προτάσεις της µορφής “Σε χρήστες που αρέσει το Χ προϊόν, 
αρέσουν ακόµη τα Υ και Ζ”.
Ακόµη, η εφαρµογή δίνει τη δυνατότητα παραγωγής προτάσεων µε βάση τον αλγόριθµο slope-one. 
Ο αλγόριθµος αυτός παράγει προβλέψεις για για τη βαθµολογία του χρήστη σε αντικείµενα που δεν 
έχει αξιολογήσει ήδη. Σε αυτήν την περίπτωση, οι προτάσεις αφορούν τα προϊόντα µε τις 
µεγαλύτερες προβλεπόµενες αξιολογήσεις. 
Στην εφαρµογή επίδειξης που υλοποιήθηκε επιλέγοντας έναν από τους χρήστες εµφανίζονται τα 
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στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις αξιολογήσεις που έχει κάνει, καθώς και τα προτεινόµενα 
προϊόντα. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα προϊόντα που είναι πιο πιθανό να τον ενδιαφέρουν µε βάση 
το συνεργατικό φιλτράρισµα. Οι αιτιολογήσεις εµφανίζονται µε τη µορφή των προϊόντων που 
οδήγησαν στις προτάσεις. Ακόµη εµφανίζονται οι προβλεπόµενες αξιολογήσεις για τα υπόλοιπα 
προϊόντα, που υπολογίζονται µε τον αλγόριθµο slope one (Εικόνα 28).

Εικόνα 28: Οι Προτάσεις προς τον χρήστη

Η λειτουργία του αλγορίθµου επιλέχθηκε να γίνεται online, λόγω του µικρού αριθµού προϊόντων 
και χρηστών στην παρούσα υλοποίηση. 
Ακόµη, δίνεται η δυνατότητα εµφάνισης στατιστικών στοιχείων που αφορούν τα προϊόντα. Σε αυτά 
περιέχονται ο µέσος όρος των αξιολογήσεων των χρηστών, καθώς και ο αριθµός των 
αξιολογήσεων. Επίσης εµφανίζεται η λίστα µε πλησιέστερα προϊόντα σύµφωνα µε τον αλγόριθµο 
συνεργατικού φιλτραρίσµατος µε βάση τα αντικείµενα, καθώς και µε βάση τον αλγόριθµο slope-
one. Στην πρώτη περίπτωση το αποτέλεσµα είναι µια απλή λίστα ταξινοµηµένη σε φθίνουσα σειρά 
από το πιο κοντινό στο πιο µακρινό προϊόν. Στη δεύτερη περίπτωση εµφανίζεται ο βαθµός 
οµοιότητας µε κάθε άλλο προϊόν (Εικόνα 29). 
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Εικόνα 29: Τα στατιστικά στοιχεία για τα προϊόντα

 5.4   Συµπεράσµατα Υλοποίησης & Μελλοντική Δουλειά
Η υλοποίηση του συστήµατος που σχεδιάστηκε βρίσκεται σε ένα πρώιµο δοκιµαστικό στάδιο. Στη 
συνέχεια θα αναφερθούν τα συµπεράσµατα που προκύπτουν και η µελλοντική δουλειά που 
απαιτείται.
Η υλοποίηση της Διεπαφής περιλαµβάνει τις σηµαντικότερες λειτουργίες. Η σχεδίαση των τριών 
οθονών του συστήµατος βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Απαιτείται επανασχεδίασµός της 
βάσης δεδοµένων, τόσο ώστε να συνεργάζεται µε το σύστηµα παραγωγής προτάσεων, όσο και για 
να αποκτήσει µορφή που να επιτρέπει τη λειτουργία του συστήµατος για διαφορετικούς τύπους 
προϊόντων. Ένα συµπέρασµα που προκύπτει από την υλοποίηση αφορά τη λειτουργία 
φιλτραρίσµατος της λίστας προϊόντων µε βάση τα χαρακτηριστικά τους. Η λειτουργία αυτή πρέπει 
να υλοποιηθεί δυναµικά, ώστε να αντλεί από τη βάση δεδοµένων τα δοµηµένα χαρακτηριστικά 
όλων των προϊόντων της λίστας και να βρίσκει αυτά που είναι κοινά και µπορούν να αποτελέσουν 
κριτήρια φιλτραρίσµατος. Ακόµη, απαιτείται να δοθεί προσοχή στην υλοποίηση της λειτουργίας 
αναζήτησης, ώστε να είναι γρήγορη και ακριβής ως προς τα αποτελέσµατα. Σε µελλοντικό στάδιο, 
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η αναζήτηση θα µπορούσε να εµπεριέχει στοιχεία εξατοµίκευσης, όπως την αυτόµατη συµπήρωση 
περιεχοµένου µε βάση παλαιότερες αναζητήσεις.
Οι υπόλοιπες λειτουργίες που δεν έχουν υλοποιηθεί, όπως η εγγραφή και είσοδος χρηστών, καθώς 
και οι βοηθητικές οθόνες δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία.
Το πρωτότυπο της υλοποίησης της Διεπαφής, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αξιολόγηση από τους 
χρήστες, ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα για τη λειτουργικότητα και την ευχρηστίας που παρέχει 
και να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν αποκτήσει την τελική του µορφή.
Το σύστηµα παραγωγής προτάσεων βρίσκεται ακόµη σε δοκιµαστικό στάδιο. Η υπάρχουσα 
υλοποίηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διενέργεια πειραµάτων σχετικά µε την απόδοση των 
διαθέσιµων αλγορίθµων. Ακόµη, εάν εµπλουτιστεί µε περισσότερα προϊόντα και χρήστες µπορεί να 
βοηθήσει στην εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την επιλογή on-line ή off-line λειτουργίας του 
συστήµατος, για την παραγωγή των προτάσεων.
Στα πλαίσια της µελλοντικής δουλειάς, µπορεί να γίνει δοκιµή διαφορετικών συστηµάτων 
παραγωγής προτάσεων, από αυτά που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3 της διπλωµατικής εργασίας. 
Στην περίπτωση αυτή ο περιορισµός έγκειται στη σύνδεση των συστηµάτων που λειτουργούν σε 
Java, µε το σχεδιαζόµενο σύστηµα σε Php. Σε µεταγενέστερο στάδιο κρίνεται απαραίτητη η 
µετάβαση σε υβριδικό σύστηµα, που θα χρησιµοποιεί στοιχεία διαφορετικών προσεγγίσεων για 
µεγαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις.
Το σύστηµα παραγωγής προτάσεων µε βάση την περίπτωση δεν έχει υλοποιηθεί, καθώς βασίζεται 
στην ύπαρξη δοµηµένων χαρακτηριστικών για τα προϊόντα. Με την επανασχεδίαση της βάσης 
δεδοµένων και των εµπλουτισµό της µε προϊόντα, η υλοποίηση του συστήµατος αυτού µπορεί να 
γίνει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.
Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, είναι απαραίτητο να γίνει συνένωση των δύο συστηµάτων που 
υλοποιήθηκαν, ώστε να αποτελέσουν τη βάση για το τελικό σύστηµα. Η συνένωση αυτή δεν 
παρουσιάζει µεγάλη δυσκολία, δεδοµένης της σχεδίασης της βάσης δεδοµένων ώστε να καλύπτει 
και τα δύο συστήµατα.
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 6.  Συµπεράσµατα

Τα συστήµατα εξατοµίκευσης περιεχοµένου στο Διαδίκτυο προσφέρουν µια σηµαντική λύση στο 
πρόβληµα της συγκέντρωσης µεγάλου όγκου δεδοµένων. Μέσω των λειτουργιών που προφέρουν, 
δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να βρουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα τις πληροφορίες που 
αναζητούν. Τα συστήµατα αυτά έχουν τη δυνατότητα να φιλτράρουν το περιεχόµενο και να 
προτείνουν νέα αντικείµενα, µε βάση την προηγούµενη δραστηριότητα του χρήστη, καθώς και 
άλλων χρηστών.
Αν και αρχικά τα συστήµατα εξατοµίκευσης δεν γνώρισαν µεγάλη αποδοχή, η εξέλιξη των 
συστηµάτων αυτών τα τελευταία χρόνια είναι διαρκής και έχει ως αποτέλεσµα  να θεωρούνται 
απαραίτητο συστατικό κάθε σύγχρονης ιστοσελίδας που συγκεντρώνει σηµαντικό όγκο 
πληροφοριών. Οι εφαρµογές της εξατοµίκευσης εξαπλώνονται σε διαδικτυακά συστήµατα µε 
διαφορετικό θεµατικό πεδίο και διαφορετικούς στόχους. Έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία στον τοµέα 
του ηλεκτρονικού εµπορίου, σε ιστοσελίδες ψυχαγωγικού περιεχοµένου, σε µηχανές αναζήτησης, 
σε εικονικά µουσεία και σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες. Η µορφή των παρεχόµενων υπηρεσιών 
ποικίλει ανάλογα µε το είδος του συστήµατος που εφαρµόζεται και τις ανάγκες των τελικών 
χρηστών. Μπορεί να αφορούν την υποβοήθηση ερωτηµάτων, το φιλτράρισµα του περιεχοµένου, 
είτε άλλες εξειδικευµένες λειτουργίες. Η πιο συνηθισµένη και σηµαντικότερη µορφή της 
εξατοµίκευσης είναι η παραγωγή προτάσεων προς τον χρήστη.
Στο πεδίο των εφαρµογών της εξατοµίκευσης περιεχόµενου, παρά τα σηµαντικά επιτυχηµένα 
παραδείγµατα που αναφέρθηκαν, η ενσωµάτωσή τους σε σελίδες του Διαδικτύου, δεν µπορεί 
ακόµα να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε ώριµο στάδιο. Αν και η εξέλιξη τέτοιων εφαρµογών µέσα στην 
τελευταία δεκαετία είναι σηµαντική, είναι πολύ λίγες οι ιστοσελίδες που έχουν υιοθετήσει 
συστήµατα εξατοµίκευσης µε επιτυχία. Εκτός από λίγα παραδείγµατα που αναφέρθηκαν στην 
επισκόπηση, πολλές διαδικτυακές εφαρµογές που έχουν ενσωµατώσει τέτοια συστήµατα δεν 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των χρηστών και στερούνται λειτουργικότητας. Είναι εµφανές ότι 
δεν αρκεί απλώς η λειτουργία ενός συστήµατος παραγωγής προτάσεων, αλλά είναι απαραίτητο να 
ενταχθεί εξαρχής στη διαδικασία σχεδιασµού της ιστοσελίδας, ώστε να καλύπτει πραγµατικές 
ανάγκες των χρηστών και να παρέχει όλες τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία 
εξατοµίκευσης.
Στον τοµέα των τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση συστηµάτων 
εξατοµίκευσης, οι εξελίξεις τείνουν να καλύψουν τις ανάγκες σε µεγάλο βαθµό και να επιλύσουν τα 
προβλήµατα του παρελθόντος. Η ανάπτυξη µεθόδων για έµµεση συλλογή των δεδοµένων που 
προέρχονται από τη δραστηριότητα των χρηστών έδωσε σηµαντική ώθηση στα συστήµατα 
παραγωγής προτάσεων και αύξησε σε µεγάλο βαθµό την αποδοχή τους από τους χρήστες. Η 
ανάγκη συµµετοχής των χρηστών στην αναγνώριση των αναγκών και των προτιµήσεων τους, 
αποτελούσε σηµαντικό εµπόδιο στη µετάβαση από το ερευνητικό πεδίο σε πραγµατικά συστήµατα. 
Οι σηµαντικότεροι λόγοι ήταν ή διστακτικότητα των χρηστών να µοιραστούν τα προσωπικά τους 
δεδοµένα και να σπαταλήσουν σηµαντικό χρόνο για να συµπληρώσουν τις απαραίτητες φόρµες. Οι 
τεχνικές έµµεσης ανατροφοδότησης επιλύουν αυτό το πρόβληµα, καθώς µπορούν να 
συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δεδοµένα µέσα από τη ροή των κλικ του χρήστη, τα web logs και το 
ιστορικό της δραστηριότητάς του. Ο µεγαλύτερος βαθµός εµπιστοσύνης στο διαδίκτυο που 
δείχνουν πλέον οι χρήστες, βοηθάει στη δηµιουργία υβριδικών συστηµάτων συλλογής δεδοµένων, 
τα οποία χρησιµοποιούν τόσο άµεση όσο και έµµεση ανατροφοδότηση, επιτυγχάνοντας ακόµη 
καλύτερα αποτελέσµατα.
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Στο κοµµάτι της παραγωγής των προτάσεων οι έρευνες και η εµπειρία από τα µέχρι τώρα 
εφαρµοσµένα συστήµατα έχουν δείξει ότι το συνεργατικό φιλτράρισµα υπερτερεί. Πρόκειται για το 
φιλτράρισµα του περιεχοµένου µε βάση τις αξιολογήσεις και τις προτιµήσεις του συνόλου των 
χρηστών του συστήµατος. Η µέθοδος αυτή παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση από τις υπόλοιπες 
και παράγει προτάσεις µε µεγάλη πιθανότητα να ενδιαφέρουν τους χρήστες. Ένα σηµαντικό 
χαρακτηριστικό του συνεργατικού φιλτραρίσµατος είναι η δυνατότητα παραγωγής προτάσεων που 
µπορεί να µη συµβαδίζουν µε τις γνωστές προτιµήσεις ενός χρήστη, αλλά ταυτόχρονα να κρίνονται 
ως πολύ ενδιαφέρουσες. Αρνητικό χαρακτηριστικό αυτής της τεχνικής είναι η αδυναµία παραγωγής 
προτάσεων σε περιπτώσεις που οι αξιολογήσεις δεν είναι αρκετές, φαινόµενο γνωστό ως “cold-
start”. Παρά την υπεροχή των συστηµάτων συνεργατικού φιλτραρίσµατος, οι υπόλοιπες τεχνικές, 
όπως το φιλτράρισµα µε βάση το περιεχόµενο ή οι case-based προτάσεις εµφανίζουν µεγάλη 
χρησιµότητα σε συστήµατα µε ειδικές απαιτήσεις. Για παράδειγµα σε εφαρµογές όπου ενδιαφέρει η 
παραγωγή προτάσεων µε βάση την οµοιότητα των προϊόντων και όχι τις προτιµήσεις των χρηστών, 
τα συστήµατα case-based παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση. Η έρευνα πλέον στον τοµέα της 
παραγωγής προτάσεων, στρέφεται στα υβριδικά συστήµατα. Πρόκειται για συστήµατα που 
συνδυάζουν µια ή περισσότερες από τις γνωστές µεθόδους είτε συνολικά είτε κάποια 
χαρακτηριστικά τους. Σκοπός των υβριδικών συστηµάτων είναι να αξιοποιήσουν τα 
πλεονεκτήµατα κάθε τεχνικής υπερκαλύπτοντας τις αδυναµίες της άλλης.
Η επισκόπηση των διαθέσιµων συστηµάτων παραγωγής προτάσεων κατέδειξε την έλλειψη 
ποικιλίας επιλογών και ολοκληρωµένων λύσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για 
βιβλιοθήκες αλγορίθµων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση µιας εφαρµογής 
εξατοµικευµένου περιεχοµένου στο Διαδίκτυο. Εξαίρεση αποτελεί το σύστηµα Duine, καθώς 
προσφέρει πολλές επιλογές αλγορίθµων, επεκτασιµότητα και δυνατότητα χρήσης σε µεγάλη 
κλίµακα. Στερείται όµως και αυτό δυνατοτήτων εύκολης ενσωµάτωσης σε µια διαδικτυακή 
εφαρµογή.
Το σύστηµα που σχεδιάστηκε φιλοδοξεί να αποτελέσει µια πλατφόρµα για ανάπτυξη ιστοσελίδων 
µε σκοπό την ηλεκτρονική παρουσίαση προϊόντων, υιοθετώντας τεχνολογία εξατοµίκευσης 
περιεχοµένου. Η διαδικασία αναζήτησης των αναγκών των χρηστών έκανε εµφανή την 
αναγκαιότητα ο σχεδιασµός να κινηθεί σύµφωνα µε τις βασικές αρχές ευχρηστίας. Το σύστηµα 
πρέπει να παρέχει στους χρήστες εύκολο και κατανοητό σύστηµα πλοήγησης ώστε να γνωρίζουν 
πάντα που ακριβώς βρίσκονται. Το περιεχόµενο πρέπει να επιλέγεται µε τρόπο ώστε να µην 
κουράζει µε περιττές πληροφορίες, αλλά παράλληλα να καλύπτει τις απαιτήσεις των χρηστών. Ο 
σχεδιασµός του layout πρέπει να είναι απλός και τα σηµαντικά στοιχεία να είναι άµεσα 
προσβάσιµα. Τα προϊόντα πρέπει να περιγράφονται επαρκώς και να συνοδεύονται από 
φωτογραφίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Στον τοµέα των προτάσεων οι χρήστες βρίσκουν 
σηµαντική την ύπαρξη προτάσεων τόσο µε βάση τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντά τους, όσο και 
µε βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η επεξήγηση των 
προτάσεων που τους γίνονται, κάτι που βοηθάει στην κατανόηση και την αποδοχή τους.
Στη µελλοντική δουλειά που απαιτείται εντάσσεται η βελτίωση των διεπαφών και η δηµιουργία 
µιας λειτουργικής έκδοσης του συστήµατος που θα κάνει εφικτή την αξιολόγησή του από τους 
χρήστες. Σηµαντική θα ήταν η βελτίωση του συστήµατος παραγωγής προτάσεων µέσα από την 
αντικατάσταση του υποσυστήµατος συνεργατικού φιλτραρίσµατος µε ένα υβριδικό, επιτυγχάνοντας 
καλύτερη απόδοση. Τέλος, στο µέλλον θα πρέπει να γίνει προσαρµογή του συστήµατος ώστε να 
είναι προσβάσιµο από φορητές συσκευές, όπως PDA και κινητά τηλέφωνα.
Συνολικά, τα συστήµατα εξατοµίκευσης περιεχοµένου στο Διαδίκτυο, τείνουν να ξεφύγουν από το 
πρώιµο στάδιο της εξέλιξης τους και να γίνουν απαραίτητο κοµµάτι κάθε διαδικτυακής εφαρµογής. 
Σε αυτό µπορεί να συντελέσει σε µεγάλο βαθµό η µείωση του κόστους εφαρµογής τέτοιων 
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συστηµάτων, µέσω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της προσφοράς περισσότερων υλοποιήσεων 
µε τη µορφή ελεύθερου λογισµικού. Η περαιτέρω ανάπτυξη συστηµάτων που χρησιµοποιούν 
υβριδικές µεθόδους, τόσο για τη συλλογή των δεδοµένων, όσο και για την παραγωγή των 
προτάσεων, αυξάνει την απόδοση των συστηµάτων εξατοµίκευσης και µειώνει τις απαιτήσεις τους 
σε υπολογιστική ισχύ και µνήµη. Ένας αρνητικός παράγοντας που πρέπει να ξεπεραστεί είναι η 
εξάρτηση της απόδοση των συστηµάτων παραγωγής προτάσεων από το είδος των αντικειµένων στα 
οποία εφαρµόζεται. Έτσι δηµιουργείται η ανάγκη ανάπτυξης συστηµάτων στοχευµένων σε 
διαφορετικές κατηγορίες εφαρµογών, κάτι που µέχρι στιγµής δεν έχει γίνει εφικτό σε µεγάλη 
κλίµακα. Ωστόσο, η εξατοµίκευση περιεχοµένου στο Διαδίκτυο πρόκειται να είναι η κυρίαρχη τάση 
την επόµενη δεκαετία αφήνοντας στο παρελθόν την µέχρι τώρα κυρίαρχη προσέγγιση, “one-size-
fits-all”.
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