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If I have been able to see further,  
it was only because I stood on the shoulders of giants.  

 
- Sir Isaac Newton, 1676 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Το Web αποτελεί πλέον µια τεράστια αποθήκη πληροφοριών και συνεχίζει να µεγαλώνει 
εκθετικά, ενώ η ανθρώπινη ικανότητα να εντοπίζει, να επεξεργάζεται και να 
αντιλαµβάνεται τις πληροφορίες παραµένει πεπερασµένη. Το πρόβληµα στις µέρες µας 
δεν είναι η πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά το ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι µε 
διαφορετικές ανάγκες και προτιµήσεις πλοηγούνται µέσα σε περίπλοκες δοµές Web 
χάνοντας στην πορεία το στόχο της αναζήτησής τους. Η εξατοµίκευση, µια 
πολυσυλλεκτική ερευνητική περιοχή, αποτελεί µια από τις πιο πολλά υποσχόµενες 
προσεγγίσεις για τη λύση του προβλήµατος του πληροφοριακού υπερφόρτου, παρέχοντας 
κατάλληλα προσαρµοσµένες εµπειρίες πλοήγησης. Η διατριβή εξετάζει αλγοριθµικά 
θέµατα που σχετίζονται µε την υλοποίηση αποδοτικών σχηµάτων εξατοµίκευσης σε 
περιβάλλον web, βασισµένων σε εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα χρήσης web. Οι τεχνικές 
ανακάλυψης προτύπων που µελετώνται περιλαµβάνουν το clustering, την εξόρυξη 
κανόνων συσχέτισης και την ανακάλυψη σειριακών προτύπων, ενώ οι προτεινόµενες 
λύσεις εξατοµίκευσης που βασίζονται στις δύο τελευταίες τεχνικές συνδυάζουν τα 
δεδοµένα χρήσης µε δεδοµένα περιεχοµένου και δοµής.  

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής, ορίζεται το επιστηµονικό πεδίο των 
σύγχρονων τεχνολογιών εξατοµίκευσης στο περιβάλλον του web, εστιάζοντας στη στενή 
σχέση τους µε το χώρο του web mining, στοιχειοθετώντας µε αυτό τον τρόπο το 
γενικότερο πλαίσιο αναφοράς. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα διαδοχικά στάδια της 
τυπικής διαδικασίας εξατοµίκευσης µε έµφαση στη φάση ανακάλυψης προτύπων και τις 
τεχνικές machine learning που χρησιµοποιούνται σε δεδοµένα χρήσης web και το 
κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε µια συνοπτική περιγραφή της συµβολής της διατριβής στο 
πεδίο της εξατοµίκευσης σε περιβάλλον web. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο προτείνεται ένας αλγόριθµος για εξατοµικευµένο clustering, 
που βασίζεται σε µια δοµή range tree που διατρέχεται σε πρώτη φάση για τον εντοπισµό 
των web αντικειµένων που ικανοποιούν τα ατοµικά κριτήρια του χρήστη. Στα 
αντικείµενα αυτά, εφαρµόζεται στη συνέχεια clustering, ώστε να είναι δυνατή η 
αποδοτικότερη διαχείρισή τους και να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων από 
πλευράς χρήστη. O αλγόριθµος που προτείνεται αποτελεί βελτίωση του αλγόριθµου k-
means range, καθώς εκµεταλλεύεται το range tree που έχει ήδη κατασκευαστεί κατά το 
βήµα της εξατοµίκευσης και το χρησιµοποιεί ως τη βασική δοµή πάνω στην οποία 
στηρίζεται το βήµα του clustering χρησιµοποιώντας εναλλακτικά του k-means, τον 
αλγόριθµο k-windows. Ο συνολικός αριθµός παραµέτρων που χρησιµοποιούνται για την 
µοντελοποίηση των αντικειµένων υπαγορεύει και τον αριθµό των διαστάσεων του χώρου 
εργασίας. Η συνολική πολυπλοκότητα χρόνου του αλγορίθµου είναι ίση µε O(logd-2n+v), 
όπου n είναι ο συνολικός αριθµός των στοιχείων που δίνονται σαν είσοδος και v είναι το 
µέγεθος της απάντησης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο της διατριβής προτείνεται ένα αποδοτικό σχήµα πρόβλεψης 
µελλοντικών δικτυακών αιτήσεων βασισµένο στην εξόρυξη σειριακών προτύπων 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

       
 
 

   xii    
   

 
   

   

 

   

       
 

πλοήγησης (navigation patterns) από αρχεία server log, σε συνδυασµό µε την τοπολογία 
των συνδέσµων του website και τη θεµατική κατηγοριοποίηση των σελίδων του. Τα 
µονοπάτια που ακολουθούν οι χρήστες κατά την πλοήγηση καταγράφονται, 
συµπληρώνονται µε τα κοµµάτια που λείπουν λόγω caching και διασπώνται σε συνόδους 
και σε επεισόδια, ώστε να προκύψουν σηµασιολογικά πλήρη υποσύνολά τους. Τα 
πρότυπα που εντοπίζονται στα επεισόδια µοντελοποιούνται µε τη µορφή n-grams και οι 
αποφάσεις πρόβλεψης βασίζονται στη λογική ενός µοντέλου n-gram+ που προσοµοιάζει 
το all Kth-τάξης µοντέλο Markov και πιο συγκεκριµένα, το επιλεκτικό µοντέλο Markov. 
Η υβριδική προσέγγιση που υιοθετεί το προτεινόµενο σχήµα, επιτυγχάνει 100% 
coverage, ενώ κατά τις πειραµατικές µετρήσεις το άνω όριο της ακρίβειας έφθασε το 
71,67% στο σύνολο των προβλέψεων που επιχειρήθηκαν. Το χαρακτηριστικό του 
πλήρους coverage καθιστά το σχήµα κατάλληλο για συστήµατα παραγωγής συστάσεων, 
ενώ η ακρίβεια µπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω αν µεγαλώσει το παράθυρο πρόβλεψης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της διατριβής, εξετάζεται η ενσωµάτωση λειτουργιών 
εξατοµίκευσης στις ηλεκτρονικές µαθησιακές κοινότητες και προτείνεται ένα σύνολο 
από δυνατότητες εξατοµίκευσης που διαφοροποιούνται ως προς τα δεδοµένα στα οποία 
βασίζονται, την τεχνική εξόρυξης προτύπων που χρησιµοποιούν και την αντίστοιχη 
πολυπλοκότητα υλοποίησης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν: (α) εξατοµίκευση µε 
βάση το ρόλο του χρήστη, (β) εξατοµίκευση µε βάση το βαθµό δραστηριοποίησης του 
χρήστη, (γ) εξατοµίκευση µε βάση την ανακάλυψη προτύπων στα ατοµικά ιστορικά 
µελέτης των εκπαιδευόµενων και (δ) εξατοµίκευση µε βάση συσχετίσεις του 
περιεχοµένου των µαθηµάτων. 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

       
 
 

   xiii    
   

 
   

   

 

   

       

DISSERTATION SUMMARY  

The Web has become a huge repository of information and keeps growing exponentially 
under no editorial control, while the human capability to find, read and understand 
content remains constant. Providing people with access to information is not the problem; 
the problem is that people with varying needs and preferences navigate through large 
Web structures, missing the goal of their inquiry. Web personalization is one of the most 
promising approaches for alleviating this information overload, providing tailored Web 
experiences. The present dissertation investigates algorithmic issues concerning the 
implementation of effective personalization scenarios in the web environment, based on 
web usage mining. The pattern discovery techniques deployed comprise clustering, 
association rule mining and sequential pattern discovery, while the proposed 
personalization schemas based on the latter two techniques integrate usage data with 
content and structure information.  

The first chapter introduces the scientific field of current web personalization 
technology, focusing on its close relation with the web mining domain, providing this 
way the general framework of the dissertation. Next, the typical web personalization 
process is described with emphasis on the pattern discovery phase along with an overview 
of the machine learning techniques applied on web usage data. The chapter concludes 
with a synoptic description of the contribution of the dissertation to web personalization 
research and applications domian.  

The second chapter introduces an algorithm for personalized clustering based on a 
range tree structure, used for identifying all web objects satisfying a set of predefined 
personal user preferences. The returned objects go through a clustering phase before 
reaching the end user, thus allowing more effective manipulation and supporting the 
decision making process. The proposed algorithm improves the k-means range algorithm, 
as it uses the already constructed range tree (i.e. during the personalized filtering phase) 
as the basic structure on which the clustering step is based, applying instead of the k-
means, the k-windows algorithm. The total number of parameters used for modeling the 
web objects dictates the number of dimensions of the Euclidean space representation. The 
time complexity of the algorithm is O(logd-2n+v), where d is the number of dimensions, n 
is the total number of web objects and v is the size of the answer.  

The third chapter proposes an effective prediction schema for web requests based on 
extracting sequential navigational patterns from server log files, combined with the 
website link structure and the thematic categorization of its content pages. The schema 
records the paths followed by users when browsing through the website pages, completes 
them with the missing parts (due to caching) and identifies sessions and episodes, so as to 
derive meaningful path subsets. The patterns extracted from the episodes are modeled in 
the form of n-grams and the prediction decisions are based on an n-gram+ model that 
resembles an all Kth-order Markov model and more specifically a selective Markov 
model. The hybrid approach adapted achieves full-coverage prediction, and reached the 
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upper limit of 71,67% presicion when tested at an experimental setting. The full-coverage 
feature makes the proposed schema quite suitable for recommendation engines, while 
precision is further improved when using a larger prediction window.  

The fourth chapter examines the integration of personalized functionalities in the 
framework of electronic learning communities and studies the advantages derived from 
generating dynamic adaptations on the layout, the content as well as the learning 
scenarios delivered to each community student based on personal data, needs and 
preferences. More specifically, the chapter proposes a set of personalization functions 
differentiated by the data they use, the pattern discovery technique they apply and the 
resulting implementation complexity. These services comprise: (a) personalization based 
on the user role in the community, (b) personalization based on the level of user activity, 
(c) personalization based on discovery of association rules in the personal progress files 
of students, and (d) personalization based on predefined content correlations among 
learning topics. 
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Where is the wisdom we have lost in knowledge? 
Where is the knowledge we have lost in information?  

 
 
 

T. S. Eliot (1888 - 1965), The Rock 
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Η Εξατοµίκευση στο web: Ανασκόπηση πεδίου 

Σύνοψη 

Το Web έχει γίνει µια τεράστια αποθήκη πληροφοριών και συνεχίζει να 
µεγαλώνει εκθετικά και να επεκτείνεται ανεξέλεγκτα, ενώ η ανθρώπινη 
ικανότητα να εντοπίζει, να επεξεργάζεται και να αντιλαµβάνεται τις 
πληροφορίες παραµένει πεπερασµένη. Πλέον το πρόβληµα δεν είναι η 
πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά το ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι µε 
διαφορετικές ανάγκες και προτιµήσεις πλοηγούνται µέσα σε περίπλοκες δοµές 
Web χάνοντας στην πορεία το στόχο της αναζήτησής τους. Η εξατοµίκευση 
(personalization) αποτελεί µια από τις πιο πολλά υποσχόµενες προσεγγίσεις για 
τη λύση του προβλήµατος του πληροφοριακού υπερφόρτου (information 
overload), παρέχοντας κατάλληλα προσαρµοσµένες εµπειρίες πλοήγησης. Στο 
κεφάλαιο αυτό, ορίζεται το επιστηµονικό πεδίο των σύγχρονων τεχνολογιών 
εξατοµίκευσης στο περιβάλλον του web εστιάζοντας στη στενή σχέση του µε 
το χώρο του web mining, καθορίζοντας το γενικό πλαίσιο στο οποίο θα 
αναφερθεί το υπόλοιπο της διατριβής. Στη συνέχεια, περιγράφονται τα 
διαδοχικά στάδια της τυπικής διαδικασίας εξατοµίκευσης µε έµφαση στη 
διαδικασία ανακάλυψης προτύπων και τις τεχνικές machine learning που 
χρησιµοποιούνται σε δεδοµένα χρήσης web. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε 
µια συνοπτική περιγραφή της συµβολής της παρούσας διατριβής στο πεδίο της 
εξατοµίκευσης σε περιβάλλον web, όπως θα αναλυθεί στο υπόλοιπο της 
διατριβής.  

 

1.1 Εισαγωγή 

Οι τεχνολογικές καινοτοµίες των τελευταίων ετών οδήγησαν σε µια εκρηκτική αύξηση 
της καταγεγραµµένης ψηφιακής πληροφορίας, µε το web (Παγκόσµιος Ιστός) να έχει 
µετατραπεί σε µια τεράστια αποθήκη που δεν ελέγχεται από κανέναν, ενώ όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι καθηµερινά πλοηγούνται στις (ιστo)σελίδες του σε µια 
προσπάθεια να ικανοποιήσουν την “πρωτόγονη” ανάγκη τους για πληροφόρηση. 
Σύµφωνα µε τον Dennett (1991) οι άνθρωποι µπορούν να χαρακτηριστούν σαν ένα είδος 
πληροφοριοβόρων1 (informavores) που “αναζητούν, συγκεντρώνουν, µοιράζονται και 
καταναλώνουν πληροφορίες σε βαθµό που δεν µπορεί να προσεγγιστεί από άλλους 
οργανισµούς”.  

Με δεδοµένη την ανάγκη για πληροφόρηση και το γεγονός ότι το web παρέχει 
εύκολη πρόσβαση σε µεγάλο όγκο πληροφοριών, το πρόβληµα δεν είναι πλέον να 
βρεθούν δίοδοι πρόσβασης προς ακόµα περισσότερες πληροφορίες, αλλά το ότι όλο και 
                                                 
1 Οι Pirolli και Card (1999, p. 3) προχώρησαν ακόµα ένα βήµα και εισήγαγαν τη Θεωρία του Information 
Foraging σύµφωνα µε την οποία “όταν είναι δυνατό τα φυσικά συστήµατα πληροφοριών εξελίσσονται προς 
καταστάσεις που µεγιστοποιούν το κέρδος χρήσιµης πληροφορίας ανά µονάδα κόστους” (βλέπε σχετικά και 
(Resnikoff, 1989, p. 97)). 
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περισσότεροι άνθρωποι µε διαφορετικές ανάγκες και προτιµήσεις πλοηγούνται µέσα σε 
εκτενείς και πολύπλοκες δοµές, χάνοντας σε πολλές περιπτώσεις το στόχο της 
αναζήτησής τους. Αυτή η αδυναµία διαχείρισης του µεγάλου όγκου πληροφοριών και 
εντοπισµού της χρήσιµης πληροφορίας αναφέρεται στη βιβλιογραφία σαν πρόβληµα 
πληροφοριακού υπερφόρτου (information overload).  

Η εξατοµίκευση µπορεί να αποτελέσει τη λύση στο πρόβληµα του information 
overload καθώς ο εξ’ ορισµού στόχος της είναι το να παρέχεται στους χρήστες αυτό που 
θέλουν ή χρειάζονται, χωρίς να πρέπει να το ζητήσουν ρητά ή να το αναζητήσουν οι ίδιοι 
(Mulvenna et al., 2000). Πρόκειται για µια πολυσυλλεκτική ερευνητική περιοχή που 
χρησιµοποιεί τεχνικές από διάφορα επιστηµονικά πεδία για να συγκεντρώσει τα 
απαραίτητα δεδοµένα και να παράγει την εξατοµικευµένη έξοδο για κάθε µεµονωµένο 
χρήστη ή οµάδα χρηστών. Τα πεδία από τα οποία δανείζεται τεχνικές περιλαµβάνουν την 
ανάκτηση πληροφοριών, τη µοντελοποίηση χρήστη, την τεχνητή νοηµοσύνη, της βάσεις 
δεδοµένων, και άλλες. Στο περιβάλλον του web, η εξατοµίκευση καλύπτει µια µεγάλη 
περιοχή που ποικίλει από ρητές παραµετροποιήσεις που καθορίζονται από τους ίδιους 
τους χρήστες µέχρι και συστήµατα παραγωγής συστάσεων (recommendation systems ή 
recommenders) και προσαρµοστικά websites γενικότερα. Το εύρος από τα 
παραµετροποιήσιµα websites (όπου οι χρήστες µπορούν, συνήθως µε το χέρι, να 
διαµορφώνουν το site ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και να ταιριάζει στις 
προτιµήσεις τους), µέχρι τα προσαρµοστικά websites (όπου το ίδιο το site αναλαµβάνει 
να παράγει αυτόµατα όλες τις κατάλληλες προσαρµογές σύµφωνα µε το προφίλ του κάθε 
χρήστη, το ιστορικό επισκέψεών του στο site, κτλ.) είναι µεγάλο και πλέον, όταν µιλάµε 
για εξατοµίκευση εννοούµε συστήµατα που πλησιάζουν προς το δεύτερο άκρο.  

Η εξατοµίκευση είναι µια τεχνολογία που χρησιµοποιείται κατ’ εξοχήν στο χώρο του 
ηλεκτρονικού εµπορίου µε τη µορφή προτάσεων για προϊόντα, εξατοµικευµένη 
προώθηση, τιµολόγηση, διαµορφώσεις της µορφής και των περιεχοµένων των σελίδων 
των ηλεκτρονικών καταστηµάτων, κ.α. Παράλληλα, έχει σταδιακά εξαπλωθεί και σε 
άλλες κατηγορίες εφαρµογών στο web, όπως για παράδειγµα σε πληροφοριακές πύλες ή 
portals (µε τη µορφή π.χ. της παραµετροποίησης της αρχικής σελίδας, όπως στο 
my.yahoo.com), σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής µάθησης (σαν προτάσεις µαθηµάτων, 
ειδικές εκδόσεις της εφαρµογής για µαθητές/εκπαιδευτές/διαχειριστές, προσαρµογές του 
εκπαιδευτικού περιεχοµένου µε βάση τις γνώσεις και δεξιότητες κάθε µαθητή, κτλ.) και 
σε µηχανές αναζήτησης (όπου π.χ. τα αποτελέσµατα φιλτράρονται ή/και ταξινοµούνται 
σύµφωνα µε το προφίλ κάθε χρήστη). 

1.2 Η έννοια της εξατοµίκευσης στο περιβάλλον του web 

Πριν αναφερθούµε αναλυτικά στον ορισµό, τις αρχές, τη µεθοδολογία, τις εφαρµογές, τις 
προοπτικές και τα ανοιχτά προβλήµατα του χώρου αυτού, είναι σηµαντικό να τονίσουµε 
εξ’ αρχής ότι όντως πρόκειται για µια περιοχή που έχει τη δυναµική να παίξει ουσιαστικό 
ρόλο στην πορεία εξέλιξης του web. Όπως όµως υποστηρίζει και ο Doug Riecken στο 
editorial του Special Issue για το Personalization του περιοδικού Communications of the 
ACM (2000), θα πρέπει να οριστεί µε σαφήνεια και να σχεδιαστεί ώστε να είναι χρήσιµη 
(usable) και εύκολη στη χρήση (εύχρηστη = usable). Στο πεδίο της Αλληλεπίδρασης 
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Ανθρώπου Υπολογιστή, οι συνθήκες αυτές µεταφράζονται στο να επιτρέπει στους 
χρήστες να επιτυγχάνουν τους στόχους τους ή να εκτελούν τις εργασίες τους σε σύντοµο 
χρόνο, µε χαµηλό ρυθµό λαθών, παρέχοντάς τους παράλληλα υποκειµενική ικανοποίηση 
(Nielsen, 1994). Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα από τη µεγάλη δυναµική αυτής της 
τεχνολογίας, αυτό που τελικά την αποτιµά είναι η τελική εφαρµογή της και το πόσο 
χρήσιµη αποδεικνύεται για το χρήστη, στην πράξη.  

Παίρνοντας τα πράγµατα από την αρχή, οι ρίζες της τεχνολογίας εξατοµίκευσης -
όπως την ερµηνεύουµε σήµερα- εντοπίζονται στον ορισµό των προσαρµοστικών 
υπερµέσων (adaptive hypermedia) στην εργασία του Brusilovsky το 1996 και την 
ενηµερωµένη της έκδοση του 2001. Τα προσαρµοστικά υπερµέσα αποτέλεσαν την 
εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή προσέγγιση one-size-fits-all2, κατασκευάζοντας 
ένα µοντέλο των γνώσεων, των προτιµήσεων ή/και των στόχων κάθε χρήστη (ή οµάδας 
χρηστών). Χρησιµοποιώντας αυτό το µοντέλο κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης µε 
το χρήστη, η εφαρµογή προσαρµόζεται σε αυτόν, προκειµένου να τον εξυπηρετήσει 
καλύτερα.  

Οι προσαρµογές (adaptations) διαφοροποιούνται ανάλογα µε το ποιος έχει τον έλεγχο 
του τι προσαρµόζεται και πως. Μια τυπική διαδικασία προσαρµογών περιλαµβάνει τους 
εξής διακριτούς ρόλους (Dieterich et al., 1993): Initiator (εκκινεί τη διαδικασία 
παραγωγής προσαρµογών), Proposer (προτείνει τις προσαρµογές που θα εφαρµοστούν), 
Selector (επιλέγει ποιες από τις διαθέσιµες προσαρµογές θα εφαρµοστούν) και Producer 
(παίρνει την τελική απόφαση της εφαρµογής των προσαρµογών).  

Εφαρµογές στις οποίες ο έλεγχος για την έναρξη, την πρόταση, την επιλογή και την 
εφαρµογή των προσαρµογών, ανήκει στους χρήστες, ονοµάζονται προσαρµόσιµες 
(adaptable ή customizable) (Oppermann, 1994). Έλεγχος σε αυτό το πλαίσιο, σηµαίνει 
ότι ο χρήστης, είτε αναλαµβάνει ο ίδιος να εκτελέσει αυτές τις λειτουργίες, είτε επιλέγει 
να αφήσει το σύστηµα να εκτελέσει κάποιες από αυτές. Αντίθετα, οι εφαρµογές που 
εκτελούν αυτόµατα όλα τα βήµατα χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη ονοµάζονται 
προσαρµοστικές (adaptive). Προσαρµοσιµότητα (adaptability) και προσαρµοστικότητα 
(adaptiveness) ενδέχεται να συνυπάρχουν στην ίδια εφαρµογή, αλλά ο τελικός 
συντονισµός µεταξύ των δύο πρέπει να λαµβάνει υπόψη την ευκολία για το χρήστη, τις 
απαιτήσεις που θέτει στο χρήστη, την ενόχληση του χρήστη και τις ενδεχόµενες 
συνέπειες µιας λανθασµένης αυτόµατης προσαρµογής. Ο έλεγχος από πλευράς χρηστών 
µπορεί να παρασχεθεί είτε σε γενικό επίπεδο (οι χρήστες επιτρέπουν ή να απαγορεύουν 
συνολικά όλες τις προσαρµογές), σε επίπεδο είδους προσαρµογών (εγκρίνουν ή 
απορρίπτουν την εφαρµογή προσαρµογών συγκεκριµένου είδους), ή ανά συγκεκριµένη 
περίπτωση προσαρµογής (Kobsa et al., 2001).  

Οι πρώτες προσπάθειες εφαρµογής εξατοµίκευσης περιορίστηκαν σε 
παραµετροποιήσεις µέσω επιλογών check-box, όπου για παράδειγµα, οι πληροφοριακές 
πύλες επέτρεπαν στους χρήστες να επιλέξουν τους συνδέσµους που θα ήθελαν να 
εµφανίζονται στις προσωπικές τους σελίδες. Τέτοιες εφαρµογές έχουν αποδειχθεί 
περιορισµένης χρήσης, καθώς προϋποθέτουν ότι οι χρήστες γνωρίζουν εκ των προτέρων 

                                                 
2 Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, µια εφαρµογή δεν διατίθεται σε παραλλαγές ανάλογα µε το είδος κάθε 
χρήστη και θεωρείται ότι όλοι οι χρήστες έχουν κοινές ανάγκες και προτιµήσεις.  
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τα ενδιαφέροντά τους. Το συνεργατικό φιλτράρισµα ή collaborative filtering (Shardanand 
& Maes, 1995), (Aggarwal & Yu, 2000), στο οποίο στηρίχθηκαν επόµενες προσπάθειες, 
βασίζεται σε γνώση σχετικά µε τι άρεσε και τι δεν άρεσε σε προηγούµενους χρήστες που 
θεωρούνται ως ένα βαθµό όµοιοι µε το χρήστη που εξετάζουµε. Η οµοιότητα αυτή 
υπολογίζεται µε βάση κάποια προ-αποφασισµένη µετρική που εξαρτάται από τον τρόπο 
εσωτερικής αναπαράστασης των χρηστών και των web αντικειµένων (π.χ. προϊόντα). Η 
εφαρµογή αυτής της τεχνικής απαιτεί από τους χρήστες να εισάγουν προσωπικές 
πληροφορίες σχετικά µε τα ενδιαφέροντά τους, τις ανάγκες ή/και τις προτιµήσεις τους, 
γεγονός που ενδέχεται να δηµιουργήσει προβλήµατα, καθώς οι χρήστες του web είναι 
γενικά διστακτικοί (ή και αρνητικοί) στο να αποκαλύπτουν τέτοιου είδους στοιχεία.  

Λόγω τέτοιων προβληµάτων, οι ερευνητές στράφηκαν προς την εξατοµίκευση µε βάση 
την παρατήρηση (observational personalization), η οποία στηρίζεται στη µελέτη της 
καταγεγραµµένης πλοηγητικής συµπεριφοράς των χρηστών µε σκοπό να εντοπιστούν 
στοιχεία που στη συνέχεια, θα καθορίσουν το πώς θα πρέπει να εξατοµικευτούν οι 
πληροφορίες, οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που προσφέρει µια εφαρµογή. (Mulvenna et al., 
2000). Σε αυτό σηµείο µια άλλη µεγάλη επιστηµονική περιοχή έρχεται στο προσκήνιο για 
να προσφέρει τους αλγόριθµους και τη µεθοδολογία που απαιτείται για την ανάλυση της 
καταγεγραµµένης συµπεριφοράς των χρηστών του web, η εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα 
web, ή web mining. To web mining ορίζεται ως “η χρήση τεχνικών ανάκτησης δεδοµένων 
(data mining) για την ανακάλυψη και εξαγωγή πληροφοριών από έγγραφα και υπηρεσίες 
web” και διακρίνεται µε βάση το κοµµάτι του web που εξετάζει σε web content mining 
(εξόρυξη γνώσης από δεδοµένα περιεχοµένου web), web structure mining (εξόρυξη 
γνώσης από δεδοµένα δόµησης web) και web usage mining (εξόρυξη γνώσης από 
δεδοµένα χρήσης web) (Kosala & Blockeel, 2000). Στην πλειοψηφία των σύγχρονων 
εφαρµογών σε περιβάλλον web, η εξατοµίκευση βασίζεται στο web usage mining, το 
οποίο και αναλαµβάνει να εξάγει από τα συγκεντρωµένα δεδοµένα χρήσης τις 
πληροφορίες που είναι χρήσιµες για την κατασκευή και τη συντήρηση των προφίλ των 
χρηστών µε βάση τη συµπεριφορά τους, όπως καταγράφεται σε αρχεία server log.  

Server log analysis
Preprocessing
Transaction 
identification
Pattern discovery tools
Pattern analysis tools

AGENT-based 
approach
Intelligent search agents
Information filtering /
categorization
Personalized web agents

DATABASE approach
Multilevel databases
Web query systems

W E B    M I N I N G 

Content Mining Usage Mining Structure Mining

Inter-document link 
structure

Social networks (e.g. 
hubs and authorities)
Citation analysis

Site restructuring

 
Σχήµα 1. Ταξινόµηση του web mining µε βάση το κοµµάτι του web 

που εξετάζεται. 
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Η εξατοµίκευση ορίζεται ποικιλοτρόπως στην επιστηµονική βιβλιογραφία, καθώς 
είναι µια πολυσήµαντη έννοια και µια ερευνητική περιοχή που σχετίζεται µε (και 
βασίζεται σε) ένα σύνολο από ερευνητικά πεδία και περιοχές εφαρµογής, µε αποτέλεσµα 
να εµφανίζονται πολλοί εναλλακτικοί τρόποι ορισµού ανάλογα µε την σκοπιά από την 
οποία εξετάζεται το θέµα. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, οι ορισµοί που 
καλύπτουν τις ανάγκες της ανάλυσης που θα ακολουθήσει είναι οι παρακάτω:  

“Εξατοµίκευση είναι η διαδικασία της συγκέντρωσης και αποθήκευσης 
πληροφοριών αναφορικά µε τους χρήστες ενός website, η ανάλυση των 
πληροφοριών αυτών και, µε βάση την ανάλυση, η αποστολή σε κάθε χρήστη της 
σωστής πληροφορίας στο σωστό χρόνο” (Mulvenna et al., 2000). 

"Η εξατοµίκευση ορίζεται ως οποιαδήποτε ενέργεια που προσαρµόζει τις 
πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από ένα website στη γνώση που 
αποκτιέται από την πλοηγική συµπεριφορά και τα ατοµικά ενδιαφέροντα των 
χρηστών του, σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο και τη δοµή του website" (Eirinaki & 
Vazirgiannis, 2003). 

1.2.1 Ταξινόµηση εξατοµικευµένων λειτουργιών  
Ένα σύστηµα εξατοµίκευσης µπορεί να υποστηρίξει πληθώρα λειτουργιών που ποικίλουν 
από απλό χαιρετισµό του χρήστη µέχρι και πιο περίπλοκες υπηρεσίες. Μια πρώτη 
συνολική κατηγοριοποίηση των λειτουργιών εξατοµίκευσης προτάθηκε από τους Kobsa 
et al. (2001) και αργότερα επεκτάθηκε από τους Pierrakos et al. (2003). Η 
κατηγοριοποίηση αυτή διακρίνει 4 βασικά είδη λειτουργιών εξατοµίκευσης: 
αποµνηµόνευση, καθοδήγηση, παραµετροποίηση και υποστήριξη διεκπεραίωσης 
εργασιών. Πιο συγκεκριµένα: 

• Αποµνηµόνευση. Η αποµνηµόνευση (memorization) αποτελεί την απλούστερη 
µορφή εξατοµίκευσης σε περιβάλλον web. Το σύστηµα καταγράφει και 
αποθηκεύει πληροφορίες για το χρήστη (όπως όνοµα και πλοηγητική 
συµπεριφορά) και σε µελλοντικές επισκέψεις του αυτή η πληροφορία 
χρησιµοποιείται σαν ανάκληση (υπενθύµιση) της συµπεριφοράς του, χωρίς να 
απαιτούνται επιπλέον υπολογισµοί και επεξεργασία από πλευράς συστήµατος. 
Τυπικά παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας, περιλαµβάνουν το χαιρετισµό 
χρήστη, το bookmarking3 και η απόδοση εξατοµικευµένων δικαιωµάτων 
πρόσβασης.  

• Καθοδήγηση. Η καθοδήγηση (guidance) σαν λειτουργία εξατοµίκευσης στοχεύει 
στο να βοηθήσει το χρήστη να εντοπίσει γρήγορα την πληροφορία που χρειάζεται, 
καθώς και να του παρέχει εναλλακτικές επιλογές πλοήγησης. Στην κατηγορία 
αυτή ανήκουν οι υπηρεσίες σύστασης υπερσυνδέσµων (recommendation systems), 
ή εκπαίδευσης χρήστη (adaptive educational systems) που έχουν συνήθως τη 

                                                 
3 Σύµφωνα µε την τεχνική του bookmarking, το σύστηµα καταγράφει και αποθηκεύει τις 
ιστοσελίδες του site που είχε επισκεφτεί ο χρήστης σε πρόσφατες επισκέψεις του και του τις 
εµφανίζει σε µορφή εξατοµικευµένων bookmarks. 
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µορφή σύστασης συνδέσµων ή ένθεσης επεξηγηµατικού περιεχοµένου στις 
σελίδες, ανάλογα µε το συγκεκριµένο χρήστη.  

• Παραµετροποίηση. H λειτουργία της παραµετροποίησης (customization) παρέχει 
παραλλαγές µιας ιστοσελίδας (από άποψη περιεχοµένου, δοµής, και εµφάνισης), 
ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα κάθε 
χρήστη. Συχνές εφαρµογές της περιλαµβάνουν την εξατοµικευµένη διάρθρωση 
(layout), όπως είναι διαθέσιµη κατ’ εξοχή στις πληροφοριακές πύλες (Yahoo, 
Altavista, κ.α.), που µέσω της παραµετροποίησης επιτρέπουν στους χρήστες να 
διαµορφώνουν “My Portal’ sites. Επιπλέον, η παραµετροποίηση µπορεί να αφορά 
σε προσαρµογή περιεχοµένου (σελίδες σε πλήρη ανάπτυξη ή σε κάποια 
συνεπτυγµένη µορφή), καθώς και προσαρµογή συνδέσµων (διαφορετική σύνθεση 
υπερσυνδέσµων που είναι διαθέσιµοι σε κάθε χρήστη, η οποία µε τη σειρά της 
δηµιουργεί διαφορετική δοµή site µε αντίστοιχα µονοπάτια πλοήγησης). Ειδικά 
στις εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου, διακρίνονται δύο επιµέρους κατηγορίες 
παραµετροποιηµένης εξατοµίκευσης: 

- Εξατοµικευµένο σχήµα τιµολόγησης. Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα 
µπορεί να εφαρµόσει διαφορετική πολιτική τιµολόγησης ανάλογα µε 
τον πελάτη και την καταγεγραµµένη συµπεριφορά του.  

- Εξατοµικευµένη διαφοροποίηση προϊόντων. Με όρους marketing, η 
εξατοµίκευση µπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά αποδοτική παρέχοντας 
για κάθε πελάτη ένα προϊόν προσαρµοσµένο στις ανάγκες του (όπου 
βέβαια η φύση του προϊόντος επιτρέπει τέτοιου είδους 
παραµετροποιήσεις).  

• Υποστήριξη διεκπεραίωσης εργασιών. H υποστήριξη διεκπεραίωσης εργασιών 
(task performance support) είναι µια λειτουργικότητα που αφορά στην εκτέλεση 
µιας σειράς ενεργειών από το σύστηµα για λογαριασµό του χρήστη. Περιλαµβάνει 
προηγµένες µορφές εξατοµίκευσης και προέρχεται από µια κατηγορία 
Προσαρµοστικών Συστηµάτων που είναι γνωστή σαν ‘προσωπικοί βοηθοί’ 
(personal assistants, Mitchell et al, 1994). Παραδείγµατα τέτοιων υπηρεσιών είναι: 
η εκτέλεση εξατοµικευµένων εργασιών (όπως π.χ. η αποστολή ένος e-mail ή το 
downloading ένος συνόλου αρχείων), η εξατοµικευµένη συµπλήρωση ερωτήσεων 
(όπου το σύστηµα αναλαµβάνει να συµπληρώσει ή και να βελτιώσει τις ερωτήσεις 
που υποβάλει ένας χρήστης σε µια µηχανή αναζήτησης, ή σε µια βάση 
δεδοµένων), καθώς και οι εξατοµικευµένες διαπραγµατεύσεις (όπου το σύστηµα 
αναλαµβάνει ρόλο διαπραγµατευτή εκ µέρους του χρήστη και µπορεί για 
παράδειγµα να τον εκπροσωπεί σε online δηµοπρασίες). Η τελευταία µορφή 
υπηρεσιών υποστήριξης διεκπεραίωσης εργασιών είναι από τις πλέον εξελιγµένες 
µορφές εξατοµίκευσης και απαιτεί από πλευράς συστήµατος υψηλό βαθµό 
εκλέπτυνσης, ακρίβειας και ‘ευφυΐας’, ώστε να καταφέρει να πείσει το χρήστη ότι 
διαθέτει τις απαραίτητες διαπιστεύσεις ποιότητας, αποδοτικότητας, ακρίβειας και 
ασφάλειας και να κερδίσει την εµπιστοσύνη του. 
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1.3 Eξατοµίκευση βασισµένη σε web usage mining 

Η χρήση του web usage mining (Srivastava et al., 2000) ως τεχνολογία βάσης για 
ανάπτυξη εφαρµογών εξατοµίκευσης προτάθηκε από τους Mobasher et al. (2000) και ήδη 
το πεδίο αυτό συγκεντρώνει το έντονο ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας (Eirinaki 
& Vazirgiannis, 2004; Pierrakos et al., 2003; Mobasher, 2004), ενώ έχουν κάνει την 
εµφάνισή τους και εµπορικές εφαρµογές που παρέχουν υπηρεσίες εξατοµίκευσης 
χρησιµοποιώντας κάποια µορφή διαδικασίας web usage mining (Maurino & Fraternali, 
2002). Ένα από τα πλεονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης είναι ότι τα δεδοµένα που 
χρησιµοποιούνται σαν είσοδος, δεν αποτελούν υποκειµενικές περιγραφές από πλευράς 
χρηστών και έτσι δεν περιέχουν προκατάληψη. Παράλληλα, τα προφίλ εξάγονται (και 
ενηµερώνονται) δυναµικά από τα πρότυπα που εντοπίζονται στα δεδοµένα χρήσης, µε 
αποτέλεσµα να µην µειώνεται η απόδοση του συστήµατος µε το χρόνο, λόγω µη 
ενηµέρωσης των προφίλ. Επιπλέον, η κατασκευή των προφίλ αποκλειστικά µε βάση 
οµοιότητες ως προς το περιεχόµενο (content similarities), έχει συχνά σαν αποτέλεσµα την 
απώλεια κάποιων σηµασιολογικών συσχετίσεων µεταξύ των χρηστών ή των web 
αντικειµένων (σελίδων, προϊόντων, κλπ.). 

Το web usage mining µειώνει την ανάγκη για συγκέντρωση υποκειµενικών 
βαθµολογήσεων από πλευράς χρηστών καθώς και την καταγραφή προσωπικών 
προτιµήσεων κατά την εγγραφή (registration) καθώς στηρίζεται στη συνεχή παρατήρηση 
(observation) της συµπεριφοράς των χρηστών και την ανάλυσή της, ώστε να εξάγει 
έµµεσα προτιµήσεις, patterns, οµάδες οµοϊδεατών, κτλ. Η εξατοµίκευση που βασίζεται 
στο web usage mining ονοµάζεται observational personalization (παρατηρητική 
εξατοµίκευση).  

Οι θεµελιώδεις διεργασίες της εξατοµίκευσης σε οεριβάλλον web, περιλαµβάνουν τη 
µοντελοποίηση των web αντικειµένων (π.χ. προϊόντα ή σελίδες) και υποκειµένων 
(χρήστες), την κατηγοριοποίηση των αντικειµένων και των υποκειµένων και την 
αντιστοίχιση ανάµεσα σε αντικείµενα και/ή υποκείµενα ώστε να καθοριστούν οι 
ενέργειες που θα πρέπει να εκτελεστούν για να παραχθεί το εξατοµικευµένο αποτέλεσµα.  

Η συνολική διαδικασία της εξατοµίκευσης µε βάση δεδοµένα χρήσης (usage-based) 
διασπάται τυπικά σε δύο φάσεις. Η off-line φάση αποτελείται από την προετοιµασία των 
δεδοµένων και συγκεκριµένες εργασίες ανάκτησης. Οι εργασίες προετοιµασίας των 
δεδοµένων έχουν σαν αποτέλεσµα ένα αρχείο συνόδου server, όπου κάθε σύνοδος είναι 
µια ακολουθία από pageviews που το καθένα αντιπροσωπεύεται από ένα µοναδικό URI4. 
Στα όρια µιας συνόδου server, κάθε URI αντιστοιχείται σε ένα συγκεκριµένο χρήστη. 
Μόνο τα URIs που αντιπροσωπεύουν pageviews µε κάποια σηµασία ή σχετικότητα 
περιλαµβάνονται σε ένα αρχείο συνόδου server. Οι εργασίες usage mining µπορεί να 
αφορούν την ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης (association rules) ή σειριακών προτύπων 
(sequential patterns), τον εντοπισµό οµάδων (clusters) από pageviews/χρήστες, ή 
οποιαδήποτε άλλη µέθοδο ανακάλυψης προτύπων (pattern discovery). Στο σχήµα που 

                                                 
4 Με δεδοµένο το ότι οι servers επιτρέπουν τον ορισµό default documents και δεν χρειάζονται το καθορισµό 
ενός συγκεκριµένου scheme (http, ftp, telnet, smtp, gopher, SSL, κτλ.) για να εξυπηρετήσουν µια αίτηση, η 
διαφορά µεταξύ URL και URI είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Εξ’ ορισµού τα URΙs επιτρέπουν να καθοριστεί µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια ένας πόρος.  
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ακολουθεί (Σχήµα 2) παρουσιάζεται ενδεικτικά η off-line φάση της διαδικασίας 
εξατοµίκευσης, όπως εφαρµόζεται από τους Mobasher et al. (2000).  

 

 
Σχήµα 2. Η off-line φάση µιας διαδικασίας εξατοµίκευσης 
βασισµένης σε δεδοµένα χρήσης web που χρησιµοποιεί για 
ανακάλυψη προτύπων την τεχνική της εξαγωγής κανόνων 

συσχέτισης. 

Τα πρότυπα που εντοπίζονται χρησιµοποιούνται στην on-line φάση, ώστε να 
παρέχουν στους χρήστες εξατοµικευµένες διαµορφώσεις του website, µε βάση την 
τρέχουσα συµπεριφορά τους κατά την πλοήγηση και τις υπόλοιπες τυχόν πληροφορίες 
που έχει αποθηκεύσει η εφαρµογή για το χρήστη (ατοµικό προφίλ, ιστορικό παλαιότερων 
επισκέψεων, κλπ.). Στο σχήµα που ακολουθεί (Σχήµα 3), παρουσιάζεται η on-line φάση 
της διαδικασίας εξατοµίκευσης που εφαρµόζουν οι Mobasher et al. (2000). Σύµφωνα µε 
το σχήµα που προτείνουν, ενώ ο browser του χρήστη στέλνει HTTP αιτήσεις στο server, 
ο server κρατάει ιστορικό για την τρέχουσα σύνοδο. H µηχανή παραγωγής συστάσεων 
εξετάζει την τρέχουσα σύνοδο server, σε συνδυασµό µε τα πρότυπα που έχουν 
εντοπιστεί, ώστε να εξυπηρετεί τις αιτήσεις κάθε browser αποστέλλοντάς του το 
κατάλληλο περιεχόµενο. Οι εξατοµικευµένες διαµορφώσεις µπορεί να πάρουν τη µορφή 
προτεινόµενων συνδέσµων ή προϊόντων, στοχευµένων διαφηµίσεων (targeted 
advertisements), ή κειµένων και γραφικών που να ικανοποιούν τις προτιµήσεις των 
χρηστών.  

Η διαδικασία εξατοµίκευσης που βασίζεται σε web usage mining είναι στην ουσία 
µια διαδικασία data mining και σαν τέτοια, µπορεί σύµφωνα µε τους Pierrakos et al. 
(2003) να αναλυθεί στα παρακάτω στοιχειώδη στάδια data mining (από τις φάσεις αυτές 
µόνο η τελευταία εκτελείται σε πραγµατικό χρόνο):  

1. Συλλογή ∆εδοµένων (Data Collection): συγκεντρώνονται δεδοµένα χρήσης από 
διάφορες πηγές λαµβάνοντας υπόψη τη δοµή και το περιεχόµενό τους (τυπικές 
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πηγές δεδοµένων για µια διαδικασία web usage mining είναι οι web servers, οι 
clients, και οι proxy servers).  

2. Προεπεξεργασία ∆εδοµένων (Data Pre-processing): καθαρίζονται τα δεδοµένα 
από θόρυβο, επιλύονται ασυµβατότητες, ολοκληρώνονται και ενοποιούνται, 
ώστε να χρησιµοποιηθούν σαν είσοδος στο στάδιο της ανακάλυψης προτύπων.  

3. Ανακάλυψη Προτύπων (Pattern Discovery): ανακαλύπτεται νέα γνώση µε την 
εφαρµογή τεχνικών από το χώρο του machine learning και της στατιστικής, 
όπως το clustering, το classification, η εξόρυξη κανόνων συσχέτισης 
(association rule mining) και η ανακάλυψη σειριακών προτύπων (sequential 
pattern discovery). Τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται από τις τεχνικές 
εξατοµίκευσης αντιστοιχούν στη συµπεριφορά και τα ενδιαφέροντα των 
χρηστών. Στο στάδιο αυτό, εφαρµόζονται µέθοδοι µάθησης µε σκοπό να 
αυτοµατοποιηθεί η κατασκευή των µοντέλων χρηστών.  

4. Μετα-επεξεργασία Γνώσης (Knowledge Post-processing): αξιολογείται η γνώση 
που έχει αποκτηθεί και συνήθως παρουσιάζεται σε κάποια µορφή που είναι 
εύκολα κατανοητή στο χρήστη (αναφορές, διαγράµµατα και άλλες µορφές 
οπτικοποίησης). Ειδικά για τις ανάγκες της εξατοµίκευσης, η νεοαποκτηθείσα 
γνώση διοχετεύεται στο υποσύστηµα εξατοµίκευσης για να χρησιµοποιηθεί στον 
υπολογισµό και εφαρµογή των κατάλληλων προσαρµογών, ώστε να παραχθούν 
οι αντίστοιχες συνολικές εξατοµικευµένες διαµορφώσεις της web εφαρµογής.  

 
 

Μηχανή Παραγωγής Συστάσεων 

Συστάσεις

Browser
HTTP Server

Ενεργή Σύνοδος 
Χρήστη

Ολοκληρωµένο 
Προφίλ Χρήστη

Ολοκληρωµένα 
Προφίλ Χρήσης 

Αποθηκευµένο 
Προφίλ Χρήστη

Γνώση 
Πεδίου

 

Σχήµα 3. Η on-line φάση µιας διαδικασίας εξατοµίκευσης 
βασισµένης σε δεδοµένα χρήσης web, που στοχεύει στον 

υπολογισµό και την αποστολή εξατοµικευµένων συστάσεων. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το web mining είναι µια περιοχή που, σε σύγκριση µε το 
data mining είναι πολύ λιγότερο ώριµη. Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος είναι ότι 
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πολλά από τα θέµατα που έχουν µελετηθεί από τον ερευνητικό χώρο του data mining 
(όπως ο ορισµός του προβλήµατος και η αξιολόγηση της γνώσης που εξορύσσεται και 
που αντιµετωπίζονται σαν διακριτά στάδια της διαδικασίας data mining), να αποτελούν 
ανεξερεύνητη περιοχή για το web mining (Pierrakos et al., 2003).  

1.3.1 Συλλογή ∆εδοµένων Εισόδου 

Τα δεδοµένα που συγκεντρώνονται και χρησιµοποιούνται από µια διαδικασία 
εξατοµίκευσης διακρίνονται σε 4 κατηγορίες (Srivastava et al., 2000): 

• ∆εδοµένα περιεχοµένου. Πρόκειται για τα δεδοµένα που καταλήγουν να 
παρουσιαστούν κατάλληλα στον τελικό χρήστη. Τα δεδοµένα αυτά µπορεί να 
είναι είτε απλά κείµενα και εικόνες, είτε πιο δοµηµένα, όπως πληροφορίες που 
ανακτώνται από βάσεις δεδοµένων.  

• ∆εδοµένα δοµής. Τα δεδοµένα αυτής της κατηγορίας αφορούν στον τρόπο που 
είναι οργανωµένο το περιεχόµενο. Μπορεί να είναι είτε στοιχεία που 
χρησιµοποιούνται µέσα σε µια ιστοσελίδα (ετικέτες HTML ή XML), είτε στοιχεία 
που διασυνδέουν ένα site (υπερσύνδεσµοι).  

• ∆εδοµένα χρήσης. Περιγράφουν τη χρήση ενός website, όπως π.χ. η IP διεύθυνση 
ενός επισκέπτη, η ώρα και η ηµεροµηνία πρόσβασης, το πλήρες µονοπάτι που 
ακολουθήθηκε (αρχεία ή φάκελοι), η διεύθυνση του referrer, καθώς και όποια 
άλλα στοιχεία µπορούν να εξαχθούν από ένα αρχείο server log. Συχνά, τα 
δεδοµένα χρήσης αναφέρονται και ως δεδοµένα (τύπου) clickstream. 

• ∆εδοµένα προφίλ χρήστη. Παρέχουν πληροφορίες για τους χρήστες ενός website. 
Ένα προφίλ συνήθως περιλαµβάνει δηµογραφικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία 
σχετικά µε τα ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις του χρήστη. Τα στοιχεία αυτά είτε 
συγκεντρώνονται µέσω ερωτηµατολογίων κατά την εγγραφή του χρήστη στο 
σύστηµα, είτε προκύπτουν αναλύοντας τα log files χρήσης.  

Η συλλογή των δεδοµένων προφίλ χρήστη γίνεται είτε ρητά (explicit profiling) είτε 
έµµεσα (implicit profiling)5. Στην πρώτη περίπτωση ο χρήστης εισάγει ρητά στο σύστηµα 
τα δεδοµένα (συνήθως µέσω κάποιου ερωτηµατολογίου σε µορφή ηλεκτρονικής 
φόρµας). Με τη µέθοδο αυτή ο απόλυτος έλεγχος των δεδοµένων που γνωρίζει το 
σύστηµα για κάθε χρήστη βρίσκεται στα χέρια του ίδιου του χρήστη, αλλά πολύ συχνά τα 
δεδοµένα αυτά είναι σκόπιµα ανακριβή. Ένα άλλο πρόβληµα µε αυτή την προσέγγιση 
είναι ότι γενικά οι χρήστες του web δεν είναι πρόθυµοι να αποκαλύπτουν προσωπικά 
δεδοµένα. Σύµφωνα µε την έµµεση µέθοδο συλλογής δεδοµενων προφίλ χρήστη, το 
σύστηµα καταγράφει µε διαφανή τρόπο τη συµπεριφορά του χρήστη. Αν και τα δεδοµένα 
µπορεί να ενδιαφέρουν µια διαδικασία εξατοµίκευσης ποικίλουν, αυτό που συνήθως 
αναλύεται είναι ο τρόπος πλοήγησης και το ιστορικό κάποιων συγκεκριµένων 
(σηµαντικών για την ανάλυση) ενεργειών του χρήστη, όπως είναι οι αγορές σε ένα 
                                                 
5 ∆εδοµένα χρήστη που αφορούν κυρίως δηµογραφικά στοιχεία µπορούν να προέλθουν και από τρίτους 
(ανεξάρτητες πηγές) που διατηρούν βάσεις δεδοµένων µε τέτοια στοιχεία για διάφορους λόγους (Mulvenna & 
Buchner, 1997), αλλά πλέον υπάρχουν σηµαντικοί νοµικοί περιορισµοί για θέµατα παραβίασης του 
προσωπικού απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που απαγορεύουν τη διανοµή των 
στοιχείων αυτών.  
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ηλεκτρονικό κατάστηµα ή η παρακολούθηση µιας θεµατικής ενότητας σε ένα σύστηµα 
ηλεκτρονικής µάθησης.  

Η µέθοδος implicit profiling παράγει δυναµικά προφίλ χρηστών που ανανεώνονται 
και εµπλουτίζονται συνεχώς µε κάθε νέα επίσκεψη, ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων που χρησιµοποιείται explicit profiling, τα προφίλ είναι στατικά (ακόµα και 
όταν ο χρήστης έχει δικαίωµα πρόσβασης και επεξεργασίας του προφίλ του). Πολύ 
συχνά, τα δεδοµένα εισόδου συγκεντρώνονται χρησιµοποιώντας και τις δύο µεθόδους: σε 
πρώτη φάση χρησιµοποιείται explicit profiling για να συγκεντρωθούν δηµογραφικά 
δεδοµένα, προτιµήσεις, ανάγκες, κτλ. και στη συνέχεια εµπλουτίζονται µε δεδοµένα που 
προκύπτουν έµµεσα, καταγράφοντας και αναλύοντας τη συµπεριφορά του χρήστη. 

Τα δεδοµένα clickstream στην πλειοψηφία των περιπτώσεων συγκεντρώνονται στο 
server που βρίσκεται το website στο οποίο πλοηγείται ο χρήστης. Όλοι οι web servers 
(Apache, Microsoft IIS, IBM Websphere, BEA WebLogic κ.λ.π.) µπορούν να 
καταγραφούν σε πραγµατικό χρόνο την αλληλεπίδρασή τους µε τους clients (και πιο 
συγκεκριµένα µε τους browsers που είναι εγκατεστηµένοι στους clients) µε τη µορφή 
αρχείων log. Ένα αρχείο log καταγράφει την κίνηση και τη συµπεριφορά πλοήγησης των 
χρηστών στις σελίδες ενός δικτυακού τόπου. Πιο συγκεκριµένα, κάθε φορά που ο web 
server εξυπηρετεί µια αίτηση, µια νέα εγγραφή προστίθεται στο αρχείο log µε 
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το τι ζητήθηκε, πότε, από ποιόν, σε ποια σελίδα 
βρισκόταν ο χρήστης όταν το ζήτησε (πεδίο referrer), το εάν η αίτηση εξυπηρετήθηκε µε 
επιτυχία ή υπήρχαν προβλήµατα από την πλευρά του server, και ένα σύνολο από 
επιπλέον στοιχεία που εξαρτώνται από τις ρυθµίσεις του server και τη µορφοποίηση των 
αρχείων log που κρατάει.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις, τα δεδοµένα clickstream ενδέχεται να συγκεντρώνονται σε 
επίπεδο client, είτε µε τη χρήση ενός αποµακρυσµένου πράκτορα, είτε µε την 
τροποποίηση του πηγαίου κώδικα του browser στον client, εφόσον βέβαια έχει 
εξασφαλισθεί η συναίνεση του χρήστη. Η συλλογή δεδοµένων µε αυτό τον τρόπο, λύνει 
το πρόβληµα της αναγνώρισης και πιθανής ανακατασκευής των συνόδων του χρήστη, και 
αυτό κάνει τη συγκεκριµένη µέθοδο να πλεονεκτεί σε σχέση µε τη συλλογή δεδοµένων 
σε επίπεδο server. Tο µεγάλο µειονέκτηµά της είναι ότι παρέχει στοιχεία που αφορούν τη 
συµπεριφορά ενός µόνο χρήστη (ή στην καλύτερη περίπτωση ενός µικρού αριθµού 
χρηστών που χρησιµοποιούν το ίδιο PC και το συγκεκριµένο τροποποιηµένο browser6) 
σε συνδυασµό µε την απαίτηση για αποδοχή και συγκατάθεση του χρήστη στο να 
χρησιµοποιήσει έναν browser που καταγράφει κάθε πράξη του.  

Η συλλογή δεδοµένων ckickstream σε επίπεδο proxy server (διακοµιστής 
διαµεσολάβησης), αναφέρεται στην καταγραφή της συµπεριφοράς µιας οµάδας χρηστών 
που συνδέονται µε ένα συγκεκριµένο proxy server, στο σύνολο των websites που 
επισκέπτονται. Η µέθοδος αυτή δεν καταφέρνει να επιλύσει τα προβλήµατα πληρότητας 

                                                 
6 Τέτοιου είδους browsers παρέχουν ενισχυµένες δυνατότητες σε σχέση µε τους συµβατικούς, καθώς µπορούν 
να µεταδώσουν σε µία κεντρική βάση δεδοµένων συγκεκριµένες πληροφορίες που αφορούν την πλοήγηση των 
χρηστών στα διάφορα websites (όπως το Alexa, www.alexa.com). Oι χρήστες όµως είναι ιδιαίτερα 
επιφυλακτικοί σε ότι αφορά στην χρήση τροποποιηµένων browsers, γεγονός που περιορίζει αρκετά τη διάδοσή 
τους. 
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των δεδοµένων που καταγράφονται, τα οποία προέρχονται από τα ενδιάµεσα σχήµατα 
caching. Για παράδειγµα, όταν ο proxy server δεν διαθέτει τοπικά µια σελίδα που του 
ζητήθηκε, τη ζητάει µε τη σειρά του από τον αντίστοιχο web server, αλλά στο αρχείο log 
του web server η αίτηση ‘χρεώνεται’ στον proxy server και απαιτούνται επιπλέον 
συνεννοήσεις, επεξεργασία και χρόνος για να εντοπιστεί (εφόσον είναι δυνατό) ο client 
που ζήτησε τη σελίδα από τον proxy.  

Μοντέλο χρήστη 

Στο χώρο του data mining, ένα µοντέλο είναι µια περιγραφή υψηλού επιπέδου που 
συνοψίζει µια µεγάλη συλλογή δεδοµένων και περιγράφει τα πιο σηµαντικά 
χαρακτηριστικά της (Hand et al., 2001). Η µοντελοποίηση χρήστη (user modelling) είναι 
µια ώριµη επιστηµονική περιοχή που έχει ενσωµατώσει έρευνα άνω των 20 ετών. Το 
σύνολο τεχνικών µοντελοποίησης χρήστη που έχουν µελετηθεί σε βάθος και έχουν 
αξιολογηθεί στην πράξη (Fink et al, 1996) είναι ευρύ και αφορά τόσο σε µοντελοποίηση, 
όσο και σε ανάλυση των µοντέλων χρήστη, ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα και νέα 
γνώση που θα τα εµπλουτίσει. Τυπικά παραδείγµατα τέτοιων τεχνικών αποτελούν οι 
Bayesian ή πιθανοτικές, οι βασισµένες σε κανόνες, τα νευρωνικά δίκτυα, οι βασισµένες 
σε στερεότυπα και οι επαγωγικοί κανόνες. 

Ενώ στον παραδοσιακό σχεδιασµό του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης το 
αποτέλεσµα είναι ένα και µοναδικό περιβάλλον, που καθορίζεται κατά το χρόνο 
σχεδίασης, η µοντελοποίηση χρήστη για προσαρµοστική αλληλεπίδραση διαθέτει ένα 
σύνολο από µοντέλα και κανόνες που διαµορφώνουν το περιβάλλον αλληλεπίδρασης 
κατά το χρόνο εκτέλεσης (online). Όταν υλοποιείται ένα σύστηµα, οι σχεδιαστές 
αποφασίζουν τα χαρακτηριστικά του χρήστη που θα φυλάσσονται στο µοντέλο του, 
καθώς και τις παραλλαγές του συστήµατος µε το σύνολο των κανόνων που θα τις 
καθορίζουν. Το µοντέλο χρήστη επιτρέπει το συνδυασµό της γνώσης για τον τρέχοντα 
χρήστη µε το πεδίο της εφαρµογής, τη συγκεκριµένη εργασία ή άλλα µοντέλα ώστε να 
καταλήξει σε νέα συµπεράσµατα.  

Το µοντέλο (ή προφίλ) χρήστη παίζει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία εξατοµίκευσης, 
καθώς επάνω του στηρίζονται οι τεχνικές που τελικά καθορίζουν το τι και πώς θα 
προσαρµοστεί, ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα κάθε χρήστης. Ένα προφίλ χρήσης 
περιέχει όλα όσα γνωρίζει το σύστηµα για το χρήστη. Αρχικοποιείται είτε µε εξ’ ορισµού 
τιµές, είτε συγκεντρώνοντας ρητά στοιχεία από το χρήστη, ενώ στη συνέχεια συντηρείται 
από το σύστηµα. Στις περιπτώσεις των προσαρµοστικών εφαρµογών, το µοντέλο 
εµπλουτίζεται µε τη νέα γνώση που αποκτά το σύστηµα από την αλληλεπίδρασή του µε 
το χρήστη. Οι ενέργειες του χρήστη και τα γεγονότα που συµβαίνουν σε διάφορα 
σηµασιολογικά επίπεδα (ανάλογα µε τη συγκεκριµένη εφαρµογή), όπως π.χ. τα mouse-
clicks, η ολοκλήρωση µιας εργασίας, ή η αναζήτηση βοήθειας, είναι πληροφορίες που 
ενδέχεται να καταγράφονται σε ένα προφίλ χρήστη. Μια µηχανή ανάλυσης συνδυάζει το 
προφίλ χρήστη µε άλλα µοντέλα του συστήµατος µε σκοπό να καταλήξει σε ‘νέα γνώση’ 
σχετικά µε το χρήστη και, είτε να ενηµερώσει το προφίλ του µε τα νέα δεδοµένα, είτε να 
πυροδοτήσει µια ενέργεια από πλευράς εφαρµογής (π.χ. να προτείνει ένα web 
αντικείµενο στο χρήστη). 
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1.3.2 Προεπεξεργασία δεδοµένων 

Το προαπαιτούµενο βήµα για οποιοδήποτε τύπο usage mining είναι η αναγνώριση ενός 
συνόλου από συνόδους server στα ακατέργαστα δεδοµένα χρήσης. Στην ιδανική 
περίπτωση, κάθε σύνοδος server παρέχει ακριβή απολογισµό του ποιος είχε πρόσβαση 
στο website, ποιες σελίδες ζητήθηκαν και µε ποια σειρά, καθώς και για πόσο χρόνο 
παρέµεινε σε κάθε σελίδα. Η προ-επεξεργασία περιλαµβάνει τη µετατροπή της 
πληροφορίας χρήσης, περιεχοµένου και δοµής που περιέχεται στις διάφορες διαθέσιµες 
πηγές δεδοµένων, σε ποικίλες αφαιρετικές µορφές αναπαράστασης (data abstractions) και 
περιλαµβάνει τα εξής στάδια (Cooley, 2000; Cooley et al., 1999): καθαρισµός δεδοµένων 
(data cleaning), αναγνώριση χρηστών/συνόδων (user/session identification), αναγνώριση 
pageviews (pageview identification), συµπλήρωση µονοπατιού (path completion) και 
αναγνώριση επεισοδίων (episode identification). Σηµειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο 
µια διαδικασία εξατοµίκευσης να εκτελεί αναγκαστικά όλα τα στάδια που 
προαναφέρθηκαν καθώς ανάλογα µε την περίπτωση και το είδος των υπηρεσιών που θα 
παρέχει, το περιεχόµενο και τη δοµή του website στο οποίο εφαρµόζεται αλλά και το 
ακριβές σενάριο πρόσβασης, κάποια στάδια ενδέχεται να παραλείπονται. Για 
παράδειγµα, τόσο η συµπλήρωση µονοπατιού, όσο και η αναγνώριση των επεισοδίων 
είναι προαιρετικά στάδια.  

Καθώς αλλάζουν οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την παράδοση του 
περιεχοµένου web στους χρήστες του, αντίστοιχες αλλαγές συµβαίνουν και στις 
προκλήσεις της προ-επεξεργασίας. Τόσο τα εργαλεία από πλευράς client (browsers), όσο 
και αυτά από πλευράς server, έχουν περάσει από πολλές γενιές βελτιώσεων από την 
εµφάνιση του web. Έτσι, ενώ καθένα από τα βασικά βήµατα της προ-επεξεργασίας 
παραµένει σταθερό, έχει αλλάξει δραµατικά η δυσκολία και η πολυπλοκότητά τους, 
καθώς τα websites δεν περιορίζονται πλέον στο να χρησιµοποιούν απλή HTML που 
εξυπηρετείται από έναν απλό server, αλλά περιλαµβάνουν δυναµικά scripts που 
παράγονται από εκλεπτυσµένους content servers (servers περιεχοµένου) και εργαλεία 
εξατοµίκευσης.  

1.3.3 Τεχνικές Ανακάλυψης Προτύπων 

Το αρχείο session που παράγεται κατά το στάδιο της προεπεξεργασίας δεδοµένων, 
διοχετεύεται σαν είσοδος σε µια ποικιλία αλγορίθµων και τεχνικών ανάκτησης 
δεδοµένων, που προέρχονται είτε από το χώρο της στατιστικής, είτε από το χώρο της 
µηχανικής µάθησης (machine learning). Οι τεχνικές που εφαρµόζονται σε αυτό το στάδιο 
µε σκοπό την ανακάλυψη προτύπων για εφαρµογές προγνωστικού web usage mining 
(όπως η εξατοµίκευση), περιλαµβάνουν το clustering, το classification, την εξόρυξη 
κανόνων συσχέτισης και την ανακάλυψη σειριακών προτύπων.  

Η φάση της προεπεξεργασίας (που προηγήθηκε) έχει σαν αποτέλεσµα ένα σύνολο 
{ }npppP ,...,, 21= , από n pageviews και ένα σύνολο { }mtttT ,...,, 21= , από m συναλλαγές 

χρήστη, όπου κάθε Tti ∈  είναι ένα υποσύνολο του P. Κάθε συναλλαγή t ορίζεται στη 
γενική περίπτωση, σαν µια ακολουθία µήκους l από ταξινοµηµένα ζεύγη της µορφής 
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( )( ) ( )( ) ( )( )t
l

t
l

tttt pwppwppwpt ,,...,,,, 2211= , όπου κάθε j
t
i pp =  για κάποιο { }nj ,...,2,1∈  

και ( )t
ipw  είναι το βάρος που έχει συσχετιστεί µε το pageview tp1  στη συναλλαγή t 

(Mobasher, 2004).  
Με δεδοµένο ένα σύνολο συναλλαγών της µορφής που περιγράφηκε, µπορεί να 

εφαρµοστεί µια ποικιλία από unsupervised τεχνικές ανακάλυψης γνώσης, µε σκοπό τον 
εντοπισµό προτύπων. Τεχνικές όπως το clustering των συναλλαγών (ή των συνόδων) 
µπορούν να εντοπίσουν ενδιαφέρουσες  οµάδες χρηστών. Άλλες τεχνικές, όπως το 
clustering των pageviews, η εξόρυξη κανόνων συσχέτισης και η ανακάλυψη σειριακών 
προτύπων, µπορούν να εντοπίσουν σηµαντικές σχέσεις µεταξύ αντικειµένων µε βάση τα 
πλοηγητικά πρότυπα των επισκεπτών ενός website. Στις περιπτώσεις του clustering και 
της εξόρυξης κανόνων συσχέτισης, σε γενικές γραµµές, δεν λαµβάνεται υπόψη η σειρά 
των pageviews ( ){ }1,1|pt

i =≤≤= t
it pwlis . Για την περίπτωση των σειριακών προτύπων, 

θα πρέπει να διατηρείται η ακριβής διάταξη των pageviews εντός των συναλλαγών, ώστε 
να αναπαραστασθούν µε ακρίβεια τα πλοηγητικά πρότυπα των χρηστών.  

Clustering 

Το clustering (συσταδοποίηση) είναι η τεχνική µε την ευρύτερη χρήση στο χώρο της 
ανακάλυψης προτύπων (pattern discovery). Ορίζεται ως η διαδικασία οµαδοποίησης των 
δεδοµένων ενός αρχικού συνόλου σε κλάσεις ή clusters, µε τρόπο ώστε τα αντικείµενα 
που ανήκουν στο ίδιο cluster να έχουν µεγάλη οµοιότητα µεταξύ τους, αλλά να 
διαφέρουν σηµαντικά από τα αντικείµενα που ανήκουν σε διαφορετικά clusters7. 
Σύµφωνα µε τους Han & Kamber (2001), διακρίνονται τρεις βασικές κατηγορίες 
µεθόδων clustering: 

• Μέθοδοι διαχωρισµού (partitioning methods): δηµιουργoύν k οµάδες από ένα 
δεδοµένο αρχικό σύνολο n αντικειµένων µε κάθε οµάδα να αντιπροσωπεύει ένα 
cluster και να ικανοποιούνται οι εξής δύο συνθήκες: (α) κάθε cluster περιέχει 
τουλάχιστον ένα αντικείµενο και (β) κάθε αντικείµενο ανήκει σε ένα µόνο cluster.  

• Ιεραρχικές µέθοδοι (hierarchical methods): διασπούν το αρχικό σύνολο 
δεδοµένων δηµιουργώντας µια ιεραρχική δοµή από clusters και διακρίνονται σε 
agglomerative (bottom-up) ή divisive (top-down) ανάλογα µε τον τρόπο που 
γίνεται η διάσπαση.   

• Μέθοδοι βασισµένες σε µοντέλα (model-based methods): υποθέτουν ότι καθένα 
από τα clusters περιγράφεται από ένα µαθηµατικό µοντέλο και εντοπίζουν τα 
αντικείµενα που ανήκουν σε κάθε cluster, ώστε να ικανοποιούν το αντίστοιχο 
µοντέλο. Πολύ συχνά, οι τεχνικές clustering αυτής της κατηγορίας χρησιµοποιούν 
στατιστικές µεθόδους ή νευρωνικά δίκτυα. 

Στα πλαίσια της εξατοµίκευσης διακρίνουµε δύο περιπτώσεις χρήσης του clustering: 
για το σχηµατισµό clusters σελίδων (ή web αντικειµένων, γενικότερα) και το σχηµατισµό 

                                                 
7 Όπως αναφέρουν οι Han & Kamber (2001), τα αντικείµενα οµαδοποιούνται σε clusters µε βάση τον κανόνα 
του “maximizing the intraclass similarity and minimizing the interclass similarity” δηλ. της µεγιστοποίησης της 
οµοιότητας εντός κλάσης και ελαχιστοποίησης της οµοιότητας µεταξύ διαφορετικών κλάσεων.  
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clusters χρηστών. Σελίδες που αντιµετωπίζονται µε παρόµοιο τρόπο από τους χρήστες ή 
περιέχουν παρόµοιο περιεχόµενο και αντίστοιχα, χρήστες που εµφανίζουν παρόµοια 
πλοηγητική συµπεριφορά οµαδοποιούνται στο ίδιο cluster. Για το πεδίο εφαρµογής που 
εξετάζουµε είναι απαραίτητο να επιλέγονται τεχνικές που επιτρέπουν την 
αλληλοεπικάλυψη των clusters (overlapping), καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις ένα 
χρήστης ή µια σελίδα ανήκουν σε περισσότερα από ένα clusters. Σε πολλές περιπτώσεις 
το clustering χρησιµοποιείται σαν το προκαταρκτικό στάδιο που διασπά το αρχικό 
σύνολο δεδοµένων σε υποσύνολα, ώστε στη συνέχεια να εφαρµοστεί στα υποσύνολα 
αυτά κάποια άλλη τεχνική ανακάλυψης προτύπων.  

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει µια σύνοψη των αλγορίθµων clustering που έχουν 
χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια του web usage mining, αναφέροντας τα µειονεκτήµατα και 
τα πλεονεκτήµατα κάθε προσέγγισης. 

 
Αλγόριθµος Εφαρµογή Μέθοδος 

clustering 
Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Leader 
(Hartigan, 
1975) 

Clustering συνόδων 
χρήστη (Yan et 
al.,1996) 

∆ιαχωρισµού Αυξητικός 
Ποιοτικά clusters 

Εξαρτηµένος από 
τη διάταξη 

PageGather 
(Perkowitz & 
Etzioni, 1998) 

Σύνθεση σελίδας 
δείκτη (Perkowitz & 
Etzioni, 2000) 

∆ιαχωρισµού Επικαλυπτώµενα 
clusters 
Κάθε cluster είναι 
ένα έµµεσο 
πρότυπο 
συµπεριφοράς 

Υπολογιστικά 
ακριβός 

EM (Dempster 
et al., 1977) 

Clustering συνόδων 
χρήστη που 
αναπαριστώνται από 
αλυσίδες Markov 
(Cadez et al., 2000; 
Anderson et al., 
2001) 

∆ιαχωρισµού Ικανοποιητική 
µνήµη 
Άριστο 
πιθανολογικό 
υπόβαθρο 

Υπολογιστικά 
ακριβός 

Fuzzy c 
clustering 
(Bezdek,1981) 
(Nasraoui et 
al., 1999) 

Clustering συνόδων 
χρήστη (Joshi & 
Joshi,2000; 
Nasraoui et al., 
1999) 

∆ιαχωρισµού 
Fuzzy 
Clustering 

Επικαλυπτώµενα 
clusters 

Σχεδιασµός 
λειτουργίας 
οµαδοποίησης 

BIRCH (Zhang 
et al., 1996) 

Clustering συνόδων 
χρήστη (Fu et al., 
1999) 

Ιεραρχικό Αυξητικός 
Ικανοποιητικός 
για δεδοµένα 
υψηλής διάστασης 

Εξαρτηµένος από 
τη διάταξη 
∆ηµιουργία 
αφύσικων clusters 

Autoclass 
(Hanson et al., 
1991) 

Clustering συνόδων 
χρήστη (Paliouras et 
al., 2000) 

Βασισµένο 
στο µοντέλο 

Άριστο 
πιθανολογικό 
υπόβαθρο 
Υψηλής ποιότητας 
clusters 

Υπολογιστικά 
ακριβός 
Απαίτηση 
προηγούµενων 
υποθέσεων 
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Self-
Organizing 
Maps 
(Kohonen, 
1997) 

Clustering συνόδων 
χρήστη (Paliouras et 
al., 2000) 

Βασισµένο 
στο µοντέλο 

Οπτικοποίηση 
δεδοµένων 
υψηλής διάστασης 

Προεπεξεργασία 
και 
κανονικοποίηση 
των δεδοµένων 
Εκ των προτέρων 
καθορισµός του 
αριθµού των 
clusters 

COBWEB 
(Fisher, 1987) 

Clustering συνόδων 
χρήστη (Paliouras et 
al., 2000) 

Βασισµένο 
στο µοντέλο 

Αυξητικός 
Χαρακτηρισµός 
clusters 

Εξαστηµένος από 
τη διάταξη 

ITERATE 
(Biswas et al., 
1998) 

Clustering συνόδων 
χρήστη (Paliouras et 
al., 2000) 

Βασισµένο 
στο µοντέλο 

Ανεξάρτητος 
διάταξης 

Μη αυξητικός 
Μη βαθµωτός 

 
Πίνακας 1. Αλγόριθµοι clustering που χρησιµοποιούνται στο web 

usage mining (Pierrakos et al., 2003). 

Classification 

Αντίθετα µε το clustering, ο στόχος του classification (κατηγοριοποίηση) είναι η 
αντιστοίχιση αντικειµένων σε κάποια από τις κλάσεις ενός συνόλου προκαθορισµένων 
κλάσεων. Αυτό γίνεται εντοπίζοντας τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που 
διαφοροποιούν τις κλάσεις, µε βάση ένα σύνολο από αντικείµενα που έχουν ήδη 
αντιστοιχηθεί στις κλάσεις και δίνονται σαν είσοδος στo classification (αντικείµενα, στο 
πεδίο της εξατοµίκευσης στο web, µπορεί να είναι οι χρήστες ή οι σελίδες). Για το λόγο 
αυτό, το classification ανήκει στην κατηγορία του supervised learning (επιβλεπόµενη 
µάθηση), καθώς χρειάζεται ένα σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης (training data set) για να 
µπορέσει να αναγνωρίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε κλάσης και στη συνέχεια να 
ταξινοµήσει τα νέα αντικείµενα µε βάση τις τιµές τους στα χαρακτηριστικά αυτά. Η 
πληροφορία που προσφέρει το classification παρέχει καλύτερη κατανόηση των 
δεδοµένων που είναι ήδη διαθέσιµα, καθώς και προβλέψεις για το πώς θα 
‘συµπεριφερθούν’ τα νέα αντικείµενα (µε βάση την κλάση στην οποία αντιστοιχούνται).  

Στο πεδίο του web usage mining το classification χρησιµοποιείται ευρέως στη 
µοντελοποίηση της συµπεριφοράς των χρηστών και των χαρακτηριστικών των σελίδων 
µε βάση προκαθορισµένα σύνολα χρηστών και σελίδων αντίστοιχα. Σε γενικές γραµµές, 
η χρήση του classification για σκοπούς εξατοµίκευσης είναι περιορισµένη σε σύγκριση 
µε το clustering, καθώς χρειάζεται προκαθορισµένες κλάσεις και δεδοµένα εκπαίδευσης. 
Στο περιβάλλον του web, όπου τα δεδοµένα αλλάζουν δυναµικά, οι προκαθορισµένες 
κατηγοριοποιήσεις είναι πολύ περιοριστικές. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει µια σύνοψη των 
αλγορίθµων classification που έχουν χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια του web usage mining, 
αναφέροντας τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα κάθε προσέγγισης. 
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Αλγόριθµος Εφαρµογή Μέθοδος 
classification 

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

HCV (Wu, 
1993) 

Εξαγωγή κανόνων 
που 
αντιπροσωπεύουν τα 
ενδιαφέροντα του 
χρήστη (Ngu & Wu, 
1997) 

Κανόνες 
απόφασης 

Συµπαγείς 
κανόνες 

∆εν µπορεί να 
αντιµετωπίσει το 
θόρυβο 

Προβλήµατα µε 
συνεχόµενα 
γνωρίσµατα 

CDL4 (Shen, 
1996) 

Εξαγωγή κανόνων 
που 
αντιπροσωπεύουν τα 
ενδιαφέροντα του 
χρήστη (Jording, 
1999) 

Κανόνες 
απόφασης 

Γρήγορος, 
Αυξητικός 

Πολύπλοκοι 
κανόνες 

RIPPER 
(Cohen, 1995) 

Πρόβλεψη σελίδας 
ενδιαφέροντος 
(Chan, 1999) 

Κανόνες 
απόφασης 

∆υνατότητα 
παροχής 
επεξηγήσεων  

Υπολογιστικά 
ακριβός 

C4.5 (Quinlan, 
1993); CART 
(Breiman et 
al., 1984) 

Πρόβλεψη σελίδας 
ενδιαφέροντος  

(Chan, 1999) 

∆έντρα 
απόφασης 

Ευέλικτος, 
διαθέσιµη 
υλοποίηση 

∆ιαβάθµιση µε 
δεδοµένα υψηλής 
διάστασης  

Naive 
Bayesian 
classification 
(Duda and 
Hart, 1973) 

Πρόβλεψη σελίδας 
ενδιαφέροντος 
(Chan, 1999) 

Bayesian 
classification 

Γρήγορος, 
Βαθµωτός 

Παραδοχή 
ανεξαρτησίας 
γνωρισµάτων 

Rough Set 
Theory 

Ταξινόµηση 
συνόδων µε βάση 
µια έννοια 
(Maheswari et al., 
2001) 

Rough Set 
Theory 

Αντιµετώπιση 
θορύβου και 
ανακρίβειας 

Υπολογιστικά 
ακριβός 

 

Πίνακας 2. Αλγόριθµοι classification που χρησιµοποιούνται στο 
web usage mining (Pierrakos et al., 2003). 

Εξόρυξη κανόνων συσχέτισης 

Οι συσχετίσεις (associations) αναπαριστούν σχέσεις ανάµεσα σε στοιχεία που 
εντοπίζονται ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια ενός γεγονότος (όπως π.χ. προϊόντα σε µια 
αγοραστική συναλλαγή ή pageviews σε µια σύνοδος χρήστη). Μια συσχέτιση έχει 
συνήθως τη µορφή ενός κανόνα συσχέτισης (association rule) A⇒B, ο οποίος 
υποδηλώνει µια σχέση εξάρτισης ανάµεσα στα δύο (ξένα) σύνολα στοιχείων (itemsets) Α 
και Β. Οι κανόνες συσχέτισης χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της πιθανότητας να 
συµβεί το Β, µε δεδοµένο το ότι συνέβη το Α (Agrawal & Srikant, 1994). Η επιλογή ενός 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

   ∆ιδακτορική ∆ιατριβή   Ρήγκου Μαρία    
 
 

   44  Κεφάλαιο 1 
 

   

   
 

   

   

 

   

       
 

κανόνα συσχέτισης και η αποτίµησή του ως ενδιαφέροντα εξαρτάται από τις τιµές των 
µεγεθών support (συχνότητα εµφάνισης του itemset AUB στην αρχική συλλογή) και 
confidence (την υπο-συνθήκη προβλεψιµότητα του Β µε δεδοµένο το Α). Ο πλέον 
δηµοφιλής αλγόριθµος για την ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης είναι ο Apriori (Agrawal 
& Srikant, 1994), ενώ οι Hipp et al. (2000) παρουσιάζουν µια συγκριτική ανάλυση ενός 
συνόλου αλγορίθµων που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό. 

Η τεχνική της εξόρυξης κανόνων συσχέτισης δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη σε 
εφαρµογές εξατοµίκευσης καθώς περιορίζεται στο να προβλέπει την αµέσως επόµενη 
σελίδα που ενδιαφέρει το χρήστη. Τέτοιου είδους προβλέψεις όµως είναι πολύ πιο 
αποτελεσµατικές όταν εµπεριέχουν και την έννοια της χρονικής αλληλουχίας, κάτι που 
δεν ενσωµατώνουν οι απλοί κανόνες συσχέτισης. Αυτός είναι και ο λόγος που περιορίζει 
τη χρήση τους στο χώρο του web usage mining και κατ’ επέκταση στην εξατοµίκευση σε 
περιβάλλον web.  

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει µια σύνοψη των αλγορίθµων ανακάλυψης κανόνων 
συσχέτισης που έχουν χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια του web usage mining, αναφέροντας 
τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα κάθε προσέγγισης. 

 
Αλγόριθµος Εφαρµογή Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

ARHP (Han et 
al., 1997) 

Clustering συνόδων (Mobasher 
et al., 1996) 

Ικανοποιητική για 
δεδοµένα πολλών 
διαστάσεων 

Πρόβληµα συχνά 
εµφανιζόµενου 
στοιχείου8 

Bayesian 
Networks 

Προσωπικά µοντέλα χρήστη, 
σύµφωνα µε ταξονοµικές 
σχέσεις µεταξύ των θεµατικών 
(Schwarzkopf, 2001) 

Προσωπικά µοντέλα, 
βασισµένα σε στερεότυπα 
(Ardissono & Torasso, 2000) 

Άριστο πιθανολογικό 
υπόβαθρο 

Επεκτασιµότητα 

 

Πίνακας 3. Αλγόριθµοι εξόρυξης κανόνων συσχέτισης που 
χρησιµοποιούνται στο web usage mining (Pierrakos et al., 2003). 

Ανακάλυψη σειριακών προτύπων 

H ανακάλυψη σειριακών προτύπων (sequential pattern discovery) αποτελεί µια επέκταση 
της τεχνικής εξόρυξης κανόνων συχέτισης, που ενσωµατώνει στον εντοπισµό των 
προτύπων την έννοια του χρόνου (σε αυτό το πλαίσιο, ένα πρότυπο (pattern) είναι µια 
ταξινοµηµένη λίστα από σύνολα web αντικειµένων). Σύµφωνα µε τους (Agrawal & 
Srikant, 1995), “..µε δεδοµένη µια βάση δεδοµένων µε ακολουθίες, όπου κάθε ακολουθία 
                                                 
8 Τα στοιχεία που εµφανίζονται µαζί µε µεγάλη συχνότητα στην αρχική συλλογή, θα εµφανίζοντια µαζί και σε 
πολλούς από τους κανόνες που θα προκύψουν, οδηγώντας σε παραλλαγές της ίδιας συσχέτισης και συνεπώς σε 
πλεονασµό δεδοµένων (data redundancy).  



   

 

   

   
 

   

   

 

   

   Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Εξατοµίκευσης
βασισµένοι σε Εξόρυξη Γνώσης από ∆εδοµένα Χρήσης Web

   

 
 

   H Εξατοµίκευση στο web  45 
 

   

   
 

   

   

 

   

       

είναι µια λίστα από συναλλαγές ταξινοµηµένες µε βάση το χρόνο και µε κάθε συναλλαγή να 
αποτελείται από ένα σύνολο αντικειµένων, βρες όλα τα σειριακά πρότυπα µε ένα ελάχιστο 
όριο στο support (που καθορίζεται από το χρήστη), όπου support είναι ο αριθµός των 
ακολουθιών δεδοµένων που περιέχουν το πρότυπο”. Για τις περιπτώσεις που εξετάζουµε, 
το ρόλο της συναλλαγής παίζει η σύνοδος χρήστη (που συνήθως ταυτίζεται µε µια 
επίσκεψη) και το ρόλο των αντικειµένων, παίζουν οι σελίδες (pageviews) που 
επισκέπτονται οι χρήστες στη διάρκεια µιας συνόδου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4) παρουσιάζεται µια σύνοψη των αλγορίθµων 
ανακάλυψης σειριακών προτύπων που έχουν χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια διαδικασιών 
web usage mining για παροχή υπηρεσιών εξατοµίκευσης.  

 
Αλγόριθµος Εφαρµογή Μέθοδος 

ανακάλυψης 
σειριακών 
προτύπων 

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Spiliopoulou 
et al., 1999 

Εξαγωγή σειριακών 
κανόνων 
(Spiliopoulou et al., 
1999) 

Ντετερµινιστική Βαθµωτός 

Πρότυπα µε 
σηµασία 

Ηµιαυτόµατη 
διαδικασία 

Paliouras et 
al., 2000 

Clustering 
µονοπατιών 
πλοήγησης 
(Paliouras et al., 
2000) 

Ντετερµινιστική Απλός 

Πρότυπα µε 
σηµασία 

Περιορισµένη, 
πρώτης-τάξης 
αναπαράσταση 
των προτύπων 

CAPRΙ Ανακάλυψη 
προσωρινά 
ταξινοµηµένων 
προτύπων 
πλοήγησης 

Ντετερµινιστική Βαθµωτός 

Πρότυπα µε 
σηµασία 

Απαίτηση 
πολύπλοκης 
εισόδου 

Borges & 
Levene, 
1999 

Εξαγωγή προτύπων 
πλοήγησης από 
συνόδους χρηστών 
(Borgew & Lavene, 
1999) 

Στοχαστική Αυτόµατη 
παραγωγή 
µονοπατιών 
πλοήγησης 

Απαίτηση 
ευριστικών 
λύσεων για 
βελτίωση της 
εξόδου 

Μοντέλα 
Markov 

Πρόβλεψη 
συνδέσµων 
(Bestavros, 1995; 
Sarukkai, 2000; 
Zhu, 2001; 
Anderson et al., 
2001; Albrecht et 
al., 1999; Zukerman 
et al., 1999; Pitkow 
& Pirolli, 1999) 

Στοχαστική Άριστο 
µαθηµατικό 
υπόβαθρο 

Αυτόµατη 
παραγωγή 
µονοπατιών 
πλοήγησης 

Μοντέλα 
δύσκολα στην 
ερµηνεία 

Υπολογιστικά 
ακριβός 

 
Πίνακας 4. Αλγόριθµοι ανακάλυψης σειριακών προτύπων που 
χρησιµοποιούνται στο web usage mining (Pierrakos et al., 2003). 
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Θεωρώντας ότι ένα γενικότερο παράδειγµα σειριακού προτύπου έχει τη µορφή 
),)(( BAC , όπου Α, Β και C είναι pageviews ενός website. Αυτό που δηλώνει το 

συγκεκριµένο σειριακό πρότυπο είναι ότι οι χρήστες που επισκέπτονται τη σελίδα C 
ζητούν στη συνέχεια να δουν τις σελίδες A και Β. Αυτό δε σηµαίνει αναγκαστικά ότι η 
σελίδα Α θα ζητηθεί αµέσως µετά τη C και η Β αµέσως µετά την Α, αλλά είναι πιθανό να 
παρεµβληθούν άλλες σελίδες µεταξύ των συγκεκριµένων αιτήσεων. Το π΄ροτυπο 
ουσιαστικά δηλώνει ότι θα ζητηθεί η Α, κάποια στιγµή µετά τη C και κάποια στιγµή 
αργότερα θα ζητηθεί και η B. Οι περισσότερες υλοποιήσεις της τεχνικής ανακάλυψης 
σειριακών προτύπων βασίζονται σε αλγόριθµους που µοιάζουν µε τον Apriori (Han & 
Kamber, 2001), καθώς και σε µοντέλα Markov (Zukerman et al, 1999) (Pierrakos et al., 
2003). Ειδικά για τις περιπτώσεις που εξετάζουµε δεδοµένα τύπου log, ένας αλγόριθµος 
που χρησιµοποιείται συχνά είναι ο Maximal Forward (MF) reference (Chen et al., 1996) 
που στηρίζεται στην έννοια της αλληλουχίας των σελίδων που επισκέφθηκε ένας χρήστης 
στη διάρκεια µιας επίσκεψης, µέχρι την πρώτη του οπισθοδρόµηση (back-tracking).  

1.3.4 Μετα-επεξεργασία Γνώσης: από τα Πρότυπα στην Εξατοµίκευση 

Στην πλειοψηφία των συστηµάτων που εφαρµόζουν µια διαδικασία web usage mining, 
εκτελείται µια φάση µετα-επεξεργασίας γνώσης, κατά την οποία τα πρότυπα που έχουν 
εντοπιστεί φιλτράρονται και αναλύονται µε σκοπό να υποστηρίξουν τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των ειδικών (συνήθως πρόκειται για website administrators), που 
αναλαµβάνουν και την ευθύνη να δράσουν κατάλληλα, µε βάση τα αποτελέσµατα. Σε 
κάποιες περιπτώσεις, οι αποφάσεις που λαµβάνονται ενδέχεται να αφορούν την 
εξατοµίκευση συγκεκριµένων υπηρεσιών web, αλλά ακόµα και τότε, το web usage 
mining δεν αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της γενικότερης διαδικασίας εξατοµίκευσης. 
Οι προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί προς την κατεύθυνση της µετα-επεξεργασίας 
γνώσης, περιλαµβάνουν τις εξής: παραγωγή αναφορών (που συνήθως περιλαµβάνουν 
στατιστικές αναλύσεις των αποτελεσµάτων), οπτικοποίηση (που στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων αναπαριστά τα πλοηγητικά µονοπάτια σε µορφή γράφου) και µηχανισµούς 
ερωτήσεων τύπου SQL (που χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό κανόνων στα πρότυπα 
πλοήγησης). Σε όλες αυτές τις µεθοδολογίες µετα-επεξεργασίας, η απαίτηση της 
χειρονακτικής επεξεργασίας της παραγόµενης νέας γνώσης εισάγει καθυστερήσεις και 
απώλεια πληροφορίας. 

Μια αποδοτικότερη προσέγγιση είναι η ενσωµάτωση της διαδικασίας web usage 
mining στο γενικότερο σχήµα εξατοµίκευσης, διοχετεύοντας απευθείας τη γνώση που 
έχει εξορυχθεί στο υποσύστηµα που αναλαµβάνει να προσαρµόσει την εφαρµογή για να 
εξυπηρετήσει καλύτερα ένα συγκεκριµένο χρήστη. Μεταξύ των λειτουργιών 
εξατοµίκευσης που παρέχονται στο περιβάλλον του web, η πλέον διαδεδµένη είναι η 
παραγωγή εξατοµικευµένων συστάσεων (recommendations) που αφορούν web 
αντικείµενα (σελίδες, προϊόντα, άρθρα, µαθήµατα, κτλ.). Τον υπολογισµό και την 
αποστολή των συστάσεων, αναλαµβάνει ένα υποσύστηµα που ονοµάζεται µηχανή 
παραγωγής συστάσεων (recommendation engine), που αποτελεί µέρος της online φάσης 
του γενικότερου συστήµατος εξατοµίκευσης σε περιβάλλον web (Σχήµα 3).  

Πιο συγκεκριµένα, η µηχανή παραγωγής συστάσεων αναλαµβάνει να υπολογίσει ένα 
σύνολο από συστάσεις για την τρέχουσα (ενεργή) σύνοδο χρήστη, που να αποτελείται 
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από τα αντικείµενα (σύνδεσµοι, διαφηµίσεις, κείµενα, προϊόντα κτλ.) που ταιριάζουν 
καλύτερα στο προφίλ του συγκεκριµένου χρήστη. Αν και οι υπολογισµοί των συστάσεων 
θα πρέπει να διενεργούνται online, τα αποτελέσµατά τους χρειάζεται να είναι διαθέσιµα 
αρκετά γρήγορα, ώστε να µη γίνονται αντιληπτές καθυστερήσεις στους χρήστες (πέρα 
από αυτό που θεωρείται φυσιολογική καθυστέρηση για ένα δεδοµένο site και µια 
δεδοµένη ταχύτητα σύνδεσης). 

H πιο κρίσιµη φάση του υπολογισµού ενός συνόλου από συστάσεις για ένα χρήστη, 
είναι η αντιστοίχισή του µε κάποιο από τα διαθέσιµα προφίλ χρήσης. Για την 
αντιστοίχιση της τρέχουσας συνόδου µε ένα ή περισσότερα από τα καταγεγραµµένα 
προφίλ, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µια ποικιλία από τεχνικές. Για παράδειγµα, οι 
τυπικές τεχνικές classification µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να συσχετίσουν 
αυτόµατα τη νέα σύνοδο χρήστη µε µια από τις κλάσεις που καθορίστηκαν µε βάση τα 
προφίλ ή να χρησιµοποιηθούν απευθείας τα πρότυπα που εντοπίζονται σαν µέρος της 
διαδικασίας εξόρυξης κανόνων συσχέτισης που θα παράγουν σε επόµενο στάδιο, τις 
συστάσεις.  

Στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες συλλογής δεδοµένων του συστήµατος 
εξατοµίκευσης περιλαµβάνουν και τη δυνατότητα καταγραφής των χρηστών σε 
διαδοχικές επισκέψεις, το σύνολο των συστάσεων εκφράζει µια πιο µακροπρόθεσµη 
άποψη πιθανών χρήσιµων συνδέσµων βασισµένων στο ιστορικό της δραστηριότητας του 
χρήστη στο σύστηµα. Αν αντίθετα, τα προφίλ εξάγονται από συνόδους ανώνυµων 
χρηστών, τότε οι συστάσεις αντικατοπτρίζουν µια βραχυπρόθεσµη άποψη της 
πλοηγητικής συµπεριφοράς κάθε χρήστη. Τα αντικείµενα που θα προταθούν, 
προστίθενται στην πιο πρόσφατη σελίδα στην οποία ζητάει πρόσβαση ο χρήστης κατά 
την τρέχουσα σύνοδο, πριν η σελίδα αποσταλεί στον browser.  

Σε γενικότερο επίπεδο, οι σχεδιαστικοί παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
για τον καθορισµό των συστάσεων περιλαµβάνουν: 

• Ένα βραχυπρόθεσµο βάθος ιστορικού για τον τρέχοντα χρήστη που εκφράζει το 
ποσοστό του ιστορικού δραστηριοτήτων του χρήστη που θα ληφθεί υπόψη για την 
παραγωγή των συστάσεων. 

• Τους µηχανισµούς που χρησιµοποιούνται για την αντιστοίχιση της τρέχουσας 
συνόδου χρήστη σε κάποιο από τα διαθέσιµα προφίλ.  

• Ένα µέτρο της σηµαντικότητας για κάθε σύσταση (επιπλέον της αξίας της από 
άποψη πρόβλεψης), το οποίο µπορεί να βασίζεται σε προηγούµενη γνώση πεδίου 
ή δοµικά χαρακτηριστικά του website.  

Είναι σηµαντικό να διατηρείται ένα βάθος στο ιστορικό, καθώς οι περισσότεροι 
χρήστες πλοηγούνται σε διάφορα µονοπάτια που οδηγούν σε ανεξάρτητα τµήµατα 
πληροφορίας, κατά τη διάρκεια της ίδιας συνόδου. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα 
αυτοτελή επιµέρους µονοπάτια (επεισόδια) έχουν µήκος που δεν ξεπερνά τα 2 ή 3 
pageviews και καλό είναι να µην χρησιµοποιηθούν αιτήσεις του χρήστη που έγιναν κατά 
τη διάρκεια ενός προηγούµενου επεισοδίου για τον καθορισµό συστάσεων που αφορούν 
το τρέχον επεισόδιο.  
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Τα δοµικά χαρακτηριστικά του website ή η προηγούµενη γνώση πεδίου µπορούν να 
αποτελέσουν ένα επιπλέον µέτρο της σηµαντικότητας κάθε σύστασης. Για παράδειγµα, 
για ένα ηλεκτρονικό καταστηµα είναι πολύ πιο σηµαντικό να συσταθεί η σελίδα µε την 
αναλυτική περιγραφή ενός προϊόντος, από ότι η σελίδα που αναφέρεται στην εταιρική 
ταυτότητα της εταιρείας, ή η σελίδα επικοινωνίας µε το τµήµα τεχνικής υποστήριξης. Σε 
αυτή την περίπτωση, οι σελίδες που είναι µεγαλύτερης αξίας από άποψη περιεχοµένου 
µπορούν να συσχετιστούν µε µεγάλα βάρη. Εναλλακτικά, σε κάποιες περιπτώσεις 
ενδέχεται να θεωρούνται ως ‘σηµαντικότερες’ οι συστάσεις που αναφέρονται σε σελίδες 
που απέχουν µεγαλύτερη απόσταση από την τρέχουσα θέση του χρήστη στο website. Για 
να υπολογιστούν τέτοιου είδους βάρη, χρειάζεται δοµική πληροφορία που αφορά τις 
αποστάσεις των σελίδων µε βάση τους διαθέσιµους συνδέσµους στην τρέχουσα συνολική 
διασύνδεση.  

1.4 Η συµβολή της παρούσας διατριβής 

Η παρούσα διατριβή εξετάζει αλγοριθµικά θέµατα που σχετίζονται µε την υλοποίηση 
αποδοτικών σχηµάτων εξατοµίκευσης σε περιβάλλον web, βασισµένων σε web usage 
mining. Οι τεχνικές ανακάλυψης προτύπων που µελετήθηκαν περιλαµβάνουν το 
clustering (κεφάλαιο 2), την εξόρυξη κανόνων συσχέτισης (κεφάλαιο 4) και την 
ανακάλυψη σειριακών προτύπων (κεφάλαιο 3), ενώ οι προτεινόµενες λύσεις 
εξατοµίκευσης που βασίζονται στις δύο τελευταίες τεχνικές συνδυάζουν τα δεδοµένα 
χρήσης µε δεδοµένα περιεχοµένου και δοµής.  

Πιο συγκεκριµένα, το 2ο κεφάλαιο της διατριβής µελετάει το ζήτηµα του 
εξατοµικευµένου clustering και προτείνει έναν αποδοτικό αλγόριθµο (Rigou, Sirmakessis 
& Tsakalidis, 2004a) που όταν χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές web µπορεί να υποστηρίξει 
εξατοµικευµένες υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου, επιτρέποντας στους χρήστες να 
δηλώσουν το εύρος των προτιµήσεών τους σε ένα σύνολο από παραµέτρους, και να 
λάβουν τα αποτελέσµατα της αναζήτησής τους σε clusters, ώστε να διευκολυνθεί η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων (Haübl & Trifts, 2000; Papamichail & Papamichail, 2003).  

Στις περιπτώσεις εφαρµογών που πρέπει να παράγουν αποτελέσµατα σε πραγµατικό 
χρόνο, το clustering πρέπει να εκτελείται online. Είναι συνεπώς πολύ αποδοτικότερο να 
εφαρµοστεί το φιλτράρισµα της εξατοµίκευσης πριν ξεκινήσει η φάση του clustering, 
ώστε να µειωθεί δραστικά το σύνολο των αντικειµένων που θα χρειαστεί να 
διαµεριστούν. Ενδεικτικά, σε µια εφαρµογή ηλεκτρονικού εµπορίου τα αντικείµενα 
συγκεκριµενοποιούνται σε προϊόντα τα οποία ανάλογα µε την περίπτωση, 
χαρακτηρίζονται από µια σειρά παραµέτρων όπως π.χ. η τιµή, οι λειτουργικότητες, η 
εµφάνιση, το µέγεθος, κτλ. Χρησιµοποιώντας σαν είσοδο το εύρος ατοµικών 
προτιµήσεων ανά παράµετρο, ένα υποσύστηµα εξατοµίκευσης είναι σε θέση να 
επεξεργαστεί τις αιτήσεις των χρηστών και να επιστρέφει προϊόντα που βρίσκονται εντός 
του πεδίου ενδιαφέροντός τους. Την ιδέα του εξατοµικευµένου clustering υλοποίησε ο 
αλγόριθµος k-means range (Papamichail, 2003), ο οποίος βασίζει το βήµα της 
εξατοµίκευσης σε µια δοµή range tree και το βήµα του clustering στον ευρύτατα 
διαδεδοµένο αλγόριθµο k-means.  
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O αλγόριθµος που προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, αποτελεί 
βελτίωση του αλγόριθµου k-means range, καθώς εκµεταλλεύεται το range tree που έχει 
ήδη κατασκευαστεί κατά το βήµα της εξατοµίκευσης. Αυτό επιτυχγάνεται 
χρησιµοποιώντας ως τη βασική δοµή πάνω στην οποία στηρίζεται το βήµα του clustering, 
εναλλακτικά του k-means, τον αλγόριθµο k-windows (Vrahatis et al., 2002), ο οποίος 
στηρίζεται σε µια δοµή range tree. Θεωρούµε ότι τα αντικείµενα στα οποία θα 
εφαρµοστεί το εξατοµικευµένο clustering έχουν αναπαρασταθεί εσωτερικά στον 
Ευκλείδειο χώρο µε τη µορφή διανυσµάτων µε τιµή ανά διάσταση, ίση µε την αντίστοιχη 
τιµή της παραµέτρου για κάθε αντικείµενο. Στις ίδιες διαστάσεις κωδικοποιούνται και τα 
διαστήµατα ατοµικού ενδιαφέροντος/προτίµησης από πλευράς χρηστών. Ο συνολικός 
αριθµός παραµέτρων που χρησιµοποιούνται για την µοντελοποίηση των αντικειµένων 
υπαγορεύει και τον αριθµό των αντίσοιχων διαστάσεων του χώρου. Η συνολική 
πολυπλοκότητα χρόνου του αλγορίθµου προκύπτει αθροίζοντας τις επιµέρους 
πολυπλοκότητες των δύο διαδοχικών φάσεων εκτέλεσής του και είναι ίση µε O(logd-

2n+v) όπου n είναι ο συνολικός αριθµός των στοιχείων που δίνονται σαν είσοδος και v 
είναι το µέγεθος της απάντησης. Η λύση αυτή αποτελεί βελτίωση της πολυπλοκότητας 
του k-means range, που είναι ίση µε O(logd-1n+m), όπου m είναι το µέγεθος της 
απάντησης.  

To θέµα της εξατοµίκευσης σε περιβάλλον web είναι στενά συνδεδεµένο µε την 
καταγραφή, την κατανόηση και τη µοντελοποίηση της συµπεριφοράς των χρηστών του 
web, µε σκοπό τον εντοπισµό κανόνων που θα επιτρέψουν προβλέψεις µελλοντικών 
αιτήσεων. Οι προβλέψεις αυτές χρησιµοποιούνται για διάφορους σκοπούς, µεταξύ των 
οποίων είναι το pre-fetching, η εξισορρόπηση φορτίου (load balancing), η επανασχεδίαση 
των websites, η διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες ή CRM (customer relationship 
management), καθώς και η παροχή υπηρεσιών εξατοµίκευσης. Στο 3ο κεφάλαιο της 
διατριβής προτείνεται ένα αποδοτικό σχήµα πρόβλεψης µελλοντικών δικτυακών αιτήσεων 
(Oikonomopoulou, Rigou, Sirmakessis, & Tsakalidis, 2004; Oikonomopoulou, Rigou, 
Sirmakessis, & Tsakalidis, 2005) που βασίζεται στην εξαγωγή σειριακών προτύπων 
πλοήγησης από δεδοµένα καταγεγραµµένα σε µορφή αρχείων log. Στόχος είναι να 
‘αποκωδικοποιηθούν’ τα εσωτερικά κίνητρα και οι απώτεροι στόχοι διάφορων προφίλ 
χρηστών σε αντίστοιχα πρότυπα πρόσβασης, ώστε να καταλήξουµε σε βάσιµες 
προβλέψεις. Τα πρότυπα αυτά, συνδυάζονται σε επόµενο στάδιο, µε δοµική και 
σηµασιολογική πληροφορία που αφορά το περιεχόµενο των σελίδων του site (µε τη 
µορφή θεµατικής κατηγοριοποίησης), µε σκοπό να επιτευχθεί µέσω του υβριδικού αυτού 
σχήµατος 100% κάλυψη στις προβλέψεις (δηλαδή το σύστηµα να είναι σε θέση να 
παράγει πρόβλεψη για όλα τα δυνατά µονοπάτια πλοήγησης του υπό εξέταση χρήστη).  

Ειδικότερα, σε πρώτη φάση εφαρµόζεται καθαρισµός των δεδοµένων εισόδου 
(αρχεία log) και ακολουθεί ο εντοπισµός και η εξόρυξη των συνόδων χρήστη, µε βάση 
µια υβριδική µέθοδο αναγνώρισης χρήστη (Cooley, 2000; Pirolli et al., 1996). Οι σύνοδοι 
στη συνέχεια συµπληρώνονται µε τις αιτήσεις που, αν και έγιναν, δεν έχουν καταγραφεί 
στα αρχεία log (path completion), καθώς δεν εξυπηρετήθηκαν από το server αλλά από 
κάποιο ενδιάµεσο επίπεδο caching. Σε επόµενο στάδιο, εντοπίζονται τα επεισόδια 
(υποσύνολα των συνόδων µε σηµασιολογική αξία) που πρακτικά αναπαριστούν ένα 
καλοσχηµατισµένο στιγµιότυπο του προσανατολισµού και των βραχυπρόθεσµων στόχων 
του χρήστη. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας υιοθετήθηκε η µέθοδος maximal forward 
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reference, όπως περιγράφεται στο (Chen et al., 2003), σύµφωνα µε την οποία ένα 
επεισόδιο ορίζεται σαν µια χρονικά διατεταγµένη ακολουθία από clicks µέχρι την αίτηση 
που προηγήθηκε µιας αναφοράς οπισθοδρόµησης (backward reference). 

Μετά το διαχωρισµό των συνόδων σε επεισόδια, ακολουθεί κατασκευή των n-grams 
(για µια συγκεκριµένη τιµή του n) και σε επόµενη φάση κατασκευάζονται και τα 
αντίστοιχα µικρότερης τάξης (n-k)-grams, µε k=1, …, n-1. Το µοντέλο αυτό είναι γνωστό 
σαν n-gram+ (Su et al., 2000) και προσοµοιάζει την κατασκευή ενός all Kth-τάξης 
µοντέλου Markov (k-th order Markov model). Σε γενικές γραµµές, ο αλγόριθµος δίνει 
προτεραιότητα στα n-grams µεγαλύτερης τάξης. Στην περίπτωση που µια ακολουθία 
αιτήσεων δε µπορεί να αντιστοιχηθεί σε κάποιο από τα καταγεγραµµένα n-grams, o 
αλγόριθµος πρόβλεψης αναζητάει κάποιο κατάλληλο (n-1)-gram, λαµβάνοντας υπόψη 
µόνο τις n-1 τελευταίες αιτήσεις της ακολουθίας. Αν για όλα τα n>1 ο αλγόριθµος δεν 
καταφέρει να εντοπίσει το κατάλληλο n-gram, τότε η αναζήτηση επικεντρώνεται στον 
εντοπισµό του κατάλληλου 1-gram (βασίζοντας ουσιαστικά την απόφαση πρόβλεψης 
αποκλειστικά και µόνο στην τρέχουσα σελίδα που βρίσκεται ο χρήστης).  

Στην περίπτωση που δεν εντοπιστεί κανένα n-gram+ το πρόθεµα του οποίου να 
ταιριάζει µε το µέχρι στιγµής καταγεγραµµένο µονοπάτι του χρήστη, ο αλγόριθµος 
πρόβλεψης προχωρά εξετάζοντας την τοπολογία του website µέσω του site-map που έχει 
κατασκευαστεί off-line κατά τη φάση αρχικοποίησης. Το site-map έχει τη µορφή ενός 
διασυνδεδµένου γράφου που αναπαριστά την εσωτερική δοµή των υπερσυνδέσµων του 
site. Κόµβοι του γράφου είναι οι ιστοσελίδες του site (τα pageviews για την ακρίβεια) και 
ακµές οι υπερσύνδεσµοι µεταξύ τους. Επιπλέον, ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί 
σηµασιολογική πληροφορία για να αντιστοιχίσει τα pageviews σε µια προκαθορισµένη 
ιεραρχική δοµή θεµατικών κατηγοριών του site. Με δεδοµένη µια ακολουθία seq που δε 
µπορεί να αντιστοιχηθεί σε κανένα από τα διαθέσιµα n-grams και µε τελευταία 
καταγεγραµµένη αίτηση στη seq την l, ο αλγόριθµος αναζητά όλους τους εξερχόµενους 
συνδέσµους της l προς άλλες σελίδες p του site που βρίσκονται αποθηκευµένοι µε τη 
µορφή ζευγαριών (l, p) στο site-map, και υπολογίζει για πρόβλεψη τη σελίδα µε τη 
µεγαλύτερη τιµή support στα δεδοµένα εκπαίδευσης, που επιπλέον, ανήκει στην ίδια 
θεµατική κατηγορία µε την l. Υιοθετώντας αυτή την υβριδική προσέγγιση, ο αλγόριθµος 
καταλήγει σε πρόβλεψη ακόµα και όταν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα πρότυπα 
καταγεγραµµένα στα δεδοµένα εκπαίδευσης, επιτυγχάνοντας πλήρη κάλυψη (100%).  

Μετά από πειραµατικές µετρήσεις για n=5 και για πρόβλεψη της αµέσως επόµενης 
αίτησης, το άνω όριο της ακρίβειας έφθασε το 71,67% στο σύνολο των προβλέψεων που 
επιχειρήθηκαν, το οποίο αποτελεί ένα αρκετά ανταγωνιστικό ποσοστό σε σχέση µε άλλες 
ανάλογες τεχνικές. Ο χρόνος ανάκτησης αναφορικά µε τις αποφάσεις πρόβλεψης, είναι 
γραµµικός, ενώ οι απαιτήσεις σε χώρο και µνήµη διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα µέσω 
κατάλληλης ταξινόµησης των δεδοµένων σε πίνακες (data tabulation). O πίνακας 
πρόβλεψης ενηµερώνεται εύκολα, καθώς αυξάνεται το σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης, 
γεγονός που επιτρέπει τη συνεχή εκπαίδευση από πλευράς αλγόριθµου. Επιπλέον, το 
σχήµα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να υποστηρίξει πρόβλεψη για περισσότερες από µία 
ενέργειες µε µικρές ρυθµίσεις. Στις περιπτώσεις που σκοπός είναι ο υπολογισµός 
συστάσεων, ή η εφαρµογή web prefetching, το γεγονός ότι εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη 
αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα.  
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Στο 4ο κεφάλαιο της διατριβής εξετάζεται η ενσωµάτωση λειτουργιών εξατοµίκευσης 
στις ηλεκτρονικές µαθησιακές κοινότητες και µελετώνται τα πλεονεκτήµατα που παρέχει 
η δυναµική προσαρµογή τόσο της διαµόρφωσης του συστήµατος, όσο και του διδακτικού 
περιεχοµένου και του σεναρίου µάθησης στις ανάγκες και τις προτιµήσεις κάθε µέλους 
της κοινότητας (Rigou, Sirmakessis & Tsakalidis, 2004b). Η διαδικασία της µάθησης 
είναι παραδοσιακά στενά συνδεδεµένη µε την κοινωνική αλληλεπίδραση και κατ’ 
αντιστοιχία, η εξ’ αποστάσεως µάθηση στο περιβάλλον του web σε πολλές περιπτώσεις 
συνοδεύεται -και ενισχύεται- από τη δηµιουργία και τη συνεχή υποστήριξη µιας 
αντίστοιχης ηλεκτρονικής κοινότητας στην οποία συµµετέχουν οι εκπαιδευόµενοι και οι 
εκπαιδευτές. Αν και οι σύγχρονες πλατφόρµες ηλεκτρονικής µάθησης έχουν εξελιχθεί 
σηµαντικά και πλέον ενσωµατώνουν τεχνικές από άλλα πεδία και περιοχές εφαρµογών 
(όπως web mining, τεχνητή νοηµοσύνη, user modelling και profiling, κ.α.), η δηµιουργία 
µιας επιτυχηµένης online µαθησιακής κοινότητας δεν είναι µια τετριµµένη ή απλή 
διαδικασία, καθώς η εµπειρία έχει δείξει ότι ο δρόµος από τη διασφάλιση όλων των 
τεχνικών προδιαγραφών και προϋποθέσεων για τη λειτουργία της κοινότητας, µέχρι το 
σηµείο να έχει µια σταθερά υψηλή επισκεψιµότητα, ώστε να διατηρείται ‘ζωντανή’, είναι 
µακρύς. Στο κεφάλαιο αυτό προτείνονται µια σειρά από υπηρεσίες εξατοµίκευσης που 
βασίζονται στην παρατήρηση, την καταγραφή και την ανάλυση της συµπεριφοράς των 
µελών της µαθησιακής κοινότητας και συµβάλλουν καθοριστικά στην 
αποτελεσµατικότητα της µαθησιακής διαδικασίας.  

Οι προτεινόµενες υπηρεσίες εξατοµίκευσης ενσωµατώθηκαν σε µια πιλοτική 
πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης (Christopoulou et al., 2002), που παρείχε ένα βασικό 
κορµό λειτουργιών (σελίδες µε εκπαιδευτικό περιεχόµενο, forum, chat, Q&A, φόρµες 
διαχείρισης και δυναµικής ενηµέρωσης του διδακτικού υλικού, κτλ.). Οι λειτουργίες 
εξατοµίκευσης που υλοποιήθηκαν, περιλαµβάνουν (Markellou, Rigou, Sirmakessis & 
Tsakalidis, 2005):  

• Εξατοµίκευση µε βάση το ρόλο του χρήστη. Οι λειτουργικές επιλογές που παρέχει 
το σύστηµα σε κάθε µέλος της κοινότητας διαφέρουν και σε πρώτο (και 
γενικότερο) επίπεδο εξαρτώνται από το ρόλο του µέλους, δηλ. από το εάν 
πρόκειται για εκπαιδευόµενο, εκπαιδευτή ή διαχειριστή. Το συγκεκριµένο είδος 
εξατοµίκευσης ανήκει ουσιαστικά στην κατηγορία της παραµετροποίησης και 
είναι η πιο απλή µορφή προσαρµογής που παρέχει το σύστηµα. Η κατάλληλη 
διαµόρφωση ανά χρήστη καθορίζεται µέσω της µεθόδου του απλού 
φιλτραρίσµατος και εφαρµόζεται µε την τεχνική adaptive link removal 
(Brusilovsky, 2001).  

• Εξατοµίκευση µε βάση το βαθµό δραστηριοποίησης του χρήστη. Ο βαθµός 
δραστηριοποίησης και γενικότερα ο τρόπος υπολογισµού των παραµέτρων που θα 
καθορίσουν την οπτική αναπαράσταση ενός συγκεκριµένο χρήστη, µπορεί να 
βασίζεται σε διάφορα εναλλακτικά σενάρια. Στο πιλοτικό σύστηµα, ο βαθµός 
δραστηριοποίησης υπολογίζεται µε βάση την τιµή του coverage, δηλαδή τα 
µαθήµατα που έχει καταχωρήσει ο εκπαιδευόµενος στο ατοµικό του ιστορικό 
µελέτης σε σχέση µε το σύνολο των διαθέσιµων µαθηµάτων, για ένα 
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Η ακριβής συνάρτηση που υπολογίζει το 
activity score κάθε µαθητή, καθώς και η ακριβής αντιστοιχία µεταξύ activity score 
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και αριθµού αστεριών που θα εµφανιστούν δίπλα στο nickname (ψευδώνυµο) του 
χρήστη, ρυθµίζεται από το διαχειριστή και συνεπώς είναι δυνατό να 
υποστηριχθούν εναλλακτικά σενάρια ‘ανταµοιβής’ του καλού ή ενεργού µαθητή. 
Εκτός του coverage, για τον υπολογισµό της αναπαράστασης χρειάζεται να 
οριστεί ο µέγιστος αριθµός αστεριών και οι αντίστοιχες τιµές κατωφλίου για κάθε 
επιπλέον αστέρι της αναπαράστασης. Τα εναλλακτικά σενάρια που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του activity score (διάρκεια σύνδεσης µε το 
σύστηµα και συχνότητα χρήσης, αριθµός µηνυµάτων που έχει στείλει στο forum, 
αριθµός ερωτήσεων που έχει υποβάλει, κτλ.) εξαρτώνται από τα δεδοµένα που 
φυλάσσονται στο προφίλ κάθε χρήστη. 

• Εξατοµίκευση µε βάση την ανακάλυψη προτύπων στα ατοµικά ιστορικά µελέτης των 
εκπαιδευόµενων. Η συγκεκριµένη υπηρεσία εξατοµίκευσης υπολογίζει συστάσεις 
µαθηµάτων για περαιτέρω µελέτη µε βάση την καταγεγραµµένη συµπεριφορά των 
εκπαιδευόµενων και βασίζεται σε ένα µηχανισµό ρητής καταγραφής της προόδου 
των εκπαιδευόµενων της µαθησιακής κοινότητας. Για την παραγωγή συστάσεων 
διερευνάται το σύνολο µαθηµάτων που έχουν καταγραφεί στα ατοµικά ιστορικά 
µελέτης του συνόλου των εκπαιδευόµενων την µαθησιακής κοινότητας, µε σκοπό 
την ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης (Agrawal & Srikant, 1994; Han & Kamber, 
2001). Πιο συγκεκριµένα, εντοπίζονται frequent itemsets µέσω του αλγόριθµου 
Apriori (Agrawal & Srikant, 1994; Agrawal & Srikant, 1995), τα οποία 
χρησιµοποιούνται σε επόµενο στάδιο για τον υπολογισµό των µαθηµάτων που θα 
προταθούν για µελέτη σε µια λίστα µε τίτλο “Όσοι διάβασαν αυτό το µάθηµα, 
διάβασαν επίσης:” 

• Εξατοµίκευση µε βάση συσχετίσεις του περιεχοµένου των µαθηµάτων. Για τον 
υπολογισµό αυτού του συνόλου συστάσεων µαθηµάτων, το σύστηµα χρησιµοποιεί 
το ιστορικό πλοήγησης του τρέχοντα µαθητή, τη σελίδα µαθήµατος που µελετά 
και το σύνολο των σελίδων που είναι συσχετισµένες θεµατικά µε την τρέχουσα, 
από τον εκπαιδευτή. Οι συσχετίσεις µεταξύ των µαθηµάτων καθορίζονται κατά το 
χρόνο προσθήκης τους στο σύστηµα και διακρίνονται σε δύο είδη: (α) ‘σχετίζεται 
µε’, που αποδίδεται µεταξύ του νέου µαθήµατος και ενός συνόλου από τα ήδη 
υπάρχοντα που αναφέρονται σε σχετικές έννοιες και διαδικασίες, και (β) 
‘προαπαιτεί το’, που συνδέει το νέο µάθηµα µε τα µαθήµατα που θεωρούνται 
προαπαιτούµενα, ώστε να µπορέσει ο εκπαιδευόµενος να µελετήσει το νέο. Για 
τον υπολογισµό των συστάσεων αυτής της κατηγορίας προτείνεται ένας 
αλγόριθµος που λαµβάνει σαν είσοδο το µέγιστο αριθµό συστάσεων, το σύνολο 
των µαθηµάτων που έχουν καταχωρηθεί στο ατοµικό ιστορικό µελέτης κάθε 
χρήστη και το εκπαιδευτικό υλικό µε τις θεµατικές αλληλοσυσχετίσεις και 
παράγει το σύνολο των εξατοµικευµένων συστάσεων που αποστέλλονται στον 
εκπαιδευόµενο σαν τα περιεχόµενα της λίστας “Οι διδάσκοντες σου προτείνουν:”. 
Επιπλέον, εξετάζεται η ενσωµάτωση µιας οντολογίας πεδίου, ώστε να 
αναπαρασταθούν πιο εκλεπτυσµένες συσχετίσεις µεταξύ των σελίδων µαθηµάτων 
(is_part_of, has_part, is_basis_for, is_based_on, κτλ.). 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

   Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Εξατοµίκευσης
βασισµένοι σε Εξόρυξη Γνώσης από ∆εδοµένα Χρήσης Web

   

 
 

   H Εξατοµίκευση στο web  53 
 

   

   
 

   

   

 

   

       

Βιβλιογραφία 
AGGARWAL, C., & YU, P. (2000). Data Mining Techniques for Personalization. IEEE Data 

Engineering Bulletin, Special Issue on Database Technology in E-Commerce, 23(1), pp. 
4-9. 

AGRAWAL, R., & SRIKANT, R. (1994). Fast Algorithms for mining association rules. 
Proceedings of the 20th VLDB Conference, Santiago, Chile, pp. 487-499. 

AGRAWAL, R., & SRIKANT, R. (1995). Mining Sequential Patterns. Proceedings of the 
International Conference on Data Engineering (ICDE’95), Taipei, Taiwan, March 1995. 

ALBRECHT, D.W., ZUKERMAN, I., & NICHOLSON, A.E. (1999). Pre-sending documents on 
the WWW: A comparative study. Proceedings of the Sixteenth International Joint 
Conference on Artificial Intelligence (IJCAI99), 2, Stockholm, Sweden, pp. 1274-1279. 

ANDERSON, C.R., DOMINGOS, P., & WELD, D.S. (2001). Adaptive Web Navigation for 
Wireless Devices. Proceedings of the 17th International Joint Conference on Artificial 
Intelligence (IJCAI-01). 

BESTAVROS, A. (1995). Using speculation to reduce server load and service time on the 
WWW. Proceedings of the 4th ACM International Conference on Information and 
Knowledge Management (CIKM'95), Baltimore, Maryland. 

BEZDEK, J.C. (1981). Pattern Recognition with Fuzzy Objective Function Algorithms. 
Plenum Press, New York. 

BISWAS, G., WEINBERG, J.B., & FISHER, D. (1998). ITERATE: A conceptual clustering 
algorithm for data mining. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 28, pp. 
100-111. 

BORGES, J., & LEVENE, M. (1999). Data mining of user navigation patterns. Proceedings of 
Workshop on Web Usage Analysis and User Profiling (WEBKDD), in conjunction with 
ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 
San Diego, CA., pp. 31-36. 

BREIMAN, L., FRIEDMAN, J. H., OLSHEN, R. A., & STONE, C. J. (1984). Classification and 
Regression Trees. SIGMOD Record, 26(4), Wadsworth, Belmont, CA, pp. 8-15. 

BRUSILOVSKY, P. (1996). Methods and Techniques of Adaptive Hypermedia. Journal of 
User Modeling and User-Adaptive Interaction, 6(2-3), pp. 87-129. 

BRUSILOVSKY, P. (2001). Adaptive Hypermedia. A. Kobsa (Dd.), User Modeling and User-
Adapted Interaction, 10 Year Anniversary, 11, pp. 87-110. 

CADEZ, I., HECKERMAN, D., MEEK, C., SMYTH, P., & WHITE, S. (2000). Visualization of 
Navigation Patterns on a Web Site Using Model Based Clustering. Technical Report 
MSR-TR-00-18, Microsoft Research. 

CHAN, P. K. (1999). A non-invasive learning approach to building Web user profiles. 
Proceedings of 5th ACM SIGKDD International Conference, Workshop on Web Usage 
Analysis and User Profiling, Springer, pp. 7-12. 

CHEN, Z., FOWLER, R., & FU, A. W.-C. (2003). Linear Time Algorithms for Finding 
Maximal Forward Reference. In Proceedings of the 2003 IEEE International Conference 
On Info Tech: Coding and Computing (ITCC03), April 28 - 30, Las Vegas, Nevada, pp. 
160-164. 

CHEN, M. S., PARK, J. S., & YU, P.S. (1996). Data Mining for Path Traversal Patterns in a 
Web Environment. Proceedings of the 16th International Conference on Distributed 
Computing Systems. pp. 385-392. 

CHRISTOPOULOU, Ε., MARKELLOS, Κ., MARKELLOU, P., RIGOU, M., SIRMAKESSIS, 
S., TSAKALIDIS, A. (2002). LearnCom – A System for Setting Up an Electronic 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

   ∆ιδακτορική ∆ιατριβή   Ρήγκου Μαρία    
 
 

   54  Κεφάλαιο 1 
 

   

   
 

   

   

 

   

       
 

Learning Community. Fernstrom K. (Ed.) Proceedings of the 3rd International 
Conference on Information Communication Technologies in Education (ICTE 2002), 
ISBN 960-8313-03-1, pp. 191-199, Samos island, Greece, 17-19 July 2002. 

COHEN, W. (1995). Fast effective rule induction. Proceedings of the 12th International 
Conference on Machine Learning, Morgan Kaufmann, San Mateo, CA, pp. 115-123. 

COOLEY, R. (2000). We Usage Mining: Discovery and Application of Interesting Patterns 
from Web Data. Ph.D. dissertation, Department of Computer Science, University of 
Minnesota, Minneapolis, Minnesota.  

COOLEY, R., MOBASHER, B., & SRIVASTAVA, J. (1999). Data Preparation for Mining 
World Wide Web Browsing Patterns. Journal of Knowledge and Information Systems, 
1(1). 

DEMPSTER, A. P., LAIRD, N. M., & RUBIN, D. B. (1977). Maximum likelihood from 
incomplete data via the EM algorithm. Journal of the Royal Statistical Society, (39), pp. 
1-38. 

DENNETT, D.C. (1991). Consciousness Explained. Brown and Co, Boston, MA. 
DIETERICH, H., MALINOWSKI, U., KUEHME, T., & SCHNEIDER-HUFSCHMIDT, M. 

(1993). State of the Art in Adaptive User Interfaces. Schneider-Hufschmidt M., Kuehme 
T., Malinowski U (eds), Adaptive User Interfaces, Elsevier, pp. 13-48. 

DUDA, R., & HART, P. (1973). Pattern Classification and scene analysis. Journal of 
Documentation, 35, New York: Wiley, pp. 285-295. 

EIRINAKI, M., & VAZIRGIANNIS, M. (2003). Web Mining for Web Personalization. ACM 
Transactions on Internet Technology (TOIT), 3(1), ACM Press, New York, pp. 1-27.  

FINK, J., KOBSA, A., & NILL, A. (1996). User-oriented Adaptivity and Adaptability in the 
AVANTI Project. Conference Designing for the Web: Empirical Studies, Microsoft 
Usability Group, Redmond, WA. Retrieved from http://fit.gmd.de/hci/projects/ 
avanti/publications/ms96.html. 

FISHER, D. (1987). Knowledge acquisition via incremental conceptual clustering. Machine 
Learning, 2, pp. 139-172. 

FU, Y., SANDHU, K., & SHIH, M. Y. (1999). Clustering of Web Users Based on Access 
Patterns. Proceedings of the 5th ACM SIGKDD International Conference on 
Knowledge Discovery & Data Mining, Springer, San Diego. 

HAN, E.H, KARYPIS, G., KUMAR, V., & MOBASHER, B. (1997). Clustering based on 
association rule hypergraphs. Proceedings of SIGKMOD '97 Workshop on Research 
issues in Data Mining and Knowledge Discovery. 

HAN, J., & KAMBER, M. (2001). Data Mining Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann 
Publishers, US. 

HAND, D., MANNILA, H., & SMYTH, P. (2001). Principles of Data Mining. The MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts. 

HANSON, R., STUTZ, J., & CHEESEMAN, P. (1991). Bayesian classification theory. TR-
FIA-90-12-7-01. AI Branch, NASA Ames Research Center, CA. 

HARTIGAN, J. (1975). Clustering Algorithms. John Wiley. 
HAÜBL, G., & TRIFTS, V. (2000). Consumer Decision Making in Online Shopping 

Environments: The Effects of Interactive Shopping Aids. Marketing Science, 19(1), pp. 
4-21. 

HIPP, J., GÜNTZER, U., & NAKHAEIZADEH, G. (2000). Algorithms for Association Rule 
Mining – A General Survey and Comparison. SIGKDD Explorations, 2(1), pp. 58-64. 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

   Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Εξατοµίκευσης
βασισµένοι σε Εξόρυξη Γνώσης από ∆εδοµένα Χρήσης Web

   

 
 

   H Εξατοµίκευση στο web  55 
 

   

   
 

   

   

 

   

       

JÖRDING, T. (1999). A Temporary User Modeling Approach for Adaptive Shopping on the 
Web. Proceedings of the 2nd Workshop on Adaptive Systems and User Modeling on the 
WWW, UM'99, Banff, Canada. 

JOSHI, A., & JOSHI, K. (2000) On Mining Web Access Logs. Proceedings of the ACM 
SIGMOD Workshop on Research Issues in Data Mining and Knowledge Discovery, pp. 
63-69. 

KOBSA, A., KOENEMANN, J., & POHL, W. (2001). Personalized Hypermedia Presentation 
Techniques for Improving Customer Relationships. The Knowledge Engineering 
Review, 16(2), pp. 111-155. 

KOHONEN, T. (1997). Self-organizing maps (second edition). Berlin: Springer Verlag. 
KOSALA R., & BLOCKEEL, H. (2000). Web Mining Research: A Survey. SIGKDD 

Explorations, 2(1), pp. 1-15. 
MAHESWARI, U., SIROMONEY, V.A., & MEHATA, K.M. (2001). The Variable Precision 

Rough Set Model for Web Usage Mining. Proceedings of the First Asia-Pacific 
Conference on Web Intelligence (WI'2001), Maebashi City, Japan, Oct 2001, Lecture 
Notes in Computer Science, 2198, Springer Verlag, pp. 520-524. 

MARKELLOS, K., MARKELLOU, P., RIGOU, M., & SIRMAKESSIS, S. (2003). Web Mining: 
Past, Present and Future. Sirmakessis S. (Ed.) Proceedings of the 1st International 
Workshop on Text Mining and its Applications, April 5, Patras, Greece, Springer 
Verlag Studies in Fuzziness and Soft Computing, pp. 25-35. 

MARKELLOS, K., MARKELLOU, P., RIGOU, M., SIRMAKESSIS, S., & TSAKALIDIS, A. 
(2004). Web Personalization and the Privacy Concern. Electronic Proceedings of the 7th 
ETHICOMP International Conference on the Social and Ethical Impacts of Information 
and Communication Technologies, Challenges for the Citizen of the Information 
Society, Syros, Greece, 14-16 April, ISBN 960-7475-25-9. 

MARKELLOU, P., RIGOU, M., & SIRMAKESSIS, S. (2004a). Mining for Web 
Personalization. Anthony Scime (Ed.), Web Mining: Applications and Techniques, Idea 
Group Publishing Inc., ISBN 159140415-0, pp. 27-48. 

MARKELLOU, P., RIGOU, M., & SIRMAKESSIS, S. (2004b). Web Personalization for E-
Marketing Intelligence. Sandeep Krishnamurthy (Ed.) Contemporary Research in E-
Marketing: Volume 1, Idea Group Publishing Inc., ISBN 159140373-1, pp. 48-68.   

MARKELLOU, P., RIGOU, M., SIRMAKESSIS, S., & TSAKALIDIS, A. (2004). 
Personalization in the semantic web era: a glance ahead. A. Zanasi, N.F.F. Ebecken & 
C.A. Brebbia (Eds.) Proceedings of the Data Mining V: Data Mining, Text Mining and 
Their Business Applications, September 15-17 Malaga, Spain, Southampton, WIT 
Press, ISBN 1-85312-729-9, pp 3-11. 

MARKELLOU, P., RIGOU, M., SIRMAKESSIS, S., TSAKALIDIS, A. (2005). Shaping Online 
Learning Communities and the Way Adaptiveness Adds to the Picture. International 
Journal of Knowledge and Learning (IJKL), 1(1/2), pp. 80-95. 

MAURINO, A., & FRATERNALI, P. (2002). Commercial Tools for the Development of 
Personalized Web Applications: A Survey. K. Bauknecht, A. M. Tjoa, G. Quirchmayr 
(Eds.) EC-Web 2002, Springer Verlag, LNCS 2455, pp. 99-108. 

MITCHELL, T., CARUANA, R., FREITAG, D., MCDERMOTT, J. & ZABOWSKI, D. (1994). 
Experiences with a Learning Personal Assistant. Communications of the ACM, 37(7), 
pp. 80-91. 

MOBASHER, B. (2004). Web Usage Mining and Personalization. M. P. Singh (ed.) The 
Practical Handbook of Internet Computing, CRC Press. 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

   ∆ιδακτορική ∆ιατριβή   Ρήγκου Μαρία    
 
 

   56  Κεφάλαιο 1 
 

   

   
 

   

   

 

   

       
 

MOBASHER, B., COOLEY, R., & SRIVASTAVA, J. (1999). Creating Adaptive Web Sites 
Through Usage-Based Clustering of URLs. Proceedings of the 1999 IEEE Knowledge 
and Data Engineering Exchange Workshop (KDEX'99). 

MOBASHER, B., COOLEY, R., & SRIVASTAVA, J. (2000). Automatic Personalization Based 
on Web Usage Mining. Communications of the ACM, 43(8), pp. 142-151. 

MULVENNA, M., ANAND, S., & BCHNER, A. (2000). Personalization on the Net using Web 
Mining. Communications of the ACM, 43(8), pp. 122-125. 

MULVENNA, M.D., BÜCHNER, A. G., NORWOOD, M. T., & GRANT, C. (1997). The 'Soft-
Push': Mining Internet Data for Marketing Intelligence. Working Conference: Electronic 
Commerce in the Framework of Mediterranean Countries Development, Ioannina, 
Greece, pp. 333-349. 

NASRAOUI, O, KRISHNAPURAM, R., & JOSHI, A. (1999). Relational Clustering Based on a 
New Robust Estimator with Applications to Web Mining. Proceedings of the 
International Conference North American Fuzzy Info. Proc. Society (NAFIPS 99), New 
York. 

NGU, D. S. W., AND WU, X. (1997). SiteHelper: A Localized Agent that Helps Incremental 
Exploration of the World Wide Web. Computer Networks and ISDN Systems: The 
International Journal of Computer and Telecommunications Networking, 29(8), pp. 
1249-1255. 

NIELSEN, J. (1994). Usability Engineering. Morgan-Kaufmann Publishers. 
OIKONOMOPOULOU, D., RIGOU, M., SIRMAKESSIS, S., TSAKALIDIS, A. (2004). Full-

Coverage Web Prediction based on Web Usage Mining and Site Topology. Ning Zhong, 
Henry Tirri, Yiyu Yao, Lizhu Zhou, Jiming Liu and Nick Cerrone (Eds.) Proceedings of 
the 2004 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, (WI 2004), 
September 20-24, 2004, Beijing, China, pp. 716-719. 

OIKONOMOPOULOU, D., RIGOU, M., SIRMAKESSIS, S., TSAKALIDIS, A. (2005). Real-
time Navigation Recommendations: Integrating N-gram based Pattern Extraction and 
Site Content. Proceedings of the 11th International Conference on Human-Computer 
Interaction (HCI International 2005), July 22-27, 2005, Las Vegas, Nevada, US, to 
appear. 

OPPERMANN, R. (ed.) (1994). Adaptive User Support - Ergonomic Design of Manually and 
Automatically Adaptable Software. Computers, Cognition, and Work, 40, Lawrence 
Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ. 

PALIOURAS, G., PAPATHEODOROU, C., KARKALETSIS, V., & SPYROPOULOS, C. D. 
(2000). Clustering the Users of Large Web Sites into Communities. Proceedings of 
International Conference on Machine Learning (ICML), Stanford, California, pp. 719-
726. 

PAPAMICHAIL, G. (2003). The K-means Range Algorithm for Personalized Data Clustering 
in E-Commerce. Proceedings of the 14th Mini Euro Conference, Human Centered 
Processes, Distributed Decision Μαking and Man-Machine Cooperation, 5-7 May 2003, 
Luxemburg. 

PAPAMICHAIL, G., & PAPAMICHAIL, D. (2003). Towards using computational methods for 
real-time negotiations in electronic commerce. European Journal of Operational 
Research, Vol. 145 (2), pp. 3-9. 

PERKOWITZ, M., & ETZIONI, O. (1998). Adaptive sites: Automatically synthesizing Web 
pages. Proceedings of the 15th National Conf. on Artificial Intelligence, Madison, 
Wisconsin, pp. 727-732. 

PERKOWITZ, M., & ETZIONI, O. (2000). Adaptive Web Sites. Communications of the ACM. 
43(8), pp. 152-158. 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

   Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Εξατοµίκευσης
βασισµένοι σε Εξόρυξη Γνώσης από ∆εδοµένα Χρήσης Web

   

 
 

   H Εξατοµίκευση στο web  57 
 

   

   
 

   

   

 

   

       

PIERRAKOS, D., PALIOURAS, G., PAPATHEODOROU, C., & SPYROPOULOS C.D. (2003). 
Web Usage Mining as a Tool for Personalization: A Survey. User Modelling and User-
Adapted Interaction, 13, Kluwer Academic Publishers, pp. 311-372. 

PIROLLI, P., & CARD, S. (1999). Information foraging. Psychological Review, 106(4), pp. 
643-675. 

PIROLLI, P., PITKOW, J., & RAO, R. (1996). Silk from a sow’s ear: Extracting Usable 
Structures from the Web. In CHI-96, Vancouver, pp. 118-125. 

PITKOW J., & PIROLLI, P. (1999). Mining longest repeating subsequences to predict WWW 
surfing. Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference. 

QUINLAN, J. R. (1993). C4.5: programs for machine learning. Morgan Kaufmann, San 
Mateo, CA. 

RESNIKOFF, H. (1989). The illusion of reality. Springer-Verlag, New York. 
RIECKEN, D. (2000). Personalized views of personalization. Communications of the ACM, 

43(8), pp. 27-28. 
RIGOU, M., SIRMAKESSIS, S., TSAKALIDIS, A. (2004a). A Computational Geometry 

approach to Web Personalization. Martin Bichler and Jen-Yao Chung (Eds.) 
Proceedings of the IEEE Conference on Electronic Commerce Technology (IEEE CEC 
2004), sponsored by IEEE Computer Society Technical Committee on Electronic 
Commerce, July 6-9, 2004, San Diego, California, USA, IEEE Computer Society Press, 
ISBN 0-7695-2098-7, pp. 377-380.  

RIGOU, Μ., SIRMAKESSIS, S., TSAKALIDIS, A. (2004b). Integrating Personalization in E-
learning Communities. Journal of Distance Education Technologies, 2(3), IdeaGroup 
Publishing, pp. 47-58. 

SARUKKAI, R.R. (2000). Link Prediction and Path analysis Using Markov Chains. 
Proceedings of the 9th World Wide Web Conference, Amsterdam. 

SCHWARZKOPF, E. (2001). An adaptive Web site for the UM2001 conference. Proceedings 
of the UM2001 Workshop on Machine Learning for User Modeling, pp. 77-86. 

SHARDANAND, U., & MAES, P. (1995). Social information filtering: algorithms for 
automating “word of mouth”. Proceedings of the ACM SIGCHI Conference on Human 
Factors in Computing Systems, pp. 210-217. 

SIRMAKESSIS, S., & RIGOU, M. (2003). Mining for Gems for Information. Ebroul Izquierdo 
(Ed.) Proceedings of the 4th European Workshop on Image Analysis for Multimedia 
Interactive Services, April 9-11, 2003, London, UK (sponsored by IEEE), World 
Scientific Publishing, ISBN 981-238-355-7, pp. 545-548. 

SPILIOPOULOU, M., FAULSTICH, L.C., & WILKLER, K. (1999). A data miner analyzing the 
navigational behavior of Web users. Proceedings of the Workshop on Machine Learning 
in User Modeling of the ACAI99, Greece. 

SRIVASTAVA, J., COOLEY, R., DESHPANDE, M., & TAN, P. (2000). Web Usage Mining: 
Discovery and Applications of Usage Patterns fromWeb Data. SIGKDD Explorations, 
1(2), pp. 12–23. 

SU, Z., YANG, Q., LU, Y., & ZHANG, H.(2000). What next: A prediction System for Web 
Requests Using N-gram Sequence Models. Proceedings of the First International 
Conference on Web Information Systems and Engineering Conference, Hong Kong, pp. 
200-207. 

VRAHATIS, M.N., BOUTSINAS, B., ALEVIZOS, P., & PAVLIDES, G. (2002). The k-
windows Algorithm for improving the k-means Clustering Algorithm. Journal of 
Complexity, 18, pp. 375-391. 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

   ∆ιδακτορική ∆ιατριβή   Ρήγκου Μαρία    
 
 

   58  Κεφάλαιο 1 
 

   

   
 

   

   

 

   

       
 

WU, X. (1993). The HCV Induction Algorithm. Proceedings of the 21st ACM Computer 
Science Conference, ACM Press, pp. 169-175. 

YAN, T.W., JACOBSEN, M., GARCIA-MOLINA, H., & DAYAL, U. (1996). From User 
Access Patterns to Dynamic Hypertext Linking. WWW5/Computer Networks, 28(7/11), 
pp. 1007-1014. 

ZHANG, T., RAMAKRISHNAN, R., & LIVNY, M. (1996). BIRCH: an efficient data 
clustering method for very large databases. Proceedings ACM-SIGMOD International 
Conference in Management of Data. Montreal-Canada, pp. 103-114. 

ZHU, T. (2001). Using Markov Chains for Structural Link Prediction in Adaptive Web Sites. 
UM 2001, LNAI 2109, pp. 298-300. 

ZUKERMAN, I., ALBRECHT, D.W., & NICHOLSON, A.E. (1999). Predicting users' requests 
on the www. Proceedings of the Seventh International Conference on User Modeling, 
Banff, Canada, pp. 275-284. 

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ, Κ., ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ, Π., ΡΗΓΚΟΥ, Μ., ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ, Σ., & ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ, 
Α. (2005). e-Επιχειρηµατικότητα: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Εκδόσεις Ελληνικά 
Γράµµατα, Σειρά: Τεχνολογία Πληροφορικής & Επικοινωνιών. 

 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

       
 
 

   59    

   
 

   

   

 

   

       

 
 
 
 
 
 

Κεφάλαιο 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Εξατοµικευµένο Clustering: 
Μια προσέγγιση  

Υπολογιστικής Γεωµετρίας  
 

 

 
 
 
 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

       
 
 

   60    
   

 
   

   

 

   

       
 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

       
 

   61    

   
 

   

   

 

   

       

 
 
 

 
 
 

 

 

 

“Science is a way of thinking  
much more than it is a body of knowledge” 
 
 
 

Carl Sagan (1934-1996) 

Astronomer, writer and scientist 
 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

       
 
 

   62    
   

 
   

   

 

   

       
 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

       
 

   
63

 

   

   
 

   

   

 

   

       
 

 
 
 

Εξατοµικευµένο Clustering: Μια προσέγγιση 
υπολογιστικής γεωµετρίας 

Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται ένας νέος αλγόριθµος για εξατοµικευµένο 
clustering, που αποτελεί βελτίωση του k-means range. Ο αλγόριθµος βασίζεται 
σε µια δοµή range tree που διατρέχεται σε πρώτη φάση για τον εντοπισµό των 
σηµείων που ικανοποιούν τα ατοµικά κριτήρια του χρήστη. Στα στοιχεία αυτά, 
εφαρµόζεται στη συνέχεια clustering, ώστε να είναι δυνατή η αποδοτικότερη 
διαχείρισή τους και να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων από 
πλευράς χρήστη. Στο προτεινόµενο σενάριο, το βήµα του clustering 
χρησιµοποιεί τον k-windows, έναν αποδοτικό αλγόριθµο που µειώνει τον 
αριθµό των σηµείων που χρειάζεται να εξεταστούν ως προς την οµοιότητα, 
χρησιµοποιώντας µια παραθυρική (windowing) τεχνική και επιτυγχάνει υψηλής 
ποιότητας αποτελέσµατα µε χαµηλή πολυπλοκότητα χρόνου. Ο k-windows 
αποτελεί βελτίωση του k-means και επιπλέον, χρησιµοποιεί την ήδη υπάρχουσα 
δοµή range tree, µε αποτέλεσµα ο προτεινόµενος αλγόριθµος να παρουσιάζει 
συνολικά, σηµαντικά βελτιωµένη απόδοση.  

 

2.1 Εισαγωγή 

Στις µέρες µας, το Internet αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες αποθήκες δεδοµένων και ο 
αυξανόµενος αριθµός αυτών που το χρησιµοποιούν σαν πηγή πληροφοριών 
αντιµετωπίζει το πρόβληµα του πληροφοριακού υπερφόρτου (information overload). Σε 
αυτό το µεγάλο και δύσκολα διαχειρίσιµο πληροφοριακό όγκο, οι χρήστες του web 
βρίσκονται σε συνεχή προσπάθεια εντοπισµού των συγκεκριµένων πληροφοριών που θα 
ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις προτιµήσεις τους. Επιπλέον, ακόµα κι αν υποτεθεί ότι 
παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού προσωπικών απαιτήσεων ή προτιµήσεων, τα 
αποτελέσµατα που επιστρέφουν σαν απάντηση σε µια ερώτηση του χρήστη ενδέχεται να 
είναι τέτοιου µεγέθους, που δεν επιτρέπουν εύκολη περαιτέρω επεξεργασία και 
εµποδίζουν –αντί να διευκολύνουν- τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, απαιτείται µια πρόσθετη φάση ανάλυσής τους, πριν αποσταλούν στον 
αποδέκτη για τον οποίο προορίζονται. Η δυνατότητα οµαδοποίησης και κατάλληλης 
παρουσίασης των αποτελεσµάτων µε τη µορφή οµογενών συστάδων (clusters) µπορεί να 
συνεισφέρει καταλυτικά στη λύση του προβλήµατος.  

Στόχος της έρευνας που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό, είναι να επιτευχθεί 
αποδοτικό (από άποψη τόσο χρόνου όσο και χώρου) εξατοµικευµένο clustering web 
αντικειµένων που είναι διαθέσιµα online, όπως π.χ. προϊόντα που πωλούνται µέσω 
ηλεκτρονικών καταστηµάτων, ενηµερωτικές σελίδες ηλεκτρονικών περιοδικών, σελίδες 
µε εκπαιδευτικό υλικό, κλπ.  
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Τυπικά, τα συστήµατα που παρέχουν τη δυνατότητα υπολογισµού και παρουσίασης 
εξατοµικευµένων αποτελεσµάτων, εφαρµόζουν την εξατοµίκευση σε τελικό στάδιο όπου 
και φιλτράρεται το αρχικό σύνολο δεδοµένων και κατασκευάζεται βάσει υπολογισµών, 
ένα υποσύνολο που ικανοποιεί συγκεκριµένους (ατοµικούς) περιορισµούς. Όταν ο 
στόχος είναι να εφαρµοστεί εξατοµικευµένο clustering στα αποτελέσµατα µιας 
διαδικασίας ανάκτησης πληροφοριών σε περιβάλλον web, οι υφιστάµενοι περιορισµοί 
που σχετίζονται µε την ταχύτητα απόκρισης, υπαγορεύουν την εφαρµογή του 
φιλτραρίσµατος µε βάση τα ατοµικά κριτήρια πριν την έναρξη της φάσης του clustering. 
Με αυτό τον τρόπο µειώνεται δραστικά το σύνολο των δεδοµένων που θα διαχωριστούν 
σε clusters, γεγονός που επιτρέπει σηµαντική βελτίωση της απόδοσης9.  

Σε αυτή την ιδέα στηρίχθηκε ο αλγόριθµος k-means range (Papamichail, 2003) που 
παρέχει εξατοµικευµένο clustering, βασίζοντας το βήµα του clustering στον ευρύτατα 
διαδεδοµένο αλγόριθµο k-means, ενώ για το βήµα της εξατοµίκευσης που προηγείται, 
κατασκευάζεται ένα range tree (δέντρο περιοχής) το οποίο και διατρέχεται µε σκοπό να 
περιοριστεί το αρχικό σύνολο δεδοµένων σε αυτά που ανταποκρίνονται –και 
ικανοποιούν- συγκεκριµένους ατοµικούς περιορισµούς και προτιµήσεις. 

Στο κεφάλαιο αυτό προτείνουµε ένα νέο αλγόριθµο (Rigou, Sirmakessis, Tsakalidis, 
2004), ο οποίος αποτελεί βελτίωση του αλγόριθµου k-means range, καθώς 
εκµεταλλεύεται το range tree που έχει ήδη κατασκευαστεί κατά το βήµα της 
εξατοµίκευσης και το χρησιµοποιεί ως τη βασική δοµή πάνω στην οποία στηρίζεται στη 
συνέχεια, το βήµα του clustering. Το clustering στον προτεινόµενο αλγόριθµο εκτελείται 
µε χρήση του αλγόριθµου k-windows (Vrahatis et al., 2002) που αποτελεί βελτίωση του 
k-means. Ο k-windows είναι ένας αποδοτικός αλγόριθµος clustering που µειώνει τον 
αριθµό των στοιχείων (ή προτύπων), που απαιτείται να εξεταστούν ως προς την 
οµοιότητα, χρησιµοποιώντας µια παραθυρική (windowing) τεχνική. Εκµεταλλεύεται τη 
δοµή ενός range tree και επιτυγχάνει υψηλής ποιότητας αποτελέσµατα µε χαµηλότερη 
πολυπλοκότητα χρόνου, σε σχέση µε άλλους αλγόριθµους clustering. 

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη 
υπηρεσιών εξατοµίκευσης που ανήκουν στη γενικότερη κατηγορία task performance 
support (κεφάλαιο 1) και ιδιαίτερα σε συστήµατα που υποστηρίζουν εξατοµικευµένες 
διαπραγµατεύσεις τόσο σε επίπεδο συγκεκριµένου site, όσο και σε γενικότερη κλίµακα 
και σε κατανεµηµένα σενάρια (δεδοµένα σε δίκτυα P2P, negotiation agents, κλπ.). 
Εφαρµογές που παρέχουν τέτοιου είδους υποβοήθηση έχουν ήδη κάνει την εµφάνισή 
τους στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου και ειδικότερα σε cybermalls και 
καταστήµατα που εµπορεύονται προϊόντα και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από ένα 
σύνολο παραµέτρων, ώστε να έχει νόηµα η παραµετροποίηση αλλά και η συνολική 
διαδικασία του ατοµικού φιλτραρίσµατος. Συχνά αναφέρονται σαν shopping aids ή 
shopping assistants και διαφαίνεται ότι έχουν σηµαντική θετική συνεισφορά τόσο στην 
ποιότητα, όσο και στην αποδοτικότητα των αγοραστικών αποφάσεων (Haübl & Trifts, 
2000). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν για παράδειγµα τα winnowing10 tools (Nielsen et 
al., 2000) που φιλτράρουν τα αποτελέσµατα µιας αναζήτησης για προϊόντα ή υπηρεσίες 
                                                 
9 Ο χρόνος που απαιτείται για το clustering αυξάνεται δραµατικά όσο µεγαλώνει το σύνολο των δεδοµένων που 
θα διαµεριστούν. 
10 Σύµφωνα µε τους Nielsen et al. (2000) “…winnowing literally means the separation of wheat 
from chaff (but more generally, the separation of useful from the non-useful.” 
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µε βάση ένα σύνολο από κριτήρια, τις τιµές των οποίων καθορίζουν οι χρήστες. Τέτοια 
κριτήρια ενδέχεται να είναι η τιµή, η µάρκα, οι χρωµατισµοί, οι διαστάσεις, καθώς και 
χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως ταχύτητα, χωρητικότητα, κ.α. Εκτός από το πεδίο του 
ηλεκτρονικού εµπορίου, ο προτεινόµενος αλγόριθµος µπορεί να εφαρµοστεί σε 
συστήµατα ηλεκτρονικού επιχειρείν για διαπραγµατεύσεις µεταξύ συνεργαζόµενων 
εταιρειών ή προµηθευτών, σε πληροφοριακές πύλες για τη διαµόρφωση των 
εξατοµικευµένων εκδόσεων τους µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες προφίλ, αλλά και 
σε εφαρµογές web-based learning όπου το ατοµικό φιλτράρισµα αναφέρεται στο 
γνωστικό υπόβαθρο του χρήστη, τους µαθησιακούς του στόχους, το κατά περίπτωση 
εκπαιδευτικό σενάριο, κτλ.  

Ανεξάρτητα από το θεµατικό πεδίο της εφαρµογής ή την κλίµακα πόρων στο web που 
καλύπτει (δηλαδή αν εξετάζει δεδοµένα που βρίσκονται σε ένα µόνο server , δεδοµένα σε 
ένα κλειστό δίκτυο ή γενικότερα δεδοµένα σε P2P δίκτυα, κτλ.), ο προτεινόµενος 
αλγόριθµος είναι κατάλληλος για την ανάκτηση πληροφοριών µε βάση ένα σύνολο από 
προκαθορισµένα κριτήρια και την οµαδοποίηση των αποτελεσµάτων της ανάκτησης, 
ώστε ο πληροφοριακός φόρτος να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα και να είναι 
διαχειρίσιµος από πλευράς χρήστη.  

2.2 Τεχνικές Clustering: Ανασκόπηση Πεδίου 

Το clustering (συσταδοποίηση) είναι µια τεχνική data mining που ορίζεται ως 
(Rasmussen, 1992): 

“..η διαδικασία της οµαδοποίησης ενός αρχικού συνόλου δεδοµένων στον 
πολυδιάστατο χώρο σε clusters (κλάσεις), έτσι ώστε τα αντικείµενα που 
ανήκουν σε ένα cluster να έχουν µεγάλη οµοιότητα µεταξύ τους, αλλά να 
διαφέρουν πολύ από τα αντικείµενα που ανήκουν σε άλλα clusters.” 11 

Πρόκειται για µια µέθοδο που έχει µελετηθεί εντατικά και χρησιµοποιείται κατά κόρο 
στις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει διαχείριση µεγάλου όγκου πληροφορίας, µε 
τρόπο ώστε η απαιτούµενη γνώση να µπορεί να εξορυχθεί µε σχετική ευκολία. Το 
ονοµαζόµενο ‘cluster analysis’ (ανάλυση συσταδοποίησης) στοχεύει στον εντοπισµό 
αντικειµένων που έχουν αντιπροσωπευτική συµπεριφορά στη συλλογή. Η βασική ιδέα 
είναι ότι εάν ένας κανόνας ισχύει για ένα αντικείµενο ενός cluster, είναι πολύ πιθανό ότι 
ισχύει επίσης και για όλα τα υπόλοιπα αντικείµενα που του ‘µοιάζουν’, δηλαδή τα 
υπόλοιπα αντικείµενα εντός του ίδιου cluster. Είναι ουσιαστικά µια µορφή unsupervised 
classification (Chakrabarti, 2003; Oikonomakou & Vazirgiannis, 2004) µε την έννοια ότι 
οι κατηγορίες στις οποίες θα πρέπει να διαµεριστεί η αρχική συλλογή δεν είναι γνωστές 
εκ των προτέρων, και η ανακάλυψή τους είναι ένας από τους στόχους του clustering. 

Για την οµαδοποίηση µιας αρχικής συλλογής αντικειµένων σε clusters, πρέπει να έχει 
επιλεγεί ο τύπος των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των αντικειµένων στα οποία θα 

                                                 
11 Πρωτότυπο κείµενο: “ ...the process of grouping data into classes (or clusters) so that objects 
within a cluster have high similarity in comparison to one another, but are very dissimilar to 
objects in other clusters.” 
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βασιστεί το clustering, καθώς και ο τρόπος αναπαράστασής τους. Για την περίπτωση που 
τα αντικείµενα που εξετάζονται είναι κείµενα (documents), o πιο διαδεδοµένος τρόπος 
αναπαράστασής τους είναι το µοντέλο Vector Space (Salton, Wang, & Yang, 1975), 
σύµφωνα µε το οποίο κάθε κείµενο αντιπροσωπεύεται από ένα διάνυσµα 
χαρακτηριστικών (συνήθως, συγκεκριµένοι όροι ή λέξεις που αναφέρονται συχνά). Το 
µήκος του διανύσµατος ισούται µε τον αριθµό των µοναδικών διακριτών ιδιοτήτων στη 
συλλογή (δηλ. τον αριθµό των χαρακτηριστικών λέξεων). Σε κάθε συστατικό αυτού του 
διανύσµατος αποδίδεται ένα βάρος που δηλώνει τη σηµασία του συγκεκριµένου 
χαρακτηριστικού για το συγκεκριµένο κείµενο. Οι επιτρεπόµενες τιµές του βάρους είναι 
0 ή 1 (ανάλογα µε το αν η συγκεκριµένη ιδιότητα είναι χαρακτηριστική για το document, 
ή αλλιώς ανάλογα µε το εάν εµφανίζεται η λέξη στο κείµενο ή όχι), ή ενδέχεται το βάρος 
να παίρνει τιµές που προκύπτουν από τη συχνότητα εµφάνισης του χαρακτηριστικού στο 
κείµενο (TF) και τη συχνότητα εµφάνισης του χαρακτηριστικού συνολικά στη συλλογή 
(TF-IDF). Αφού αποφασιστεί ο τρόπος αναπαράστασης και τα χαρακτηριστικά στα οποία 
θα βασιστεί το clustering, πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη µετρική για τον υπολογισµό 
της οµοιότητας δύο αντικειµένων. Στις ευρέως χρησιµοποιούµενες µετρικές οµοιότητας 
περιλαµβάνονται η Cosine Coefficient, η Jaccard Coefficient και η Dice Coefficient (van 
Rijbergen, 1979; Willet, 1988; Sthehl, Joydeep, & Mooney, 2000). 

Το clustering έχει µελετηθεί και χρησιµοποιηθεί σε πολλά επιστηµονικά πεδία 
συµπεριλαµβανοµένου του Machine Learning, των Νευρωνικών ∆ικτύων, των Βάσεων 
∆εδοµένων και της Στατιστικής. Στο περιβάλλον του web, οι αλγόριθµοι clustering 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τύπο των χαρακτηριστικών που χρησιµοποιούνται για 
την αναπαράσταση και την αξιολόγηση των web αντικειµένων12, το µέτρο οµοιότητας 
που χρησιµοποιείται, την αναπαράσταση των clusters, κτλ. Με βάση τα χαρακτηριστικά 
των αντικειµένων στα οποία βασίζεται ο αλγόριθµος clustering, διακρίνονται τρεις 
βασικές κατηγορίες (Oikonomakou & Vazirgiannis, 2004): (1) text-based clustering που 
εξετάζει το περιεχόµενο των web αντικειµένων, (2) link-based clustering που εξετάσει τη 
δοµή των συνδέσµων µεταξύ των web αντικειµένων της αρχικής συλλογής και (3) hybrid 
clustering που λαµβάνει υπόψη του, τόσο το περιεχόµενο, όσο και τη δοµή των 
συνδέσµων. Ειδικότερα:  

• Text-based clustering, όπου η βασική ιδέα είναι ότι εάν δύο ιστοσελίδες περιέχουν 
πολλές κοινές λέξεις, είναι πολύ πιθανό να έχουν µεγάλη οµοιότητα. Πρόκειται 
για αλγόριθµους που υιοθετήθηκαν στο web ακριβώς µε τη µορφή που είχαν σε 
εφαρµογές text mining. Ένας περαιτέρω διαχωρισµός στους αλγόριθµους αυτής 
της κατηγορίας µε βάση τη µέθοδο clustering που χρησιµοποιείται, είναι ο 
ακόλουθος: 

- Eπιµεριστικοί. Ο πιο διαδεδοµένος αλγόριθµος που εφαρµόζει επιµεριστικό 
clustering είναι ο k-means (Dubes & Jain, 1980) και οι παραλλαγές του π.χ. ο 
ISODATA (Jain, Murty & Flyn, 1999), ο hillclimbing (Anderberg, 1973), ο 
bisecting k-means (Steinbach, Karypis & Kumar, 2000).  

- Iεραρχικοί (Dubes & Jain, 1980). Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο αλγόριθµος 
van Rijsbergen (1979), ο SLINK (Sibson, 1973), ο Minimal Spanning Tree 

                                                 
12 Με τον όρο web αντικείµενο εννοούµε µια ιστοσελίδα και οποιοδήποτε άλλο είδος πόρου στο 
web που δεικτοδοτείται µοναδικά από ένα URI. 
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(Rasmussen, 1992), ο αλγόριθµος του Voorhees (1986) και ο CLINK (Defays, 
1977). 

- Bασισµένοι σε γράφο. Εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας είναι ο Chameleon 
(Karypis, Han & Kumar, 1999) ο Association Rule Hypergraph Partitioning 
(Boley, Gini, Gross, Han, Hastings, et al., 1999) και ο αλγόριθµος που 
προτάθηκε από τον Dhillon (2001).  

- Βασισµένοι σε νευρωνικά δίκτυα. Τυπικοί εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας 
είναι τα Self-Organizing feature Maps ή SOMs (Kohonen, 1995). 

- Πιθανοτικοί. Σε αυτό το είδος ανήκει ο αλγόριθµος Expectation Maximization 
και ο AutoClass (Cheeseman, 1996). 

• Link-based clustering, που βασίζεται στην παραδοχή ότι όταν δύο ιστοσελίδες 
συνδέονται µέσω ενός υπερσυνδέσµου, τότε υπάρχει σηµασιολογική σχέση 
µεταξύ τους που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διαµέριση της αρχικής 
συλλογής σε clusters. Οι τεχνικές αυτού του είδους προέρχονται από το χώρο του 
citation analysis όπως εφαρµόζεται στη βιβλιοµετρία. Αλγόριθµοι για link-based 
clustering έχουν προταθεί από τους Botafogo & Shneiderman (1991), τον 
Botafogo (1993) και τον Larson (1996). 

• Hybrid like ή Υβριδικοί αλγόριθµοι clustering, που συνδυάζουν το περιεχόµενο και 
τους συνδέσµους µεταξύ των σελίδων της συλλογής µε άλλες επιπρόσθετες 
πληροφορίες (metadata) που ενδεχοµένως συνοδεύουν τις σελίδες, για να 
καταλήξουν σε ακριβέστερα αποτελέσµατα. Αλγόριθµοι αυτής της κατηγορίας 
έχουν προταθεί από τους Pirolli, Pitkow & Rao (1996) τους Weiss et al. (1996), 
και τους Modha & Spangler (2000, ο toric k-means). 

Η χρησιµότητα του clustering στο χώρο της εξατοµίκευσης σε περιβάλλον web 
στηρίζεται στο λεγόµενο ‘cluster hypothesis’: δεδοµένου ενός κατάλληλου clustering 
µιας συλλογής web αντικειµένων, εάν ένας χρήστης ενδιαφέρεται για το αντικείµενο p, 
είναι πιθανό να ενδιαφέρεται και για άλλα µέλη του cluster στο οποίο ανήκει το p.  

Όπως ακριβώς µε τα αντικείµενα, µπορούµε να ορίσουµε αµφίδροµες συσχετίσεις για 
χρήστες που τους αρέσουν ή τους ενδιαφέρουν συγκεκριµένα αντικείµενα, µε βάση την 
υπόθεση ότι παρόµοιοι χρήστες προτιµούν ή ενδιαφέρονται για παρόµοια αντικείµενα και 
το αντίστροφο. Αυτή η σηµαντική επέκταση της βασικής ιδέας του clustering ονοµάζεται 
collaborative filtering (Chakrabarti, 2003) και αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζεται η 
πλειοψηφία των συστηµάτων παραγωγής συστάσεων, στη µορφή που τα συναντάµε στις 
σύγχρονες web εφαρµογές (ηλεκτρονικά καταστήµατα, συστήµατα e-learning, portals, 
κ.α.).  

2.2.1 Ο αλγόριθµος k-means 

Ο k-means ανήκει στην κατηγορία των επιµεριστικών αλγόριθµων και είναι κατάλληλος 
για µη-ιεραρχικό clustering µεγάλων συνόλων δεδοµένων σε κατάλληλα clusters. Είναι ο 
απλούστερος και ο πιο διαδεδοµένος αλγόριθµος clustering και χρησιµοποιεί ένα 
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κριτήριο τετραγωνικού σφάλµατος (Anderberg, 1973). Ο αλγόριθµος λαµβάνει σαν 
είσοδο ένα σύνολο από n αριθµητικά αντικείµενα και έναν ακέραιο k (k≤n), και 
υπολογίζει µια διαµέριση του αρχικού συνόλου σε k clusters, µε τρόπο ώστε η οµοιότητα 
µεταξύ των αντικειµένων στο ίδιο cluster να είναι µεγάλη και η οµοιότητα µεταξύ των 
αντικειµένων διαφορετικών clusters να είναι µικρή (ή αλλιώς, να µεγιστοποιείται η 
οµοιότητα εντός cluster και να ελαχιστοποιείται η οµοιότητα µεταξύ των clusters) (Han 
& Kamber, 2001). Η οµοιότητα των clusters υπολογίζεται µε βάση τη µέση τιµή των 
αντικειµένων του και µπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ότι συµπίπτει µε το κέντρο βάρους του 
cluster. 

O k-means εκτελείται επαναληπτικά σε δύο φάσεις. Αρχικά επιλέγονται αυθαίρετα k 
από τα αντικείµενα του αρχικού συνόλου και το καθένα από αυτά θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύει το µέσο ή κέντρο ενός cluster (mean ή center). Για καθένα από τα 
υπόλοιπα αντικείµενα του αρχικού συνόλου, υπολογίζεται η απόστασή του από τα κέντρα 
των clusters και αποδίδεται στο cluster από το οποίο απέχει τη µικρότερη απόσταση. 
Αφού αντιστοιχηθούν όλα τα αντικείµενα επανα-υπολογίζονται οι µέσες τιµές των 
clusters. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση 
ελαχιστοποιώντας το κριτήριο τετραγωνικού σφάλµατος που ορίζεται ως εξής: 
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Στη σχέση 2.1, το Ε ορίζει το άθροισµα των τετραγωνικών σφαλµάτων για όλα τα 

αντικείµενα στο αρχικό σύνολο, το il είναι το σηµείο στο χώρο που αντιπροσωπεύει ένα 
δεδοµένο αντικείµενο, και imj είναι το µέσο του cluster Ci (τόσο το il, όσο και το imj είναι 
πολυσδιάστατα). Το συγκεκριµένο κριτήριο έχει σα στόχο, τα τελικά clusters να είναι 
όσο το δυνατό πιο συµπαγή και αποµακρυσµένα, δηλ. µε διακριτά όρια (Han & Kamber, 
2001).  

Στον απευθείας k-means το q ορίζεται ως η τετραγωνική Ευκλείδεια απόσταση και 
συνεπώς q(x,y)=||x-y||2. Η συνολική διαδικασία του k-means παρουσιάζεται στον πίνακα 
που ακολουθεί (Πίνακας 5). 

Ο k-means, αν και σχετικά κλιµακωτός (επεκτάσιµος), είναι υπολογιστικά δαπανηρός 
για την επεξεργασία µεγάλων συνόλων δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, η εκτέλεση του 
1ου loop στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5), χρειάζεται για κάθε επανάληψη χρόνο 
Ο(ndk), του 2ου Ο(nd) και η συνάρτηση ποιότητας Ο(nd). Συνεπώς, η συνολική 
πολυπλοκότητα του αλγορίθµου είναι Ο(ndkt), όπου n είναι το πλήθος των αντικειµένων 
στο αρχικό σύνολο, k είναι ο αριθµός των clusters, t είναι ο αριθµός των επαναληπτικών 
εκτελέσεων που θα χρειαστούν µέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση και d είναι ο αριθµός των 
διαστάσεων (φυσιολογικά ισχύει ότι k<<n και t<<n).  

Για την εφαρµογή του k-means, χρειάζεται να είναι καθορισµένο το µέσο ενός 
cluster, κάτι που ενδέχεται να µη συµβαίνει, όπως για παράδειγµα όταν πρόκειται για 
δεδοµένα µε τιµές τύπου κατηγορήµατος. Επιπλέον, µπορεί να θεωρηθεί µειονέκτηµα και 
το γεγονός ότι ο χρήστης του αλγορίθµου θα πρέπει να καθορίσει εκ των προτέρων τον 
αριθµό των clusters, k. Γενικότερα, ο k-means δεν είναι κατάλληλος για τον εντοπισµό 
clusters µε ανοµοιόµορφα σχήµατα και µε πολύ διαφορετικά µεγέθη. Επιπλέον, είναι 
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ευαίσθητος στο θόρυβο και σε παρεκκλίνουσες τιµές (outliers), καθώς ακόµα και ένας 
µικρός αριθµός από τέτοια σηµεία µπορεί να επηρεάσει αισθητά τη µέση τιµή. 
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Πίνακας 5. Ο αλγόριθµος k-means. 

Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν προταθεί ένα σύνολο από παραλλαγές του απευθείας 
k-means που βελτιώνουν είτε την υπολογιστική πολυπλοκότητα, είτε την 
εφαρµοσιµότητα του αλγορίθµου, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε δεδοµένα τύπου 
κατηγορήµατος (Huang, 1998) ή µεικτού τύπου (Ralambondrainy, 1995). Μια άλλη 
κατηγορία παραλλαγών βασίζεται στη χρήση διαφορετικών µέτρων οµοιότητας (Gower, 
1971; Greenacre, 1984; Ruspini, 1969). Οι προσπάθειες για βελτίωση της υπολογιστικής 
πολυπλοκότητας εστιάζονται γύρω από δύο βασικές προσεγγίσεις: ή χρησιµοποιούν πιο 
εκλεπτυσµένες µεθόδους αρχικοποίησης (Bradley & Fayyad, 1998; Huang, 1998; Pizzuti, 
Talia & Vonella, 1999), ή µειώνουν τον αριθµό των απαιτούµενων υπολογισµών 
οµοιότητας (Alsabti, Ranka & Singh, 1995; Judd, McKinley & Jain, 1998; 
Ramasubramanian & Paliwa, 1992). Ο αλγόριθµος k-windows που θα εξετάσουµε στη 
συνέχεια ακολουθεί τη δεύτερη προσέγγιση για να µειώσει την υπολογιστική 
πολυπλοκότητα του clustering.  

2.3 Το γεωµετρικό πρόβληµα του Range Search και η δοµή Range Tree 

Η απόδοση µίας δοµής δεδοµένων που χρησιµοποιείται για την απάντηση γεωµετρικών 
ερωτήσεων εξαρτάται από τρεις παράγοντες (Τσακαλίδης, 2005):  

• το χρόνο που απαιτείται για να απαντηθεί η ερώτηση (query time), ο οποίος 
αναπαριστάται ως Q(n,d),  

• το µέγεθος της δοµής δεδοµένων, που αναπαριστάται ως S(n,d) και  
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• το χρόνο κατασκευής της δοµής δεδοµένων που ονοµάζεται προεπεξεργαστικός 
χρόνος (preprocessing time) και αναπαριστάται ως P(n,d),  

όπου µε d συµβολίζεται η διάσταση και µε n ο αριθµός των γεωµετρικών στοιχείων που 
αποθηκεύει η δοµή. 

Εφόσον η δοµή δεδοµένων κατασκευάζεται µόνο µία φορά (στην αρχή), ο χρόνος 
ερώτησης και το µέγεθος είναι πιο σηµαντικά από το χρόνο προεπεξεργασίας. Αν η δοµή 
δεδοµένων είναι δυναµική, δηλαδή υποστηρίζει πράξεις ένθεσης και απόσβεσης 
χρησιµοποιείται και ο όρος χρόνος ενηµέρωσης (update time) που αναφέρεται στο χρόνο 
που απαιτείται στη χειρότερη περίπτωση για µία απλή εισαγωγή ή διαγραφή (δηλαδή 
όταν το κόστος για την πράξη αυτή γίνεται µέγιστο).  

Οι παραπάνω παράµετροι απόδοσης υπολογίζονται µε την εκτέλεση του 
προτεινόµενου αλγορίθµου σε κάποιο θεωρητικό µοντέλο υπολογισµού. Στην 
επιστηµονική βιβλιογραφία, έχουν προταθεί διάφορα µοντέλα υπολογισµού για την 
µέτρηση της απόδοσης των αλγορίθµων, µε σηµαντικότερα το pointer machine  και το 
RAM. Στο RAM µοντέλο υπολογισµού (που είναι και το πιο ευρύτατα 
χρησιµοποιούµενο) υποτίθεται ότι η µνήµη περιέχει ένα µη φραγµένο αριθµό από θέσεις 
κάθε µία από τις οποίες προσδιορίζεται από µία διεύθυνση και µπορεί να αποθηκεύει 
λέξεις µήκους O(logn) bits. Κάθε αριθµητική πράξη παίρνει σταθερό χρόνο αν 
εκτελεστεί σε αριθµούς που απαιτούν για την αποθήκευση τους O(logn) bits και κάθε 
θέση µνήµης µπορεί να προσπελαστεί σε σταθερό χρόνο. Η βασική διαφορά ανάµεσα 
στο pointer machine µοντέλο υπολογισµού και στο RAM µοντέλο υπολογισµού είναι ότι 
στο pointer machine µοντέλο υπολογισµού, µία θέση µνήµης µπορεί να προσπελαστεί 
µόνο αν υπάρχει δείκτης σε αυτή από µία άλλη θέση µνήµης που έχει προηγουµένως 
προσπελαστεί (δεν µπορούµε δηλαδή να προσπελάσουµε άµεσα µία θέση µνήµης). Στα 
πλαίσια της διατριβής χρησιµοποιείται το RAM µοντέλο υπολογισµού.  

Το range search (ψάξιµο περιοχής) είναι ένα από τα πιο βασικά προβλήµατα της 
Υπολογιστικής Γεωµετρίας. Εµφανίζεται σε πολλές εφαρµογές ενώ πολλά γεωµετρικά 
προβλήµατα µπορούν να διατυπωθούν ως προβλήµατα range search. Ένα τυπικό 
πρόβληµα αυτής της κατηγορίας έχει τη γενική µορφή:  

“ Έστω S ένα σύνολο από n σηµεία στον Rd, και έστω ℜ µία οικογένεια 
υποσυνόλων του Rd. Τα στοιχεία της ℜ ονοµάζονται περιοχές (ranges). 
Στόχος µας είναι να προεπεξεργαστούµε το σύνολο S σε µία δοµή 
δεδοµένων, έτσι ώστε για µία ερώτηση περιοχής R ∈ ℜ, τα σηµεία στο  
S ∩ R να µπορούν να βρεθούν ή να µετρηθούν σε ικανοποιητικό χρόνο.”  

 
Μία τυπική περιοχή περιέχει ορθογώνια, ηµιεπίπεδα, και σφαίρες. Αν 

ενδιαφερόµαστε να απαντήσουµε µόνο µία απλή ερώτηση περιοχής, µπορεί να γίνει σε 
γραµµικό χρόνο χρησιµοποιώντας γραµµικό χώρο. Κάνουµε έναν απλό έλεγχο για το αν 
κάθε σηµείο p ∈ S βρίσκεται µέσα στην περιοχή ερώτησης. Σε πολλές όµως εφαρµογές, 
οι ερωτήσεις προκαλούν περιοδικές εισαγωγές και διαγραφές στο S οπότε προκύπτει η 
ανάγκη να προεπεξεργαζόµαστε το σύνολο S σε µία δοµή δεδοµένων ώστε να επιτύχουµε 
καλύτερο χρόνο απόκρισης.  
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Οι ερωτήσεις περιοχής έχουν κυρίως δύο µορφές: (α) την ερώτηση καταµέτρησης 
(range counting) και (β) την ερώτηση αναφοράς (range reporting). Η ερώτηση 
καταµέτρησης επιστρέψει τον αριθµό των σηµείων που ικανοποιούν την ερώτηση, ενώ η 
ερώτηση αναφοράς επιστρέψει τα ίδια τα σηµεία (δηλ. τις συντεταγµένες τους). 

Άλλες µορφές περιλαµβάνουν ερωτήσεις κενού (emptiness queries) στις οποίες 
ζητείται να καθοριστεί πότε ισχύει S ∩ R = ∅, καθώς και ερωτήσεις ακραίων ιδιοτήτων 
(extremal queries) στις οποίες ζητείται ένα σηµείο µε συγκεκριµένες οριακές ιδιότητες 
(π.χ. επιστροφή του σηµείου µε την µεγαλύτερη x συντεταγµένη).  

Οι περισσότερες δοµές δεδοµένων για ψάξιµο περιοχής δηµιουργούν µία οικογένεια 
από ‘κανονικοποιηµένα’ υποσύνολα στο S και για κάθε υποσύνολο Α αποθηκεύουν ένα 
βάρος ( ) ( )∑

∈

=
Ap

pwAw . Για ένα ψάξιµο περιοχής η δοµή δεδοµένων αναζητά ένα 

υποσύνολο από κανονικοποιηµένα υποσύνολα A1,...,Ak, όπου:  
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Με στόχο το πιο γρήγορο ψάξιµο στη δοµή αποθηκεύονται και βοηθητικές 
πληροφορίες. Τυπικά, τα κανονικοποιηµένα υποσύνολα είναι οργανωµένα σε ένα 
πολυεπίπεδο δέντρο στο οποίο κάθε κόµβος u συσχετίζεται µε ένα κανονικοποιηµένο 
υποσύνολο Α, περιέχει ένα βάρος w(A) και επιπλέον βοηθητικές πληροφορίες. Η 
ερώτηση απαντιέται ψάχνοντας τη δοµή από πάνω προς τα κάτω (top-down), 
χρησιµοποιώντας τις βοηθητικές πληροφορίες.  

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο χρόνος που απαιτείται για την απάντηση σε ερωτήσεις 
καταµέτρησης εξαρτάται από τρεις παραµέτρους:  

1. Το χρόνο ψαξίµατος (search time) ο οποίος εξαρτάται µόνο από τα n και d,  

2. Το χρόνο αναφοράς (reporting time) ο οποίος εξαρτάται από τα n, d και από το 
µέγεθος της απάντησης.  

Το µέγεθος κάθε δοµής δεδοµένων που χρησιµοποιείται για ψάξιµο περιοχής πρέπει 
να είναι τουλάχιστον γραµµικό, εφόσον πρέπει να αποθηκεύσει κάθε σηµείο (ή το βάρος 
του) τουλάχιστον µία φορά, ενώ ο χρόνος ερώτησης σε οποιοδήποτε από τα γνωστά 
µοντέλα υπολογισµού (pointer-machine, RAM) είναι τουλάχιστον O(logn).  

Στο d-διάστατο ορθογώνιο range search, οι περιοχές είναι ορθογώνια d-διαστάσεων, 
κάθε ένα της µορφής: 
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όπου ai, bi ∈ R. Η βασική δοµή δεδοµένων που χρησιµοποιείται για να απαντήσει σε 
ερωτήσεις που σχετίζονται µε το ορθογώνιο ψάξιµο, είναι το range tree (Willard, 1985).  

2.3.1 Η δοµή Range Tree 
Το range tree ή δέντρο περιοχής (Agarwal, 1997), αναπτύχθηκε για την επίλυση ενός 
θεµελιώδους προβλήµατος που είναι γνωστό σαν το πρόβληµα του παραθύρου, το οποίο 
στις δύο διαστάσεις ορίζεται ως εξής: 

«Προεπεξεργασία ενός συνόλου σηµείων S στο χώρο Rd, ώστε τα σηµεία 
στο S που βρίσκονται εντός ενός διαστήµατος ερώτησης (query range) να 
µπορούν να αναφερθούν ή να καταµετρηθούν γρήγορα»  

Το range tree προσφέρει λογαριθµικό χρόνο απάντησης σε µη γραµµικό χώρο, και 
µπορεί να επεκταθεί και για αντίστοιχα προβλήµατα του d-διάστατου χώρου, όπου 
προσφέρει πολυ-λογαριθµικό χρόνο απάντησης σε µη γραµµικό χώρο. 

Έστω ότι ένα σύνολο S από σηµεία του d-διάστατου χώρου ορίζεται ως εξής:  

S = U0 × U1 ×  U2 × …×  Ud-1.  (2.4) 

Αυτό σηµαίνει ότι τα στοιχεία του συνόλου S είναι της µορφής (x0,x1,x2,…,xd-1), όπου 
xi ∈ Ui. 'Εστω Ρ ένα υποσύνολο των d συντεταγµένων, δηλ. Ρ={i1,i2,…,ik} Τότε 
p(S,P)={(xi1,xi2,…,xik); x ∈ S} είναι η προβολή του S στις συντεταγµένες του P, όπου 

( )1210 ,...,,, −= dxxxxx .  

'Έστω m∈Ν και έστω α ∈ (1/4, 2/2 ). Το m είναι µία ρυθµιστική παράµετρος και το 
α είναι µία παράµετρος ζύγισης βάρους. 'Ενα d-διάστατο range tree Τ για ένα 
πολυδιάστατο σύνολο S = U0× U1× U2× …× Ud-1 ορίζεται ως εξής: 

Εάν d=1, τότε το Τ είναι ένα BB[α] δέντρο για το S. Εάν d>1, τότε το Τ 
αποτελείται από ένα ΒΒ[α] δέντρο Τ0 για το p0(S), και το Τ0 ονοµάζεται 
πρωταρχικό δέντρο. Επιπλέον, για κάθε κόµβο v του Τ0 µε βάθος depth(v)13, 
υπάρχει ένα βοηθητικό δέντρο Τα(v) όπου Τα(v) είναι ένα (d-1)-διάστατο δέντρο 
για το σύνολο p(S(v), [1,…,d-1]). Εδώ το S(v) είναι το σύνολο όλων των 
x=(x0,x1,…,xd-1) ∈ S ώστε το φύλλο x0 να είναι απόγονος του v στο Τ0. Με άλλα 
λόγια το βοηθητικό δέντρο Tα(v) είναι ένα (d-1)-διάστατο δέντρο περιοχής, το 
οποίο κατασκευάζεται για όλα τα σηµεία που έχουν x0 συντεταγµένη να ανήκει 
σε κάποιο φύλλο που είναι απόγονος του v στο Τ0. 

Συνεπώς, ένα d-διάστατο range tree, ορίζεται αναδροµικά από το αντίστοιχο δέντρο 
της αµέσως µικρότερης διάστασης (d-1). Ένα 1-διάστατο range tree ταυτίζεται µε ένα 
δυαδικό δέντρο αναζήτησης προσανατολισµένο προς τα φύλλα (leaf-oriented balanced 

                                                 
13 Το depth(v) είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του m. 
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binary search tree). Ένα 2-διάστατο δέντρο περιοχής είναι ένα 1-διάστατο τακτοποιηµένο 
µε βάση την πρώτη συντεταγµένη κάθε σηµείου (µε τις επιπλέον ιδιότητες ότι κάθε 
φύλλο αντιστοιχεί σε ένα σηµείο και επίσης ότι ένας κόµβος αντιστοιχεί σε ένα 1-
διάστατο range tree του οποίου τα σηµεία είναι τοποθετηµένα µε βάση τη δεύτερη 
συντεταγµένη τους, όπως απεικονίζεται γραφικά στο επόµενο σχήµα).  

Η λογική αυτή γενικεύεται στις µεγαλύτερες διαστάσεις, ώστε να σχηµατιστούν τα d-
διάστατα δέντρα περιοχής (µε d>2). Για σηµεία d διαστάσεων, κατασκευάζεται και 
συντηρείται ένα ζυγισµένο δέντρο αναζήτησης που αποθηκεύει στα φύλλα του τα σηµεία 
του δοσµένου συνόλου σε αύξουσα σειρά, σύµφωνα µε την πρώτη συντεταγµένη τους. 
Κάθε εσωτερικός κόµβος αντιστοιχεί σε ένα (d-1)-διάστατο δέντρο περιοχής µε βάση τα 
σηµεία (d-1) διαστάσεων που του έχουν αποδοθεί. 

 
Σχήµα 4. Το 2-διάστατο Range Tree. 

 

Έστω S={(1,b),(1,c),(2,a),(2,c),(3,a),(3,b)}  και m=1.  

Το σύνολο S του παραδείγµατος είναι στο διδιάστατο χώρο και το δέντρο περιοχής 
για το παραπάνω σύνολο στοιχείων είναι αυτό που απεικονίζεται στο Σχήµα 5. Αν ο 
αριθµός των διαστάσεων ήταν µεγαλύτερος (π.χ. 3), τότε σε κάθε κόµβο του βοηθητικού 
δέντρου Τ1, αντιστοιχεί ένα άλλο δέντρο που αφορά την τρίτη διάσταση.  

Η εισαγωγή των στοιχείων στο δέντρο περιοχής γίνεται ως εξής. Αρχικά εισάγω κάθε 
στοιχείο ως προς την πρώτη συντεταγµένη, στο ΒΒ[α] δέντρο (Τ0) που αφορά τη 
συντεταγµένη αυτή. Σε κάθε κόµβο v του µονοπατιού στο οποίο έγινε η ένθεση, 
αντιστοιχεί ένα βοηθητικό ΒΒ[α] δέντρο. Το δέντρο αυτό περιέχει τα στοιχεία του S των 
οποίων η πρώτη συντεταγµένη είναι φύλλο του υποδέντρου του Τ0 µε ρίζα τον v. Σε κάθε 
ένα από αυτά τα δέντρα εισάγω το στοιχείο ως προς τη δεύτερη συντεταγµένη (Σχήµα 5). 

Το range tree χρειάζεται χρόνο προεπεξεργασίας και χώρο O(nlogd-1n) και απαντά σε 
ερωτήσεις αναζήτησης διαστήµατος σε χρόνο O(s+logdn), όπου n είναι ο συνολικός 
αριθµός σηµείων και s ο αριθµός των σηµείων που επιστρέφονται σαν απάντηση 
(ικανοποιούν τα κριτήρια της ερώτησης ή αλλιώς βρίσκονται εντός του διαστήµατος 
ερώτησης).  
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Σχήµα 5. Ενδεικτική αναπαράσταση ενός Range Tree (Τσακαλίδης, 2003) 

Ο χρόνος ερώτησης µπορεί να µειωθεί επιπλέον σε O(logd-1n+m) χρησιµοποιώντας τη 
µέθοδο του fractional cascading (Vaishnavi, 1982; Chazelle & Guibas, 1986). 
Εναλλακτικά, µε βάση την παραλλαγή Willard-Lueeker (Preparata & Shamos, 1985), 
γνωστή και ως layered range tree, το πρόβληµα του range search επιλύεται 
χρησιµοποιοώντας O(nlogd-1n) χρόνο προεπεξεργασίας και χώρο, και O(s-logd-1n) χρόνο 
ερώτησης. Στη βιβλιογραφία, το πρόβληµα ψαξίµατος περιοχής επιλύεται και µε άλλους 
τρόπους, όπως το filtering search (Chazelle, 1986) ή µε τον τρόπο που προτείνουν οι 
Chazelle & Guibas (1986) για d≥3. Επίσης για d≥3, µια απλή και αποδοτική λύση 
προτείνεται από τον Alevizos (1998), σύµφωνα µε την οποία απαιτείται Ο(nlogd-1n) 
χρόνος προεπεξεργασίας και χώρος αποθήκευσης της δοµής, ενώ ο χρόνος ερώτησης 
µειώνεται σε O(s+logd-2n). 

2.4 Ο αλγόριθµος k-windows 

Ο k-windows (Vrahatis et al., 2002) είναι ένας αποδοτικός αλγόριθµος clustering που 
µειώνει τον αριθµό των προτύπων (patterns) που απαιτείται να εξεταστούν ως προς την 
οµοιότητα χρησιµοποιώντας µια παραθυρική (windowing) τεχνική. Η τεχνική αυτή 
εκµεταλλεύεται τη δοµή ενός range tree και επιτυγχάνει υψηλής ποιότητας αποτελέσµατα 
µε χαµηλότερη πολυπλοκότητα χρόνου σε σχέση µε άλλους, ευρύτατα διαδεδοµένους 
αλγόριθµους clustering (όπως για παράδειγµα, ο k-means). 

2.4.1 Η βασική ιδέα του αλγορίθµου 

Η βασική ιδέα στην οποία βασίζεται ο k-windows είναι η χρήση ενός παραθύρου για τον 
καθορισµό κάθε cluster. Το παράθυρο ορίζεται σαν µια ορθογώνια περιοχή στον d-
διάστατο Ευκλείδειο χώρο, όπου d είναι ο αριθµός των αριθµητικών χαρακτηριστικών. 
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Συνεπώς κάθε παράθυρο είναι ένα d-range που καλύπτει µια αρχική περιοχή µεγέθους α. 
Η τιµή του a εξαρτάται από την πυκνότητα του αρχικού συνόλου δεδοµένων. Ενδεικτικά, 
στο (Vrahatis et al., 2002) το a υπολογίζεται ανά διάσταση i ως εξής: 

 

∆ιαισθητικά, στόχος του παραπάνω τρόπου υπολογισµού του a είναι να ‘γεµίσει’ ο κενός 
χώρος µεταξύ των σηµείων µε µη αλληλοκαλυπτόµενα παράθυρα (για αυτό το λόγο και ο 
πολλαπλασιασµός µε 0,5). Κάθε σηµείο που βρίσκεται εντός ενός από τα παράθυρα, 
θεωρείται ότι ανήκει στο αντίστοιχο cluster. Επαναληπτικά, κάθε παράθυρο µετακινείται 
στον Ευκλείδειο χώρο, ώστε να τοποθετηθεί το κέντρο του στο σηµείο που υπολογίζεται 
σαν το µέσο των σηµείων που περικλείει. Αυτό συνεχίζεται µέχρι να µην αυξάνεται ο 
αριθµός των σηµείων που ανήκει σε κάθε παράθυρο, σαν αποτέλεσµα µιας νέας 
µετακίνησής του (Σχήµα 6). Στο σηµείο αυτό µπορεί να υπολογιστούν τα 
(σταθεροποιηµένα πλέον) µέσα των clusters σαν τα µέσα (ή κέντρα) των αντίστοιχων 
παραθύρων.  

 
Σχήµα 6. Μετακινήσεις και µεγεθύνσεις ενός d-range (Vrahatis et 

al., 2002) 

Επειδή όµως σε κάθε µετακίνηση -όπως περιγράφηκε µέχρι στιγµής- λαµβάνονται υπόψη 
µόνο ένας µικρός αριθµός από (γειτονικά) σηµεία, ενδέχεται η ποιότητα του διαµερισµού 
να µην είναι βέλτιστη. Η ποιότητα του διαµερισµού αξιολογείται σε επόµενη φάση όπου 
αρχικά τα σταθεροποιηµένα παράθυρα µεγεθύνονται ώστε να περιλαµβάνουν όσα 
περισσότερα γίνεται από τα σηµεία του cluster. Η ποιότητα διαµερισµού υπολογίζεται 
από τον αριθµό των σηµείων που περιλαµβάνονται σε οποιοδήποτε από τα παράθυρα, σε 
σχέση µε το σύνολο των σηµείων στο αρχικό σύνολο.  
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2.4.2 Αναλυτική περιγραφή του k-windows 

Σε µια πιο επίσηµη σηµειολογία, ο k-windows εκτελείται όπως φαίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί (Vrahatis et al., 2002).  

Έστω ότι το αρχικό σύνολο αποτελείται από n σηµεία, τα οποία θα πρέπει να 
διαµεριστούν σε k clusters, χρησιµοποιώντας τον k-windows. Αρχικά, επιλέγονται 
(ακόµη και τυχαία) k µεσαία στοιχεία (means) και µε κέντρο τα στοιχεία αυτά, ορίζονται 
τα αντίστοιχα αρχικά d-ranges (παράθυρα), το καθένα µεγέθους περιοχής a. Στη συνέχεια 
εντοπίζονται τα πρότυπα που βρίσκονται µέσα σε καθένα από τα d-ranges. Αυτό γίνεται 
µε τη βοήθεια ενός δέντρου περιοχής, όπου τα σηµεία εντός ενός d-range εντοπίζονται 
διατρέχοντας το δέντρο περιοχής σε λογαριθµικό χρόνο. Ακολουθεί ο υπολογισµός του 
µέσου των σηµείων που βρίσκονται εντός ενός d-range. Κάθε τέτοιο µέσο ορίζει ένα 
αντίστοιχο νέο d-range που θεωρείται ως µια µετακίνηση του αρχικού d-range. Τα δύο 
τελευταία βήµατα εκτελούνται επαναληπτικά, µέχρι να µην υπάρχει d-range που να 
περιέχει µετά από µια µετακίνηση, σηµαντικά περισσότερα σηµεία.  
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Πίνακας 6. Ο αλγόριθµος k-windows. 

 

Μετά την οριστικοποίηση του αρχικού διαχωρισµού ακολουθεί µια φάση αποτίµησης 
της ποιότητάς του. Tα d-ranges σε πρώτη φάση µεγαλώνουν, ώστε να περιλάβουν όσο 
περισσότερα σηµεία γίνεται από το cluster. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί επιβάλλοντας στα 
d-ranges να διατηρήσουν σταθερό το µέσο τους κατά τη µεγέθυνση. Στη συνέχεια, ο 
αλγόριθµος υπολογίζει τη σχετική συχνότητα των σηµείων που ανήκουν σε κάποιο d-
range, σε ολόκληρο το σύνολο των σηµείων. Αν η σχετική αυτή συχνότητα είναι 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

   Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Εξατοµίκευσης
βασισµένοι σε Εξόρυξη Γνώσης από ∆εδοµένα Χρήσης Web

   

 
 

   Εξατοµικευµένο Clustering  77 
 

   

   
 

   

   

 

   

       

χαµηλότερη από ένα δεδοµένο κατώφλι υ που έχει προκαθοριστεί, τότε πιθανόν να 
υπάρχει ένα (ή περισσότερα) clusters που δεν έχουν υπολογιστεί και σε αυτή την 
περίπτωση θα πρέπει να επαναληφθεί όλη η διαδικασία. Σύµφωνα µε τους Vrahatis et al. 
(2002), στην επαναληπτική εκτέλεση του αλγορίθµου, µια λύση θα µπορούσε να είναι η 
επιλογή µιας διαφορετικής τιµής για το a, έστω a’, όπου a’>a, ή η επιλογή διαφορετικών 
αρχικών µέσων (means), κατά το δυνατό αποµακρυσµένων από αυτές που 
χρησιµοποιήθηκαν στην πρώτη εκτέλεση. Η τιµή του υ παίζει ουσιαστικά το ρόλο µιας 
παραµέτρου τερµατισµού του αλγορίθµου, αν και στην πράξη, η αποτελεσµατικότητα 
του αλγορίθµου εξαρτάται από την αρχική επιλογή των d-ranges (δηλ. από τις τιµές των 
αρχικών µέσων και την τιµή του a).  

 

2.4.3 Ανάλυση πολυπλοκότητας 
Ο υπολογισµός της πολυπλοκότητας του k-windows ανά φάση εκτέλεσης βασίζεται στις 
αντίστοιχες πολυπλοκότητες του δέντρου περιοχής στο οποίο βασίζεται. Στη βασική 
µορφή του το range tree χρειάζεται χρόνο προεπεξεργασίας και χώρο O(nlogd-1n) και 
απαντά σε ερωτήσεις αναζήτησης διαστήµατος σε χρόνο O(s+logdn), όπου n είναι ο 
συνολικός αριθµός σηµείων και s ο αριθµός των σηµείων που επιστρέφονται σαν 
απάντηση. Χρησιµοποιώντας τη λύση στο πρόβληµα range search που προτείνεται από 
τον Alevizos (1998) για d≥3, απαιτείται Ο(nlogd-1n) χρόνος προεπεξεργασίας και χώρος 
αποθήκευσης της δοµής, ενώ ο χρόνος ερώτησης µειώνεται σε O(s+logd-2n). Η λύση αυτή 
υιοθετείται στην υλοποίηση του k-windows. 

Πιο συγκεκριµένα, η αντιστοίχιση των σηµείων σε κάποιο από τα d-ranges απαιτεί χρόνο 
Ο(s+logd-2n), όπου s είναι ο αριθµός των σηµείων που ανήκουν σε ένα d-range, και n, o 
συνολικός αριθµός των σηµείων που θα διαµεριστούν σε clusters. Επισηµαίνεται ότι 
δεδοµένου του µικρού µεγέθους των d-ranges, ισχύει ότι s<<n. Η συνολική 
πολυπλοκότητα για κάθε αναδροµική εκτέλεση της πρώτης φάσης (µεγέθυνση 
παραθύρων) χρειάζεται χρόνο Ο(k(s+logd-2n)). Ο υπολογισµός των µέσων των d-ranges 
απαιτεί χρόνο Ο(sdk) µε βασική πράξη την αριθµητική πρόσθεση, και όπου είναι φανερό 
ότι sk<<n. Συνεπώς, ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αλγορίθµου είναι: 

)6.2())((
2log

s
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dkqr +

−
Ο  

όπου q είναι είναι ο αριθµός των κινήσεων των παραθύρων (αναδροµικά) και r είναι ο 
αριθµός των επαναλήψεων λόγω clusters που δεν εντοπίστηκαν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
η βασική πράξη που εκτελείται είναι η αριθµητική σύγκριση µεταξύ δύο αριθµών, χωρίς 
να χρειάζονται υπολογισµοί αποστάσεων. Για το λόγο αυτό ο k-windows έχει πολύ 
καλύτερη απόδοση σε σχέση µε τον k-means.  

Ειδικότερα, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο 2.2.1, η πολυπλοκότητα 
χρόνου του k-means είναι O(ndkt), όπου t είναι ο αριθµός των επαναλήψεων και το 
γινόµενο qr είναι ανάλογο του t. Είναι φανερό ότι, σε σχέση µε τον k-windows, ο k-
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means είναι πιο επιβαρυντικός, επειδή χρειάζεται πιο περίπλοκους υπολογισµούς για την 
αντιστοίχιση των στοιχείων στα clusters µε βάση το κοντινότερο µέσο, πράξη που 
απαιτεί τον υπολογισµό των αντίστοιχων Ευκλείδειων αποστάσεων.  

Αν και η απόδοση του k-windows δεν επηρεάζεται πρακτικά από το χρόνο 
προεπεξεργασίας και τον απαιτούµενο χώρο, αξίζει να αναφερθεί ότι το range tree 
κατασκευάζεται σε χρόνο O(nlogd-1n) και χρειάζεται χώρο επίσης O(nlogd-1n).  

2.5 Ο προτεινόµενος αλγόριθµος για εξατοµικευµένο clustering 

Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής δουλειάς η εξατοµίκευση έχει την έννοια της 
παροχής στο χρήστη της δυνατότητας να καθορίσει το εύρος των ατοµικών του 
προτιµήσεων µε τη µορφή διαστηµάτων που ορίζονται από µια αρχική και µια τελική 
τιµή, αναφορικά µε µία ή περισσότερες παραµέτρους ενός αντικειµένου.  

Ενδεικτικά, στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, τα αντικείµενα 
συγκεκριµενοποιούνται σε προϊόντα τα οποία ανάλογα µε την περίπτωση, 
χαρακτηρίζονται από µια σειρά παραµέτρους που τυπικά περιλαµβάνουν την τιµή, τις 
λειτουργικότητες, την εµφάνιση, το µέγεθος, κλπ. Χρησιµοποιώντας σαν είσοδο αυτό το 
εύρος προτιµήσεων ανά παράµετρο, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι σε θέση να 
επεξεργάζονται τις αιτήσεις των επισκεπτών τους και να επιστρέφουν προϊόντα που 
βρίσκονται εντός του πεδίου ενδιαφέροντος κάθε πελάτη ξεχωριστά.  

  
Σχήµα 7. Tο εύρος προτιµήσεων αναπαρίσταται σαν ορθογώνιο στο 

2-διάστατο χώρο των παραµέτρων X και Y που αναπαριστούν 
διακριτά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. 

Αυτή η ιδέα µπορεί εύκολα να µεταφερθεί στον Ευκλείδειο χώρο χρησιµοποιώντας 
διανύσµατα για την αναπαράσταση των προϊόντων που διατίθενται µέσω µιας εφαρµογής 
ηλεκτρονικού εµπορίου και περιοχές στο n-διάστατο χώρο που αντιπροσωπεύουν τα 
ατοµικά διαστήµατα προτίµησης (preference intervals). Ειδικότερα, τα προϊόντα µπορούν 
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να κωδικοποιηθούν µε τη µορφή διανυσµάτων µε τιµή ανά διάσταση ίση µε την 
αντίστοιχη τιµή της παραµέτρου για κάθε προϊόν (κάθε παράµετρος στην ουσία αποτελεί 
ένα περιγραφικό χαρακτηριστικό του προϊόντος). Ο συνολικός αριθµός παραµέτρων που 
χρησιµοποιούνται για την µοντελοποίηση των προϊόντων υπαγορεύει και τον αριθµό των 
διαστάσεων του χώρου.  

Στο σενάριο που εξετάζουµε κάθε ατοµικό εύρος προτιµήσεων ορίζεται από 
διαστήµατα τιµών παραµέτρων µε τη µορφή ακραίων (αρχικών και τελικών) τιµών. Για 
λόγους απλούστευσης περιορίζουµε τη µελέτη στο 2-διάστατο χώρο και θεωρώντας 
συνεπώς ότι τα προϊόντα και οι προτιµήσεις αναφορικά µε αυτά εκφράζονται µε τη 
µορφή δύο παραµέτρων, των X και Y (Σχήµα 2). Ένα προϊόν αναπαρίσταται από την 
τιµή xp για την παράµετρο X και την τιµή yp για την παράµετρο Y και άρα αποτελεί το 
σηµείο (xp,yp) του χώρου (Σχήµα 7).  

Είσοδος: 
- V = {(p1, p2, …,pv)| όπου pi Rd, και i, d  I} ένα σύνολο από n σηµεία
- Q = [α1,b1]  [α2,b2]  … [αd,bd], ένα ερώτηµα τύπου d-range που αναπαρίσταται 

από τα σηµεία (α1, α2, … αd) and (b1, b2, …, bd), µε aj≤bj.
- k  I (πλήθος των clusters που θα υπολογιστούν), 
- α (µέγεθος αρχικών d-ranges)
- υ (κατώφλι για αποτίµηση του διαµερισµού)

1:    υπολόγισε ποια, έστω v, από τα αρχικά n σηµεία ανήκουν στο [α1,b1]  [α2,b2]  … [αd,bd]
2:    αρχικοποίησε τα k means im1, …, imk επιλέγοντας k τυχαία σηµεία από τα v
3:  αρχικοποίησε τα αντίστοιχα k d-ranges wm1, …, wmk το καθένα µεγέθους α
4:    επανέλαβε
5: για κάθε σηµείο il, 1≤l≤v
6: αντιστοίχησε το il στο wj, έτσι ώστε το il να βρίσκεται εντός του wj
7: για κάθε d-range wj

υπολόγισε το µέσο του

8: ξανα-υπολόγισε τα d-ranges
9:    µέχρι κανένα σηµείο να µην αλλάζει d-range
10: µεγέθυνε τα d-ranges τόσο ώστε να µην συµβούν σηµαντικές µεταβολές στα µέσα τους

11: υπολόγισε το 
12:  αν r < u
13: ξανα-εκτέλεσε τον αλγόριθµο από το βήµα 2

∑= ∈ jl wi l
j

mj i
w
1i

∑= =∈=
k

1j 1jl wi
n
1r

 
Πίνακας 7. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος για εξατοµικευµένο clustering. 

Θεωρώντας ότι το εύρος προτίµησης του χρήστη U είναι της µορφής {(x1,x2), 
(y1,y2)}, ορίζεται ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο Ru. Για να καταφέρει το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα να απαντήσει τις αιτήσεις του χρήστη U µε προϊόντα που ικανοποιούν τις 
προτιµήσεις που έχει δηλώσει ο ίδιος, θα πρέπει να εντοπίσει και να προτείνει προϊόντα 
που βρίσκονται εντός του Ru. Στη σχετική επιστηµονική βιβλιογραφία, το ερώτηµα αν το 
p βρίσκεται ή όχι εντός του Ru, τυπικά απαντάται από ένα range tree και αυτό ακριβώς 
αποτελεί την πρώτη φάση εκτέλεσης του προτεινόµενου αλγορίθµου. Στα σηµεία που 
επιστρέφονται από την πρώτη φάση εφαρµόζεται σε δεύτερη φάση ο k-windows, ώστε να 
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τα οµαδοποιήσει και να τα παρουσιάσει στο χρήστη µε τη µορφή οµογενών συνόλων. Ο 
προτεινόµενος αλγόριθµος (Rigou et al., 2004) για εξατοµικευµένο clustering 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 7). 

2.5.1 Ανάλυση πολυπλοκότητας 
Επειδή ο k-windows εφαρµόζεται σε ένα περιορισµένο υποσύνολο v του αρχικού 
συνόλου σηµείων n (το οποίο προσδιορίζεται από τη πρώτη φάση), αυξάνεται σηµαντικά 
η ταχύτητα της διαδικασίας clustering (m<<n).  

H πολυπλοκότητα χρόνου του αλγορίθµου προκύπτει προσθέτοντας τις επιµέρους 
πολυπλοκότητες των δύο διαδοχικών του βηµάτων. Με βάση το ότι -όπως αναφέρθηκε 
σε προηγούµενη παράγραφο- το πρόβληµα του πολυδιάστατου range search επιλύεται σε 
χρόνο O(logd-1n+v), όπου v είναι το µέγεθος της απάντησης και τη (2.6) που δίνει την 
πολυπλοκότητα του k-windows, η συνολική πολυπλοκότητα του προτεινόµενου 
αλγορίθµου είναι (Rigou et al., 2004): 

)8.2(loglog
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όπου n είναι ο συνολικός αριθµός των σηµείων που δίνονται σαν είσοδος στον 
αλγόριθµο, k είναι ο αριθµός των clusters που θα κατασκευαστούν, q είναι ο αριθµός των 
µετακινήσεων των παραθύρων, r είναι ο αριθµός των επαναλήψεων (για τον k-windows), 
και s είναι ο αριθµός των patterns που βρίσκονται εντός κάποιου d-range. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι s<<v. 

O προτεινόµενος αλγόριθµος αποτελεί βελτίωση του αλγορίθµου k-means range 
(Papamichail, 2003), που έχει πολυπλοκότητα O(logd-1n+m), όπου m είναι το µέγεθος της 
απάντησης από την αρχική φάση εκτέλεσης του αλγορίθµου κατά την οποία διατρέχεται 
το range tree. Σηµειώνουµε ότι η βασική λειτουργία στον προτεινόµενο αλγόριθµο είναι 
η αριθµητική σύγκριση ανάµεσα σε δύο αριθµούς, χωρίς να απαιτείται υπολογισµός 
αποστάσεων (ένα βήµα που επιβάλλεται από τη χρήση του k-means) και ότι το qr είναι 
ανάλογο του t. 

Η πολυπλοκότητα του αλγορίθµου µπορεί να µειωθεί περαιτέρω χρησιµοποιώντας 
διαφορετικές δοµές για την αναζήτηση διαστήµατος. Για d≥3 διαστάσεις, και µε βάση το 
(Alevizos, 1998), ο χρόνος ερώτησης του range tree µειώνεται σε O(logd-2n+v), όπου v 
είναι το µέγεθος της απάντησης, η πολυπλοκότητα του προτεινόµενου αλγορίθµου 
µειώνεται κατά Ο(logn), δηλαδή: 
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Επειδή v<<n, η πολυπλοκότητα όπως φαίνεται στη 2.9, απλοποιείται σε O(logd-2n+v).  
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2.6 Συµπεράσµατα και Ανοιχτά Ζητήµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε ένας αλγόριθµος για εξατοµικευµένο clustering που 
βελτιώνει τον αλγόριθµο k-means range χρησιµοποιώντας στη θέση του k-means, τον k-
windows για το βήµα του clustering. Η σηµαντική βελτίωση που επιτυγχάνεται οφείλεται 
όχι µόνο στο γεγονός ότι ο k-windows είναι πολύ πιο αποδοτικός από τον k-means, αλλά 
και στο ότι το range tree που κατασκευάζεται στο πρώτο βήµα του k-means range (για 
τον περιορισµό του αρχικού συνόλου δεδοµένων σε αυτά που ανήκουν στο διάστηµα 
προτιµήσεων) χρησιµοποιείται και στη δεύτερη φάση, καθώς εξ΄ ορισµού και ο k-
windows βασίζεται στην κατασκευή και χρησιµοποίηση µιας δοµής range tree.  

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να τονίσουµε ότι εξετάσαµε το θέµα 
του εξατοµικευµένου clustering όταν εφαρµόζεται σε web αντικείµενα (π.χ. σελίδες, 
προϊόντα, άρθρα, κλπ.) και όχι σε προφίλ χρηστών (όπως συµβαίνει στην περίπτωση του 
συνεργατικού φιλτραρίσµατος). Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα web αντικείµενα 
µεταβάλλονται (και άρα χρειάζεται να ενηµερώνονται) µε πολύ χαµηλότερη συχνότητα 
από ότι οι πληροφορίες αναφορικά µε τη συµπεριφορά και τα προφίλ των χρηστών, 
γεγονός που άρει το περιορισµό για χρήση δοµών που εκτός από γρήγορη ανάκτηση, 
παρέχουν και γρήγορη ενηµέρωση. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι η διαδικασία της 
κατασκευής και της ενηµέρωσης της εσωτερικής δοµής που φυλάσσει τα δεδοµένα -και 
στην περίπτωσή µας, το ιδιαίτερα ‘ακριβό’ από άποψη χρόνου βήµα της κατασκευής και 
ενηµέρωσης του range tree- µπορεί να εκτελείται off-line, σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
Γενικότερα όµως, η δυσκολία του προτεινόµενου σχήµατος να υποστηρίξει αποδοτικά τη 
λειτουργία της δυναµικής ενηµέρωσης, παραµένει ο πιο περιοριστικός παράγοντας για 
την ευρύτερη εφαρµογή του στο περιβάλλον του web. 

Μια άλλη επιπλοκή που ενδέχεται να προκύψει στην πράξη, προέρχεται από το 
γεγονός ότι η κατασκευή και συντήρηση του range tree επιβάλει superlinear απαιτήσεις 
σε χώρο, και αυτό είναι ένα πρόβληµα που εντείνεται µε την αύξηση του αριθµού των 
διαστάσεων (ή αλλιώς, όταν χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερες παράµετροι για την 
αναπαράσταση των αντικειµένων). Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, οι 
Alevizos et al. (2002) παρουσίασαν µια βελτιωµένη έκδοση του αλγορίθµου k-windows 
που χρησιµοποιεί αντί του range tree, ένα πολυδιάστατο binary tree (δυαδικό δέντρο) για 
την εκτέλεση της διαδικασίας ψαξίµατος περιοχής (range search). Στην περίπτωση όµως 
του αλγορίθµου που µελετήσαµε, η πιθανή υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης ‘πυροδοτεί’ 
αλλαγές στην αρχική φάση, κατά την οποία φιλτράρονται τα δεδοµένα πριν την 
εφαρµογή του clustering. H µελέτη αυτών των επιπλοκών σχεδιάζουµε να αποτελέσει 
αντικείµενο της περαιτέρω έρευνάς µας. 

Ένα άλλο πεδίο που είναι ανοιχτό για έρευνα, σχετίζεται γενικότερα µε την εφαρµογή 
τεχνικών clustering σε web documents (Oikonomakou & Vazirgiannis, 2004), λόγω των 
ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν οι µεγάλες ετερογενείς συλλογές από δυναµικές 
ιστοσελίδες που αποτελούν µεγάλο ποσοστό του σύγχρονου web. Το clustering έχει µια 
εγγενή ‘ευαισθησία’ στην αρχικοποίηση των τιµών ενός συνόλου παραµέτρων και η 
ποιότητα των αποτελεσµάτων του εξαρτάται από τη σύσταση της αρχικής συλλογής, µε 
αποτέλεσµα να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή τους. Αν και σε γενικές 
γραµµές, η ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο του web document clustering είναι 
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έντονη τα τελευταία χρόνια, παραµένει ακόµα ανοιχτό το θέµα της επίτευξης καλύτερων 
trade-offs µεταξύ ποιότητας και πολυπλοκότητας. Επιπλέον, είναι σηµαντικό οι τεχνικές 
αυτές να αντιµετωπίζουν αποδοτικά το θέµα της συχνής ανανέωσης των ιστοσελίδων και 
της συνεχούς αύξησής τους, καθώς και το γεγονός ότι µια ιστοσελίδα πολύ συχνά 
αναφέρεται σε περισσότερα από ένα θέµατα µε αποτέλεσµα να χρειάζεται να υπάρχουν 
επικαλύψεις στα clusters (και πιθανόν να αναπτυχθούν νέοι αλγόριθµοι που να 
επιτρέπουν τέτοιου είδους σενάρια διαµέρισης). Εξίσου σηµαντικό είναι το θέµα της 
περιγραφής και παρουσίασης των παραγόµενων clusters στους χρήστες µε τη µορφή 
ετικετών σήµανσης ή αλλιώς το ζήτηµα του cluster labeling, µε βάση τα κοινά 
χαρακτηριστικά των περιεχοµένων τους, αλλά και τα χαρακτηριστικά στοιχεία που τις 
διαφοροποιούν.  

Μια πιθανή επέκταση του θέµατος του cluster labeling θα µπορούσε να είναι προς 
την κατεύθυνση της εξατοµίκευσης, υπό την έννοια ότι η σήµανση των clusters που 
προκύπτουν αφού τα δεδοµένα περάσουν το προ-στάδιο του ατοµικού φιλτραρίσµατος 
(µε βάση ένα σύνολο κριτηρίων), να γίνεται µε βάση τα κριτήρια αυτά. Για παράδειγµα, 
η σήµανση του cluster να γίνεται µε βάση την απόσταση του µέσου του από την τιµή 
πρώτης προτίµησης του χρήστη (βέλτιστη τιµή) ανά κριτήριο προτίµησης. 

Τέλος, σηµειώνουµε ότι οι προοπτικές του προτεινόµενου αλγόριθµου ενισχύονται 
και τα πιθανά πεδία εφαρµογής του πολλαπλασιάζονται µε την ανάπτυξη και επέκταση 
του semantic web (σηµασιολογικός ιστός). Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα 
web αντικείµενα αποκτούν εγγενή σηµασιολογία και τα RDF σχήµατα παρέχουν πλήρη 
αναφορά του τρόπου δόµησης της πληροφορίας αυτής επιτρέποντας την εφαρµογή πιο 
αυτοµατοποιηµένων τεχνολογιών ανάκτησης. Πρακτικά, για την εφαρµογή 
εξατοµικευµένου clustering, το βασικό πλεονέκτηµα είναι ότι στο σηµασιολογικό ιστό 
υπάρχουν οι υποδοµές για ρητή δήλωση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των 
web αντικειµένων και των αντίστοιχων τιµών τους, επιτρέποντας την ευκολότερη και 
αµεσότερη εφαρµογή της προτεινόµενης προσέγγισης σε κατανεµηµένο επίπεδο (δηλ. 
αντλώντας δεδοµένα από ένα σύνολο διαφορετικών πηγών, όπως για παράδειγµα 
συµβαίνει στο εκπαιδευτικό P2P δίκτυο Edutella (Tane et al., 2004)). Σε αυτές τις 
περιπτώσεις προκύπτουν, όπως είναι φυσικό, θέµατα ολοκλήρωσης και οµογενοποίησης 
των RDF σχηµάτων µε βάση τα οποία έχει γίνει η σηµασιολογική σήµανση δεδοµένων 
και µετα-δεδοµένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές στο web, ένα ευρύτερο 
ανοιχτό ερευνητικό θέµα που απασχολεί την περιοχή των τεχνολογιών σηµασιολογικού 
ιστού.  
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Η εξατοµίκευση µε τη µορφή συστάσεων 
πραγµατικού χρόνου µε full-coverage web prediction 

Σύνοψη 

To θέµα της εξατοµίκευσης σε περιβάλλον web είναι στενά συνδεδεµένο µε 
την καταγραφή, την κατανόηση και τη µοντελοποίηση της συµπεριφοράς των 
χρηστών του web µε σκοπό τον εντοπισµό προτύπων που θα επιτρέψουν 
προβλέψεις µελλοντικών αιτήσεων. Σε αυτό το κεφάλαιο της διατριβής 
προτείνεται ένα αποδοτικό σχήµα πρόβλεψης µελλοντικών δικτυακών 
αιτήσεων βασισµένο στην εξόρυξη σειριακών προτύπων πλοήγησης 
(navigation patterns) από αρχεία server log, σε συνδυασµό µε την τοπολογία 
των συνδέσµων του site και τη θεµατική κατηγοριοποίηση των σελίδων του. Τα 
µονοπάτια που ακολουθούν οι χρήστες κατά την πλοήγηση καταγράφονται, 
καθαρίζονται, συµπληρώνονται µε τις αιτήσεις που λείπουν λόγω cashing και 
διασπώνται σε συνόδους και επεισόδια, ώστε να προκύψουν υποσύνολα µε 
σηµασιολογική πληρότητα. Τα πρότυπα που εντοπίζονται στα επεισόδια 
µοντελοποιούνται µε τη µορφή n-grams και οι αποφάσεις πρόβλεψης 
βασίζονται σε ένα µοντέλο n-gram+ που προσοµοιάζει το all Kth-order µοντέλο 
Markov και ειδικότερα τη µετεξέλιξή του, το επιλεκτικό µοντέλο Markov. Το 
σχήµα επιτυγχάνει 100% κάλυψη, ενώ κατά τις πειραµατικές µετρήσεις το άνω 
όριο της εκρίβειας έφθασε το 71,67% στο σύνολο των προβλέψεων που 
επιχειρήθηκαν. Το χαρακτηριστικό του πλήρους coverage καθιστά το σχήµα 
κατάλληλο για συστήµατα παραγωγής συστάσεων, ενώ η ακρίβεια µπορεί να 
βελτιωθεί περαιτέρω µεγαλώνοντας το παράθυρο πρόβλεψης και θεωρώντας 
µια πρόβλεψη ακριβής όταν η αίτηση στην οποία αναφέρεται συµβεί µεταξύ 
των επόµενων n αιτήσεων.  

 

3.1 Τεχνικές Πρόβλεψης στο Web 

H ωριµότητα της τεχνολογίας web οδήγησε στην εξέλιξη των websites και τη µετάβασή 
τους από στατικά data warehouses σε δυναµικές και προσαρµοστικές πύλες. Το web 
επιτρέπει την εύκολη και άµεση πρόσβαση σε µεγάλο όγκο πληροφοριών, καθώς και την 
ευρεία πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες που περιλαµβάνουν το ηλεκτρονικό εµπόριο, την 
ηλεκτρονική µάθηση και τη διασκέδαση (Huberman et al., 1998).  

Παρά τα ουσιώδη πλεονεκτήµατα, ακόµη δεν έχει καταστεί δυνατό να επιλυθούν κάποια 
σοβαρά προβλήµατα, που δυσχεραίνουν τις προαναφερθείσες συναλλαγές και 
υποβιβάζουν την παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσιών (Quality of Service – QoS). Μεταξύ 
άλλων, οι µη αποδεκτοί χρόνοι απόκρισης, οι σύνδεσµοι που έχουν τοποθετηθεί µε λάθος 
τρόπο ή δεν λειτουργούν, καθώς και η λανθασµένη δόµηση πολλών websites, αποτελούν 
παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν την ενόχληση του χρήστη και την 
αποµάκρυνσή του. Η παροχή αποδοτικής υποβοήθησης και υποστήριξης του χρήστη 
κατά την πλοήγησή του στο web, λαµβάνοντας υπόψη τους ατοµικούς στόχους, ανάγκες 
και προτιµήσεις, θεωρείται πλέον επιτακτική απαίτηση, ακόµα κι αν η πλήρης 
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κατανόηση και η πιστή µοντελοποίηση της συµπεριφοράς του χρήστη παραµένει µια 
ανοιχτή πρόκληση, τόσο για τους ερευνητές, όσο και για τους οικονοµικούς αναλυτές και 
τους διαφηµιστές µέσω Internet. 

Η αποδοτική µοντελοποίηση του χρήστη και των ενδιαφερόντων του µε απώτερο 
στόχο τη δυνατότητα πρόβλεψης της πλοηγητικής του συµπεριφοράς, αποτελεί τα 
τελευταία χρόνια ένα ενεργό ερευνητικό πεδίο. Στους βασικούς στόχους του 
συγκαταλέγεται η µελέτη τεχνικών και µεθόδων που βελτιώνουν την απόδοση του web 
cashing (Schechter et al., 1998; Bestavros, 1995; Padmanabham & Mogul, 1996), την 
παραγωγή recommendations (Dean & Henzinger, 1999; Pirolli et al., 1996), τη 
λειτουργικότητα των µηχανών αναζήτησης (Brin & Page, 1998) την κατανόηση και τον 
έλεγχο της αγοραστικής συµπεριφοράς (Chi et al., 1998; Kohavi & Brodley, 2000) και 
γενικότερα επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών εξατοµίκευσης της πλοηγητικής εµπειρίας 
των χρηστών του web (Pitkow & Pirolli, 1999). 

Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί ένα σύνολο από στρατηγικές που 
µπορούν να υιοθετηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Μεταξύ των πλέον διαδεδοµένων  
είναι η off-line σηµασιολογική ανάλυση των ήδη καταγεγραµµένων αιτήσεων 
εξυπηρέτησης (Cooley, 2000; Kosala and Blockeel, 2000; Liu et al., 2004; Nanopoulos et 
al., 2003; Bonchi et al., 2001; Davison, 2002; Srivastava et al., 2000, κ.α.). Σε αυτή την 
περίπτωση, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον εντοπισµό ενός συνόλου από πρότυπα 
πλοήγησης (navigational patterns), λαµβάνοντας υπόψη και τη στοιχειώδη δοµική 
διάσταση του web. Μακροπρόθεσµα, αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στην κατάλληλη 
αναδόµηση των websites, ώστε να αυξηθεί η λειτουργικότητά τους (µε βάση τη γνώση 
που εξορύσσεται από τα ίχνη που αφήνουν οι χρήστες πίσω τους µε τη µορφή 
µονοπατιών πλοήγησης), καθώς και στην πιθανοτική εκτίµηση των αναµενόµενων 
αιτήσεων για επόµενες σελίδες. 

Η συνεισφορά της επιστηµονικής περιοχής του web usage mining σε αυτή την 
περιοχή έχει καθοριστικό ρόλο. Ο όρος αναφέρεται στην εφαρµογή τεχνικών data mining 
για τον εντοπισµό συσχετίσεων µεταξύ των web αιτήσεων (που καταδεικνύουν τους 
στόχους των χρηστών) και την εξόρυξη χρήσιµης γνώσης από δεδοµένα web (Cooley, 
2000; Kosala & Blockeel, 2000; Liu et al., 2004). Στις περιοχές εφαρµογής του web 
usage mining περιλαµβάνονται η εξατοµίκευση, η παραµετροποίηση (ή βελτιστοποίηση 
των websites), το web caching/prefetching και η επιχειρηµατική νοηµοσύνη (business 
intelligence). Το κοινό κίνητρο στους χώρους αυτούς είναι η δυνατότητα πρόβλεψης των 
επόµενων αιτήσεων του χρήστη µέσα από τα πρότυπα πλοήγησης που έχουν ήδη 
καταγραφεί. Μέσω του web usage mining, τα δεδοµένα εισόδου αντιπροσωπεύουν µια 
ρεαλιστική και χωρίς προκατάληψη περιγραφή των αιτήσεων ενός χρήστη, ενώ η 
εξόρυξη των προτύπων χρήσης επιτρέπει το σχηµατισµό δυναµικών προφίλ χρήσης και 
την παραγωγή συστάσεων πραγµατικού χρόνου. Παράλληλα, παρέχεται λεπτοµερής 
ανάδραση αναφορικά µε τη συµπεριφορά του χρήστη (Cooley, 2000), αποτελώντας µια 
αξιόπιστη βάση στην οποία µπορούν να στηριχθούν αποφάσεις επανασχεδίασης. Η 
εφαρµογή τεχνικών web prefetching και caching αποσκοπεί στην βελτίωση της 
δικτυακής κίνησης, ελαττώνοντας τις καθυστερήσεις στη µετάδοση και αντιµετωπίζοντας 
την υπερφόρτωση του server. Οι Nanopoulos et al. (2003) προτείνουν ένα µηχανισµό 
prefetching που βασίζεται στον εντοπισµό κατάλληλων προτύπων πλοήγησης, ενώ οι 
Bonchi et al. (2001) έχουν αναπτύξει µια ευφυή αρχιτεκτονική web caching, που 
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προσαρµόζεται στη συµπεριφορά του χρήστη και τα πρότυπα πρόσβασης στις σελίδες 
του site.  

Στο κεφάλαιο αυτό, προτείνεται ένα αποδοτικό σχήµα πρόβλεψης µελλοντικών 
δικτυακών αιτήσεων µε βάση την εξόρυξη σειριακών προτύπων πλοήγησης από αρχεία 
server log σε συνδυασµό µε την τοπολογία των συνδέσµων του site και τη θεµατική 
κατηγοριοποίηση των σελίδων του (Oikonomopoulou et al., 2004; Oikonomopoulou et 
al., 2005). Η συνολική διαδικασία αποτελείται από µια σειρά βηµάτων. Σε πρώτη φάση 
εφαρµόζεται καθαρισµός των δεδοµένων εισόδου (αρχεία log) και ακολουθεί ο 
εντοπισµός και η εξόρυξη των συνόδων. Οι σύνοδοι στη συνέχεια συµπληρώνονται µε τις 
αιτήσεις που δεν έχουν καταγραφεί στο server και εντοπίζονται τα επεισόδια (υποσύνολα 
των συνόδων µε σηµασιολογική αξία). Με βάση τα επεισόδια κατασκευάζονται n-grams, 
στα οποία και βασίζεται η πρόβλεψη των επερχόµενων αιτήσεων. Στόχος είναι να 
επιτευχθεί ένα αποδεκτό και ανταγωνιστικό επίπεδο ακρίβειας στην πρόβλεψη, 
διατηρώντας την εφαρµοσιµότητα σε υψηλά επίπεδα.  

3.2 Πρόβλεψη επερχόµενων αιτήσεων µε βάση web usage mining 

Τα πρότυπα πλοήγησης (surfing patterns) των χρηστών του web εµφανίζουν ισχυρές 
στατιστικές κανονικότητες (regularities) (Humerman et al., 1998, Liu et al., 2004, 
Davison, 2002). Στόχος του web prediction είναι να εντοπίσει τους κατάλληλους 
µηχανισµούς που είναι σε θέση να προβλέψουν µελλοντικές αιτήσεις, χρησιµοποιώντας 
το µεγάλο όγκο δεδοµένων που αφήνουν πίσω τους οι χρήστες, ενώ πλοηγούνται.  

Από πλευράς data mining, τα µοντέλα πρόβλεψης που χρησιµοποιούνται στo χώρο 
του web, διακρίνονται στις παρακάτω γενικές κατηγορίες, ανάλογα µε την τεχνική που 
χρησιµοποιούν για αναγνώριση προτύπων (pattern recognition):  

• Μοντέλα πρόβλεψης βασισµένα σε clustering. Το clustering (συσταδοποίηση), 
όπως έχει ήδη περιγραφεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 2, χρησιµοποιείται για την 
οµαδοποίηση αντικειµένων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Στα πλαίσια του 
web mining, διακρίνονται δύο κατηγορίες αντικειµένων: χρήστες και σελίδες. Το 
clustering σελίδων εντοπίζει οµάδες σελίδων που µε βάση τον τρόπο που τις 
χρησιµοποιούν ή τις αξιολογούν οι χρήστες, εµφανίζουν νοηµατική συσχέτιση. Το 
clustering χρηστών έχει σαν αποτέλεσµα την οµαδοποίηση χρηστών που 
συµπεριφέρονται µε παρόµοιο τρόπο κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σε ένα 
website, µε βάση µια προ-αποφασισµένη µετρική οµοιότητας. Τέτοιου είδους 
γνώση (δηλ. η γνώση της οµάδας και των κοινών χαρακτηριστικών των 
αντικειµένων που ανήκουν σε αυτήν) χρησιµοποιείται στο χώρο του ηλεκτρονικού 
εµπορίου για λόγους τµηµατοποιήσης της αγοράς (market segmentation) και σε 
πιο γενικό επίπεδο, για παροχή υπηρεσιών εξατοµίκευσης.  

• Μοντέλα πρόβλεψης βασισµένα σε classification. Το classification 
(κατηγοριοποίηση) χρησιµοποιείται για την κατάλληλη συσχέτιση ενός 
αντικειµένου σε µια από τις κλάσεις ενός προκαθορισµένου συνόλου (κλάσεων). 
Πρόκειται για µια διαδικασία που εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Αρχικά, εκτελείται 
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το βήµα εκπαίδευσης, κατά το οποίο ένα αρχικό σύνολο αντικειµένων 
συσχετίζεται µε τις κλάσεις, ώστε να εντοπιστούν εκείνα τα χαρακτηριστικά 
(discriminating features) που µπορούν να καθορίσουν την κλάση στην οποία 
ανήκει καθένα από τα αντικείµενα. Σε επόµενο στάδιο, τα χαρακτηριστικά αυτά 
χρησιµοποιούνται για να καθοριστεί αυτόµατα η κλάση στην οποία ανήκει ένα νέο 
αντικείµενο. Στο χώρο του web, οι κλάσεις συνήθως αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικά προφίλ χρηστών. Ο στόχος των αλγορίθµων classification  είναι η 
ανάπτυξη κατάλληλων µοντέλων χρηστών ώστε να συσχετιστούν µε µία 
καθοριστική κλάση ή ένα σύνολο κοινών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, δηλαδή 
µε µια κοινή αναµενόµενη συµπεριφορά (Davison and Hirsh, 1998). Οι πλέον 
διαδεδοµένες τεχνικές classification που εφαρµόζονται στο πεδίο του web είναι οι 
κανόνες απόφασης (Wu, 1993; Cohen, 1995), τα δέντρα απόφασης (Breiman et 
al., 1984; Quinlan, 1993), ο naïve Bayesian classifier (Buda & Hart, 1973; Chan, 
1999), και οι τεχνικές που βασίζονται στη θεωρία rough set (Maheswari, 2001).  

• Μοντέλα πρόβλεψης βασισµένα σε frequent itemsets και κανόνες συσχέτισης. Η 
εξόρυξη κανόνων συσχέτισης (association rule mining) έχει τη δυνατότητα να 
εντοπίζει ενδιαφέρουσες συσχετίσεις ή σχέσεις αντιστοίχισης µεταξύ των 
αντικειµένων µεγάλων συνόλων (Yi Li, 2001), και να βασίζει την πρόβλεψη σε 
τέτοιου είδους πληροφορία. Οι Yang et al. (2001), προτείνουν ένα µοντέλο 
πρόβλεψης µε βάση συσχετίσεις, κατάλληλο να χρησιµοποιηθεί τόσο για σκοπούς 
caching, όσο και prefetching. Το βασικό µειονέκτηµα των κανόνων συσχέτισης 
είναι ότι σε κάθε περίπτωση προτείνουν ένα σύνολο ‘έντονα συσχετιζόµενων’ 
στοιχείων που όµως ενδέχεται να έχει απαγορευτικά µεγάλο µέγεθος. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, οι κανόνες συσχέτισης ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν σε 
συνδυασµό µε το classification, µε τη µορφή κανόνων class association (Liu et al., 
1998). 

• Μοντέλα πρόβλεψης βασισµένα σε σειριακά πρότυπα. Η ανακάλυψη σειριακών 
προτύπων (sequential pattern discovery) είναι µια επέκταση της εξόρυξης 
κανόνων συσχέτισης, καθώς εντοπίζει πρότυπα κοινής εµφάνισης αντικειµένων, 
αλλά ενσωµατώνει και την έννοια της χρονικής αλληλουχίας. Στο χώρο του web, 
αυτού του είδους τα πρότυπα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να εντοπίσουν µια 
σελίδα (ή µια σειρά από σελίδες) που προσπελαύνεται αµέσως µετά µια σειρά 
άλλων σελίδων. Τα σειριακά πρότυπα µοντελοποιούν µε µεγάλη πιστότητα τα 
µονοπάτια πλοήγησης των χρηστών, παρέχοντας αρκετή πληροφορία για 
εφαρµογή διαδικασιών πρόβλεψης µελλοντικών αιτήσεων.  

Σύµφωνα µε την προσέγγιση των κατανεµηµένων συστηµάτων, οι πιο διαδεδοµένες 
τεχνικές ασχολούνται µε την αναγνώριση σειριακών προτύπων µε χρήση µεθόδων 
machine learning (µηχανικής µάθησης). Η βάση των τεχνικών αυτών είναι η κατασκευή 
ενός µοντέλου πρόβλεψης που προτείνει µελλοντικά γεγονότα µε βάση την προηγούµενη 
εµπειρία. Υπό αυτή την έννοια, η πρόβλεψη διαφέρει από την προσέγγιση data mining 
στο ότι πρόκειται για πρόβλεψη µελλοντικών πράξεων χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η 
αλληλεπιδραστικότητα ούτε το άµεσο όφελος (Davison, 2002). Ένα πλαίσιο επίλυσης 
προβληµάτων για πρόβλεψη µελλοντικών αιτήσεων είναι το CBR (Case-based 
Reasoning). Οι Yang et al. (2001), προτείνουν µια εφαρµογή CBR στην πλευρά του 
server, αποσκοπώντας στη βελτίωση της απόδοσης του συστήµατος µέσω prefetching 
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(µείωση των καθυστερήσεων και του φόρτου του δικτύου), ενώ οι Schiaffino & Amandi 
(2000) συνδυάζουν τεχνικές CBR µε Bayesian networks.  

Η διαδικασία σύµφωνα µε την οποία ένας χρήστης περιηγείται (ή πλοηγεί) ένα 
website, συνήθως µοντελοποιείται παρατηρώντας το σύνολο των σελίδων που 
επισκέπτεται (Srivastava et al., 2000). Αυτό το σύνολο σελίδων ονοµάζεται σύνοδος web 
(web session) και αναπαρίσταται από την ακολουθία σελίδων που έχουν προσπελαστεί. 
Με δεδοµένο ένα web session, το πρόβληµα πρόβλεψης της επόµενης σελίδας 
ισοδυναµεί µε το να προβλεφθεί η σελίδα που θα ζητήσει να προσπελάσει στη συνέχεια ο 
χρήστης (Pitkow & Pirolli, 1999). Η παρακολούθηση και η ανάλυση της πλοηγητικής 
συµπεριφοράς των χρηστών µπορεί να αποκαλύψει σηµαντικά στοιχεία αναφορικά µε τα 
ενδιαφέροντά τους, καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, κάθε σελίδα ενός site έχει 
κάποια συγκεκριµένη σηµασιολογία (π.χ. η σελίδα µε τις λεπτοµέρειες ενός προϊόντος, η 
σελίδα ενός ηλεκτρονικού µαθήµατος, η σελίδα µε τα έξοδα αποστολής ή τις 
λεπτοµέρειες χρέωσης πιστωτικών καρτών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, κλπ.). Κατ’ 
επέκταση, η δυνατότητα πρόβλεψης του ενδιαφέροντος (ή µη) του χρήστη σε µια σελίδα, 
ενώ ο ίδιος ακόµα δεν το έχει αποφασίσει οριστικά (καθώς δεν έχει υποβάλει τη σχετική 
αίτηση), επιτρέπει στις web εφαρµογές να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη συµπεριφορά των επισκεπτών τους (Deshpande & Karypis, 2004).  

Στο κεφάλαιο αυτό, θα µελετηθεί το πρόβληµα της πρόβλεψης µελλοντικών 
αιτήσεων σε ένα τυπικό περιβάλλον machine learning, όπου το µοντέλο πρόβλεψης θα 
κατασκευαστεί µε βάση ένα σύνολο από καταγεγραµµένα web sessions που ονοµάζονται 
training (data)set (σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης) και σε επόµενο στάδιο, θα 
αξιολογηθεί η ακρίβεια του µοντέλου χρησιµοποιώντας ένα άλλο σύνολο από web 
sessions που ονοµάζεται test (data)set (σύνολο δεδοµένων ελέγχου) (Oikonomopoulou et 
al., 2004; Oikonomopoulou et al., 2005).  

3.3 Μοντέλα πρόβλεψης βασισµένα σε σειριακά πρότυπα 

Σειριακά πρότυπα είναι εκείνες οι ακολουθίες αντικειµένων που εντοπίζονται συχνά σε 
ένα επαρκώς µεγάλο ποσοστό από συναλλαγές. Τα σειριακά πρότυπα (sequential 
patterns) που εντοπίζονται σε δεδοµένα χρήσης web αναπαριστούν τα µονοπάτια από 
ιστοσελίδες που ακολουθούνται συχνά από τους χρήστες, µε τη σειρά µε την οποία 
‘περπατούν’ από σελίδα σε σελίδα (Mobasher, 2004).  

Μια ακολουθία <s1, s2, …, sn> συµβαίνει σε µια συναλλαγή t=<p1, p2, …,pm>, όπου 
n≤m, αν υπάρχουν n θετικοί ακέραιοι maaa n ≤<<<≤ ...1 21  και ips

iai ∀= , . 

Επιπλέον, ορίζεται ότι το <cs1, cs2, …, csn> είναι µια συνεχής ακολουθία στην t αν 
υπάρχει ένας ακέραιος b, τέτοιος ώστε nmb −≤≤0 , και 1=∀= + ipcs ibi  έως n. Σε ένα 
συνεχές σειριακό πρότυπο, κάθε ζευγάρι συνεχόµενων στοιχείων si και si+1  πρέπει να 
εµφανίζεται συνεχόµενα σε µια συναλλαγή t που θεωρείται ότι υποστηρίζει το πρότυπο, 
ενώ ένα σειριακό πρότυπο µπορεί να αναπαριστά µη-συνεχόµενες συχνές ακολουθίες στο 
σύνολο των συναλλαγών.  
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Με δεδοµένο ένα σύνολο συναλλαγών Τ και ένα σύνολο },...,,{ 21 nSSSS =  από 
σειριακά (ή συνεχόµενα σειριακά, αντίστοιχα) πρότυπα που εµφανίζονται συχνά στο Τ, 
το support καθενός από τα Si υπολογίζεται ως εξής: 

 

)1.3(
ίαυποακολουθ)

)(
Τ

∈
=

 t} ή (σ  T:S{t
S i

i

τουςυνεχµια
σ  

Το confidence του κανόνα Χ⇒Υ, όπου τα Χ και Υ είναι (συνεχή) σειριακά πρότυπα, 
ορίζεται ως: 

( ) ( )
( ) )2.3(
Χ
ΥΧ

=⇒
σ

σ oYXa  

 
όπου το ° είναι ο τελεστής παράθεσης ή συνένωσης14 (concatenation operator). Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι οι τιµές κατωφλίου για το support τόσο των σειριακών προτύπων, όσο 
και των συνεχών σειριακών προτύπων, ικανοποιούν το κριτήριο προς τα κάτω 
κλειστότητας (downward closure), δηλαδή, εάν µια (συνεχής) ακολουθία στοιχείων S 
έχει µια οποιαδήποτε υποακολουθία που δεν ικανοποιεί το κριτήριο ελάχιστου support, 
τότε και η S δεν έχει το απαιτούµενο ελάχιστο support.  

Για τον εντοπισµό σειριακών και συνεχών σειριακών προτύπων µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ο αλγόριθµος Apriori (Agrawal et al., 1993) που τυπικά χρησιµοποιείται 
για τον εντοπισµό frequent itemsets (σύνολα στοιχείων που εµφανίζονται µαζί µε µεγάλη 
συχνότητα) και την εξόρυξη κανόνων συσχέτισης. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως 
µεταβάλλοντας τον τρόπο υπολογισµού του support, ώστε να βασίζεται στη συχνότητα 
εµφάνισης υποακολουθιών στοιχείων, αντί για υποσύνολα στοιχείων (Agrawal & Srikant, 
1995), ώστε να λαµβάνεται υπόψη και ο παράγοντας της χρονικής αλληλουχίας 
εµφάνισης.  

Στα πλαίσια της εφαρµογής τεχνικών web mining σε δεδοµένα χρήσης, τα συνεχή 
σειριακά πρότυπα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον εντοπισµό µονοπατιών πλοήγησης 
που ακολουθούνται συχνά από τους χρήστες (Spiliopoulou & Faulstich, 1999; Schechter 
et al, 1998). Αντίθετα, αν οι αιτήσεις χρηστών αναπαρασταθούν µε τη µορφή σειριακών 
προτύπων, αν και θα διατηρούν τη µεταξύ τους αλληλουχία, δεν είναι απαραίτητο η µια 
να ακολουθεί αυστηρά την αµέσως προηγούµενή της και συνεπώς αναπαριστούν 
γενικότερα πλοηγητικά µονοπάτια εντός του site. Τα frequent itemsets που εντοπίζονται 
σαν µέρος αντίστοιχων κανόνων συσχέτισης, αντιπροσωπεύουν τα λιγότερο περιοριστικά 
πρότυπα πλοήγησης, καθώς εστιάζουν την ανάλυσή τους στην εµφάνιση µιας αίτησης για 
σελίδα και όχι στη σειρά εµφάνισής της στη σύνοδο χρήστη.  

Η αναπαράσταση των συναλλαγών στο web µε τη µορφή ακολουθιών από pageviews, 
επιτρέπει τον εντοπισµό και την ανάλυση σειριακών προτύπων πλοήγησης, 
                                                 
14 Η πράξη της παράθεσης (concatenation) ορίζεται ως η δηµιουργία µιας νέας συµβολοσειράς από 
δύο άλλες µε τη σειριακή παράθεση των συµβόλων τους. 
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χρησιµοποιώντας ένα πλήθος από µοντέλα που έχουν µελετηθεί διεξοδικά σε συναφείς 
επιστηµονικές περιοχές.  

3.3.1 Case-Based Reasoning 

Το ακρώνυµο CBR (Case-Based Reasoning ή Συλλογιστική βασισµένη σε Περιπτώσεις) 
αναφέρεται σε ένα εξειδικευµένο πλαίσιο εργασίας µε στόχο την επίλυση προβληµάτων 
χρησιµοποιώντας παρελθοντική ή a priori γνώση και εµπειρία (Leake, 1996). Τα 
τελευταία χρόνια, η χρήση τεχνικών αυτής της κατηγορίας έχει επεκταθεί στην περιοχή 
της εξόρυξης δεδοµένων από το web.  

Πιο συγκεκριµένα, οι Yang et al. (2001), θεωρούν ότι το πρόβληµα πρόβλεψης της 
επόµενης αίτησης ενός χρήστη αποτελεί µία τυπική εφαρµογή τεχνικών CBR. Στην 
γενική περίπτωση, η αναπαράσταση µιας case base (βάσης περιπτώσεων), αποτελείται 
από την περιγραφή του προβλήµατος και τον προσδιορισµό της υποψήφιας λύσης. 
Εφόσον οι καταστάσεις είναι δοµηµένες, το τµήµα περιγραφής του προβλήµατος 
δοµείται ως ένα σύνολο από διακριτά γνωρίσµατα µε τη µορφή ζευγαριών γνώρισµα-τιµή 
της µορφής {<Fi, Vi>, i=1, 2, …, n}. Τα ζευγάρια αυτά, αναπαριστούν το πρότυπο που θα 
πρέπει να εντοπιστεί σαν περίπτωση κάποιου κανόνα, ώστε να λυθεί ένα πρόβληµα. Για την 
πρόβλεψη της επόµενης αίτησης ενός χρήστη, η όλη διαδικασία βασίζεται στις αµέσως 
προηγούµενες αιτήσεις του συγκεκριµένου χρήστη.  

 

 

Σχήµα 8. Ο αλγόριθµος moving window. 

 

Την προσέγγιση αυτή υιοθετεί ο αλγόριθµος moving window (αλγόριθµος 
ολισθαίνοντος παραθύρου, Σχήµα 8), ο οποίος παρουσιάζει γραµµική πολυπλοκότητα για 
σταθερό µέγεθος παραθύρου, ίσο µε το µέγεθος του συνόλου δεδοµένων τα οποία 
προέρχονται από τα αρχεία log του server. Η κεντρική ιδέα που χρησιµοποιείται 
βασίζεται στην πρόβλεψη ενός συνόλου από υποψήφιες αιτήσεις οι οποίες αναµένεται να 
καταγραφούν στο µέλλον, εντός ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος.  

Το χρονικό αυτό διάστηµα καλείται παράθυρο πρόβλεψης (prediction window), ενώ 
ορίζεται και το παράθυρο παρατήρησης (observation window), το οποίο αφορά το χρονικό 
διάστηµα κατά το οποίο αντιστοιχείται η τρέχουσα κατάσταση µε το τµήµα περιγραφής 
του προβλήµατος (Σχήµα 9).  
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Σχήµα 9. Εξαγωγή κανόνων µε τον αλγόριθµο moving window για 
το καταγεγραµµένο session ΑΒCΑCDG, µήκος παραθύρου 

παρατήρησης 4 και µήκος παραθύρου πρόβλεψης 1. 

Το είδος της αντιστοίχισης που θα εφαρµοστεί, ώστε να διαπιστωθεί αν µια 
περίπτωση είναι εφαρµόσιµη για τη λύση ενός προβλήµατος, εξαρτάται από το βαθµό 
αυστηρότητας. Στο Σχήµα 8, οι σελίδες Α, Β και C χρειάζεται να έχουν ζητηθεί από το 
συγκεκριµένο χρήστη µε τη σειρά που αναφέρονται και χωρίς να παρεµβάλλεται 
ανάµεσά τους κάποια άλλη αίτηση, θεωρείται δηλαδή ότι εφαρµόζεται sub-sting 
matching. Σε αυτή την περίπτωση, το µέρος της περιγραφής του προβλήµατος 
ονοµάζεται και n-gram (3-gram, για το παράδειγµα).  

Συχνά, οι τεχνικές που βασίζονται σε CBR µεθόδους, συνδυάζονται µε Bayesian 
δίκτυα, καταλήγοντας σε ένα υβριδικό µοντέλο πρόβλεψης. Τα Βayesian δίκτυα 
αναφέρονται στη γραφική µοντελοποίηση των πιθανοτικών σχέσεων ενός συνόλου 
µεταβλητών. Η µοντελοποίηση αποσκοπεί στον εντοπισµό ποιοτικών και ποσοτικών 
σχέσεων ανάµεσα στα αντικείµενα (µεταβλητές) τα οποία προκαλούν το ενδιαφέρον του 
χρήστη. Τόσο η δόµηση του δικτύου, όσο και οι πιθανοτικές τιµές των µεταβλητών 
προκύπτουν από τις καταγεγραµµένες περιπτώσεις CBR.  

Περιγραφικά, ένα Bayesian δίκτυο αναπαρίσταται µε τη µορφή ενός ακυκλικού 
κατευθυνόµενου γράφου, ο οποίος προσδιορίζει την πιθανοτική κατανοµή των τυχαίων 
µεταβλητών, στην προκειµένη περίπτωση των ενδεχόµενων αιτήσεων του χρήστη. Οι 
τυχαίες µεταβλητές αποτελούν τις κορυφές του γράφου, ενώ οι ακµές αναπαριστούν την 
πιθανοτική συσχέτιση µεταξύ των κορυφών. Οι πιθανοτικές τιµές (δεσµευµένες 
πιθανότητες) προσδιορίζουν την συχνότητα εµφάνισης συγκεκριµένων καταστάσεων ή 
αντικειµένων σε µία περιήγηση του χρήστη, µε αποτέλεσµα να υποδηλώνεται και το 
ενδιαφέρον του χρήστη για τις συγκεκριµένες καταστάσεις. Η συχνότητα εµφάνισης 
διαµορφώνεται από τις καταστάσεις  που έχουν καταγραφεί στη βάση, µε αποτέλεσµα το 
προφίλ ενός χρήστη να κατασκευάζεται από πληροφορίες που προέρχονται τόσο από το 
Bayesian δίκτυο όσο και από τις καταστάσεις CBR (Schiaffino & Amandi, 2000). 
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3.3.2 Αναπαράσταση µονοπατιών πλοήγησης µε τη µορφή n-grams 

Τυπικά, ο όρος ακολουθία χρησιµοποιείται για να εκφράσει ένα διατεταγµένο σύνολο 
από πράξεις, που στο χώρο που εξετάζουµε είναι αιτήσεις εξυπηρέτησης. Ένας όρος 
ισοδύναµος του όρου ακολουθία, που προέρχεται από την περιοχή της στατιστικής 
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (statistical natural language processing) είναι το n-gram. 
Mε τον όρο n-gram (n-γραµµα) ορίζουµε µία ακολουθία από n οντότητες µε κοινά 
χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Στο πεδίο του web mining, τα n-grams αναπαριστούν 
αιτήσεις χρηστών για πόρους στο web (ιστοσελίδες ή άλλου τύπου αρχεία), που 
παράγονται στη χρονική διάρκεια ενός συγκεκριµένου user session. Για παράδειγµα, το 
ταξινοµηµένο ζευγάρι (Α, Β) αποτελεί ένα 2-gram, που δηλώνει το γεγονός ότι από ένα 
συγκεκριµένο χρήστη και στη διάρκεια της ίδιας συνόδου, ζητήθηκε πρώτο το pageview 
Α και στη συνέχεια το Β. Συνεπώς, ένα n-gram παρέχει ένα µοντέλο αναπαράστασης n 
συνεχόµενων αιτήσεων που προέρχονται από ένα συγκεκριµένο χρήστη κατά τη διάρκεια 
µιας συνόδου. Οι Frias-Martinez και Karamcheti (2002) ορίζουν ότι για το πεδίο του web 
mining, ένα n-gram µιας συνόδου Si είναι οποιοδήποτε υποσύνολο από n συνεχόµενα 
URLs (στην ουσία, pageviews) στο Si. Η πρόβλεψη που βασίζεται σε n-grams, 
πραγµατοποιείται µέσω της αντιστοίχισης (matching) ενός µονοπατιού πλοήγησης -ή 
µέρους αυτού- µε το πρόθεµα ένος από τα ήδη καταγεγραµµένα n-grams.  

Στη γενική περίπτωση διακρίνονται δύο τύποι µοντέλων n–gram (Li, 2001; Su et al., 
2000): (α) µοντέλα βασισµένα σε σηµείο (point-based) και (β) µοντέλα βασισµένα σε 
µονοπάτι (path-based). Τα µοντέλα που βασίζονται σε σηµείο, χρησιµοποιούν n–grams 
µοναδιαίου µήκους (1-gram) για την κατασκευή του πλαισίου πρόβλεψης, µε βάση ένα 
σύνολο από ενέργειες ταξινοµηµένες χρονικά. Με τη χρήση των συγκεκριµένων 
µοντέλων, η πρόβλεψη της επόµενης αίτησης καθορίζεται αυστηρά από την τελευταία 
καταγεγραµµένη αίτηση που απέστειλε ο συγκεκριµένος χρήστη. Λόγω όµως του ότι τα 
µοντέλα αυτά βασίζονται σε αρκετά περιορισµένη πληροφορία, πολύ συχνά οδηγούν σε 
εσφαλµένα συµπεράσµατα (και ανακριβείς προβλέψεις). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 
τα µοντέλα που βασίζονται σε σηµείο δεν έχουν υπερβεί σε ακρίβεια το 30%. Τα n-grams 
που βασίζονται σε µονοπάτια λαµβάνουν υπόψη τους για την πρόβλεψη τις n πιο 
πρόσφατες αιτήσεις που έχουν σταλεί από ένα συγκεκριµένο χρήστη, πετυχαίνοντας 
καλύτερα αποτελέσµατα από άποψη ακρίβειας. Το µειονέκτηµα των µοντέλων που 
βασίζονται σε µονοπάτι είναι η περιορισµένη εφαρµοσιµότητα (applicability), καθώς οι 
ακολουθίες µεγάλου µήκους επαναλαµβάνονται µε πολύ χαµηλότερη συχνότητα.  

Για την αναπαράσταση των n-grams, έχει προταθεί η χρήση επιπρόσθετων ειδικών 
χαρακτήρων (wildcard), ώστε να είναι υπάρχει δυνατότητα γενίκευσης των προτύπων 
περιήγησης. Πιο συγκεκριµένα, οι Spiliopoulou et al. (1999), εισήγαγαν την έννοια της 
ακολουθίας g, η οποία προσδιορίζει ένα διάνυσµα γεγονότων (αιτήσεων ιστοσελίδων) 
και ειδικών χαρακτήρων, όπου για παράδειγµα, µε τη µορφή A*D, αναπαριστώνται όλες 
τις ακολουθίες που περιέχουν τα γεγονότα Α και D, µε τη συγκεκριµένη σειρά 
εµφάνισης, ενώ το Α*[1;2]D, αναπαριστά όλες τις ακολουθίες στις οποίες εµφανίζονται 
ένα ή δύο το πολύ γεγονότα µεταξύ των Α και D. Με αυτόν τον τρόπο αναπαράστασης 
είναι δυνατό να περιγραφούν και τα frequent itemsets (συχνά εµφανιζόµενα σύνολα 
αντικειµένων), που στο πεδίο του web mining εντοπίζονται µε βάση µια συγκεκριµένη 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

   ∆ιδακτορική ∆ιατριβή   Ρήγκου Μαρία    
 
 

   100  Κεφάλαιο 3 
 

   

   
 

   

   

 

   

       

τιµή κατωφλίου στη συχνότητα εµφάνισης σε ένα δεδοµένο αρχικό σύνολο 
(υπό)συνόλων (support threshold).  

Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί πλήθος περιπτώσεων µεθόδων 
πρόβλεψης βασιµένων σε µοντέλα n–gram, µε ικανοποιητικά επίπεδα ακρίβειας αλλά και 
εφαρµοσιµότητας. Οι Frias-Martinez & Karamcheti (2002), πρότειναν το µοντέλο 
κατασκευής ακολουθιακών κανόνων συσχέτισης (sequential association rules ή SAR), µε 
στόχο τον προσδιορισµό της σειράς µε την οποία προσπελαύνονται οι σελίδες ενός site, 
αλλά και τη χρονική διάρκεια παραµονής των χρηστών σε κάθε µία από αυτές. Από τους 
κανόνες συσχέτισης αυτού του είδους προκύπτει πληροφορία σχετική µε την απόσταση 
µεταξύ των σελίδων που προηγούνται της πιο πρόσφατης αίτησης και αυτών που 
ακολουθούν και υπολογίζεται µε βάση των αριθµό των clicks του χρήστη κατά την 
περιήγησή του από τη µία ιστοσελίδα στην άλλη. Η έννοια της απόστασης επιτρέπει τον 
προσδιορισµό του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο αναµένεται να προσπελαστεί µια 
σελίδα, πληροφορία ιδιαίτερα χρήσιµη τόσο για εφαρµογές prefetching, όσο και για 
συστήµατα παραγωγής συστάσεων. Ανάλογα µε το µοντέλο που προτείνεται, η 
πρόβλεψη περικλείει εκτός από το αρχείο που αναµένεται να ζητηθεί, και ένα δείκτη της 
εκτιµώµενης απόστασης του αρχείου αυτού από την τελευταία καταγεγραµµένη αίτηση 
του συγκεκριµένου χρήστη. Σηµειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση, λαµβάνονται 
υπόψη µόνο οι κανόνες συσχέτισης που πληρούν συγκεκριµένους περιορισµούς σχετικά 
µε τις τιµές των παραµέτρων support και confidence. 

 

 

Σχήµα 10. n-Gram βασισµένο σε σηµείο (α) και n-gram βασισµένο σε µονοπάτι (β) 
 

Oι Su et al. (2000) προτείνουν αλγόριθµους οι οποίοι βασίζονται σε n-grams, µε 
στόχο την πρόβλεψη της επόµενης αίτησης ενός χρήστη βάσει των περιηγήσεων που 
έχουν καταγραφεί στο αρχείο log. Επιπλέον προτείνουν τη διαγραφή των συνόδων 
µήκους µικρότερο ή ίσο του 3 από το σύνολο των δεδοµένων, θεωρώντας ότι τέτοιου 
µήκους ακολουθίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να οδηγήσουν σε πρόβλεψη µε αποδεκτά 
επίπεδα ακρίβειας. Στη µεθοδολογία που προτείνουν, χρησιµοποιούν n-gram µήκους 2 
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και 3, καθώς από πειραµατικές µετρήσεις που παρουσιάζουν προκύπτει ότι για 
µεγαλύτερο µήκος n-gram το κόστος σε εφαρµοσιµότητα είναι δυσανάλογο σε σχέση µε 
το κέρδος σε ακρίβεια. Για κάθε πρόβλεψη, ελέγχεται αρχικά το σύνολο των 3-gram και, 
σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο µε τις τελευταίες τρεις αιτήσεις του 
χρήστη, ελέγχεται το σύνολο των 2-gram έχοντας πλέον ως κριτήριο σύγκρισης τις 
τελευταίες δύο αιτήσεις του χρήστη. Η ακρίβεια που επιτυγχάνει αυτό το υβριδικό 
µοντέλο είναι ελαφρά χειρότερη από αυτήν που επιτυγχάνει ένα µοντέλο το οποίο 
βασίζεται σε 4-gram, ενώ η εφαρµοσιµότητα είναι σαφώς µεγαλύτερη. H συγκεκριµένη 
προσέγγιση υιοθετήθηκε ως ένα βαθµό και στο προτεινόµενο σχήµα πρόβλεψης, αλλά 
επεκτάθηκε ώστε να υποστηρίζει πλήρη κάλυψη (Oikonomopoulou et al., 2004; 
Oikonomopoulou et al., 2005).  

3.3.3 Μοντέλα Markov 

Η διαδικασία πρόβλεψης µε χρήση n-grams στηρίζεται στην παρατήρηση του τρέχοντος 
µονοπατιού πλοήγησης για τις n-1 πιο πρόσφατες αιτήσεις του χρήστη και στον 
εντοπισµό του πλήρους προθέµατος µήκους n-1 στα n-grams που είναι διαθέσιµα στο 
σύστηµα. Επειδή όµως, ενδέχεται να εντοπιστούν περισσότερα από ένα n-grams µε κοινό 
πρόθεµα, χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί ένας µηχανισµός που θα αποφασίζει σε ποιο από 
όλα θα βασιστεί η πρόβλεψη. Ένας τέτοιος µηχανισµός παρέχεται από τα µοντέλα 
Markov που έχουν µελετηθεί εντατικά στο πεδίο των στοχαστικών διεργασιών (Papoulis, 
1991) και είναι σε θέση να υπολογίζουν την πιθανότητα καθενός από τα διαφορετικά n-
grams, µε βάση µια κωδικοποίηση του χώρου καταστάσεων του παρελθόντος.  

Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, η πρόβλεψη βασίζεται στη λεγόµενη υπόθεση 
κατά Markov σύµφωνα µε την οποία η επόµενη ενέργεια εξαρτάται αυστηρά και µόνο από 
την τρέχουσα κατάσταση. Σε ένα µοντέλο Markov k-βηµάτων (k-order Markov model) 
κάθε κατάσταση αντιπροσωπεύει µια ακολουθία k προηγούµενων πράξεων και έχουν 
αποδοθεί πιθανότητες µετάβασης σε κάθε µια από τις επόµενες καταστάσεις που είναι 
δυνατό να παρατηρηθούν. Σε αυτό το σενάριο, κάθε κατάσταση αναπαρίσταται από µια 
ακολουθία µε k=n-1 πράξεις σε ένα συγκεκριµένο n-gram. Υπάρχουν το πολύ |a|k 
καταστάσεις σε ένα τέτοιο σύστηµα, όπου |a| είναι ο αριθµός των πιθανών πράξεων. 
Συνήθως το k είναι πρακτικά µικρό, ώστε να περιορίζεται o χώρος που απαιτείται για την 
αναπαράσταση των πιθανών καταστάσεων.  

Στη γενικευµένη µορφή του ένα µοντέλο Markov χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο 
καταστάσεων {s1, s2 ,…, sn} και έναν πίνακα που περιέχει τις πιθανότητες µετάβασης 
µεταξύ των καταστάσεων: 

}{ nnnnn pppppp ,1,,21,2,11,1 ,...,,...,,...,,...,,...,  

όπου το pi,j αναπαριστά την πιθανότητα µετάβασης από την κατάσταση si στην 
κατάσταση sj. Οι καταστάσεις σε ένα µοντέλο Markov αναπαριστούν συνεχής υπο-
ακολουθίες γεγονότων που έχουν συµβεί κατά το παρελθόν και η τάξη ενός τέτοιου 
µοντέλου αντιστοιχεί στον αριθµό των παρελθοντικών γεγονότων που χρησιµοποιούνται 
για την πρόβλεψη ενός µελλοντικού γεγονότος. Συνεπώς, ένα µοντέλο Markov k-τάξης 
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προβλέπει την πιθανότητα του επόµενου γεγονότος, εξετάζοντας τα προηγούµενα k 
γεγονότα. Με δεδοµένο το σύνολο µε όλα τα καταγεγραµµένα µονοπάτια πλοήγησης R, η 
πιθανότητα να µεταβεί ο χρήστης στην κατάσταση sj από την κατάσταση si µέσω ενός 
ακυκλικού µονοπατιού r ∈ R δίνεται από τη σχέση: 

( ) )3.3(1,
1∏ +
−= kk

j
i prp  

µε το k να παίρνει τιµές από i µέχρι j-1. Η πιθανότητα µετάβασης στην sj από την si 
ισούται µε το άθροισµα σε όλα τα µονοπάτια: 

( ) ( ) )4.3(| ∑
∈

=
Rr

rpijp  

Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει µια σειρά από web συναλλαγές (συνόδους χρηστών) όπως 
έχουν καταγραφεί µε βάση τα µονοπάτια πλοήγησης που ακολουθούν οι χρήστες µε τις 
αντίστοιχες συχνότητες και το Σχήµα 11 απεικονίζει τον τρόπο µοντελοποίησης των 
µονοπατιών αυτών µε τη µορφή µιας αλυσίδας Markov (Mobasher, 2004).  

 

Web Συναλλαγές  Συχνότητα  
Α, Β, Ε 10 
Β, D, Β, C 4 

B, C, E 10 
A, B, E, F 6 
A, D, B 12 

B, D, B, E 8 
 

Πίνακας 8. Σύνολο από web συναλλαγές (σύνοδοι χρηστών) µε τις 
αντίστοιχες συχνότητες εµφάνισης.  

Οι web συναλλαγές αφορούν στα pageviews Α, Β, C, D, E και F και µε βάση τη 
συχνότητα εµφάνισης κάθε µιας, είναι εύκολο να υπολογιστεί το συνολικό τους πλήθος, 
που ισούται µε 50. Για να υπολογιστεί η πιθανότητα µετάβασης από το pageview A στο 
Β, αρκεί να εντοπιστεί στο training set πόσες φορές από το σύνολο των εµφανίσεων του 
Α η αµέσως επόµενη παρατηρούµενη κατάσταση είναι το Β. Αυτό ισχύει για 16 από τις 
28 συνολικά φορές που ζητήθηκε στο σύνολο των συναλλαγών το pageview A και 
συνεπώς το p(B|A)=16/28=0,57.  

Στις παραλλαγές των µοντέλων Markov περιλαµβάνονται τα εξής (Albrecht, 
Zukerman & Nicholson, 1999; Deshpande & Karypis, 2004): το Χρονικό Μοντέλο 
Markov (Time Markov Model), στο οποίο η επόµενη ενέργεια ενός χρήστη προβλέπεται 
αυστηρά βάσει της αµέσως προηγoύµενης, το Κ-τάξης Χρονικό Μοντέλο Markov (Κth-
order Time Markov Model), στο οποίο η πρόβλεψη βασίζεται στις k τελευταίες 
καταγεγραµµένες ενέργειες του χρήστη, το Χωρικό Μοντέλο Markov (Space Markov 
Model), το οποίο βασιζόµενο στην παρατήρηση ότι οι χρήστες ακολουθούν τους υπέρ-
συνδέσµους που παρατίθενται στις ιστοσελίδες, προσθέτει δοµικούς περιορισµούς στο 
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Χρονικό Μοντέλο Μarkov και τέλος, το ∆ιασυνδεδεµένο Χωρικό Μοντέλο Markov 
(Linked Space Markov Model), στο οποίο γίνεται συνδυασµός πληροφοριών δοµικού και 
βοηθητικού χαρακτήρα.  

Τα µοντέλα Markov µεγαλύτερης τάξης παρέχουν σε γενικές γραµµές µεγαλύτερη 
ακρίβεια πρόβλεψης, γεγονός που δικαιολογείται από το ότι καταλήγουν σε πρόβλεψη 
λαµβάνοντας υπόψη τους περισσότερες παρελθοντικές ενέργειες. Παράλληλα όµως 
έχουν συνήθως χαµηλότερες τιµές coverage και υψηλότερη πολυπλοκότητα 
µοντελοποίησης από άποψη χώρου, λόγω του µεγάλου αριθµού καταστάσεων που 
χρειάζεται να κωδικοποιηθούν.  

Για την επίλυση αυτών των προβληµάτων των µοντέλων µεγάλης τάξης, 
επιχειρήθηκε µια σειρά από προσεγγίσεις. Ο Davison (2002) πρότεινε έναν αλγόριθµο 
πρόβλεψης των επόµενων εντολών που θα καλέσει ένας χρήστης βασισµένο στο Χρονικό 
Μοντέλο Markov σε συνδυασµό µε ένα αποδοτικό µηχανισµό αναπαράστασης και 
αποθήκευσης µοντέλων µεγαλύτερης τάξης που χρησιµοποιεί µια δοµή trie. Οι Jacobs & 
Blockeel (2002) χρησιµοποιούν το Χρονικό Μοντέλο Markov εστιάζοντας στην εξαγωγή 
κανόνων αποφάσεων µεγαλύτερου µήκους, για περισσότερο ακριβείς προβλέψεις. Οι 
Pitkow & Pirolli (1999) πρότειναν τα all-kth τάξης µοντέλα Markov (all-kth order 
Markov models) που βελτιώνουν το coverage και παράλληλα, µια τεχνική µείωσης των 
καταστάσεων που ονοµάζεται longest repeating subsequences (LRS). Η χρήση του all-kth 
τάξης µοντέλου Markov απαιτεί γενικά την παραγωγή ξεχωριστών µοντέλων για κάθε 
µια από τις k τάξεις, καθώς στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να γίνει πρόβλεψη µε 
βάση το µοντέλο k τάξης, επιχειρείται πρόβλεψη µε βάση µοντέλο µικρότερης τάξης. 
Αυτό το σχήµα ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόµα µεγαλύτερη πολυπλοκότητα χώρου 
επειδή απαιτεί την αναπαράσταση όλων των πιθανών καταστάσεων για κάθε k.  

 

 
Σχήµα 11. Παράδειγµα µοντελοποίησης πλοηγητικών µονοπατιών 

µε τη µορφή αλυσίδας Markov. 

Οι Deshpande & Karypis (2001) πρότειναν µια υβριδική παραλλαγή των µοντέλων 
Markov, τα επιλεκτικά µοντέλα Markov (selective Markov models) και εισήγαγαν ένα 
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σύνολο από λύσεις µε σκοπό να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της µεγάλης 
πολυπλοκότητας των all-kth τάξης µοντέλων Markov. Με αφορµή την παρατήρηση ότι 
χρησιµοποιώντας αρχικά ένα all-kth τάξης µοντέλο, ένας σηµαντικός αριθµός από τις 
καταστάσεις του µπορεί να µην εξεταστεί περαιτέρω, καθώς οδηγεί σε προβλέψεις 
χαµηλής ακρίβειας. Αυτή η παρατήρηση οδήγησε σε µείωσ της συνολικής 
πολυπλοκότητας καταστάσεων του µοντέλου, χωρίς να επηρεαστεί η ακρίβειά του. Τα 
κριτήρια που χρησιµοποιούνται από τα επιλεκτικά µοντέλα Markov (selective Markov 
models) για την αποµάκρυνση15 ενός συνόλου καταστάσεων από τη διαδικασία 
πρόβλεψης περιλαµβάνουν το support, το confidence, και το ποσοστό λαθών. Πιο 
συγκεκριµένα, τα επιλεκτικά µοντέλα Markov διακρίνονται στις εξής κατηγορίες (µε 
αύξουσα σειρά πολυπλοκότητας υλοποίησης): 

• Frequency-pruned: αποµακρύνονται από το µοντέλο οι καταστάσεις µε χαµηλή 
συχνότητα εµφάνισης (µικρότερη από ένα threshold). 

• Confidence-pruned: αποµακρύνονται από το µοντέλο οι καταστάσεις των οποίων 
οι δύο πρώτες προβλέψεις (δηλαδή η πρώτη σελίδα που προτείνει το µοντέλο ως 
πιθανότερο να ζητηθεί στη συνέχεια, και η επόµενη λιγότερο πιθανή) έχουν υπο-
συνθήκη πιθανότητες εµφάνισης που δεν διαφέρουν αισθητά.  

• Error pruned: αποµακρύνονται από το µοντέλο οι καταστάσεις µε χαµηλή 
ακρίβεια πρόβλεψης. Για να υπολογιστεί η ακρίβεια πρόβλεψης χρειάζεται να 
προηγηθεί ένα βήµα validation (ελέγχου) κατά το οποίο ελέγχεται η ακρίβεια 
πρόβλεψης όλων των καταστάσεων του µοντέλου χρησιµοποιώντας ένα 
υποσύνολο των δεδοµένων εκπαίδευσης που δεν χρησιµοποιήθηκαν για την 
εκπαίδευση του µοντέλου (validation set), για τα οποία είναι γνωστή η σωστή 
πρόβλεψη ανά κατάσταση.  

3.4 Το προτεινόµενο σχήµα πρόβλεψης αιτήσεων 

Το σχήµα πρόβλεψης που προτείνεται στα πλαίσια τςη παρούσας διατριβής 
(Oikonomopoulou, Rigou, Sirmakessis, & Tsakalidis, 2004; Oikonomopoulou, Rigou, 
Sirmakessis, & Tsakalidis, 2005) βασίζεται στην εξαγωγή σειριακών προτύπων 
πλοήγησης από δεδοµένα καταγεγραµµένα σε µορφή αρχείων server log, µε στόχο να 
‘αποκωδικοποιηθούν’ τα εσωτερικά κίνητρα και οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι διάφορων 
προφίλ χρηστών σε αντίστοιχα πρότυπα πρόσβασης, ώστε να καταλήξουµε σε βάσιµες 
προβλέψεις. Σε επόµενο στάδιο, τα πρότυπα συνδυάζονται µε δοµική και σηµασιολογική 
πληροφορία για το περιεχόµενο των σελίδων του site (µε τη µορφή θεµατικής 
κατηγοριοποίησης), µε σκοπό να επιτευχθεί µέσω του υβριδικού αυτού σχήµατος 100% 
κάλυψη στις προβλέψεις (δηλαδή το σχήµα να είναι σε θέση να παράγει πρόβλεψη για 
όλα τα δυνατά µονοπάτια πλοήγησης του υπό εξέταση χρήστη).  

Η διαδικασία εξόρυξης (δηλ. ο εντοπισµός προτύπων µε σηµασιολογική αξία) 
χρησιµοποιεί σαν είσοδο αιτήσεις πρόσβασης σε ιστοσελίδες, που έχουν αποσταλεί από 

                                                 
15 Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή µε τον όρο ‘pruning’ που κυριολεκτικά σηµαίνει ‘κλάδεµα’, 
‘αποκοπή’. 
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ανώνυµους (non-authenticated) χρήστες για τους οποίους δεν είναι διαθέσιµα στοιχεία 
σχετικά µε τους ατοµικούς στόχους ή τα χαρακτηριστικά. Το συγκεκριµένο σενάριο 
πρόσβασης εφαρµόζεται σε πλήθος περιπτώσεων χρηστών ηλεκτρονικών καταστηµάτων 
και πληροφοριακών πυλών, καθώς δε θέτει ζητήµατα παραβίασης της ιδιωτικότητας 
(privacy) των χρηστών και των προσωπικών τους δεδοµένων και δεν τους ‘απωθεί’ 
απαιτώντας διαδικασίες εγγραφής (registration) και προϋποθέσεις σύνδεσης µε τον 
ατοµικό λογαριασµό (login) πριν τους επιτραπεί η πλοήγηση στο σύστηµα. Το Σχήµα 12 
παρέχει τη σχηµατική αναπαράσταση της συνολικής προτεινόµενης διαδικασίας 
πρόβλεψης. 

 

 
Σχήµα 12. Σχηµατική απεικόνιση του προτεινόµενου σχήµατος 
πρόβλεψης δικτυακών αιτήσεων µε βάση web usage mining 

3.4.1 Προεπεξεργασία δεδοµένων 

H διαδικασία της προεπεξεργασίας εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση 
περιλαµβάνει τον καθαρισµό των δεδοµένων και την λεξικογραφική ανάλυση (parsing) 
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των logs σε κατάλληλα πεδία. Ο καθαρισµός αναφέρεται στην αποµάκρυνση αιτήσεων 
για αρχεία γραφικών, καθώς και αιτήσεων µε κωδικό κατάστασης που υποδηλώνει 
αποτυχία εξυπηρέτησης (error status code16). Στη συνέχεια, κανονικοποιούνται τα πεδία 
URI όλων των αιτήσεων που πέρασαν το στάδιο του καθαρισµού, χρησιµοποιώντας ένα 
κοινό τρόπο µορφοποίησης. Πιο συγκεκριµένα, διακριτοποιείται το ενιαίο πεδίο 
method/URL/Protocol17 σε τρία ανεξάρτητα πεδία και κανονικοποιείται το υποπεδίο 
URL, ώστε να περιέχει µόνο το αιτούµενο αρχείο και όχι ολόκληρο το µονοπάτι και τους 
αντίστοιχους γονικούς καταλόγους.  

Η δεύτερη φάση της προεπεξεργασίας δεδοµένων αποτελείται από τρία διαδοχικά 
βήµατα: (1) εντοπισµός και εξόρυξη των συνόδων των χρηστών από το σύνολο των 
δεδοµένων, (2) συµπλήρωση των συνόδων µε τα cached pageviews και (3) εντοπισµός 
στις συνόδους.  

Αναγνώριση συνόδων χρηστών 

Ο όρος σύνοδος χρήστη (user session) αναφέρεται σε “ένα πεπερασµένο και χρονικά 
διατεταγµένο σύνολο από clicks ενός χρήστη”18. Με δεδοµένο ότι οι αιτήσεις για σελίδες 
που βρίσκονται σε άλλους servers δεν είναι τυπικά διαθέσιµες, είναι δύσκολο να 
εξακριβωθεί το πότε ένας χρήστης αποχωρεί από ένα website και ο εντοπισµός των 
συνόδων τυπικά βασίζεται είτε σε χρονικά, είτε σε δοµικά κριτήρια. Οι Berendt et al. 
(2001) εισάγουν ένα σύνολο από ευρετικές µεθόδους για την αναγνώριση των συνόδων 
χρησιµοποιώντας ένα άνω όριο (threshold) στη συνολική διάρκεια του clickstream, το 
οποίο ονοµάζεται session timeout. Συνήθως χρησιµοποιείται σαν κατώφλι ένα timeout 30 
λεπτών19 σαν ο εξ’ ορισµού τρόπος για να διαχωριστεί το clickstream σε sessions. 
Παράλληλα, συνήθως ορίζεται και ένα άνω όριο στη διάρκεια κάθε µοναδικής αίτησης το 
οποίο ονοµάζεται page timeout, θεωρώντας ότι το χρονικό διάστηµα παραµονής ενός 
χρήστη σε µια σελίδα δε θα πρέπει να υπερβαίνει ένα προκαθορισµένο όριο (διαφορετικά 
θεωρείται ότι ξεκίνησε νέα σύνοδος, στην οποία και αποδίδεται η υπό εξέταση αίτηση). 
Τέλος, συχνά χρησιµοποιείται και ένα κριτήριο µε βάση το πεδίο referrer20 (αναφορέα), 
σύµφωνα µε το οποίο µια αίτηση αποδίδεται σε µια σύνοδο, αν και µόνο αν η σελίδα που 
αναφέρεται στο referrer πεδίο της, έχει ζητηθεί σε κάποια προηγούµενη αίτηση της ίδιας 
συνόδου.  

                                                 
16 Για παράδειγµα, ο κωδικός 404 στο πεδίο status σύµφωνα µε το CLF (Common Log Format), υποδεικνύει ότι 
το αιτούµενο αντικείµενο δε βρέθηκε στον εξυπηρετητή και οι κωδικοί από 500 έως 599 υποδηλώνουν κάποιου 
είδους πρόβληµα µε τον εξυπηρετητή. 
17 Πρόκειται για το sting της αίτησης που απέστειλε προς εξυπηρέτηση ο client και που για την περίπτωση του 
Apache που χρησιµοποιήθηκε στην υλοποίηση, περικλείεται σε “” και έχει τη µορφή "GET /apache_pb.gif 
HTTP/1.0" (Περισσότερες πληροφορίες για τα αρχεία log του Apache είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση 
http://httpd.apache.org/docs/logs.html). 
18 World Wide Web Consortium, Web usage Characterization Activity: http://www.w3c.org/WCΑ   
19Το όριο αυτό βασίζεται σε αποτελέσµατα των Catledge και Pitkow (1995) όπου οι τυπικές αποκλίσεις των 1.5 
προστέθηκαν στο µέσο µήκος απραξίας των 9.3 λεπτών, ώστε να προκύψει το όριο των 25.5 λεπτών, το οποίο 
και στρογγυλοποιήθηκε προς τα επάνω στα 30 λεπτά και αποτελεί πλέον βιοµηχανικό standard. 
20 Σύµφωνα µε τις επίσηµες προδιαγραφές του ECLF το πεδίο referrer περιέχει το URL της ιστοσελίδας από 
την οποία ο χρήστης ζήτησε εξυπηρέτηση (δηλαδή τη σελίδα στην οποία βρισκόταν όταν έστειλε την αίτηση 
του αρχείου log που εξετάζεται). 
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Η παραδοχή που χρησιµοποιούµε στη συγκεκριµένη εργασία είναι ότι κάθε 
διαφορετικός τύπος agent για µια συγκεκριµένη διεύθυνση IP (δηλ. κάθε διαφορετικό 
ζευγάρι agent/IP) δηλώνει τουλάχιστον µια νέα σύνοδο (Πίνακας 9), παραδοχή που 
χρησιµοποιείται και από τους (Cooley, 2000) και (Pirolli et al., 1996). Σηµειώνεται εδώ 
ότι το σχήµα πρόβλεψης και το σενάριο εφαρµογής του που µελετάµε στα πλαίσια της 
παρούσας διατριβής, δεν απαιτεί την αναγνώριση του χρήστη σε επαναλαµβανόµενες 
επισκέψεις στο site, αλλά περιορίζεται στην αναγνώριση του συνόλου των αιτήσεων που 
προέρχονται από τον ίδιο χρήστη στη διάρκεια µιας συνόδου (και συνεπώς στην 
περίπτωση αυτή οι έννοιες της αναγνώρισης χρήστη και της αναγνώρισης συνόδου 
χρήστη ταυτίζονται, διαπίστωση που δεν ισχύει στη γενική περίπτωση).  

Έστω: 
- Hi  = {f1, f2, ... , fn}, µια χρονικά διατεταγµένη σύνοδος
- tuple <lj, fj, rj, tj> µε τα πεδία του να δηλώνουν log entry, αίτηση, referrer και χρόνο
   (κατά τον οποίο παραλήφθηκε η αίτηση), αντίστοιχα  
- T, το timeout στη συνολική διάρκεια µιας συνόδου

1:    Ταξινόµησε τα δεδοµένα µε βάση τη διεύθυνση IP, τον agent και το χρόνο
2:    Για κάθε µοναδικό συνδυασµό IP/agent εκτέλεσε:
3: Για κάθε lj εκτέλεσε:
4: αν ((tj - tj-1) > T) ή rj  {H0, H1, ... , Hm} τότε
5: αύξησε το i 
6: πρόσθεσε το lj στο Hi

7: διαφορετικά
8: υπολόγισε την απόσταση µεταξύ Η και rj και απόδωσέ την στο dist
9: πρόσθεσε το lj στο Hdist

 
Πίνακας 9. Ευρετική Μέθοδος Αναγνώρισης Συνόδων. 

Το πρόβληµα της αναγνώρισης του χρήστη επιλύεται µε διάφορους τρόπους 
(Πίνακας 10), ο καθένας από τους οποίους θέτει διαφορετικής σοβαρότητας θέµα 
παραβίασης απορρήτου για τους χρήστες και χαρακτηρίζεται από αντίστοιχα 
µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα (Cooley, 2000). Συνολικά, δεν υπάρχει βέλτιστη λύση 
για την αναγνώριση του χρήστη που να ικανοποιεί το σύνολο των απαιτήσεων που 
µπορεί να έχει µια σύγχρονη εφαρµογή web, η οποία χρειάζεται εκτός από το να 
αναγνωρίζει τις συνόδους των χρηστών, να αναγνωρίζει και τους διαφορετικούς χρήστες 
(δηλαδή να αναγνωρίζει σύνοδο του ίδιου χρήστη στο µέλλον, σαν επαναλαµβανόµενη 
επίσκεψη στο site και όχι απλά σαν επίσκεψη ενός διαφορετικού χρήστη).  

Επιπλέον της χρήσης του ζευγαριού user agent/IP, στην αναγνώριση των συνόδων 
εφαρµόζεται και ένα κριτήριο που βασίζεται στο πεδίο referrer. Πιο συγκεκριµένα, σε 
περίπτωση που στο πεδίο referrer εντοπιστεί αρχείο σελίδας (ή για την ακρίβεια 
pageview) το οποίο δεν έχει προσπελαστεί µέσω κάποιας προηγούµενης αίτησης που έχει 
αποδοθεί στην τρέχουσα σύνοδο, θεωρείται ότι ξεκίνησε µια νέα σύνοδος. Τέλος, στις 
περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί περισσότερες από µια υποψήφιες σύνοδοι (που 
πληρούν τα µέχρι στιγµής κριτήρια), η ανάθεση των αιτήσεων µε κοινή διεύθυνση IP και 
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agent σε κάποιο από τις συνόδους αυτές, καθορίζεται µετρώντας την απόσταση µεταξύ 
των αιτήσεων και κάθε συνόδου.  

 

Μέθοδος 
αναγνώρισης 

χρήστη 

Θέµα 
Απορρήτου (+) (-) 

IP address & 
Agent 

Μη 
σηµαντικό 

Μπορεί να εφαρµοστεί σε 
όλες τις περιπτώσεις, χωρίς 
επιπρόσθετη τεχνολογία. 

∆εν είναι εγγυηµένα 
µοναδικό. Πρόβληµα µε τα 
random και τα rotating IPs. 

Ενσωµατωµένο 
Session ID 

Μη 
σηµαντικό/ 
Μέτριο 

Μπορεί να εφαρµοστεί σε 
όλες τις περιπτώσεις και 
είναι ανεξάρτητη από την IP. 

Απαιτεί δυναµικό site. ∆εν 
εντοπίζει επαναληπτικές 
επισκέψεις του ίδιου χρήστη. 

Registration Μέτριο Καταγράφει µοναδικούς 
χρήστες και επαναληπτικές 
επισκέψεις. 

Ενδέχεται να µη δεχτούν 
όλοι οι χρήστες να 
εγγραφούν. 

Cookie Μέτριο/ 
Σοβαρό 

Μπορεί να καταγράψει 
επαναλαµβανόµενες 
επισκέψεις. 

Μπορεί να απενεργοποιηθεί 
από τις τοπικές ρυθµίσεις 
του browser.  

SW Agent Σοβαρό Παρέχει ακριβή δεδοµένα 
χρήσης σε επίπεδο 
συγκεκριµένου website. 

Ενδέχεται να µη γίνει 
αποδεκτό από πλευράς 
client.  

Προσαρµοσµένος 
Browser 

Πολύ 
Σοβαρό 

Ακριβή δεδοµένα χρήσης για 
το συγκεκριµένο χρήστη σε 
ολόκληρο το web. 

Πρέπει να εγκατασταθεί το 
συγκεκριµένο λογισµικό 
στον client. 

 
Πίνακας 10. Μέθοδοι αναγνώρισης χρήστη. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µια ‘ενεργές’ σύνοδοι στις οποίες θα 
µπορούσε θεωρητικά να αποδοθεί µια αίτηση, εφαρµόζεται το κριτήριο της εγγύτητας. 
Μια σύνοδος θεωρείται ενεργή όταν το χρονικό διάστηµα µεταξύ των τελευταίων δύο 
αιτήσεων που της έχουν ανατεθεί δεν υπερβαίνει τους χρονικούς περιορισµούς που 
προαναφέρθηκαν (session/page timeout). Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται χρήση µίας 
µετρικής εγγύτητας που υπολογίζει την απόσταση µεταξύ της αίτησης που εξετάζεται και 
της πιο πρόσφατης αίτησης που έχει αποδοθεί στη σύνοδο. Η αίτηση αποδίδεται στην 
ενεργή σύνοδο από την οποία απέχει τη µικρότερη απόσταση. Πιο συγκεκριµένα, η 
απόσταση ανάµεσα σε µια αίτηση r (που αφορά το pageview p) και µια σύνοδο S, 
ορίζεται ως ο αριθµός των συνδέσµων που πρέπει να ακολουθήσει ένας χρήστης 
ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη αίτηση που έχει αποδοθεί στην S, µέχρι να καταλήξει σε 
µια αίτηση της S της οποίας το πεδίο referrer περιέχει την p (Cooley, 2000). Σε περίπτωση 
που δύο ή περισσότερες σύνοδοι ισοβαθµίσουν, εξετάζονται οι χρόνοι κατά τους οποίους 
παραλήφθηκαν από τον server οι αιτήσεις για το referrer και η υπό εξέταση αίτηση 
ανατίθεται στη σύνοδο µε τον πιο πρόσφατο χρόνο. Στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση 
που συµπίπτουν και οι χρόνοι αυτοί, η αίτηση ανατίθεται µε τυχαίο τρόπο σε κάποια από 
τις συνόδους που ισοβάθµισαν.  
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Συµπλήρωση συνόδων χρηστών 

Εφόσον εντοπιστούν οι σύνοδοι και εξαχθούν από τα δεδοµένα log, χρειάζεται να 
συµπληρωθούν µε τις αιτήσεις που εξυπηρετήθηκαν από cached pageviews και οι οποίες 
αν και ζητήθηκαν, δεν είναι καταγεγραµµένες στα logs επειδή δεν έφθασαν στο server 
για εξυπηρέτηση, αλλά εξυπηρετήθηκαν είτε από την cache του browser στον client, είτε 
από κάποιον ενδιάµεσο proxy. Ακόµα και αν αποφευχθεί το caching σε επίπεδο proxy, 
χρησιµοποιώντας δυναµικό περιεχόµενο σελίδων21, το πρόβληµα παραµένει στο επίπεδο 
του client, αφού τίποτα δεν εµποδίζει τον browser να εφαρµόσει τοπικά cashing στις 
σελίδες αυτές. Αιτία αυτού του φαινόµενου στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι το 
backtracking (οπισθοδρόµηση) των χρηστών κατά την πλοήγηση. Η περίπτωση αυτή, 
εντοπίζεται εξετάζοντας εάν το πεδίο referrer ενός pageview διαφέρει από τη σελίδα που 
ζητήθηκε κατά την πιο πρόσφατα καταγεγραµµένη αίτηση. Το path completion 
(συµπλήρωση µονοπατιού) είναι µια τεχνική που έχει σα στόχο τον εντοπισµό αυτών των 
‘χαµένων’ αιτήσεων µε σκοπό να συµπληρωθεί το ακριβές µονοπάτι που ακολούθησε ο 
κάθε χρήστης κατά την πλοήγησή του και να αποκτήσουµε µια πλήρη εικόνα του session.  

Για παράδειγµα, στο Σχήµα 13, η αίτηση για τη σελίδα C όπως απεικονίζεται στο 
µονοπάτι πλοήγησης του παραδείγµατος, έχει σα referrer τη σελίδα Β ενώ η σελίδα που 
ζήτησε πριν τη C o χρήστης δεν είναι η B αλλά η Ε. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι στο 
σηµείο αυτό παρεµβλήθηκαν αιτήσεις σελίδων που εξυπηρετήθηκαν µέσω cashing και 
δεν καταγράφηκαν στο server. Το πλήρες µονοπάτι θα µπορούσε να είναι -µεταξύ άλλων- 
το E > D > B > C ή το E > D > B > A > C. Στην περίπτωση που εξετάζουµε, το πεδίο 
referrer µας επιτρέπει να αποκλείσουµε τη δεύτερη περίπτωση, αλλά δε βοηθάει αν 
εξετάσουµε εναλλακτικά το µονοπάτι E > D > B > A > B > C. Μια ευρετική λύση που 
χρησιµοποιείται πολύ συχνά είναι να επιλέγουµε το συντοµότερο µονοπάτι.  

 

A

B C

D E F

Μονοπάτι Πλοήγησης
Α > Β > D > Ε > D > Β 

URL

A
B
D
E
C

Referrer

-
A
B
D
B

 

Σχήµα 13. Παράδειγµα εφαρµογής της τεχνικής συµπλήρωσης 
µονοπατιού (path completion). 

                                                 
21 Αυτό µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας embedded session IDs που αποδίδουν µοναδικά URIs στις σελίδες για 
κάθε σύνοδο server. 
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Για την υλοποίηση της διαδικασίας συµπλήρωσης µονοπατιού στο προτεινόµενο 
σχήµα, κάθε φορά που υπάρχει υπόνοια για προσπέλαση cached αρχείου (το οποίο 
εντοπίζεται ελέγχοντας το πεδίο referrer), κατασκευάζεται δυναµικά µία στοίβα (history 
stack). Ο Cooley (2000), για τον εντοπισµό των cashed pageviews κρατάει συγκεκριµένο 
αριθµό από τις πιο πρόσφατες αιτήσεις σε µια προσωρινή δοµή stack (περιορισµένου 
µεγέθους) στην οποία εισάγονται ένας συγκεκριµένος αριθµός από τις τελευταίες 
αιτήσεις της συνόδου, και µόνο στην περίπτωση κατά την οποία δε βρεθεί η κατάλληλη 
αίτηση, προβαίνει σε συνολική διερεύνηση της συνόδου.  

Αντίθετα, ο αλγόριθµος που υλοποιήθηκε (Oikonomopoulou et al., 2004; 
Oikonomopoulou et al., 2005), προβαίνει απευθείας σε συνολική διερεύνηση όλων των 
αιτήσεων της τρέχουσας συνόδου, απόφαση που δικαιολογείται µε βάση το ότι λόγω των 
χρονικών περιορισµών της διάρκειας µιας συνόδου, το µέγεθος της στοίβας διατηρείται 
σε φυσιολογικά για την υλοποίηση επίπεδα, χωρίς να εισάγει σηµαντικές καθυστερήσεις 
(Πίνακας 11). Επιπλέον, εφόσον στις περιπτώσεις των cashed pageviews δε λαµβάνεται 
υπόψιν η τοπολογία του site, το backtracking του χρήστη ενδέχεται συχνά να είναι 
µεγάλο, µε αποτέλεσµα να απαιτείται διερεύνηση στο συνολικό µήκος της συνόδου. 

Αφού εντοπιστεί στη στοίβα ο referrer της αίτησης που ακολούθησε την αίτηση που 
εξυπηρετήθηκε από το ενδιάµεσο σχήµα caching, εισάγεται στη σύνοδο ολόκληρο το 
υπό-µονοπάτι, µε σηµείο κατάληξης την cached αίτηση. Σηµειώνεται ότι σε αυτή τη 
φάση της προεπεξεργασίας, ο αλγόριθµος απορρίπτει συνόδους µε µήκος µικρότερο από 
3 (αιτήσεις), θεωρώντας ότι λόγω του περιορισµένου τους µεγέθους, δεν παρέχουν 
αξιόπιστη προγνωστική πληροφορία. 

 
Πίνακας 11. Ευρετική µέθοδος συµπλήρωσης συνόδου. 
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Αναγνώριση επεισοδίων 

Το επεισόδιο (episode)  ορίζεται από το W3C σαν ένα υποσύνολο µιας συνόδου χρήστη 
που έχει σηµασιολογική αξία. Με την αναγνώριση των επεισοδίων επιτυγχάνεται 
µεγαλύτερος βαθµός διάσπασης µέσα στη σύνοδο (Cooley et al, 1999), µε βασικό στόχο 
την παραγωγή δυναµικών οµαδοποιήσεων (clusters) µε κάποιο νόηµα. Με βάση το 
περιεχόµενο ενός website µπορεί να καθοριστεί ένας οποιοσδήποτε αριθµός ορισµών του 
τι αποτελεί ένα επεισόδιο. Σε γενικές γραµµές, τα επεισόδια µπορούν να θεωρηθούν σαν 
υποσύνολα µε σηµαντική σηµασιολογική αξία στο πλοηγητικό µονοπάτι ενός χρήστη, 
που αναπαριστούν ένα καλοσχηµατισµένο στιγµιότυπο του προσανατολισµού και των 
βραχυπρόθεσµων στόχων του. Επιπλέον, τα πρότυπα µονοπατιών θα προκύψουν από 
επαναλαµβανόµενα υποσύνολα συνόδων µε περιορισµένο µήκος, καθώς η επανάληψη 
ενός εκτεταµένου µονοπατιού στο σύνολο των δεδοµένων εκπαίδευσης του µοντέλου που 
θα χρησιµοποιηθεί σε επόµενο στάδιο για την πρόβλεψη, είναι εξαιρετικά απίθανη. Για 
τους λόγους αυτούς, η αναγνώριση επεισοδίων υλοποιήθηκε και ενσωµατώθηκε στο 
προτεινόµενο σχήµα πρόβλεψης, αν και πρόκειται για προαιρετική φάση (Πίνακας 12).  

 
Πίνακας 12. Κώδικας SQL για την αναγνώριση επεισοδίων κίνησης. 

Ένα γενικό µοντέλο κατάλληλο για τον εντοπισµό επεισοδίων στα όρια µιας συνόδου µε 
βάση το διαχωρισµό των σελίδων σε auxiliary και media έχει προταθεί από τον Cooley 
(2000) και εξάγει επεισόδια της µορφής media-only ή auxiliary-media. Μια άλλη 
εναλλακτική µέθοδος είναι τα επεισόδια να θεωρηθούν σαν αυστηρά υποσύνολα από 
σελίδες media, ώστε να καλύπτουν και περιπτώσεις διαφορετικών συσχετισµών µεταξύ 
των σελίδων. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας υιοθετήθηκε η µέθοδος Μaximal 
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Forward reference (MF), όπως περιγράφεται από τους Chen et al., (2003), σύµφωνα µε 
την οποία ένα επεισόδιο ορίζεται σαν µια χρονικά διατεταγµένη ακολουθία από αιτήσεις 
µέχρι την αίτηση που προηγήθηκε µιας αναφοράς οπισθοδρόµησης22 (backward reference). 
H συγκεκριµένη επιλογή έγινε µε βάση την παραδοχή ότι οι αναφορές προς τα εµπρός 
(forward references) µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν βάσιµες ενδείξεις αυτού που 
αναζητά ή θέλει να κάνει ο χρήστης, ενώ η οπισθοδρόµηση µπορεί να θεωρηθεί σαν 
‘θόρυβος’ αναφορικά µε τη σηµασιολογική ερµηνεία ενός µονοπατιού πλοήγησης. 
Σηµειώνεται ότι µετά τη διάσπαση των συνόδων σε επεισόδια απορρίπτονται από το 
σύνολο των επεισοδίων, όσα έχουν µήκος µικρότερο ή ίσο µε 2. 

Η συγκεκριµένη µέθοδος είναι εύκολο να εφαρµοστεί στο προτεινόµενο σχήµα, µε 
δεδοµένο ότι τα επεισόδια ξεκινούν αµέσως µετά από ένα backtracking και οι 
περιπτώσεις backtracking έχουν ήδη εντοπιστεί από τον αλγόριθµο της συµπλήρωσης 
συνόδων µε cashed pageviews.  

3.4.2 Κατασκευή των n-grams και διαδικασία πρόβλεψης 

Μετά το διαχωρισµό των συνόδων σε επεισόδια (Πίνακας 13), ακολουθεί η κατασκευή 
των n-grams διαφόρων τάξεων (Πίνακας 15). Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, ξεκινάµε 
από n-grams µήκους 4 από τα οποία κατασκευάζονται σε επόµενη φάση και τα 
αντίστοιχα n-grams µικρότερης τάξης. Στη γενικότερη περίπτωση, το µήκος που θα 
επιλεχθεί σαν µέγιστη τιµή του n θα πρέπει να επιτυγχάνει µια ισορροπία µεταξύ 
ακρίβειας και εφαρµοσιµότητας καθώς τα n-grams µεγάλου µήκους τείνουν να αυξάνουν 
την ακρίβεια πρόβλεψης µε µια σηµαντική απώλεια όµως σε εφαρµοσιµότητα. Αυτή η 
παρατήρηση υποστηρίζεται και από την γενικότερη διαπίστωση ότι στα περισσότερα 
σενάρια πρακτικών υλοποιήσεων οι µεγάλες ακολουθίες επαναλαµβάνονται πολύ 
σπανιότερα από ότι οι µικρότερες. Στην ανάλυση περιλαµβάνονται και τα n-grams 1ης 
τάξης (τα οποία ουσιαστικά εκφράζουν την πεποίθηση ότι η επόµενη αίτηση εξαρτάται 
αποκλειστικά από την τελευταία καταγεγραµµένη αίτηση), ώστε να διατηρήσουµε 
υψηλές τιµές κάλυψης.  

 
Μονοπάτια 

1,2,3,4 
1,2,3,6 
1,2,3,6 
2,3,4,7 
2,3,4,7 
2,3,4,6 

 
Πίνακας 13. Ενδεικτικό σύνολο από επεισόδια χρηστών. 

Ο αλγόριθµος που υλοποιήθηκε παράγει έναν index πίνακα T στον οποίο 
καταγράφονται όλα τα µοναδικά n-grams µαζί µε την αίτηση που τα ακολούθησε, 
                                                 
22 Μια forward reference ορίζεται σαν κάθε αίτηση για σελίδα (ή pageview) που δεν έχει προσπελαστεί ξανά 
στη διάρκεια του τρέχοντος επεισοδίου, ενώ µια backward reference αφορά µια σελίδα που έχει ήδη 
προσπελαστεί.  
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ακριβώς όπως βρίσκονται καταγεγραµµένα στο σύνολο των δεδοµένων. Σε περίπτωση 
όπου ένα συγκεκριµένο n-gram έχει καταγραφεί ήδη στον αντίστοιχο πίνακα 
αποθήκευσης, απλά αυξάνεται ο µετρητής του. Κάθε εγγραφή στον index table 
περιλαµβάνει ένα n-gram, τα n-grams µικρότερης τάξης που περιέχει σαν κατάληξη, και 
την αντίστοιχη τιµή support που υποδηλώνει τη συχνότητα εµφάνισής του. Τα n-grams, 
πρακτικά έχουν τη µορφή ακολουθιών από αριθµούς που διαχωρίζονται από κατάλληλο 
delimiter (οριοθέτης), καθώς η σύγκριση αριθµητικών δεδοµένων είναι ταχύτερη της 
σύγκρισης αλφαριθµητικών που θα απαιτούνταν αν είχε διατηρηθεί η αναπαράσταση των 
προτύπων µε τη µορφή ονοµάτων αρχείων σελίδων (pageA.htm). Για το σκοπό αυτό, 
κατασκευάζεται κατά τη φάση αρχικοποίησης του συστήµατος ένας πίνακας 
αντιστοίχισης των αρχείων σελίδων (που ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν αιτήσεις 
χρηστών) µε µοναδικούς ακέραιους αριθµούς (identifiers), καθώς και µε αριθµητικoύς 
κωδικούς κάποιας από τις προκαθορισµένες θεµατικές κατηγορίες (category_ids). Oι 
κωδικοί θεµατικής κατηγορίας χρησιµοποιούνται σε περίπτωση που δεν προκύψει 
πρόβλεψη µε βάση τα πρότυπα πλοήγησης.  

 
Πίνακας 14. n-Gram pruning µε βάση το support. 

Μετά την εξαγωγή όλων των δυνατών n-grams, υπολογίζεται η συνολική µέση τιµή 
του support, όπως αυτή διαµορφώνεται από το σύνολο των περιπτώσεων. Η τιµή αυτή 
χρησιµοποιείται για να καθορίζει την τιµή του threshold που θα εφαρµοστεί στο support, 
ώστε να εκτελεστεί το βήµα του pruning και να αποκοπούν από τον index table όλα τα n-
grams µε support κάτω από το µέσο όρο. Η προσέγγιση αυτή χρησιµοποιείται στο 
frequency-pruned επιλεκτικό µοντέλο Markov (Deshpande & Karypis, 2000). Επιπλέον, 
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αποµακρύνονται από τον index table όλα τα n-grams που αν και εµφανίζουν τιµή support 
εντός των αποδεκτών ορίων, έχουν µικρότερης τάξης υποσύνολα που παρουσιάζουν 
αισθητά υψηλότερη τιµή support. Με αυτό το τρόπο, ο αλγόριθµος ουσιαστικά ‘προτιµά’ 
το (n-1)-gram σε σχέση µε το αντίστοιχο n-gram, όταν το (n-1)-gram έχει µεγαλύτερο 
support, αν και τα υψηλότερης τάξης n-grams συµπεριφέρονται καλύτερα από άποψη 
ακρίβειας. Είναι προφανές ότι τα 1-grams δεν επηρεάζονται από αυτό το τελευταίο βήµα, 
γεγονός που διατηρεί την κάλυψη του αλγορίθµου πρόβλεψης σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
Επιπλέον, κανένα n-gram δεν αποµακρύνεται από τον index πίνακα λόγω του 
αντίστοιχου 1-gram, επειδή λόγω της µοναδιαίας τους φύσης, τα 1-grams βασίζουν την 
απόφασή τους σε µια και µοναδική καταγεγραµµένη αίτηση. Στον πίνακα που ακολουθεί 
(Πίνακας 14), παρουσιάζεται µέρος του SQL κώδικα που χρησιµοποιείται για τη 
διαδικασία του pruning. 

Τα τελικά πρότυπα στα οποία θα βασιστεί η πρόβλεψη προέρχονται από το σύνολο 
των n-grams που πέρασαν τη φάση του pruning (Πίνακας 15) καταλήγοντας σε ένα 
πίνακα πρόβλεψης Ρ.  

 

n-Gram Πρόβλεψη 
1,2,3 6 
2,3,4 7 

1,2 3 
2,3 4 
3,4 7 

1 2 
2 3 
3 4 
4 7 

 
Πίνακας 15. Τα παραγόµενα n-grams µε βάση το 3-gram+ µοντέλο 

και οι αντίστοιχες προβλέψεις. 

Με δεδοµένο ένα τρέχον µονοπάτι πλοήγησης έστω ls, χρειάζεται να διερευνηθεί το 
σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης (δηλαδή το σύνολο των n-grams), ώστε να υπολογιστεί 
ποια είναι η σελίδα pnext που θα καταλήξει να προβλεφθεί. Η pnext θα είναι η σελίδα pi που 
µεγιστοποιεί την ποσότητα ( )si lpP | : 
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plό
lpPp
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όπου W είναι το σύνολο των σελίδων (ή των pageviews) του site. Εάν δεν εντοπιστεί 
σελίδα pi που να ικανοποιεί την (3.5), το ls αντικαθίσταται από το µονοπάτι µε τα 
τελευταία (s-1) βήµατα του αρχικού και επαναλαµβάνεται η αναζήτηση κατάλληλου pi. 

Η φάση πρόβλεψης βασίζεται σε n-grams κάποιου συγκεκριµένου µέγιστου µήκους, 
µε τη συµµετοχή όλων των αντίστοιχων µικρότερου µήκους (n-k)-grams, µε k=1, …, n-1. 
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Το µοντέλο αυτό είναι γνωστό σαν n-gram+ (Su et al., 2000) και προσοµοιάζει την 
κατασκευή ενός all Kth-τάξης µοντέλου Markov. Σε γενικές γραµµές, ο αλγόριθµος δίνει 
προτεραιότητα στα n-grams µεγαλύτερης τάξης. Στην περίπτωση που µια ακολουθία 
αιτήσεων δε µπορεί να αντιστοιχηθεί σε κάποιο από τα καταγεγραµµένα n-grams, o 
αλγόριθµος πρόβλεψης αναζητάει κάποιο κατάλληλο (n-1)-gram, λαµβάνοντας υπόψη 
µόνο τις n-1 τελευταίες αιτήσεις της ακολουθίας. Αν για όλα τα n>1 ο αλγόριθµος δεν 
καταφέρει να εντοπίσει το κατάλληλο n-gram, τότε η αναζήτηση επικεντρώνεται στην 
ανεύρεση του κατάλληλου 1-gram (που ουσιαστικά αντιστοιχεί στον εντοπισµό της 
τρέχουσας σελίδας που έχει ζητήσει ο χρήστης).  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εξίσου σηµαντικό µε την ανακάλυψη σειριακών προτύπων, 
είναι να ενσωµατωθεί στη διαδικασία και ένας µηχανισµός αποτελεσµατικής 
κατηγοριοποίησης που θα αποδίδει σηµασιολογική πληροφορία στις ιστοσελίδες του site 
µε βάση το περιεχόµενό τους (Oikonomopoulou et al., 2005). Αυτή η ιδέα, αν και απλή, 
αποδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσµατική καθώς έχει καταλυτική επίδραση στην 
ακρίβεια. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση που στον πίνακα P δεν εντοπιστεί κανένα 
n-gram+ το πρόθεµα του οποίου να ταιριάζει µε το µέχρι στιγµής καταγεγραµµένο 
µονοπάτι του χρήστη, ο αλγόριθµος πρόβλεψης προχωρά εξετάζοντας την τοπολογία του 
website µέσω του site-map που έχει κατασκευαστεί off-line κατά τη φάση 
αρχικοποίησης. Το site-map έχει τη µορφή ενός διασυνδεδµένου γράφου που αναπαριστά 
την εσωτερική δοµή των υπερσυνδέσµων του site. Κόµβοι του γράφου είναι οι 
ιστοσελίδες του site (τα pageviews για την ακρίβεια), ακµές οι υπερσύνδεσµοι µεταξύ 
τους και υπάρχει ένας αρχικός κόµβος που αναπαριστά την αρχική σελίδα του site (home 
page).  

Επιπλέον, ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί τη σηµασιολογική πληροφορία για να 
αντιστοιχίσει τα pageviews σε µια προκαθορισµένη ιεραρχική δοµή θεµατικών 
κατηγοριών του site. Με δεδοµένη µια ακολουθία seq που δε µπορεί να αντιστοιχηθεί σε 
κανένα n-gram στον P και µε τελευταία καταγεγραµµένη αίτηση στη seq την l, ο 
αλγόριθµος αναζητά όλους τους εξερχόµενους συνδέσµους της l προς άλλες σελίδες p 
του site που βρίσκονται αποθηκευµένοι µε τη µορφή ζευγαριών (l, p) στο site-map, και 
υπολογίζει για πρόβλεψη τη σελίδα µε τη µεγαλύτερη τιµή support στα δεδοµένα 
εκπαίδευσης, που επιπλέον, ανήκει στην ίδια θεµατική κατηγορία µε την l.  

Η λογική πίσω από αυτή την απόφαση βασίζεται στο γεγονός ότι όταν δεν έχει 
εντοπιστεί κάποιο πρότυπο στο σύνολο των διαθέσιµων n-grams που να ταιριάζει µε τη 
seq, η επόµενη πιθανότερη σελίδα θα πρέπει να αναζητηθεί στις σελίδες που είναι 
προσβάσιµες µε µια κίνηση από την l –ανάλογα µε τη δοµή του site- και να επιλεγεί 
τελικά αυτή που παρατηρείται συχνότερα, λαµβάνοντας υπόψη και την παραδοχή ότι οι 
χρήστες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θα συνεχίσουν να πλοηγούνται σε σελίδες 
της ίδιας θεµατικής κατηγορίας. Υιοθετώντας αυτή την υβριδική προσέγγιση, ο 
αλγόριθµος καταλήγει σε πρόβλεψη ακόµα και όταν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα 
πρότυπα καταγεγραµµένα στα δεδοµένα εκπαίδευσης, επιτυγχάνοντας πλήρη κάλυψη 
(100%).  
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3.5 Αξιολόγηση του προτεινόµενου σχήµατος 

Σε γενικές γραµµές, τα προγνωστικά στατιστικά µοντέλα, στα οποία ανήκουν τόσο τα n-
grams, όσο και τα µοντέλα Markov, αξιολογούνται κυρίως µε βάση τις εξής µετρικές 
(Zukerman & Albrecht, 2001): (1) recall (ανάκληση) και precision (ακρίβεια) που 
προέρχονται από το χώρο του information retrieval (ανάκτηση πληροοφριών), και (2) 
πιθανότητα πρόβλεψης, accuracy (ακρίβεια) και utility που προέρχονται από το πεδίο του 
machine learning (µηχανική µάθηση). Για την πειραµατική δοκιµή του προτεινόµενου 
σχήµατος πρόβλεψης διενεργήθηκε ένα case study κατά το οποίο εξετάστηκε το σενάριο 
πρόβλεψης της αµέσως επόµενης αίτησης (single-action prediction), δηλαδή της σελίδας 
που θα ζητηθεί αµέσως µετά από µια καταγεγραµµένη ακολουθία αιτήσεων. 
Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα log που καταγράφηκαν κατά την πλοήγηση ενός συνόλου 
ανώνυµων χρηστών µε διαφορετικά προφίλ, στόχους και προτιµήσεις (που όµως δεν 
χρησιµοποιήθηκαν σαν είσοδος στο σύστηµα), στις σελίδες ενός ηλεκτρονικού 
περιοδικού ποικίλης ύλης. Το περιοδικό περιείχε 1.432 σελίδες, που ήταν 
κατηγοριοποιηµένες σε µια ιεραρχία µε 10 κατηγορίες πρώτου επιπέδου, 32 κατηγορίες 
δεύτερου επιπέδου και 67 κατηγορίες 3ου επιπέδου. Ένα ποσοστό των καταγεγραµµένων 
δεδοµένων πλοήγησης χρησιµοποιήθηκαν σαν δεδοµένα εκπαίδευσης και τα υπόλοιπα 
σαν δεδοµένα ελέγχου. Το Σχήµα 14 απεικονίζει τη συνολική διαδικασία που 
υιοθετήθηκε για την αξιολόγηση της ακρίβειας (precision) του µοντέλου πρόβλεψης.  

Για την πρόβλεψη της επόµενης ενέργειας χρησιµοποιήθηκαν εναλλακτικά ένα 3-
gram+, ένα 4-gram+ και ένα 5-gram+ µοντέλο. Στις περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατό να 
υπολογιστεί πρόβλεψη από ένα υπάρχον n-gram, η απόφαση στηρίχθηκε στον πίνακα του 
site-map, όπως έχει περιγραφεί. Είναι προφανές ότι ένα 5-gram+ µοντέλο περιέχει όλες 
τις περιπτώσεις που αντιπροσωπεύουν τα χαµηλότερης τάξης µοντέλα. Οι συγκρίσεις της 
απόδοσης των µοντέλων που δοκιµάστηκαν έγιναν µε βάση τις αντίστοιχες τιµές 
ακρίβειας (precision ή accuracy) και εφαρµοσιµότητας (applicability) κάθε σχήµατος.  

 

 
Σχήµα 14. Η µεθοδολογία αξιολόγησης της ακρίβειας του σχήµατος 

πρόβλεψης. 
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Το precision ορίζεται ως ο αριθµός των σωστών προβλέψεων +P  προς τον αριθµό 
των προβλέψεων που ήταν δυνατό να γίνουν −++ PP  (όπου το −P  αναφέρεται στον 
αριθµό των αποτυχηµένων προβλέψεων), δηλαδή: 

)6.3(
−+

+

+
=

PP
Pprecision  

Το applicability ορίζεται ως ο αριθµός των προβλέψεων που ήταν δυνατό να γίνουν 
προς το σύνολο όλων των περιπτώσεων R που χρησιµοποιήθηκαν σαν είσοδος στη 
διαδικασία πρόβλεψης και υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

)7.3(
R

PPityapplicabil
−+ +

=  

Σηµειώνεται ότι κάθε περίπτωση στο R για την οποία ο αλγόριθµος απέτυχε να 
υπολογίσει κάποια πρόβλεψη δεν ανήκει ούτε στο +P , ούτε στο −P .  

Στο Σχήµα 15 απεικονίζεται η τιµή του precision και του applicability για τα 
διαφορετικά µοντέλα µε την προϋπόθεση ότι δεν χρησιµοποιήθηκε το site-map στη 
διαδικασία πρόβλεψης, ενώ στο Σχήµα 16 παρουσιάζεται οι αντίστοιχες τιµές όταν 
γίνεται χρήση του site-map, περίπτωση κατά την οποία επιτυγχάνεται πρόβλεψη πλήρους 
κάλυψης (full-coverage).  

Στα σχήµατα, τα µοντέλα 3-gram+ και 4-gram+ έχουν οµαδοποιηθεί, καθώς οδηγούν 
σε κοινές τιµές precision και applicability. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι στη 
µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων το βήµα του pruning είχε σαν αποτέλεσµα την 
αποµάκρυνση των ίδιων n-grams για τα µοντέλα αυτά, γεγονός που µε τη σειρά του 
οδήγησε στον υπολογισµό παρόµοιων τιµών στους αντίστοιχους πίνακες πρόβλεψης P 
και συνεπώς σε τιµές precision µε ανεπαίσθητες παρεκκλίσεις.  
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Σχήµα 15. Τιµές precision και applicability απλού σχήµατος 
πρόβλεψης µε βάση 5,4 και 3-gram+ (χωρίς χρήση site-map). 

Τα άνω όρια του precision για το µοντέλο 5-gram+ εµφανίζονται µεγαλύτερα από 
αυτά των µοντέλων µικρότερης τάξης, λόγω του ότι τα πρώτα βασίζουν τις αποφάσεις 
πρόβλεψης στα n-grams των δεύτερων, µαζί µε ένα αριθµό επιπρόσθετων n-grams 
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µεγαλύτερου µήκους. Αυτή η παρατήρηση δεν έρχεται σε αντίθεση µε την παραδοχή ότι 
τα n-grams µεγαλύτερης τάξης τείνουν να εµφανίζουν καλύτερες τιµές ακρίβειας, αφού 
στο σχήµα που χρησιµοποιήθηκε, τα µοντέλα µεγάλης τάξης ενσωµατώνουν τα 
αντίστοιχα µικρότερης τάξης. Έτσι, αν για παράδειγµα βασίσουµε τον αλγόριθµο 
πρόβλεψης µόνο σε 3-grams και 4-grams το precision µειώνεται κατά περίπου 20%, το 
οποίο είναι ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό.  
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Σχήµα 16. Τιµές precision και applicability υβριδικού σχήµατος 
πρόβλεψης µε βάση 5,4 και 3-gram+ (µε χρήση site-map). 

Σχετικά µε το γεγονός ότι οι µεγάλες ακολουθίες επαναλαµβάνονται µε µικρή 
συχνότητα στα δεδοµένα εισόδου, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι προβλέψεις 
υπολογίζονται µε βάση n-grams µε ικανοποιητικό µήκος. Μια άλλη σηµαντική 
παρατήρηση είναι η µείωση στο precision στην υβριδική περίπτωση που απεικονίζεται 
στο Σχήµα 16. Η πτώση αυτή οφείλεται στην απαίτηση για προβλέψεις πλήρους 
κάλυψης. Πιο συγκεκριµένα, το applicability αυξάνεται µε την αύξηση του αριθµητή του, 

−+ + PP  (Εξίσωση 3.7), το οποίο έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του precision 
(Εξίσωση 3.6). Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιπλέον επιβάρυνση που προκύπτει 
ακολουθώντας την προσέγγιση του µοντέλου 5-gram+, συνοψίζεται κυρίως σε αυξηµένες 
απαιτήσεις σε χώρο.  

Το σχήµα πρόβλεψης που προτείνεται παρουσιάζει γραµµικό χρόνο ανάκτησης –
αναφορικά µε τις αποφάσεις πρόβλεψης– και διατηρεί χαµηλές απαιτήσεις σε χώρο και 
µνήµη µέσω κατάλληλης ταξινόµησης των δεδοµένων σε πίνακες (data tabulation). O 
πίνακας πρόβλεψης ενηµερώνεται εύκολα καθώς αυξάνεται το σύνολο δεδοµένων 
εκπαίδευσης, γεγονός που επιτρέπει τη συνεχή εκµάθηση από πλευράς αλγόριθµου. 
Επιπλέον, το σχήµα είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να υποστηρίζει πρόβλεψη για 
περισσότερες από µία ενέργειες µε µικρές ρυθµίσεις. Στις περιπτώσεις που σκοπός είναι 
ο υπολογισµός συστάσεων ή η εφαρµογή web prefetching, το γεγονός ότι εξασφαλίζει 
πλήρη κάλυψη αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα.  

Το άνω όριο του precision έφθασε το 71,67% στο σύνολο των προβλέψεων που 
επιχειρήθηκαν, το οποίο αποτελεί ένα αρκετά ανταγωνιστικό ποσοστό σε σχέση µε άλλες 
ανάλογες τεχνικές. Για παράδειγµα, οι Su et al. (2000) που χρησιµοποίησαν ένα µοντέλο 
βασισµένο σε 3-gram+, πέτυχαν στην καλύτερη περίπτωση ακρίβεια πρόβλεψης κοντά 
στο 63%, ενώ το applicability µειώθηκε κατά 40%. Ανάλογα αποτελέσµατα ισχύουν και 
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για τους Frias-Martinez και Karamcheti (2002), που προτείνουν ένα ακολουθιακό 
µοντέλο συµπεριφοράς στο οποίο βασίζουν τις προβλέψεις. Οι Deshpande και Karypis 
(2000) ακολουθούν µια προσέγγιση που µοιάζει µε αυτή που χρησιµοποιήθηκε στο 
προτεινόµενο σχήµα, βασίζοντας τις προβλέψεις τους σε ένα All 5th-order Markov 
µοντέλο που όταν χρησιµοποιήθηκε σε δεδοµένα log που καταγράφηκαν σε ένα σύνολο 
από sites ηλεκτρονικού εµπορίου, η ακρίβεια που πέτυχε είχε άνω όριο 58,91%. Οι 
Davison και Hirsh (1998) προτείνουν ένα αλγόριθµο machine learning που παρουσιάζει 
ακρίβεια 40% στην πρόβλεψη µελλοντικών αιτήσεων, ενώ οι Yang et al. (2001) 
χρησιµοποιούν µια CBR τεχνική για την πρόβλεψη web αντικειµένων που παρέχει 
ακρίβεια µε άνω όριο 40%. 

3.6 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Η διαδικασία της ρητής ανάθεσης των αρχείων pageview σε ένα σύνολο από 
προκαθορισµένες θεµατικές κατηγορίες ενδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις να είναι 
χρονοβόρα ή ακόµα και µη αποδοτική, ειδικά όταν χρειάζεται να εφαρµοστεί σε websites 
των οποίων το περιεχόµενο αλλάζει δυναµικά και οι συσχετίσεις του περιεχοµένου µε τη 
δοµή έχουν αυξηµένη πολυπλοκότητα. Μια λύση θα µπορούσε να αποτελέσει η 
εφαρµογή κάποιας τεχνικής machine learning που µε βάση ένα ενδιάµεσο στάδιο 
λεξικογραφικής ανάλυσης να αποδίδει αυτόµατα στα άρθρα ετικέτες θεµατικών 
κατηγοριών.  

Επιπλέον, στα περισσότερα ρεαλιστικά σενάρια δεν αρκούν οι απλές σχέσεις τύπου 
‘ανήκει_σε’ για την πλήρη αναπαράσταση του περιεχοµένου των σελίδων και της 
οµοιότητας µεταξύ των σελίδων. Για παράδειγµα, στο case study που παρουσιάστηκε, τα 
pageviews αναφέρονται σε άρθρα και η οντότητα άρθρο στα περισσότερα συστήµατα δεν 
αρκεί να περιγράφεται αποκλειστικά και µόνο από τη θεµατική κατηγορία στην οποία 
ανήκει (ή και τις αντίστοιχες υποκατηγορίες όταν χρησιµοποιείται µια ιεραχική θεµατική 
δοµή), αλλά χρειάζεται να συσχετίζεται µε τον συγγραφέα του, την ηµεροµηνία κατά την 
οποία γράφτηκε, κτλ. Επιπλέον, ένα άρθρο µπορεί να ανήκει σε διαφορετικό βαθµό, σε 
περισσότερες από µία θεµατικές κατηγορίες. Για να συνυπολογιστούν τέτοιου είδους 
παράγοντες στη διαδικασία πρόβλεψης, χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί ένας πιο 
εκλεπτυσµένος τρόπος αναπαράστασης των web αντικειµένων, που θα επιτρέπει τη 
συσχέτισή τους µε ένα σύνολο σηµασιολογικών πληροφοριών. Οι οντολογίες είναι ένας 
µηχανισµός που µπορεί να υποστηρίξει πλήρως τέτοιου είδους αναπαραστάσεις και να 
περιγράψει ένα σύνολο από οντότητες µε βάση τα δοµικά τους χαρακτηριστικά, το 
περιεχόµενο, αλλά και τις µεταξύ τους αλληλοσυσχετίσεις.  

Πρακτικά, για να γίνει κάτι τέτοιο θα χρειαστεί τα στιγµιότυπα των κλάσεων στη 
µορφή που θα εξαχθούν από την οντολογία, να µετατραπούν σε µια διανυσµατική 
αναπαράσταση, όπου κάθε σελίδα άρθρου θα αναπαρασταθεί από τις αντίστοιχες τιµές 
για κάθε µια διάσταση (σηµασιολογικό χαρακτηριστικό), όπως στο (Mobasher, Jin & 
Zhou, 2004). Αυτό το βήµα ενδέχεται να απαιτήσει κανονικοποίηση ή και 
διακριτοποίηση των χαρακτηριστικών µε τιµές συνεχούς µορφής (όπως π.χ. 
ηµεροµηνίες). Για παράδειγµα, στον πίνακα σηµασιολογικών χαρακτηριστικών που θα 
προκύψει, κάθε θεµατική κατηγορία θα αποτελεί και µια ξεχωριστή στήλη και σε κάθε 
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άρθρο θα έχουν αποδοθεί βάρη ανάλογα µε το βαθµό σχετικότητάς του µε την αντίστοιχη 
(υπο)κατηγορία. Οι αποφάσεις πρόβλεψης για την επόµενη αίτηση ή ενδεχοµένως το 
σύνολο των σελίδων που θα προταθούν στο χρήστη από ένα σύστηµα εξατοµίκευσης, 
µπορεί να βασίζονται και στη σηµασιολογική οµοιότητα µεταξύ της τρέχουσας σελίδας 
και των υπόλοιπων σελίδων του site που δεν έχει επισκεφθεί πρόσφατα ο χρήστης.  

Σε γενικότερο επίπεδο, το προτεινόµενο σχήµα πρόβλεψης χρησιµοποιεί κατά βάση 
την οµοιότητα χρήσης των σελίδων (αναλύοντας τον τρόπο που τις προσπελαύνουν οι 
χρήστες και εντοπίζοντας πρότυπα στα µονοπάτια περιήγησης) και σε επόµενο στάδιο 
(και εφόσον δεν προκύψουν αποτελέσµατα), χρησιµοποιεί ένα κριτήριο σηµασιολογικής 
οµοιότητας (δοµική συσχέτιση σε συνδυασµό µε θεµατική οµοιότητα) µεταξύ των 
σελίδων για να καταφέρει να επιτύχει πλήρη κάλυψη. Μια περισσότερο ευέλικτη 
προσέγγιση θα ήταν η παραµετροποίηση του προτεινόµενου σχήµατος, ώστε να 
παρέχεται η δυνατότητα fine-tuning µεταξύ των δύο αυτών κριτηρίων οµοιότητας 
επιλέγοντας µια κατάλληλη τιµή για το α (α = 0…1) και υπολογίζοντας τη συνδυαστική 
οµοιότητα των άρθρων pi και pj: 

( ) ( ) ( ) ( ) )8.3(,1,, jijiji ppSemSimappUsageSimappPageSim ∗−+∗=  

όπου η συνάρτηση UsageSim() υπολογίζει την οµοιότητα των σελίδων µε βάση το 
κατά πόσο προσπελαύνονται η µία µετά την άλλη µαζί στα µονοπάτια πλοήγησης των 
χρηστών και η SemSim() υπολογίζει τη σηµασιολογική τους οµοιότητας. Θεωρώντας ότι 
ο χρήστης που εξετάζουµε βρίσκεται στη σελίδα του άρθρου pi και µε βάση το σενάριο 
single-action prediction, ο αλγόριθµος υπολογίζει σαν έξοδο το άρθρο pj για το οποίο η 
τιµή του PageSim(pi,pj) µεγιστοποιείται. Όταν α=0, οι προβλέψεις βασίζονται 
αποκλειστικά στην οµοιότητα χρήσης, ενώ για α=1 ο υπολογισµός της οµοιότητας (και οι 
αντίστοιχες αποφάσεις πρόβλεψης) βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στο περιεχόµενο 
των άρθρων.  

Το προτεινόµενο σχήµα προβλέψεων επιδέχεται περαιτέρω βελτιώσεις. Η µέθοδος 
κατηγοριοποίησης που χρησιµοποιείται αντιµετωπίζει τις σελίδες µε τον ίδιο τρόπο 
ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για media ή auxiliary. Οι auxiliary σελίδες όµως 
παρουσιάζουν µεγαλύτερες τιµές support σε σχέση µε τις media και αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα ουσιαστικά να αποδίδεται από τον αλγόριθµο προτεραιότητα σε µια 
auxiliary σελίδα που βρίσκεται στο µονοπάτι που οδηγεί σε ένα σύνολο από media 
σελίδες όταν γίνεται χρήση του site-map για τον υπολογισµό της πρόβλεψης και µε αυτό 
τον τρόπο συγκριτικά υποβαθµίζονται οι media σελίδες. Γι΄ αυτό και, παρά το ότι η 
απόδοση του υβριδικού µοντέλου είναι χαµηλότερη από αυτή του αντίστοιχου απλού, αν 
χρησιµοποιηθεί µια πιο εκλεπτυσµένη µέθοδος κατηγοριοποίησης ή ακόµη και 
classification το άνω όριο του precision αναµένεται να αυξηθεί.  

Μια άλλη δυνατότητα βελτίωσης σχετίζεται µε τη φάση εντοπισµού των επεισοδίων. 
Πιο συγκεκριµένα, οι Chen et al. (2003) προτείνουν ένα σύνολο από αλγόριθµους για τον 
εντοπισµό γενικευµένων επεισοδίων µε γραµµική πολυπλοκότητα που µπορούν αν 
χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά του maximal forward reference να οδηγήσουν σε 
βελτιωµένη απόδοση.  
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3.7 Συµπεράσµατα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε ένα αποδοτικό σχήµα πρόβλεψης µελλοντικών 
αιτήσεων για σελίδες ενός website, βασισµένο στην εξόρυξη σειριακών προτύπων 
πλοήγησης από ήδη καταγεγραµµένα δεδοµένα log, σε συνδυασµό µε την τοπολογία των 
συνδέσµων του site και τη θεµατική κατηγοριοποίηση των σελίδων του. Τα πρότυπα 
µοντελοποιούνται µε τη µορφή n-grams και οι αποφάσεις πρόβλεψης βασίζονται στη 
λογική ενός n-gram+ µοντέλου που προσοµοιάζει το all Kth-τάξης µοντέλο Markov και 
πιο συγκεκριµένα τη µετεξέλιξή του, το επιλεκτικό µοντέλο Markov. Το σχήµα 
επιτυγχάνει 100% coverage (applicability) ενώ κατά τις πειραµατικές µετρήσεις το άνω 
όριο του precision έφθασε το 71,67% στο σύνολο των προβλέψεων που επιχειρήθηκαν. 
Το χαρακτηριστικό του πλήρους coverage καθιστά το σχήµα κατάλληλο για συστήµατα 
παραγωγής συστάσεων, ενώ η ακρίβεια µπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω αν µεγαλώσει το 
παράθυρο πρόβλεψης (δηλ. εάν θεωρείται ακριβής µια πρόβλεψη όταν η αίτηση στην 
οποία αναφέρεται συµβεί µεταξύ των επόµενων n αιτήσεων, χωρίς τον περιορισµό να 
είναι η αυστηρά αµέσως επόµενη αίτηση).  

Η µοντελοποίηση των µονοπατιών πλοήγησης των χρηστών στο web µε βάση n-grams, 
αλλά και γενικότερα τα σχήµατα πρόβλεψης που βασίζονται σε κάποιο από τα µοντέλα 
Markov, εκτός του ότι επιτρέπουν τη διαχείριση και πρακτική επίλυση ενός 
προβλήµατος, που ενδέχεται να είναι υπολογιστικά απαιτητικό, πετυχαίνουν παράλληλα 
να αναπαραστήσουν µε πιστότητα πολλές από τις πλευρές της διαδικασίας που ακολουθεί 
ένας χρήστης ενώ πλοηγείται στο web. Πιο συγκεκριµένα, η επόµενη σελίδα που θα 
ζητήσει να δει ο χρήστης εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό (αν όχι αποκλειστικά) από τη 
σελίδα στην οποία βρίσκεται τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, καθώς µπορεί να 
µετακινηθεί µόνο στις σελίδες για τις οποίες υπάρχει διαθέσιµος σύνδεσµος στην 
τρέχουσα σελίδα. Επιπλέον, στις περιπτώσεις µεγάλων σε µήκος συνόδων, οι 
προηγούµενες σελίδες που έχει δει ο χρήστης τείνουν να επηρεάζουν σε όλο και 
µικρότερο βαθµό τις τρέχουσες ενέργειες και επιλογές του, καθώς αντιπροσωπεύουν 
παλιότερες πληροφορικές του ανάγκες που πλέον δεν ισχύουν (Chi et al., 2000).  

Ένας βασικός περιορισµός του σχήµατος είναι ότι στις περιπτώσεις δυναµικών sites µε 
συχνό ρυθµό ανανέωσης, τα καταγεγραµµένα µονοπάτια των χρηστών περιλαµβάνουν 
σελίδες οι οποίες πλέον δεν υπάρχουν ή έχουν αλλάξει, καθώς και µονοπάτια των οποίων 
οι σελίδες δεν είναι πλέον προσβάσιµες η µια από την άλλη, λόγω δοµικών αλλαγών. Με 
δεδοµένο ότι η πλοήγηση στο web είναι κατά βάση µια διαδικασία συγκέντρωσης 
πληροφοριών, οι ενδεχόµενες αλλαγές στα sites προκαλούν αλλαγές στα µονοπάτια και 
τα πρότυπα πρόσβασης των χρηστών που πλοηγούνται στις σελίδες τους. Σε αυτές τι 
περιπτώσεις µια λύση θα µπορούσε να είναι η ενίσχυση του ρόλου της σηµασιολογικής 
οµοιότητας των σελίδων σε συνδυασµό µε αλλαγές στον τρόπο υπολογισµού των 
προτύπων πλοήγησης και καθορισµού της απόφασης πρόβλεψης. Πιο συγκεκριµένα, θα 
χρειαστεί η αναπαράσταση της συχνότητας εµφάνισης ενός προτύπου (που αποτελεί το 
κριτήριο για την εφαρµογή του) να συνυπολογίζει και την παράµετρο του χρόνου κατά 
τον οποίο παρατηρήθηκε τελευταία φορά το συγκεκριµένο πρότυπο. Ένα βάρος που 
υποδηλώνει το κατά πόσο ένα πρότυπο είναι πρόσφατο ή πλέον δεν υφίσταται, επιλύει το 
θέµα της αλλαγής των σελίδων ενός site (µια τέτοια προσέγγιση υιοθετείται από τον 
αλγόριθµο IPAM (Davison, 2000)).  
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“Mήπως εµφανίζεται µια νέα µορφή κοσµικής κουλτούρας,  
η οποία παραπλευρίζει τις άλλες,  
και προέρχεται από το χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
… ένα νέο στρώµα ανθρωποειδισµού,  
…το οποίο κατοικεί στη γη σε υπόγεια καλώδια,  
περιφέρεται στον αέρα γύρω από όλον τον πλανήτη  
µε τη µορφή ραδιοκυµάτων υψηλής συχνότητας  
και χρησιµοποιώντας υποθαλλάσια καλώδια  
ταξιδεύει τις θάλασσες;” 
 
 
 

Mark Poster, 1995 

The second media age. Cambridge, MA: Blackwell. 
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Η Εξατοµίκευση στις Ηλεκτρονικές  
Μαθησιακές Κοινότητες 

Σύνοψη 

Η ηλεκτρονική µάθηση στο περιβάλλον του web, συχνά συνοδεύεται -αλλά και 
ενισχύεται- από το σχηµατισµό και τη λειτουργία µιας αντίστοιχης 
ηλεκτρονικής κοινότητας, στην οποία συµµετέχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι στη 
διαδικασία. Αν και οι σύγχρονες πλατφόρµες ηλεκτρονικής µάθησης έχουν 
εξελιχθεί σηµαντικά και πλέον ενσωµατώνουν τεχνικές από πεδία όπως η 
εξόρυξη γνώσης, η τεχνητή νοηµοσύνη και η µοντελοποίηση χρήστη, η 
δηµιουργία µιας επιτυχηµένης ηλεκτρονικής µαθησιακής κοινότητας δεν είναι 
µια τετριµµένη ή απλή διαδικασία. Αντίθετα, η εµπειρία έχει καταδείξει ότι ο 
δρόµος από τη διασφάλιση όλων των τεχνικών προδιαγραφών και 
επικοινωνιακών υποδοµών για τη λειτουργία της κοινότητας, µέχρι το σηµείο 
να έχει µια σταθερά υψηλή επισκεψιµότητα, ώστε να διατηρείται ‘ζωντανή’, 
είναι µακρύς. Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση 
µιας σειράς από υπηρεσίες εξατοµίκευσης που βασίζονται στην καταγραφή και 
την ανάλυση της συµπεριφοράς των µελών µιας ηλεκτρονικής κοινότητας 
µάθησης και είναι κατάλληλες για την υποστήριξη και την ενίσχυση της 
µαθησιακής διαδικασίας. Πιο συγκεκριµένα, προτείνεται ένα σύνολο από 
δυνατότητες εξατοµίκευσης που διαφοροποιούνται ως προς τα δεδοµένα στα 
οποία βασίζονται, την τεχνική εξόρυξης προτύπων που χρησιµοποιούν και την 
αντίστοιχη πολυπλοκότητα υλοποίησης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν: 
(α) εξατοµίκευση µε βάση το ρόλο του χρήστη, (β) εξατοµίκευση µε βάση το 
βαθµό δραστηριοποίησης του χρήστη, (γ) εξατοµίκευση µε βάση την 
ανακάλυψη προτύπων στα ατοµικά ιστορικά µελέτης των εκπαιδευόµενων και 
(δ) εξατοµίκευση µε βάση συσχετίσεις του περιεχοµένου των µαθηµάτων. 

 

4.1 Εισαγωγή 

Η διαδικασία της µάθησης είναι από τη φύση της στενά συνδεδεµένη µε την κοινωνική 
αλληλεπίδραση και το παραδοσιακό µοντέλο µάθησης υπονοεί το σχηµατισµό και τη 
λειτουργία µιας κοινότητας, στην οποία συµµετέχουν εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι. Η 
ηλεκτρονική µάθηση στο περιβάλλον του web, παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια ότι 
επίσης συνοδεύεται και ενισχύεται από το σχηµατισµό και τη λειτουργία µιας 
αντίστοιχης ηλεκτρονικής κοινότητας. Ο Galusha (1997) τονίζει ότι κατά το σχεδιασµό 
προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση, δε θα πρέπει να παραβλέπεται το θέµα της 
υποστήριξης των εκπαιδευόµενων γιατί οι ίδιοι οι εκπαιδευόµενοι θέλουν να αποτελούν 
µέρος µιας ευρύτερης µαθησιακής κοινότητας. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται online και που εξ’ ορισµού είναι αποµακρυσµένες και 
απρόσωπες, η δηµιουργία και η υποστήριξη κοινοτήτων είναι εξαιρετικά σηµαντική για 
να επιτευχθεί αποδοτικότερη µάθηση. 
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Η επιστηµονική έρευνα στο πεδίο της παιδαγωγικής έχει αποδείξει ότι “το ισχυρό 
αίσθηµα της κοινότητας µπορεί, όχι µόνο να αυξήσει την παραµονή στα µαθήµατα, αλλά 
και να αυξήσει την αφοσίωση σε οµαδικούς στόχους, την συνεργασία µεταξύ των µελών, 
την ικανοποίηση από τις οµαδικές προσπάθειες και τα κίνητρα για µάθηση”23 (Rovai, 
2002). Τα µέλη µιας κοινότητας µοιράζονται κοινούς στόχους, ανάγκες και ενδεχοµένως 
προβλήµατα και αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στη ‘συσσωρευµένη’ πληροφορία που 
παρέχει η µελέτη της συµπεριφοράς τους, αυξάνονται θεαµατικά οι πιθανότητες 
ανεύρεσης λύσεων στα κοινά τους προβλήµατα και βελτιώνεται η µαθησιακή διαδικασία. 
Συνεπώς, εάν η ισχυρή αίσθηση του να ανήκει ο µαθητής σε µια µαθησιακή κοινότητα, 
σχετίζεται άµεσα µε αυξηµένη παραµονή στα µαθήµατα και µε ταχύτερη εκµάθηση, τότε 
η δηµιουργία, η συνεχής υποστήριξη και η ενίσχυση των µαθησιακών κοινοτήτων µπορεί 
να αποτελέσει θεµέλιο της ηλεκτρονικής διδασκαλίας και µάθησης.  

Αν και οι περισσότερες κοινότητες σχηµατίζονται µέσω γεωγραφικής εγγύτητας, οι 
ηλεκτρονικές κοινότητες σχηµατίζονται κυρίως γύρω από ένα κοινό ενδιαφέρον ή µια 
ανάγκη που µοιράζονται τα µέλη. Γι’ αυτό το λόγο, οι ηλεκτρονικές κοινότητες 
αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την καλλιέργεια σχέσεων εµπιστοσύνης, καθώς και 
για την απόκτηση και ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων. 

4.1.1 Οι ηλεκτρονικές κοινότητες 
Το να οριστεί τι είναι µια ηλεκτρονική κοινότητα δεν είναι κάτι απλό, ούτε 

τετριµµένο. Μια αναζήτηση στη σχετική βιβλιογραφία (τόσο στο πεδίο της 
κοινωνιολογίας, όσο και της πληροφορικής και των επικοινωνιών) έχει σαν αποτέλεσµα 
µια ποικιλία από ορισµούς, καθένας µε διαφορετική εστίαση και προαπαιτούµενα 
αναφορικά µε το τι καθιστά µια ηλεκτρονική κοινότητα.  

Ένας από πλέον διαδεδοµένους ορισµούς προέρχεται από τον Howard Rheingold 
(1994) ο οποίος περιγράφει τις ηλεκτρονικές κοινότητες σαν “…πολιτιστικές 
συναθροίσεις που προκύπτουν όταν αρκετοί άνθρωποι, πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο 
αρκετά συχνά, στον κυβερνοχώρο. Μια εικονική κοινότητα είναι µια οµάδα ανθρώπων που 
µπορεί να συναντιούνται ή και να µην συναντιούνται πρόσωπο µε πρόσωπο, και οι οποίοι 
ανταλλάσουν λέξεις και ιδέες µέσω bulletin boards και δικτύων…..”24 (σελ. 57-58). Ο 
ορισµός αυτός προέκυψε από την -διάρκειας 7 χρόνων- συµµετοχή του Rheingold στο 
WELL (Whole Earth ‘Lectronic Link, http://www.well.com), µια πρώιµη ηλεκτρονική 
κοινότητα που σχηµατίστηκε στην περιοχή του San Francisco Bay. Στις µέρες µας, ο 
ορισµός αυτός παραµένει το ίδιο αντιπροσωπευτικός όσο και το 1994 που διατυπώθηκε 
(Preece, 2000).  

Ο Schmid (2000) υιοθετεί µια προσέγγιση που βασίζεται περισσότερο σε agents (και 
δεν περιορίζεται αποκλειστικά και µόνο τον ανθρώπινο παράγοντα), σύµφωνα µε την 
οποία, οι κοινότητες σχηµατίζονται από agents – που µπορεί να είναι άνθρωποι ή 
                                                 
23 Πρωτότυπο κείµενο: “…strong feelings of community may not only increase persistence in courses but may 
also increase the commitment to group goals, cooperation among members, satisfaction with group efforts, and 
motivation to learn”. 
24 Πρωτότυπο κείµενο: “….cultural aggregations that emerge when enough people bump into each other often 
enough in cyberspace. A virtual community is a group of people who may or may not meet face to face, and who 
exchange words and ideas through the mediation of computer bulletin boards and networks”. 
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λογισµικό – οι οποίοι συνδέονται από µια κοινή γλώσσα, ένα κοινό σύνολο αξιών και 
έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Αυτοί οι agents είναι δεµένοι µεταξύ τους µε κάποιο µέσο στο 
οποίο οι ρόλοι που έχει αναλάβει ο καθένας αλληλεπιδρούν κατάλληλα. Μια άλλη 
προσέγγιση από το πεδίο της πληροφορικής προέρχεται από την Preece (2000) και 
σύµφωνα µε αυτήν, οι ηλεκτρονικές κοινότητες αποτελούνται από: 

• Ανθρώπους, οι οποίοι αλληλεπιδρούν κοινωνικά καθώς αγωνίζονται να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες ή να εκτελέσουν ειδικούς ρόλους, όπως το 
να ηγηθούν µιας οµαδικής δραστηριότητας ή να αναλάβουν τη διαχείριση ενός 
χώρου συζητήσεων.  

• Ένα κοινό στόχο, όπως ένα ενδιαφέρον, µια ανάγκη, η ανταλλαγή πληροφοριών, ή 
µια υπηρεσία που συνδέεται στενά µε το λόγο ύπαρξης της κοινότητας.  

• Πολιτικές, µε τη µορφή άδηλων (σιωπηλών, ανεπίσηµων) παραδοχών, 
τελετουργικών, πρωτοκόλλων, κανόνων και νόµων που καθορίζουν και 
οριοθετούν τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων που συµµετέχουν στην 
ηλεκτρονική κοινότητα.  

• Υπολογιστικά συστήµατα, που υποστηρίζουν και µεσολαβούν στις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις και δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός 
αισθήµατος συνύπαρξης25.  

To 1996, µια οµάδα από επαγγελµατίες του χώρου της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-
υπολογιστή που προέρχονταν από διάφορα επιστηµονικά πεδία, διοργάνωσαν ένα 
brainstorming session στα πλαίσια ενός workshop στο συνέδριο ACM CHI, µε σκοπό να 
εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά-κλειδιά των ηλεκτρονικών κοινοτήτων. Με βάση τα 
συµπεράσµατα αυτής της οµάδας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µιας ηλεκτρονικής 
κοινότητας (µε την έννοια ότι οι κοινότητες που ικανοποιούν περισσότερα από αυτά 
αποτελούν καθαρότερα παραδείγµατα κοινοτήτων από τις κοινότητες που ικανοποιούν 
λιγότερα), περιλαµβάνουν τα παρακάτω (Whittaker, Isaacs, & O’Day, 1997, σελ. 137): 

• Ένας κοινός στόχος, ενδιαφέρον, ανάγκη ή δραστηριότητα. 

• Επαναλαµβανόµενη, ενεργή συµµετοχή, µε έντονες αλληλεπιδράσεις και 
ισχυρούς συναισθηµατικούς δεσµούς µεταξύ των µελών. 

• Πρόσβαση σε διαµοιραζόµενους πόρους µε συγκεκριµένες πολιτικές που 
καθορίζουν την πρόσβαση. 

• Αµοιβαιότητα πληροφοριών, υποστήριξης και υπηρεσιών µεταξύ των µελών. 

• Κοινό ευρύτερο πλαίσιο (κοινωνικά πρότυπα, γλώσσα, εθιµοτυπίες). 

Σύµφωνα µε τους Ηagel & Armstrong (1993), οι ηλεκτρονικές κοινότητες µπορούν 
να διαχωριστούν µε βάση το σκοπό και τα κοινά χαρακτηριστικά των µελών τους, και να 
κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

• Κοινότητες ενδιαφέροντος (communities of interest), που ικανοποιούν τις 
πληροφοριακές ανάγκες των µελών τους, όπως η THE WELL 

                                                 
25 Ο πρωτότυπος όρος που αποδόθηκε σαν “αίσθηµα συνύπαρξης” είναι “sense of togetherness”. 
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(http://www.well.com), ή η Geocities (http://geocities.yahoo.com) µε τα 
newsgroups και τα forums συζητήσεων που παρέχουν. 

• Κοινότητες σχέσεων (communities of relationship), που εστιάζουν στις 
κοινωνικές ανάγκες και χαρακτηρίζονται από τους ισχυρούς κοινωνικούς και 
συναισθηµατικούς δεσµούς που αναπτύσσουν τα µέλη τους. Για παράδειγµα, η 
κοινότητα Diabetes.com είναι µια κοινότητα τα µέλη της οποίας ανταλλάσουν 
πληροφορίες για την εξέλιξη της ασθένειας και τις νέες διαθέσιµες θεραπείες.  

• Κοινότητες φαντασίας (communities of fantasy), που έχουν σκοπό να 
ικανοποιήσουν την ανάγκη των µελών τους για φαντασία, παιχνίδια και 
διασκέδαση. Τα µέλη τέτοιων κοινοτήτων συναντιούνται ιδεατά σε 
φανταστικούς κόσµους που συχνά είναι τριών διαστάσεων και όπου τα µέλη 
εµφανίζονται σαν ιδεατές φιγούρες (π.χ. Multi User Dungeons, Multi User 
Domains ή MUDs και Multi Object Oriented ή MOOs).  

• Κοινότητες συναλλαγών (communities of transactions), που αντιπροσωπεύουν το 
ενδιαφέρον των µελών τους για οικονοµικά οφέλη και αποδοτικές δοσοληψίες 
και συνήθως σχηµατίζονται σε πλατφόρµες business-to-business και business-to-
consumer όπως στο Vertical.net και στην Amazon.com. 

Ανάλογη µε την κατηγοριοποίηση που προαναφέρθηκε είναι και αυτή που 
προτείνεται στα (Nathwani & Diduca, 2002; Marathe, 1999) µε βάση το κίνητρο 
δηµιουργίας µιας κοινότητας. Σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση αυτή οι ηλεκτρονικές 
κοινότητες διακρίνονται σε (1) κοινότητες πρακτικής (communities of practice), στις 
οποίες τα µέλη έχουν κοινό επάγγελµα, (2) κοινότητες συγκυρίας (communities of 
circumstance), των οποίων τα µέλη βρίσκονται σε µια κοινή προσωπική κατάσταση), (3) 
κοινότητες σκοπού (communities of purpose), όπου τα µέλη µοιράζονται ένα κοινό στόχο 
ή σκοπό και (4) κοινότητες ενδιαφέροντος (communities of interest), όπου τα µέλη έχουν 
κάποιο κοινό ενδιαφέρον. 

Σε κάποιες περιπτώσεις µια κοινότητα µπορεί να ανήκει σε περισσότερες από µία 
κατηγορίες, ενώ είναι επίσης πιθανό, µε το πέρασµα του χρόνου, στα όρια µιας 
κοινότητας να σχηµατιστούν υπο-κοινότητες που αναπτύσσονται γύρω από οµάδες 
ειδικού ενδιαφέροντος (special interest groups ή SIGs).  

Από άποψη τεχνολογικής πλατφόρµας που χρησιµοποιείται για την υλοποίηση µιας 
ηλεκτρονικής κοινότητας, διακρίνονται οι εξής κατηγορίες (Seufert, 2002): 

• Web-based κοινότητες. Βασίζονται σε τεχνολογίες Internet και Intranet. 

• Peer communities. Βασίζονται σε τεχνολογίες peer-to-peer όπου όλα τα 
διασυνδεδεµένα PCs είναι ισοδύναµα και µπορούν να διαµοιράζονται 
υπολογιστικούς πόρους και δεδοµένα (π.χ. Napster).  

• Κοινότητες που χρησιµοποιούν κινητή (mobile) τεχνολογία και εισάγουν νέες 
δυνατότητες αλλά και περιορισµούς στον τρόπο επικοινωνίας και πρόσβασης σε 
πληροφορίες.  

• Κοινότητες που σχηµατίζονται σε ιδεατούς κόσµους (virtual worlds) που µέχρι 
στιγµής έχουν εξαπλωθεί µόνο στο χώρο του edutainment (π.χ. Multi User 
Dungeons).  
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4.1.3 Εργαλεία υποστήριξης των ηλεκτρονικών κοινοτήτων 

Παραδείγµατα υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών 
κοινοτήτων που λειτουργούν στο περιβάλλον του web περιλαµβάνουν (Seufert, 2002): 

• Mailing lists 

• E-Polls (ηλεκτρονικές δηµοσκοπήσεις)  

• Web blackboards 

• Οπτικοποίηση υπο-οµάδων µελών 

• Χρονικό κοινότητας (community chronicle) 

• Οδηγός ειδικών: who’s who, χρυσός οδηγός 

• ∆ιαχείριση εγγράφων 

• Φωτογραφικό άλµπουµ, guestbook µελών  

• Ηλεκτρονικές συνδιαλέξεις µέσω ήχου ή βίντεο, chat και forums συζητήσεων 

• Χώροι εργασίας οµάδων, ηµερολόγιο οµάδων, διαχείριση εργασιών βασισµένη 
σε work-flow 

• Μηχανισµοί ανάδρασης: βαθµολογήσεις, αξιολόγηση περιεχοµένου, συµµετοχή 
σε συζητήσεις, σε συνδυασµό µε µηχανισµούς για παροχή κινήτρων. 

Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει ενδεικτικά κάποιες από πλέον διαδεδοµένες πλατφόρµες 
που χρησιµοποιούνται για το σχηµατισµό και τη συνεχή υποστήριξη ηλεκτρονικών 
κοινοτήτων. 

Πλατφόρµα Περιγραφή/Χαρακτηριστικά Περιοχές εφαρµογής 

Cassiopeia 
www.cassiopeia.com  

Πλατφόρµα υποστήριξης ηλεκτρονικής 
κοινότητας που παρέχει εξατοµίκευση, 
λειτουργικότητα για οργάνωση οµάδων και 
ενσωµατωµένο σύστηµα παροχής κινήτρων 
στα µέλη για ενεργή συµµετοχή. 

Κοινότητες γνώσης, 
Κοινότητες πρακτικής 
(Intranet) 
B2B κοινότητες 
(Internet). 

Vignette 
www.vignette.com  

Πλατφόρµα σχηµατισµού κοινότητας για την 
ανάπτυξη µακροπρόθεσµων σχέσεων µε 
πελάτες, την αποστολή εξατοµικευµένων 
πληροφοριών, την ανάλυση του προφίλ των 
πελατών (π.χ. συµπεριφορά επισκεπτών, 
διαφηµιστικές καµπάνιες, κ.α.). 

Ειδίκευση σε 
κοινότητες πελατών 
(Ιnternet). 

WebFair 
www.webfair.com  

Πλατφόρµα για κοινότητες που παρέχει 
εξατοµίκευση, ενσωµατώνει µηχανισµό 
ανάδρασης που φυλάσσει τα δεδοµένα σε 
βάση, και ολοκληρωµένο µοντέλο 
υπολογισµού σκορ για παροχή κινήτρων 
ενεργής συµµετοχής.  

Κοινότητες γνώσης µε 
την ευρύτερη έννοια, 
επιχειρηµατικές 
κοινότητες. 
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Arsdigida 
www.arsdigida.com  

Πλατφόρµα για κοινότητες που παρέχει 
λειτουργίες εξατοµίκευσης και υποστηρίζει 
την οργάνωση οµάδων. Μεθοδολογία 
ανοιχτού κώδικα που επιτρέπει περαιτέρω 
επεκτάσεις. 

Κοινότητες γνώσης µε 
την ευρύτερη έννοια, 
επιχειρηµατικές 
κοινότητες. 

e-groups 
groups.yahoo.com  

Οι κοινότητες µπορούν εγκατασταθούν στο 
server που διατίθεται, παρέχονται απλές 
λειτουργικότητες όπως σύγχρονη και 
ασύγχρονη επικοινωνία, και οµαδικό 
ηµερολόγιο. Κατάλληλη για κοινότητες τύπου 
peer. 

Κοινότητες µε 
αναπτύσσονται γύρω 
από ένα κοινό 
ενδιαφέρον, ή χόµπυ 
(Internet), περισσότερο 
για ιδιωτική χρήση. 

Groove 
www.grovenetworks.com  

Πλατφόρµα για κοινότητες που παρέχει 
εξατοµίκευση, λειτουργίες για την οργάνωση 
οµάδων, διαχείριση εγγράφων και ροής 
εργασιών σε κοινότητες τύπου peer. 

Peer-to-Peer 
κοινότητες γνώσης 
(Internet, Τεχνολογία 
Peer-to-Peer).  

 
Πίνακας 16. Πλατφόρµες δηµιουργίας και υποστήριξης 

ηλεκτρονικών κοινοτήτων. 

4.1.2 Οι ηλεκτρονικές κοινότητες µάθησης 
Οι µαθησιακές κοινότητες (αλλιώς γνωστές και σαν εκπαιδευτικές κοινότητες, 

learning communities, ή educational communities) κατηγοριοποιούνται στη γενικότερη 
κατηγορία των κοινοτήτων ενδιαφέροντος και ειδικότερα σαν κοινότητες σκοπού 
(communities of purpose), µε στόχο την µάθηση. Στα πλαίσια της µάθησης, η 
συνεισφορά µιας ηλεκτρονικής κοινότητας έχει αποδειχθεί εξαιρετικά καθοριστική, µε 
σηµαντική δυναµική, ενισχύοντας όχι µόνο την ποιότητα των ηλεκτρονικών µαθηµάτων, 
αλλά και την ελκυστικότητα του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής µάθησης στο web. 
Σύµφωνα µε τους Reinmann-Rothmeier, Mandl και Prenzel (2000), σε µια µαθησιακή 
κοινότητα οι άνθρωποι συνδέονται µεταξύ τους µε ένα κοινό ενδιαφέρον να εξετάσουν 
αναλυτικά ένα συγκεκριµένο θέµα, και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, 
ανταλλάσουν γνώση που ήδη διαθέτουν και συνεργάζονται σε διάφορα επίπεδα για την 
επίλυση προβληµάτων.  

Στην ιδανική περίπτωση, στα πλαίσια µιας µαθησιακής κοινότητας, η γνώση και οι 
έννοιες οικοδοµούνται ενεργά, µε τους µηχανισµούς της κοινότητας να βελτιώνουν την 
απόκτηση γνώσης και κατανόησης και ικανοποιώντας πληρέστερα τις µαθησιακές 
ανάγκες των µελών της. Επιπλέον, οι κοινότητες µπορούν να καταπολεµήσουν την 
αποµόνωση του ανεξάρτητου εκπαιδευόµενου και τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης των 
µαθηµάτων (dropout quota) που σχετίζονται µε αυτήν (Seufert, 2002). Στα µέλη µιας 
µαθησιακής κοινότητας µπορεί να ανήκουν εκτός από µαθητές, εισηγητές και 
δάσκαλους, ερευνητές, επαγγελµατίες του χώρου ή ειδικοί του συγκεκριµένου θεµατικού 
πεδίου.  

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 17) αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από τα 
ευρέως χρησιµοποιούµενα εργαλεία υποστήριξης των ηλεκτρονικών µαθησιακών 
κοινοτήτων.  
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Εργαλείο Περιγραφή/Χαρακτηριστικά 

VCampus Corporation 
www.vcampus.com  

Βασίζεται στην ιδέα του “PowerBlend Blended Learning” που 
παρέχει ένα σύνολο από επιλογές επικοινωνίας και συνεργασίας 
στους χρήστες (χώροι συζήτησης, chats και διαµοιραζόµενα 
whiteboards). 

Centra 
www.centra.com  

Πρόκειται για ένα λογισµικό που επιτρέπει την online 
συνεργασία σε επίπεδο επιχείρησης, την επικοινωνία και την 
εκπαίδευση. Yποστηρίζει σύγχρονες τηλεδιασκέψεις µέσω web, 
chats, whiteboards και βιντεοδιασκέψεις. 

Case26 
(Glover, Hardaker, & Xu, 
2004) 

Επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν το διδακτικό περιεχόµενο 
µε ένα επιπρόσθετο επίπεδο (layer) πληροφορίας µε τη µορφή 
σχολίων σε ένα συνεργατικό περιβάλλον εκπαίδευσης.  

Mole27 
(Whittington, 1996) 

Το σύστηµα συνδυάζει τη διερευνητική µάθηση µε το 
υπερµεσικό εκπαιδευτικό υλικό και τη συνεργατική µάθηση 
µέσω της δυνατότητας εισαγωγής σχολίων στο υπερκείµενο από 
πλευράς χρηστών.  

 
Πίνακας 17. Εργαλεία υποστήριξης µαθησιακών κοινοτήτων σε 

περιβάλλον web. 

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη, 
τη φιλοξενία και τη συνεχή υποστήριξη µιας κοινότητας απαιτεί πολλά περισσότερα από 
το να διασφαλιστεί απλώς τη δυνατότητα επικοινωνίας και διαµοιρασµού πόρων. Οι 
σχεδιαστές µιας ηλεκτρονικής κοινότητας είναι άνθρωποι που θα πρέπει να συνδυάζουν 
«… τον κόσµο της τεχνολογίας και τον κόσµο των ανθρώπων, και να προσπαθήσουν να 
τους φέρουν κοντά27» (Kapor, 1996). Κατά τη διαδικασία δηµιουργίας µιας επιτυχηµένης 
µαθησιακής κοινότητας στο web τα πράγµατα που µπορεί να αποτύχουν είναι πολλά και 
ο δρόµος από την εξασφάλιση όλων των τεχνικών απαιτήσεων µέχρι να έχουµε υψηλά 
ποσοστά συµµετοχής µελών και να διατηρείται έτσι η κοινότητα ‘ζωντανή’, είναι 
µακρύς. Στο κεφάλαιο αυτό προτείνεται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας σειράς από 
υπηρεσίες εξατοµίκευσης κατάλληλων για την υποστήριξη και την ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας της µαθησιακής διαδικασίας, στα πλαίσια µια ηλεκτρονικής 
κοινότητας µάθησης. Οι υπηρεσίες αυτές προβαίνουν σε αυτόµατες προσαρµογές της 
πλοηγητικής και µαθησιακής εµπειρίας του χρήστη µε βάση το ρόλος του στην 
κοινότητα, το καταγεγραµένο του ιστορικό, τη συµπεριφορά του και το εκπαιδευτικό 
σενάριο που εφαρµόζεται ανά περίπτωση.  

4.2 Η προσαρµοστικότητα στην ηλεκτρονική µάθηση 
Η ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο των συστηµάτων υποστήριξης της 

ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning) και ιδιαίτερα στο πεδίο της ενσωµάτωσης 
προσαρµοστικών (ή εξατοµικευµένων) λειτουργικών χαρακτηριστικών σε εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα στο χώρο του web είναι έντονη τα τελευταία χρόνια.  

                                                 
26 Τα συστήµατα αυτά ανήκουν στη γενικότερη κατηγορία των collaborative annotation systems. 
27 Πρωτότυπο κείµενο: “… the world of technology and the world of people, and try to bring the two together”. 
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Σύµφωνα µε τον ορισµό του Brusilovsky (1996; 2001) τα προσαρµοστικά υπερµέσα 
(adaptive hypermedia) έχουν την ικανότητα να προσαρµόζονται στα δεδοµένα χρήστη 
(στόχοι/εργασίες, γνώσεις/δεξιότητες, προτιµήσεις, ενδιαφέροντα, κλπ.), τα δεδοµένα 
χρήσης (που ουσιαστικά αφορούν δεδοµένα χρήστη που δεν αντιστοιχούν σε 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά χρήστη) και/ή τα δεδοµένα περιβάλλοντος (που 
αναφέρονται σε όλα τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος του χρήστη που δε 
σχετίζονται µε τον ίδιο το χρήστη). Η έξοδος ενός συστήµατος προσαρµοστικών 
υπερµέσων µπορεί να έχει µια (ή περισσότερες) από τις παρακάτω µορφές: 

• προσαρµοστική παρουσίαση (προσαρµογές κειµένου ή πολυµέσων), 

• προσαρµοστική υποστήριξη πλοήγησης (απόκρυψη συνδέσµων, ταξινόµηση 
συνδέσµων, σήµανση συνδέσµων, απευθείας καθοδήγηση, ή σήµανση χάρτη 
συνδέσµων), 

• προσαρµοστική παραγωγή συνδέσµων (ανακάλυψη νέων συνδέσµων και 
πρόσθεσή τους στους ήδη υπάρχοντες, παραγωγή συνδέσµων για πλοήγηση µε 
βάση την οµοιότητα, ή δυναµική σύσταση σχετικών συνδέσµων), και 

• προσαρµογή της µορφής του περιεχοµένου (υπό την έννοια ότι πέρα από τη χρήση 
κειµένου για την παρουσίαση του περιεχοµένου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
εναλλακτικά µια ποικιλία από άλλες µορφές όπως εικόνες, βίντεο, animation, ή 
ήχος).  

Τα ερευνητικά συστήµατα που έχουν υλοποιηθεί εστιάζουν στην υλοποίηση τεχνικών 
και τη διερεύνηση θεωρητικών ζητηµάτων του χώρου των προσαρµοστικών εφαρµογών 
web για την υλοποίηση διδακτικών σεναρίων. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα πιο 
αντιπροσωπευτικά συστήµατα αυτής της κατηγορίας: 

• InterBook (Brusilovsky, Eklund, & Schwarz, 1998): εστιάζει στην εφαρµογή 
προσαρµοστικής υποστήριξης πλοήγησης σε συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης 
και πιο συγκεκριµένα σε τεχνικές σήµανσης συνδέσµων. 

• AHA! (Adaptive Hypermedia Architecture, De Bra & Calvi, 1998): εφαρµόζει 
προσαρµοστικότητα χρησιµοποιώντας απόκρυψη συνδέσµων. 

• NetCoach (Weber, Kuhl, & Weibelzahl, 2001): προήλθε από το ELM-ART που 
ήταν ένα από τα πρώτα προσαρµοστικά εκπαιδευτικά συστήµατα (Weber & 
Specht, 1997), και είναι ένα σύστηµα ειδικά σχεδιασµένο ώστε να επιτρέπει σε 
συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού µε γνώσεις προγραµµατισµού να αναπτύσσουν 
προσαρµοστικά µαθήµατα. 

• WebPersonalizer (Mobasher, Cooley, & Srivastava, 2000): είναι ένα σύστηµα 
γενικού σκοπού που υπολογίζει µια λίστα µε προτεινόµενους συνδέσµους στους 
χρήστες ενώ πλοηγούνται σε ένα website. 

• KBS Hyperbook (Henze & Nejdl, 2001): το σύστηµα καθοδηγεί τους χρήστες κατά 
την πλοήγησή τους στο πληροφοριακό χώρο µε βάση ατοµικούς στόχους και 
γνώσεις, προτείνοντάς τους τα επόµενα λογικά βήµατα, επιλέγοντας εργασίες, 
παράγοντας σειρές µαθηµάτων για µελέτη και σηµαίνοντας το εκπαιδευτικό 
υλικό. 
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• OOHDM (Object-Oriented Hypermedia Design Method, Rossi, Schwabe, & 
Guimarães, 2001): πρόκειται για µια γενικότερη µεθοδολογία για τη σχεδίαση 
εξατοµικευµένων web εφαρµογών και τη διαχείριση των αντίστοιχων 
εξατοµικευµένων διαµορφώσεων (views).  

4.3 Ένα πιλοτικό σύστηµα για την υποστήριξη ηλεκτρονικών µαθησιακών 
κοινοτήτων 

Η εξέλιξη των υπηρεσιών που παρέχει το web προσδίδει νέες δυνατότητες και 
προοπτικές για την υλοποίηση και τη λειτουργία ηλεκτρονικών µαθησιακών κοινοτήτων 
(Eleuterio et al., 2000), (Stojanovic, Staab, & Studer, 2001). Στις παραγράφους που 
ακολουθούν περιγράφεται το πιλοτικό σύστηµα (Σχήµα 17) που υλοποιήθηκε µε στόχο 
την υποστήριξη της λειτουργίας µιας ηλεκτρονικής µαθησιακής κοινότητας και τη µελέτη 
της ενσωµάτωσης µιας σειράς από µηχανισµούς εξατοµίκευσης για την παραγωγή και 
αποστολή εξατοµικευµένων εκδόσεων του συστήµατος στα µέλη της µαθησιακής 
κοινότητας (Συρµακέσης et al., 2003; Rigou et al., 2004).  

Το πιλοτικό σύστηµα υποστηρίζει τρεις διακριτές διαµορφώσεις του περιβάλλοντος 
χρήσης που αντιστοιχούν σε εκπαιδευόµενους, εκπαιδευτές και διαχειριστές. Νέα 
µαθήµατα µπορούν να προστεθούν και να δοµηθούν µέσω µιας απλής διεπιφάνειας web, 
που επίσης επιτρέπει διαχείριση λογαριασµών, καθορισµό αλληλοσυσχετίσεων ανάµεσα 
σε µαθηµάτων (που σε επόµενο στάδιο ‘παράγουν’ συστάσεις) και ένα σύνολο από 
επιπλέον µηχανισµούς που παράγουν άµεσες ή έµµεσες προσαρµογές. Οι στόχοι του 
πιλοτικού συστήµατος συνοψίζονται στους παρακάτω: 

• Εξόρυξη της συσσωρευµένης εµπειρίας της κοινότητας όπως έχει καταγραφεί στο 
ιστορικό των εκπαιδευόµενων. 

• Συνδυασµός και ολοκλήρωση της γνώσης αυτής µε: 

- το περιεχόµενο και τη δοµή του διαθέσιµου εκπαιδευτικού υλικού, 
- την εξειδίκευση και τη διδακτική εµπειρία των εκπαιδευτών-µελών της 

κοινότητας και 
- το επίπεδο δραστηριοποίησης κάθε εκπαιδευόµενου. 

• ∆υναµική κατασκευή και αποστολή εξατοµικευµένων διαµορφώσεων του 
συστήµατος (system views) στα µέλη της κοινότητας. 

Το διδακτικό υλικό είναι κατηγοριοποιηµένο σε µια ιεραρχία τεσσάρων επιπέδων που 
αποτελείται από γνωστικά αντικείµενα, θέµατα, ενότητες και µαθήµατα. Τα γνωστικά 
αντικείµενα απαρτίζονται από θέµατα, τα θέµατα από ενότητες και οι ενότητες 
αποτελούνται από µια σειρά µαθηµάτων. Για παράδειγµα, το µάθηµα “Μια πρώτη µατιά 
σε έναν υπολογιστή” είναι το πρώτο µάθηµα της πρώτης ενότητας µε τίτλο “Εισαγωγή 
στους προσωπικούς υπολογιστές” του θέµατος “Βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστή”, 
που ανήκει στο γνωστικό αντικείµενο “Μαθαίνοντας να χρησιµοποιούµε έναν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή”.  
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Σχήµα 17. Στοιχεία της διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χρήσης 

του πιλοτικού συστήµατος για ένα συγκεκριµένο µαθητή. 

4.4 Εξατοµίκευση µε βάση το ρόλο του χρήστη 
Οι λειτουργικές επιλογές που είναι διαθέσιµες από το σύστηµα σε κάθε µέλος της 
κοινότητας διαφέρουν και εξαρτώνται σε πρώτο (και γενικότερο επίπεδο) από το ρόλο 
του µέλους, δηλ. από το εάν πρόκειται για εκπαιδευόµενο, εκπαιδευτή ή διαχειριστή. Το 
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συγκεκριµένο είδος εξατοµίκευσης ανήκει ουσιαστικά στην κατηγορία της 
παραµετροποίησης και είναι η πιο απλή µορφή προσαρµογής που παρέχει το σύστηµα. 

Πιο συγκεκριµένα, ενώ οι διαχειριστές έχουν στη διάθεσή τους το υπερσύνολο των 
δυνατοτήτων (µε τη µορφή υπερσυνδέσµων τους οποίους µπορούν να ενεργοποιήσουν 
ώστε να έχουν πρόσβαση σε αντίστοιχες ιστοσελίδες και φόρµες), οι εκπαιδευτές έχουν 
συγκριτικά λιγότερες επιλογές (καθώς για παράδειγµα, δεν χρειάζεται να έχουν 
πρόσβαση σε φόρµες διαχείρισης λογαριασµών, ούτε και σε προσωπικά δεδοµένα που 
σχετίζονται µε τους λογαριασµούς τρίτων). Οι εκπαιδευόµενοι αντίστοιχα, µπορούν να 
προσπελάσουν ένα ακόµη πιο περιορισµένο σύνολο επιλογών, καθώς για παράδειγµα, δε 
µπορούν να παρεµβαίνουν στη διαδικασία προσθήκης ενός νέου µαθήµατος ή στην 
επεξεργασία ενός ήδη υπάρχοντος, ούτε στην παραµετροποίηση των µηχανισµών που 
υπολογίζουν τις συστάσεις µαθηµάτων για περεταίρω µελέτη (όπως περιγράφονται στις 
επόµενες παραγράφους).  

Η κατάλληλη διαµόρφωση ανά χρήστη καθορίζεται µέσω της µεθόδου του απλού 
φιλτραρίσµατος28 και εφαρµόζεται µε την τεχνική της αποµάκρυνσης συνδέσµου ή link 
removal (π.χ. ούτε οι εκπαιδευόµενοι ούτε οι εκπαιδευτές δεν µπορούν να δουν το 
σύνδεσµο “Αιτήσεις µαθητών που εκκρεµούν”, που είναι ορατός στους διαχειριστές). Η 
κατάλληλη διαµόρφωση καθορίζεται κατά τη διαδικασία σύνδεσης του χρήστη στο 
σύστηµα και αφού αναγνωριστεί το είδος του λογαριασµού που χρησιµοποίησε.  

4.5 Εξατοµίκευση µε βάση το βαθµό δραστηριοποίησης του χρήστη 
Η συγκεκριµένη προσέγγιση επιλέχθηκε µε στόχο να παρέχεται από το σύστηµα ένας 
τρόπος ανταµοιβής των εκπαιδευόµενων που είναι ενεργά µέλη της µαθησιακής 
διαδικασίας, υπολογίζοντας και εµφανίζοντας κατάλληλη οπτική αναπαράσταση για κάθε 
χρήστη. Παράλληλα, µε τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αίσθηση της ατοµικότητας29 
(McInnerney & Roberts, 2004) εντός των ορίων της ηλεκτρονικής κοινότητας 
προτρέποντας την ενεργή συµµετοχή στις διαδικασίες της και τους κοινούς στόχους.  

Ο βαθµός δραστηριοποίησης και γενικότερα ο τρόπος υπολογισµού των παραµέτρων 
που θα καθορίσουν την οπτική αναπαράσταση ενός συγκεκριµένο χρήστη, µπορεί να 
βασίζεται σε διάφορα εναλλακτικά σενάρια. Στο πιλοτικό σύστηµα, ο βαθµός 
δραστηριοποίησης υπολογίζεται µε βάση την τιµή του coverage, δηλαδή τα µαθήµατα 
που έχει µελετήσει ο εκπαιδευόµενος (και καταχωρήσει στο ατοµικό του ιστορικό 
µελέτης) σε σχέση µε το σύνολο των διαθέσιµων µαθηµάτων στο σύστηµα για ένα 
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο.  

Το coverage i
jC του γνωστικό αντικείµενο i για το χρήστη j ορίζεται ως:  

                                                 
28 Η τεχνική του απλού φιλτραρίσµατος βασίζεται στην εκ των προτέρων κατηγοριοποίηση των χρηστών σε 
ένα σύνολο από κλάσεις και την αποστολή των κατάλληλων σελίδων σε κάθε χρήστη µε βάση την κλάση στην 
οποία ανήκει. Οι λογαριασµοί των χρηστών έχουν συσχετιστεί µε έναν από τρεις προκαθορισµένους ρόλους 
στην κοινότητα και κάθε φορά που συνδέονται, παράγεται η κατάλληλη διαµόρφωση του συστήµατος.  
29 Sense of ‘self’. 
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Όπου Ri είναι το σύνολο όλων των διαθέσιµων µαθηµάτων στο γνωστικό αντικείµενο 
i και Rj είναι το σύνολο των µαθηµάτων που έχουν καταχωρηθεί στο ατοµικό ιστορικό 
µελέτης του χρήστη j.  

Σε επόµενο στάδιο, µε βάση την τιµή του coverage υπολογίζεται ο αριθµός αστεριών 
(numOfStars) που θα εµφανίζονται δίπλα στο nickname του χρήστη σε όλα τα 
στιγµιότυπα (instances) του συστήµατος και κυρίως στους χώρους αλληλεπίδρασης µε τα 
υπόλοιπα µέλη της κοινότητας. Εκτός του coverage για τον υπολογισµό της 
αναπαράστασης χρειάζεται να οριστεί ο µέγιστος αριθµός αστεριών S και οι αντίστοιχες 
τιµές κατωφλίου για κάθε επιπλέον αστέρι της αναπαράστασης. Η εξ’ ορισµού επιλογή 
είναι ο υπολογισµός να γίνεται µε βάση την παρακάτω σχέση: 

)2.4(*
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*
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⎛ +++
=
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όπου Ν είναι ο συνολικός αριθµός γνωστικών αντικειµένων στο σύστηµα. Σηµειώνεται 
ότι η χρήση της roundup() στη σχέση (4.2), επιτρέπει µια πιο επιεική πολιτική 
ανταµοιβής. Εναλλακτικά θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η round(). Σε περίπτωση που 
ο διαχειριστής επιλέξει να µη χρησιµοποιήσει την οµοιόµορφη κατανοµή, διατίθεται ένας 
µηχανισµός ρητής αντιστοίχισης εύρους τιµών coverage/τιµής numOfStars. 

Τα εναλλακτικά σενάρια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την οπτική 
αναπαράσταση εξαρτώνται από τα δεδοµένα που φυλάσσονται στο προφίλ κάθε χρήστη. 
Με δεδοµένο ότι καταγράφονται και φυλάσσονται στοιχεία χρήσης (δηλαδή εφαρµόζει 
διαδικασίες usage logging), η τιµή του numOfStars είναι δυνατό να υπολογίζεται µε βάση 
αντίστοιχα στατιστικά που να αφορούν τη συχνότητα επίσκεψης του χρήστη στο 
σύστηµα, τον αριθµό των µηνυµάτων που έχει αποστείλει στο forum, τον αριθµό των 
ερωτήσεων που έχει υποβάλει, τη συνολική διάρκεια παραµονής του στο σύστηµα, κ.ο.κ. 
Με αυτό τον τρόπο, η ανταµοιβή µπορεί να προσαρµόζεται, ώστε να υποστηρίζει ποικίλα 
εκπαιδευτικά σενάρια, ανάλογα µε την περίπτωση. Πέρα από τις ανάγκες υπολογισµού 
της οπτικής αναπαράστασης, τέτοιου είδους µετρικές είναι χρήσιµες για τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς αποτελούν µια αρκετά περιγραφική εικόνα της συνολικής πορείας 
και συµπεριφοράς κάθε εκπαιδευόµενου στην κοινότητα και στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.  

4.6 Εξατοµίκευση µε βάση την ανακάλυψη προτύπων στα ατοµικά ιστορικά 
µελέτης των εκπαιδευόµενων  

Η συγκεκριµένη υπηρεσία εξατοµίκευσης υπολογίζει συστάσεις µαθηµάτων για 
περαιτέρω µελέτη µε βάση την καταγεγραµµένη συµπεριφορά των εκπαιδευόµενων και 
βασίζεται σε ένα µηχανισµό ρητής καταγραφής της προόδου των εκπαιδευόµενων της 
µαθησιακής κοινότητας.  
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Η ρητή καταγραφή έχει την έννοια ότι χρειάζεται να καταχωρήσουν ρητά ένα µάθηµα 
σαν ‘διαβασµένο’ σε ένα ειδικού σκοπού αρχείο που αποθηκεύει το ατοµικό ιστορικό 
µελέτης κάθε χρήστη στο σύστηµα. Ο λόγος που υιοθετήθηκε αυτή η προσέγγιση, αντί να 
καταφύγουµε στην αυτόµατη καταγραφή και ανάλυση της πλοηγητικής συµπεριφοράς 
των εκπαιδευοµένων, είναι ότι οι προτάσεις που θα παραχθούν δε θα πρέπει να 
βασίζονται σε πρότυπα που περιλαµβάνουν µαθήµατα που οι χρήστες ‘έτυχε’ να 
προσπελάσουν κατά την πλοήγηση στο σύστηµα. Αντίθετα, χρησιµοποιώντας το 
µηχανισµό του ατοµικού ιστορικού µελέτης, ουσιαστικά υιοθετείται µια διαφορετική 
προσέγγιση από αυτή του κεφαλαίου 3 της διατριβής, µε σκοπό οι υπολογισµοί των 
συστάσεων να βασιστούν σε ένα πιο περιορισµένο και πιο ‘καθαρό’ σύνολο από 
δεδοµένα εισόδου που στην περίπτωση που µελετάµε απαρτίζεται από µαθήµατα που 
όντως µελετήθηκαν και όχι µαθήµατα που απλώς προσπελάστηκαν. Η συγκεκριµένη 
προσέγγιση επιβάλει πολύ λιγότερες απαιτήσεις σε χώρο και υπολογιστικούς πόρους.  

Για την παραγωγή συστάσεων διερευνάται το σύνολο µαθηµάτων που έχουν 
καταγραφεί στα ατοµικά ιστορικά µελέτης των εκπαιδευόµενων της µαθησιακής 
κοινότητας, µε σκοπό την ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης. Οι κανόνες συσχέτισης 
έχουν χρησιµοποιηθεί σε πλήθος εφαρµογών ως η βάση για την παραγωγή συστάσεων 
(Fu et al., 2000; Lin et al., 2002; Mobasher et al., 2001; Sarwar et al., 2000) και είναι 
κατάλληλοι για τον εντοπισµό σχέσεων µεταξύ αντικειµένων που δεν είναι εκ των 
προτέρων αναµενόµενες ή δεδοµένες. Τα συστήµατα top-N συστάσεων που 
παρουσιάζονται στο (Sarwar et al., 2000) βασίζονται στον εντοπισµό κανόνων 
συσχέτισης στα δεδοµένα αγοραστικού ιστορικού των πελατών ενός ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. Για την παραγωγή συστάσεων αγορών, γίνεται αναζήτηση στο σύνολο 
των αριστερών µερών (left-hand-sides) όλων τον κανόνων για να βρεθεί µε ποιους από 
αυτούς ταιριάζει το καταγεγραµµένο ιστορικό του πελάτη που εξετάζεται. Στη συνέχεια 
συγκεντρώνονται τα δεξιά µέρη όλων των κανόνων που ικανοποιούνται και 
ταξινοµούνται σε αύξουσα σειρά µε βάση το confidence, ώστε να καταλήξουν να 
προταθούν τα πρώτα N προϊόντα. Ένα σηµαντικό πρόβληµα για την εφαρµογή κανόνων 
συσχέτισης στην παραγωγή συστάσεων προκύπτει τόσο κατά την αρχικοποίηση του 
συστήµατος, όταν δεν έχουν καταγραφεί συναλλαγές, ώστε να εντοπιστούν κανόνες, 
καθώς και κατά τις αρχικές επισκέψεις ενός χρήστη, επειδή δεν υπάρχουν δεδοµένα στο 
ιστορικό του, ώστε να αναζητηθούν οι κανόνες που θα εφαρµοστούν. Οι Fu et al. (2000) 
προτείνουν δύο λύσεις για αυτό το πρόβληµα. Σύµφωνα µε την πρώτη λύση το σύνολο 
των κανόνων που έχουν ανακαλυφθεί ταξινοµούνται µε βάση το βαθµό τοµής µεταξύ του 
αριστερού µέρους τους και της τρέχουσας συνόδου του χρήστη. Η δεύτερη λύση 
βασίζεται στη χρήση της τεχνικής του συνεργατικού φιλτραρίσµατος: το σύστηµα 
εντοπίζει ‘κοντινούς γείτονες’ του τρέχοντος χρήστη και προχωρά σε συστάσεις µε βάση 
το ιστορικό τους. Οι Lin et al. (2002) προτείνουν ένα συνεργατικό σύστηµα παραγωγής 
συστάσεων που στηρίζεται σε κανόνες συσχέτισης. Ο αλγόριθµος που περιγράφουν 
εντοπίζει ένα κατάλληλο αριθµό από κανόνες για κάθε χρήστη και επιλέγει αυτόµατα µια 
ελάχιστη τιµή support. Ο µηχανισµός παραγωγής συστάσεων εντοπίζει κανόνες 
συσχέτισης για κάθε χρήστη αναφορικά τόσο µε χρήστες, όσο και µε αντικείµενα και 
καταλήγει σε προτάσεις µε βάση αλληλοσυσχετίσεις χρηστών, αν το ελάχιστο support για 
ένα χρήστη υπερβαίνει µια τιµή κατωφλίου. ∆ιαφορετικά οι συστάσεις βασίζονται στις 
αλληλοσυσχετίσεις µεταξύ αντικειµένων (που στην περίπτωση που εξετάζεται είναι 
άρθρα). Οι Μobasher et al. (2001) περιγράφουν ένα βαθµωτό πλαίσιο υλοποίησης 
συστηµάτων παραγωγής συστάσεων που χρησιµοποιούν εξόρυξη κανόνων συσχέτισης. Ο 
αλγόριθµος που εφαρµόζουν βασίζεται σε µια αποδοτική δοµή για την αποθήκευση των 
frequent itemsets, που αποτελείται από έναν κατευθυνόµενου άκυκλο γράφο που 
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ονοµάζεται Frequent Itemset Graph. Με δεδοµένο το σύνολο των frequent itemsets και 
την τρέχουσα ενεργή σύνοδο χρήστη µήκους w (που είναι λεξικογραφικά ταξινοµηµένη) 
ο αλγόριθµος διατρέχει το γράφο και εξετάζει τα itemsets µήκους |w|+1. Η συγκεκριµένη 
προσέγγιση παράγει συστάσεις πραγµατικού χρόνου χωρίς να χρειάζεται να παραχθούν 
και να εξεταστούν όλοι οι κανόνες που προκύπτουν από τα frequent itemsets.  

Στο πιλοτικό σύστηµα, για την εξόρυξη κανόνων συσχέτισης εφαρµόζεται ο 
αλγόριθµος Apriori (Agrawal & Srikant, 1994; Agrawal & Srikant, 1995) µε σκοπό να 
εντοπιστούν frequent itemsets τα οποία χρησιµοποιούνται σε τελικό στάδιο για τον 
υπολογισµό των µαθηµάτων που θα προταθούν για µελέτη στη λίστα µε τίτλο “Όσοι 
διάβασαν αυτό το µάθηµα, διάβασαν επίσης:” (Σχήµα 17). Οι συστάσεις που τελικά 
αποστέλλονται στους χρήστες εξαρτώνται από µια ελάχιστη τιµή κατωφλίου για το 
confidence και το support τις οποίες καθορίζουν οι διαχειριστές του συστήµατος. 
Επιπλέον, ο µέγιστος αριθµός των µαθηµάτων που θα συσταθούν καθορίζεται από τις 
ατοµικές προτιµήσεις των χρηστών όπως έχουν δηλωθεί στο προφίλ τους (πιο 
συγκεκριµένα, ένας χρήστης µπορεί ακόµα και να απενεργοποιήσει την υπηρεσία 
αποστολής συστάσεων, θέτοντας το µέγιστο αριθµό συστάσεων ίσο µε 0).  

Τα µαθήµατα που θα καταλήξουν να προταθούν µε βάση τα frequent itemsets που 
υπολογίστηκαν κατά την προηγούµενη φάση χρειάζεται να ταξινοµηθούν µε κάποιο 
τρόπο. Η απλούστερη µέθοδος για την ταξινόµηση είναι να χρησιµοποιηθεί η τιµή του 
support. Εναλλακτικά, είναι δυνατό να συνδυαστούν οι συστάσεις µαθηµάτων µε την 
θεµατική κατηγοριοποίησή τους και είτε να προταθούν µε µεγαλύτερη προτεραιότητα 
µαθήµατα που ανήκουν στο ίδιο θέµα, ή γνωστικό αντικείµενο µε το τρέχον, είτε να 
προτιµηθούν µαθήµατα πιο ‘αποµακρυσµένα’ µε βάση το σκεπτικό ότι είναι σηµαντικό 
να προτείνονται µαθήµατα που είναι πιο ασύνδετα δοµικά µε το τρέχον, καθώς ο χρήστης 
έχει µικρές πιθανότητες να τα προσπελάσει σύντοµα χρησιµοποιώντας δοµικούς 
συνδέσµους.  

Για την καλύτερη αναπαράσταση των προτεινόµενων µαθηµάτων, οι σελίδες των 
µαθηµάτων έχουν σηµανθεί εσωτερικά µε συνοπτικές περιγραφές του περιεχοµένου τους 
σε XML, οι οποίες συνοδεύουν τους αντίστοιχους υπερσυνδέσµους στη λίστα προτάσεων 
για µελέτη. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται κατά το δυνατό αυτό που ονοµάζουν οι Chi, 
Pirolli & Pitkow (2000) ‘information scent’ που αποτελείται από στοιχεία που 
χρησιµοποιούν οι άνθρωποι για να αποφασίσουν το κατά πόσο ένα µονοπάτι είναι 
ενδιαφέρον και αποτελεί ενισχυτικό παράγοντα της ευχρηστίας µιας web εφαρµογής.  

4.6.1 ∆ιαδικασία εξόρυξης κανόνων συσχέτισης 
Οι κανόνες συσχέτισης (Han & Kamber, 2001) χρησιµοποιούνται για την ανακάλυψη 
σχέσεων µεταξύ αντικειµένων µε βάση τον εντοπισµό προτύπων κοινής εµφάνισης σε 
ένα σύνολο καταγεγραµµένων συναλλαγών, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η σειρά 
εµφάνισης (ο όρος συναλλαγές αναφέρεται σε σύνολα από αντικείµενα της αρχικής 
συλλογής). Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο τςη διατριβής, όταν πρόκειται 
για συναλλαγές web, οι κανόνες συσχέτισης εντοπίζουν σχέσεις µεταξύ σελίδων ή 
γενικότερα pageviews (URIs) µε βάση τα πρότυπα πλοήγησης των χρηστών.  

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης βασίζεται 
στον αλγόριθµο Apriori (Πίνακας 18) που ακολουθεί µια µεθοδολογία ‘generate-and-test’ 
για να εντοπίσει οµάδες αντικειµένων που εµφανίζονται συχνά µαζί σε πολλές 
συναλλαγές και ικανοποιούν ένα προκαθορισµένο κριτήριο ελάχιστης τιµής support. 
Αυτές οι οµάδες αντικειµένων ονοµάζονται frequent itemsets.  
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Με δεδοµένη µια συναλλαγή Τ και ένα σύνολο { }kIIII ,...,, 21=  από frequent 
itemsets που εµφανίζονται στην Τ, η τιµή του support για το itemset Ιi, ορίζεται ως εξής: 

{ }
)2.4(
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T
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I i
i

⊆∈
=σ  

Ένας κανόνας συσχέτισης r έχει τη γενική µορφή ),( rr aYX σ→ , όπου τα Χ και Y 
είναι itemsets και το σr είναι το support του itemeset ΥΧ U , δηλαδή )( YXr →=σσ , 
και εκφράζει την πιθανότητα να εµφανιστούν µαζί τα Χ και Y σε µια συναλλαγή.  

Το confidence του κανόνα r υπολογίζεται µε βάση τον τύπο: 
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και εκφράζει την υπό συνθήκη πιθανότητα να εµφανιστεί το Y σε µια συναλλαγή στην 
οποία έχει ήδη εµφανιστεί το Χ.  

Στα πλαίσια του πιλοτικού συστήµατος που υλοποιήθηκε, οι κανόνες συσχέτισης που 
εντοπίζονται αφορούν σχέσεις µεταξύ (σελίδων) µαθηµάτων µε βάση τα πρότυπα κοινής 
εµφάνισής τους στα ατοµικά ιστορικά µελέτης των εκπαιδευόµενων της µαθησιακής 
κοινότητας. Ειδικότερα, αν θεωρήσουµε ότι τα Α και Β είναι σύνολα (σελίδων) 
µαθηµάτων που είναι διαθέσιµα στο σύστηµα, η τιµή του support υπολογίζεται ως εξής: 
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όπου progressRecordi είναι το σύνολο των (σελίδων) µαθηµάτων που έχει µελετήσει ο 
χρήστης i. Η τιµή του support ενός κανόνα συσχέτισης αναφέρεται στο ποσοστό των 
ατοµικών ιστορικών µελέτης που τον ικανοποιούν. 

Αντίστοιχα, η τιµή του confidence (ως ενός διαφορετικού µέτρου σιγουριάς ενός 
κανόνα), µε δεδοµένο ένα σύνολο A από µαθήµατα που έχουν καταγραφεί µαζί σε 
κάποιο από τα ατοµικά ιστορικά µελέτης ορίζεται ως εξής: 
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Για παράδειγµα, ο κανόνας: 

{µάθηµα “How to Cut, Copy and Paste”, µάθηµα “Selecting Text”}  
{µάθηµα “Using the Mouse”} [support=0.02, confidence=0.68] 

‘αποκαλύπτει’ τη συσχέτιση ότι οι εκπαιδευόµενοι που µελέτησαν το µάθηµα “How to 
Cut, Copy and Paste” και το “Selecting Text” τείνουν (µε confidence 68%) να µελετούν 
επίσης και το µάθηµα “Using the Mouse”. Η τιµή του support αναπαριστά το γεγονός ότι 
το σύνολο {µάθηµα “How to Cut, Copy and Paste”, µάθηµα “Selecting Text”, µάθηµα 
“Using the Mouse”} παρατηρήθηκε στο 2% του συνολικού αριθµού των 
progressRecords.  

Για την παραγωγή συστάσεων, το σύστηµα επιχειρεί να εντοπίσει κανόνες της µορφής 
“ BA → ”, όπου τα Α και Β είναι σύνολα µε σελίδες µαθηµάτων. Για να χρησιµοποιηθεί 
ένας κανόνας στον υπολογισµό σύστασης θα πρέπει το αριστερό µέρος του Α, να είναι 
υποσύνολο των µαθηµάτων που έχουν καταγραφεί στο progressRecordi, ενώ το Β να 
είναι υποσύνολο των διαθέσιµων µαθηµάτων στο σύστηµα και να περιέχει τουλάχιστον 
ένα µάθηµα που να µην ανήκει στο progressRecordi, ώστε να προταθεί για µελέτη στο 
χρήστη i.  

4.6.2 Εντοπισµός frequent itemsets και υπολογισµός συστάσεων 
Ο εντοπισµός των frequent itemsets γίνεται µε τον αλγόριθµο Αpriori (Πίνακας 18), ο 
οποίος χρησιµοποιεί µια προσέγγιση γνωστή σαν ‘level-wise search’. Σύµφωνα µε την 
προσέγγιση αυτή, για να ανακαλυφθούν τα itemsets µήκους k+1 χρησιµοποιούνται τα 
itemsets µήκους k. Αρχικά εντοπίζονται τα frequent itemsets µήκους 1 (έστω F1 το 
σύνολο που τα περιέχει) και στη συνέχεια τα µήκους 2, 3, κ.ο.κ. (σύνολα F2, F3, κ.ο.κ. 
αντίστοιχα). Σηµειώνεται ότι για τον υπολογισµό του Fk χρειάζεται να γίνει αναζήτηση 
σε ολόκληρη τη βάση.  

Μια σηµαντική ιδιότητα του Apriori που χρησιµοποιείται για να µειώσει το σύνολο 
των υποψήφιων itemsets που θα εξεταστούν ως προς τη συχνότητα εµφάνισής τους ανά 
βήµα εκτέλεσης, είναι αυτή που ονοµάζεται ‘downward closure’30: αν ένα itemset δεν 
ικανοποιεί ένα κριτήριο ελάχιστης τιµής support, τότε δεν το ικανοποιεί και κανένα από τα 
υπερσύνολά του.  

Για τον υπολογισµό του Fk+1 µε βάση το Fk εκτελούνται τα δύο παρακάτω βήµατα 
join και prune, αντίστοιχα: 

• Βήµα Join. Έστω f1={i1, …, ik} και f2={i1, …, i’k} δυο itemsets στο Fk και Ck+1 το 
σύνολο µε τα υποψήφια frequent itemsets µήκους k+1. Κατά σύµβαση ο Apriori 
θεωρεί ότι τα itemsets είναι λεξικογραφικά ταξινοµηµένα, δηλαδή i1<i2<…<ik. Τα 
itemsets του Ck+1 προκύπτουν υπολογίζοντας την ένωση των itemsets του Ck µε 
την προϋπόθεση ότι δύο itemsets µπορούν να ενωθούν αν έχουν κοινά τα πρώτα  
k-1 στοιχεία τους (Πίνακας 20). Στην περίπτωση που εξετάζουµε, και θεωρώντας 
ότι ik<i'k, 1f { }kk iiiif ',,...,, 212 = . 

                                                 
30 Σύµφωνα µε τους Han & Kamper (2001) η ιδιότητα αυτή ανήκει σε µια ειδική κατηγορία 
ιδιοτήτων που ονοµάζονται αντι-µονοτονικές (anti-monotone) µε την έννοια ότι εάν ένα σύνολο δεν 
καταφέρει να περάσει µια δοκιµή, τότε και όλα τα υπερσύνολά του θα αποτύχουν στη δοκιµή αυτή 
(και συνεπώς η ιδιότητα είναι µονοτονική αν εξεταστεί από την άποψη της αποτυχίας στη δοκιµή). 
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• Βήµα Prune. To Ck είναι υπερσύνολο του Fk υπό την έννοια ότι περιέχει όλα τα 
υποψήφια frequent itemsets αλλά και κάποια που τελικά θα απορριφθούν επειδή 
δεν ικανοποιούν τους περιορισµούς σε support (smin) και confidence (cmin). Με 
βάση την ιδιότητα του Apriori, ένα itemset f δε µπορεί να είναι frequent αν ένα 
από τα υποσύνολά του µήκους k-1 δεν είναι frequent και συνεπώς αρκεί να 
εξεταστούν τα υποσύνολα για το αν ανήκουν στo Fk-1 για να αποφασιστεί το αν 
ανήκει το f στο Fk, για όλα τα f στο Ck (Πίνακας 19).  

 

Είσοδος: maxminmin ,,,, kcsTI  

1: 1:=k  
2: }{: iUC Iik ∈  
3: ),,(: minsTCpruneF kk =                                             /*Πίνακας 19 
4: Όσο ∅≠kF  και maxkk ≤  εκτέλεσε 
5: =+ :1kC candidates )( kF ;                                   /* Πίνακας 20 
6: );,,(: min11 sTCpruneF kk ++ =                           /*Πίνακας 19  

7: ;1: += kk  
8: Τέλος_όσο 
9: 

Για κάθε  
jF

j
k

f U 2=
∈  εκτέλεσε 

10: 1:=m  
11: U fim iH

∈
= }{:  

12: Επανέλαβε 
13: Για κάθε mHh∈  εκτέλεσε 
14: Εάν 

min)(
)( C
hfs

fs
≥

−
 τότε ]};){[(: hhfRR →−∪=  

15: Αλλιώς };{: hHH mm −=  

16: );(:1 mm HcandidatesH =+                              /* Πίνακας 20 
17: ;1: += mm  
18: Μέχρι ∅=mH   ή   |;| fm ≥  
19: Τέλος_για κάθε 
20: Επέστρεψε το R 

 
Πίνακας 18. Ο αλγόριθµος Apriori 

 



   

 

   

   
 

   

   

 

   

   ∆ιδακτορική ∆ιατριβή   Ρήγκου Μαρία    
 
 

    
146  Κεφάλαιο 4 

   

   
 

   

   

 

   

       

Είσοδος: min,, sTC  

1: Για κάθε Cc∈  εκτέλεσε 0:)( =cs  
2: Για κάθε Tt∈ εκτέλεσε 
3: Για κάθε Cc∈  εκτέλεσε 
4: Εάν tc∈  τότε 1)(:)( += cscs  
5: ∅=:F  
6: Για κάθε Cc∈   εκτέλεσε 
7: Εάν min)( scs >  τότε }{: cFF ∪=  
8: Επέστρεψε το F 

 
Πίνακας 19. Η συνάρτηση prune() που αποµακρύνει τα itemsets 

που δεν ικανοποιούν το κατώφλι του support. 

Είσοδος: kF  

1: ;: ∅=C  
2: Για κάθε },,...,{ 111 kk iiif −= , },,...{ '

112 kk iiif −= kF∈  και kk ii '< εκτέλεσε 
3: },,,...,{: '

1121 kkk iiiifff −=∪=  
4: Εάν kFiffi ∈−∈∀ }{:  τότε }{: fCC ∪=  
6: Επέστρεψε το C 

 
Πίνακας 20. Η συνάρτηση candidates() που καλείται από τον 

αλγόριθµο Apriori για την παραγωγή υποψήφιων frequent itemsets 
µήκους k+1. 

Αν και ο Apriori δεν ανήκει στην κατηγορία των εξαντλητικών αλγορίθµων 
υπολογισµού του support, µειώνοντας το πλήθος των itemestes που εξετάζει ανά βήµα 
εκµεταλλευόµενος την ιδιότητα downward closure, υπάρχουν δύο πλευρές της απόδοσής 
του που χρειάζονται µελέτη. Η πρώτη πλευρά σχετίζεται µε τον αριθµό των περασµάτων 
που απαιτούνται, ο οποίος είναι κατά ένα µεγαλύτερος από το µήκος του µέγιστου 
itemset που είναι υποψήφιο για frequent. Η δεύτερη πλευρά σχετίζεται µε το µέγεθος των 
υποψήφιων itemsets ειδικά κατά τις πρώτες φάσεις εκτέλεσης. Όταν το µέγεθος των 
υποψήφιων itemesets Ck είναι µεγάλο, προκύπτουν προβλήµατα τόσο από άποψη 
αποθηκευτικού χώρου, αλλά και υπολογιστικού φόρτου για την εξέταση καθενός από 
αυτά. Ένας άλλος περιορισµός του Apriori είναι το ότι χρησιµοποιεί ένα προκαθορισµένο 
και καθολικό κατώφλι support µε αποτέλεσµα να µην διαχωρίζει περιπτώσεις που ένα 
itemset <ABCDEFG> και ένα itemset <AB> ικανοποιούν το όριο του 1%, αν και 
διαισθητικά είναι φανερό ότι είναι πολύ πιο σηµαντικό το ότι το πρώτο itemset 
καταφέρνει να ικανοποιεί το όριο. Για την επίλυση αυτών των θεµάτων, οι Coenen et al. 
(2004) προτείνουν µια σειρά από αποδοτικές µεθόδους που χρησιµοποιούν δεντρικές 
δοµές, οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά του βασικού Apriori (αν και 
βασίζονται σε αυτόν) για τον εντοπισµό κανόνων συσχέτισης, προσέγγιση που µπορεί να 
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βελτιώσει σηµαντικά την αποδοτικότητα του προτεινόµενου σχήµατος παραγωγής 
συστάσεων.  

4.7 Εξατοµίκευση µε βάση συσχετίσεις περιεχοµένου µεταξύ των 
µαθηµάτων 

Ένα δεύτερο εξατοµικευµένο σύνολο συστάσεων µαθηµάτων για µελέτη υπολογίζεται 
και τοποθετείται κάτω από τον τίτλο “Οι διδάσκοντες σου προτείνουν:” (Σχήµα 17). Στο 
σύνολο αυτό περιλαµβάνονται τα µαθήµατα που έχουν συσχετιστεί από πλευράς 
εκπαιδευτών µε το τρέχον µάθηµα, µε βάση το περιεχόµενο. Οι συσχετίσεις µεταξύ των 
µαθηµάτων καθορίζονται κατά το χρόνο προσθήκης τους στο σύστηµα και διακρίνονται 
σε δύο είδη:  

(α) ‘σχετίζεται µε’, που αποδίδεται µεταξύ του νέου µαθήµατος και ενός συνόλου 
από τα ήδη υπάρχοντα που αναφέρονται σε σχετικές έννοιες και διαδικασίες, και 

(β) ‘προαπαιτεί το’, που συνδέει το νέο µάθηµα µε τα µαθήµατα που θεωρούνται 
προαπαιτούµενα ώστε να µπορέσει ο εκπαιδευόµενος να µελετήσει το νέο. Το 
σύνολο των µαθηµάτων που συνδέονται µε αυτού του είδους τη σχέση 
αποτελούν πιο κρίσιµο σύνολο υποψήφιων συστάσεων και ο αλγόριθµος 
υπολογισµού συστάσεων τους δίνει προτεραιότητα. 

Ο µέγιστος αριθµός συστάσεων max_rec που θα εµφανίζονται στη λίστα “Οι 
διδάσκοντες σου προτείνουν:” καθορίζεται είτε από πλευράς εκπαιδευτών είτε από 
πλευράς εκπαιδευόµενων, αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελεί είσοδο στον αλγόριθµο 
υπολογισµού συστάσεων, µαζί µε το σύνολο των µαθηµάτων που έχουν καταχωρηθεί στο 
ατοµικό ιστορικό µελέτης progressRecordi, κάθε χρήστη. Επιπλέον, για κάθε µάθηµα 
είναι γνωστό το γνωστικό αντικείµενο στο οποίο ανήκει (module), το θεµατικό (skill), και 
η ενότητα (lesson). Ειδικά για τις ενότητες, ισχύει ότι, στην ουσία, αποτελούν 
οµαδοποιήσεις των µαθηµάτων µε βάση το επίπεδο δυσκολίας µε αποτέλεσµα, όταν ένα 
µάθηµα ανήκει στην τρίτη ενότητα ενός θεµατικού, να σηµαίνει ουσιαστικά ότι 
αναφέρεται σε ένα προχωρηµένο θέµα µε αυξηµένη δυσκολία, ενώ αντίθετα ένα µάθηµα 
που ανήκει στην πρώτη ενότητα, σηµαίνει ότι αναφέρεται σε βασικούς όρους και 
δεξιότητες µε χαµηλή δυσκολία κατανόησης.  

Ο αλγόριθµος υπολογισµού των συστάσεων αυτής της κατηγορίας (Πίνακας 21) 
ξεκινάει συγκεντρώνοντας και εξετάζοντας το σύνολο των µαθηµάτων rj, j=1,…, K που 
είναι προαπαιτούµενα για το µάθηµα στο οποίο βρίσκεται τη δεδοµένη στιγµή ο χρήστης. 
Από το σύνολο R που περιέχει τα rj, αποµακρύνονται τα µαθήµατα που ανήκουν στο 
progressRecordi, ώστε να µην καταλήξει να προταθεί στο χρήστη ένα µάθηµα που έχει 
ήδη µελετήσει. Τα rj που απέµειναν, ταξινοµούνται αρχικά µε βάση το αν ανήκουν στην 
ίδια ενότητα, ή στο ίδιο θεµατικό µε το τρέχον µάθηµα και στη συνέχεια, σε περίπτωση 
ισοβαθµίας, δίνεται προτεραιότητα στα µαθήµατα που ανήκουν σε ενότητα 1, αλλιώς σε 
ενότητα 2. Αν και σε αυτή την περίπτωση υπάρξει ισοβαθµία, τα συγκεκριµένα 
προαπαιτούµενα κατατάσσονται σε αλφαβητική σειρά, µε βάση τον τίτλο τους.  

Αν ισχύει Κ≥|max_rec|, ο αλγόριθµος επιλέγει και επιστρέφει τα πρώτα |max_rec| 
προαπαιτούµενα µαθήµατα και τα εµφανίζει στη λίστα “Οι διδάσκοντες σου προτείνουν:” 
σαν προτάσεις µαθηµάτων για µελέτη στο τρέχοντα χρήστη. Αν αντίθετα το πλήθος των 
προαπαιτούµενων µαθηµάτων δεν αρκεί για να καλύψει το επιθυµητό πλήθος 
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συστάσεων, τότε χρειάζεται να διερευνηθούν και τα µαθήµατα που συνδέονται µε σχέση 
‘σχετίζεται µε’ µε το τρέχον, ώστε να συµπληρωθεί η λίστα. 

 
Είσοδος: 

current_topic, το τρέχον µάθηµα στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης 
progressRecordi, το ατοµικό ιστορικό µελέτης του χρήστη 
max_rec, µέγιστος αριθµός συστάσεων  

{ }c
K

ccc qqqQ ,...,, 21= , το σύνολο των προαπαιτούµενων µαθηµάτων 
{ }c

M
ccc rrrR ,...,, 21= , το σύνολο των σχετικών µαθηµάτων 

 
1: Rec_list:= Sort( c

K
cc qqq ,...,, 21 ) 

2: Εάν Κ≥|max_rec| 
3:          Rec_list:= Rec_list-{|Κ-max_rec| τελευταία στοιχεία} 
4:      Αλλιώς  
5:          Temp_list:=Sort( c

M
cc rrr ,...,, 21 ) 

6:          Rec_list:= Rec_list+{|max_rec-Κ| πρώτα στοιχεία της sorted-list2} 

7:      Επέστρεψε το Rec_list 

 
Πίνακας 21. Ο αλγόριθµος υπολογισµού συστάσεων µε βάση τις 

συσχετίσεις περιεχοµένου των µαθηµάτων. 

Πιο συγκεριµένα, συγκεντρώνονται όλα τα µαθήµατα rm, m=1,…, M που σχετίζονται 
θεµατικά µε το τρέχον και ταξινοµούνται αρχικά µε βάση το κριτήριο εγγύτητας που 
προαναφέρθηκε (δηλ. το αν ανήκουν στην ίδια ενότητα και σε επόµενη φάση στο ίδιο 
θεµατικό) και οι πιθανές ισοβαθµίες επιλύονται µε βάση την ενότητα των µαθηµάτων ή 
σε τελικό στάδιο την αλφαβητική κατάταξη των τίτλων τους. Aπό τη λίστα που 
προκύπτει επιλέγονται τα πρώτα |max_rec-Κ| µαθήµατα που παραθέτονται στο τέλος της 
λίστας των προαπαιτούµενων.  

Η πρόκληση για τα σύχρονα συστήµατα εξατοµίκευσης είναι η ενσωµάτωση και 
χρήση σηµασιολογικής σήµανσης στα περιµέρους τµήµατα της διαδικασίας εξόρυξης 
γνώσης από δεδοµένα χρήσης web. Τέτοιου είδους πληροφορία είναι εξαιρετικά χρήσιµη 
σε περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιµα επαρκή δεδοµένα χρήσης, ώστε να είναι δυνατός 
ο εντοπισµός προτύπων, ή όταν τα περιεχόµενα ενός website αλλάζουν µε µεγάλη 
συχνότητα µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν παρά µόνο πολύ πρόσφατες εγγραφές 
πρόσβασης στις σελίδες αυτές, γεγονός που επηρεάζει την διαδικασία εξόρυξης. Τέτοια 
προβλήµατα οδηγούν σε υβριδικές προσεγγίσεις, που συνδυάζουν δεδοµένα χρήσης µε 
δεδοµένα περιεχοµένου και δοµής των web αντικειµένων στα οποία ζητούν πρόσβαση οι 
χρήστες, και έχουν σαν αποτέλεσµα την υλοποίηση αποδοτικότερων συστηµάτων 
εξατοµίκευσης (Markellou et al., 2004). 

Το σχήµα υπολογισµού συστάσεων που περιγράφηκε, το οποίο αρχικά υλοποιήθηκε 
σε σχεσιακή βάση, µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί ώστε να βασίζεται σε µια οντολογία, 
που να αντιπροσωπεύει µια επίσηµη αναπαράσταση του θεµατικού πεδίου που 
διδάσκεται, καθορίζοντας όλες τις έννοιες, τις συσχετίσεις µεταξύ των εννοιών και ένα 
σύνολο από επιπλέον ιδιότητες, συνθήκες και ‘κανονισµούς’. Μέσω µιας οντολογίας 
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είναι δυνατό να αναπαρασταθούν ιεραρχικές και σηµασιολογικές συσχετίσεις µεταξύ των 
διάφορων οντοτήτων που υπάρχουν ήδη στο E-R διάγραµµα της βάσης. Τέτοιες 
συσχετίσεις µπορεί να υποδηλώνουν: κατηγοριοποίηση31 (is_a), σύσταση32 (is_part_of ή 
has_part), εξάρτηση33 (is_basis_for ή is_based_on), κλπ.  

Για την περίπτωση που εξετάζουµε, οι οντότητες που χρειάζεται να περιλαµβάνονται 
στην οντολογία είναι οι: Tutor, Student, Person, Module, Skill, Lesson, και Topic. Οι 
σχέσεις που θα διασυνδέουν τις οντότητες περιλαµβάνουν τις: Student/Tutor is_a Person, 
Tutor creates Module/Skill/Lesson/Topic, Student studies Topic, Module has_part Skill, 
Skill has_part Lesson, Lesson has_part Topic, Topic requires Topic, Topic relates to 
Topic,κ.α. Πέρα από την κατασκευή της οντολογίας, κάθε µάθηµα πρέπει να έχει 
σηµανθεί ώστε να περιλαµβάνει χαρακτηριστικά, όπως η κατηγοριοποίηση του 
θεµατικού του περιεχοµένου, ενώ για την ερµηνεία των χαρακτηριστικών αυτών και τη 
χρήση τους για την εξαγωγή συµπερασµάτων το σύστηµα θα πρέπει να ανατρέχει στην 
οντολογία. Κατά αντίστοιχο τρόπο, η οντολογία µπορεί να παρέχει µια συστηµατική 
αναπαράσταση της δοµής του µοντέλου του εκπαιδευόµενου και του εκπαιδευτή.  

Η κατασκευή της οντολογίας µπορεί να γίνει µε κάποια από τις γλώσσες οντολογιών 
όπως η RDFS (RDF Schema, www.w3.org/TR/rdf-schema), χρησιµοποιώντας ένα 
εργαλείο όπως το Protégé (Noy, et al., 2001), αλλά και πιο εξελιγµένες γλώσσες όπως η 
DAML+OIL (www.daml.org/2001/03/daml+oil-index.html) και η OWL 
(www.w3.org/2001/sw/WebOnt). Η σύνδεση µεταξύ των web αντικειµένων (σελίδων) 
και της οντολογίας γίνεται µέσω σήµανσης µε XML statements (www.w3.org/XML) που 
είναι ενσωµατωµένα στον κώδικα των σελίδων, ενώ έχουν κάνει την εµφάνισή τους και 
γλώσσες όπως η TRIPLE (Henze et al., 2004), για την κατασκευή κανόνων και 
ερωτήσεων σε πόρους που έχουν σηµανθεί σηµασιολογικά, ώστε να είναι δυνατή η 
εξαγωγή συµπερασµάτων και νέας γνώσης µε βάση τη λογική (Bry & Schaffert, 2002; 
Grosof et al., 2003).  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κατασκευή µιας οντολογίας πεδίου (domain ontology) θα 
πρέπει να γίνει από ειδικούς που έχουν µια ολοκληρωµένη άποψη του γνωστικού 
αντικειµένου, των βασικών εννοιών και των αλληλοεξαρτήσεων, αλλά και παιδαγωγικές 
γνώσεις και δεξιότητες, καθώς “…creating ‘good’ content, a sound concept hierarchy, 
and the right prerequisite relationships still requires (pedagogically) skilled authors and 
teachers” (De Bra, 2002). 

4.8 Συµπεράσµατα και ανοιχτά ζητήµατα 
Η ηλεκτρονική µάθηση σε περιβάλλον web παρουσιάζει µεγάλες προοπτικές. Η 
δυνατότητα συνεχούς διαθεσιµότητας από οποιοδήποτε σηµείο στον κόσµο και σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή προσδίδει σε αυτό τον τρόπο εκπαίδευσης ένα σύνολο από 
ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα. Έχει όµως παράλληλα να αντιµετωπίσει ένα σύνολο 
προβληµάτων σε πολλαπλά επίπεδα και ένα από τα πλέον σηµαντικά είναι το µεγάλο 
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ποσοστό εγκατάληψης που προέρχεται από την απουσία προσωπικών σχέσεων µεταξύ 
εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή αλλά και µεταξύ εκπαιδευόµενων µε αποτέλεσµα το 
αίσθηµα αποµόνωσης (Μάρκελλος et al., 2001). Η ανάπτυξη µιας ηλεκτρονικής 
κοινότητας που υποστηρίζει τη µαθησιακή διαδικασία και παρέχει τους µηχανισµούς που 
χρειάζονται για την επικοινωνία µεταξύ των µελών της, τη συνεργασία και το 
διαµοιρασµό πληροφοριών και απόψεων, µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην 
επίλυση αυτού του προβλήµατος δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης και καλλιέργειας 
σχέσεων µεταξύ των µελών. Στο κεφάλαιο αυτό, διερευνήθηκε η εφαρµογή τεχνικών 
εξατοµίκευσης στο περιβάλλον µιας ηλεκτρονικής µαθησιακής κοινότητας, µε σκοπό την 
αύξηση της αποτελεσµατικότητας της µαθησιακής διαδικασίας, την υλοποίηση 
εξατοµικευµένων εκπαιδευτικών σεναρίων µέσω της δυναµικής παραγωγής συστάσεων 
µαθηµάτων για µελέτη και την παροχή κινήτρων στους εκπαιδευόµενους για ενεργή 
συµµετοχή στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες της κοινότητας.  

Η ενσωµάτωση εξατοµίκευσης στα συστήµατα ηλεκτρονικής µάθησης σε περιβάλλον 
web ανοίγει ένα ευρύ φάσµα νέων δυνατοτήτων και προοπτικών. Πέρα από τα κατεξοχήν 
πλεονεκτήµατα που προσφέρει η ηλεκτρονική µάθηση σε περιβάλλον web (όπως 
δυναµική διαµόρφωση των µαθηµάτων µε δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης, ποικιλία 
πληροφοριών, συνδέσεων, case studies και επιπρόσθετου ενηµερωτικού υλικού σε 
πληθώρα µορφών, επαναχρησιµοποιήσιµο εκπαιδευτικό περιεχόµενο και 
αποµακρυσµένη πρόσβαση µέσω ενός απλού φυλλοµετρητή), η παροχή υπηρεσιών 
εξατοµίκευσης µπορεί να κάνει τη συνολική µαθησιακή εµπειρία πιο γρήγορη, πιο 
ευχάριστη, πιο αποδοτική και τελικά πιο ικανοποιητική για τους χρήστες. Ο βασικός 
στόχος τέτοιων συστηµάτων µάθησης δεν είναι απλά να εξυπηρετήσουν το κατά το 
δυνατό ευρύτερο φάσµα αναγκών µε έναν ενιαίο τρόπο για όλους τους χρήστες, αλλά να 
φροντίσουν να ικανοποιήσουν µε τον καλύτερο τρόπο κάθε χρήστη (ή οµάδα χρηστών) 
ξεχωριστά, περιορίζοντας τον πληροφοριακό φόρτο που θα χρειαστεί να διαχειριστεί.  

Παρά τις προοπτικές της εξατοµίκευσης και ενώ η περιοχή είναι τεχνολογικά ώριµη 
µε πολλές υπάρχουσες εφαρµογές να χρησιµοποιούν ήδη τέτοιες δυνατότητες (κυρίως 
στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου), υπάρχει ένα σύνολο θεµάτων που εκκρεµούν και 
απασχολούν τους επιστήµονες του χώρου. Πιο συγκεκριµένα, ένα πρώτο βασικό ζήτηµα 
προκύπτει από το γεγονός ότι η εξατοµίκευση στηρίζεται στην αυτόµατη εφαρµογή ενός 
συνόλου προσαρµογών στις ιστοσελίδες µιας εφαρµογής web, πριν αυτές αποσταλούν 
στους χρήστες, ώστε να ικανοποιούν τις ατοµικές τους ανάγκες, προτιµήσεις και 
δεξιότητες. Αυτό παραχωρεί στο σύστηµα αυξηµένο βαθµό ελευθερίας και περιθώρια 
πρωτοβουλίας και αποµακρύνει τον έλεγχο από το χρήστη, γεγονός που έρχεται σε 
αντίθεση µε µια από τις βασικές αρχές της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή που 
υπαγορεύει ότι ο χρήστης πρέπει ανά πάσα στιγµή να νιώθει ότι έχει τον έλεγχο της 
εφαρµογής και ότι η εφαρµογή συµπεριφέρεται µε τρόπο προβλέψιµο και ελεγχόµενο. 
Ειδικά για το χώρο της ηλεκτρονικής µάθησης θα πρέπει αποφεύγονται οι αυτόµατες 
προσαρµογές που αλλάζουν σε µεγάλο βαθµό την αίσθηση και τις διαθέσιµες 
λειτουργικότητες του περιβάλλοντος χρήσης ή αποσπούν την προσοχή του χρήστη. Για 
παράδειγµα, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο παρουσίασης των προτεινόµενων 
συνδέσµων στο χρήστη και να µην εµφανίζονται σε ένα νέο παράθυρο browser που 
καλύπτει το διδακτικό υλικό. Οι συχνές διακοπές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και η 
απώλεια της συγκέντρωσης του εκπαιδευόµενου έχουν σαν αποτέλεσµα τη µείωση της 
συνολικής αποδοτικότητας.  
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Το θέµα της αποδοτικότητας δεν περιορίζεται στο αποτέλεσµα της µαθησιακής 
διαδικασίας. Με δεδοµένο ότι οι προσαρµοστικές υπηρεσίες επιβάλλουν επιπρόσθετες 
απαιτήσεις τόσο από άποψη χώρου αλλά και υπολογιστικής ισχύος, είναι σηµαντική η 
διερεύνηση του εάν και σε ποιο βαθµό, το συνολικό σχήµα υπηρεσιών εξατοµίκευσης 
είναι ακριβές και υποστηρίζει τις διαδικασίες και τους στόχους της µαθησιακής 
κοινότητας στην οποία εφαρµόζεται. Για το λόγο αυτό οι εφαρµογές που ενσωµατώνουν 
µηχανισµούς εξατοµίκευσης θα πρέπει παράλληλα να διαθέτουν µηχανισµούς 
αξιολόγησης της εξατοµίκευσης. Ένα απλό σενάριο προς αυτή την κατεύθυνση για την 
περίπτωση που η εξατοµίκευση έχει τη µορφή προτάσεων υπερσυνδέσµων, είναι η 
καταγραφή της συχνότητας µε την οποία ακολουθούν οι χρήστες κάποιον από τους 
συνδέσµους που προτείνονται, ή η υλοποίηση ενός µηχανισµού αποτίµησης 
(βαθµολόγησης σε κλίµακα) του ενδιαφέροντος που τελικά είχε µια σελίδα που 
προτάθηκε για το χρήστη που αποφάσισε να τη δει. Το σχήµα αξιολόγησης της ακρίβειας 
και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών εξατοµίκευσης εξαρτάται από την κατά 
περίπτωση εφαρµογή και τους χρήστες για τους οποίους προορίζεται. Η ανάλυση των 
δεδοµένων που συγκεντρώνονται για την αποτίµηση αυτή σε πολλές περιπτώσεις 
ενδέχεται να είναι µια εξαιρετικά επίπονη διαδικασία και να χρειάζεται να διευκολύνεται 
από τεχνικές οπτικοποίησης των δεδοµένων και υποβοήθησης της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων.  
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html/sect3/126.htm.  
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

Clickstream. Μια ακουλουθιακή σειρά από αιτήσεις για pageviews. 
n-Gram. Mοντέλο αναπαράστασης n συνεχόµενων αιτήσεων που προέρχονται 

από ένα συγκεκριµένο χρήστη κατά τη διάρκεια µιας συνόδου. 
Pageview. Ένα σύνολο από αρχεία (ιστο)σελίδων που συνεισφέρουν στο 

συνολικό περιεχόµενο του παραθύρου του browser, όπως εµφανίζεται σε ένα 
συγκεκριµένο client, µια δεδοµένη χρονική στιγµή.  

Semantic web. Βλέπε ‘Σηµασιολογικός Ιστός’. 
Web Mining. Η χρήση τεχνικών ανάκτησης δεδοµένων (data mining) για την 

ανακάλυψη και εξαγωγή πληροφοριών από έγγραφα και υπηρεσίες web. ∆ιακρίνεται –
ανάλογα µε το κόµµάτι του web που εξετάζει- σε web content mining, web structure 
mining και web usage mining.  

Επεισόδιο (Episode). Ένα υποσύνολο σχετιζόµενων clicks ενός χρήστη στη 
διάρκεια µιας συνόδου χρήστη. 

Εξατοµίκευση (1). Οποιαδήποτε ενέργεια που προσαρµόζει τις πληροφορίες ή 
τις υπηρεσίες που παρέχονται από ένα website στη γνώση που αποκτιέται από την 
πλοηγική συµπεριφορά και τα ατοµικά ενδιαφέροντα των χρηστών του, σε συνδυασµό µε 
το περιεχόµενο και τη δοµή του website. 

Εξατοµίκευση (2). Η διαδικασία συγκέντρωσης και αποθήκευσης πληροφοριών 
αναφορικά µε τους χρήστες ενός website, η ανάλυση των πληροφοριών αυτών και, µε 
βάση την ανάλυση, η αποστολή σε κάθε χρήστη της σωστής πληροφορίας στο σωστό 
χρόνο. 

Ηλεκτρονική κοινότητα. Μια πολιτιστική συνάθροιση που σχηµατίζεται όταν 
αρκετοί άνθρωποι ‘σκοντάφτουν’ ο ένας πάνω στον άλλο αρκετά συχνά στον 
κυβερνοχώρο. 

Σηµασιολογικός ιστός. Ξεκίνησε σαν ένα project µε σκοπό να δηµιουργηθεί 
ένα παγκόσµιο µέσο για ανταλλαγή πληροφοριών αποδίδοντας σηµασία (semantics) στα 
έγγραφα του web, µε ένα τρόπο που να είναι κατανοητός από τις µηχανές. Στις µέρες µας 
και υπό την καθοδήγηση του εµπνευστή του Tim Berners-Lee και του World Wide Web 
Consortium, ο σηµασιολογικός ιστός επεκτείνει τις δυνατότητες του web µε ένα νέο 
σύνολο από πρότυπα, γλώσσες σήµανσης και εργαλεία επεξεργασίας.  

Σύνοδος server (server session ή επίσκεψη). Μια συλλογή από clicks χρηστών 
προς ένα συγκεκριµένο server κατά τη διάρκεια µιας συνόδου χρήστη. 

Σύνοδος χρήστη (user session). Ένα πεπερασµένο σύνολο από clicks ενός 
χρήστη (ckickstream) προς έναν ή περισσότερους web servers. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ 

A 

adaptable · 29 
adaptation · 29 

initiator · 29 
producer · 29 
proposer · 29 
selector · 29 

adaptive · 29 
Applicability · 99 
Apriori · 46, 96, 142, 145 
Aλγόριθµος ολισθαίνοντος παραθύρου · 97 
Aναγνώριση pageviews · 39 
Aναγνώριση επεισοδίων · 39 
Aναγνώριση χρηστών/συνόδων · 39 

B 

Backward reference · 50, 112 
Bαθµός δραστηριοποίησης · 139 

C 

Case-based reasoning (CBR) · 97 
Classification · 42 
Cluster analysis · 65 
cluster hypothesis · 67 
Clustering · 40, 65 

hierarchical methods · 40 
hybrid · 66 
link-based · 66 
model-based methods · 40 
partitioning methods · 40 
text-based · 66 

collaborative filtering · 30 
Collaborative filtering · 67 
Community 

of circumstance · 132 
of fantasy · 132 
of interest · 131, 132 
of practice · 132 
of purpose · 132 
of relationship · 132 

of transactions · 132 
Concatenation operator · 96 
Confidence · 44, 96, 143 
Coverage · 139 
customizable · 29 
customization · 32 

D 

Data cleaning · 39 
Data collection · 34 
data mining · 34 
Data pre-processing · 35 
Downward closure · 96, 144 

E 

Emptiness query · 71 
Episode identification · 39 
explicit profiling · 36 
Extremal query · 71 
Eπεισόδιo · 49 
Eπεισόδιο · 112 
Eπιλεκτικό µοντέλο Markov · 104 
Eρώτηση αναφοράς · 71 
Eρώτηση καταµέτρησης · 71 

F 

Forward reference · 112 
Frequent itemset · 144 
Frequent itemsets · 52, 99, 142, 143 

G 

guidance · 31 

I 

Iinformation scent · 142 
implicit profiling · 36 
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information overload · 28 
informavore · 27 

K 

k-means · 48, 67 
k-means range · 49 
Knowledge post-processing · 35 
k-order Markov model · 101 
k-th order Markov model · 50 
k-windows · 49, 74 
Kανόνας συσχέτισης · 143 

L 

Link removal · 139 
Linked Space Markov model · 103 
Longest repeating subsequences (LRS) · 103 

M 

machine learning · 95 
Markov model · 50 
Maximal forward reference · 46, 50 
memorization · 31 
Moving window · 97 
Mηχανή παραγωγής συστάσεων · 46 
Mοντέλο Markov · 50 

N 

n-gram · 50, 98, 99 
Path-based · 99 
Point-based · 99 

n-gram+ · 50 
n-Gram+ µοντέλο · 115 
n-grams · 99 

O 

Observation window · 97 
Oντολογία · 52 

P 

Page timeout · 106 
Pageview identification · 39 

Pageviews · 143 
Path completion · 39, 49 
Pattern · 44 
Pattern discovery · 35 
personalization 

observational · 30 
observational personalization · 30, 33 

Prediction window · 97 
Preprocessing time · 70 

Q 

Query time · 69 

R 

Range counting · 71 
Range reporting · 71 
Range Search · 69 
Range tree · 72 
Range Tree · 69 
recommendation 

recommendation system · 28 
recommendation engine · 46 
Recommendations · 46 
recommender · 28 
Reporting time · 71 

S 

Search time · 71 
Selective Markov model · 104 
selective Markov models · 103 

confidence-pruned · 104 
error-pruned · 104 
frequency-pruned · 104 

Sequential association rule (SAR) · 100 
Sequential pattern discovery · 44 
Session timeout · 106 
Single-action prediction · 116 
Statistical natural language processing · 99 
Support · 44, 96, 113, 143 

T 

task performance support · 32 
test set · 95 
Time Markov model · 102 
training set · 95 
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U 

update time · 70 
user modelling · 38 
User/Session identification · 39 

V 

Validation set · 104 
Vector Space µοντέλο · 66 

W 

web mining · 30 
web usage mining · 33 

Web mining · 99 
web session · 95 
Wildcard · 99 

Α 

Αll-kth order Markov models · 103 
Αll-kth τάξης µοντέλα Markov · 103 
Αpriori · 144 
Αssociation rule · 43 
Ανακάλυψη προτύπων · 35, 39 
Ανακάλυψη σειριακών προτύπων · 44 
Απλό φιλτράρισµα · 139 
Απόµάκρυνση συνδέσµου · 139 
Αποµνηµόνευση · 31 
αρχείο log · 37 
Ατοµικό ιστορικό µελέτης · 141 

∆ 

∆εδοµένα 
περιβάλλοντος · 136 
χρήσης · 136 
χρήστη · 135 

δεδοµένα clickstream · 36, 37 
∆εδοµένα δοµής · 36 
∆εδοµένα περιεχοµένου · 36 
∆εδοµένα προφίλ χρήστη · 36 
∆εδοµένα χρήσης · 36 
∆έντρο περιοχής · 72 
∆ιασυνδεδεµένο Χωρικό µοντέλο Markov · 

103 

Ε 

Εξατοµικευµένου clustering · 48 
εξατοµίκευση · 28, 31 

λετουργίες εξατοµίκευσης · 31 
µε βάση την παρατήρηση · 30 

εξόρυξη γνώσης 
από δεδοµένα web · 30 

Εξόρυξη κανόνων συσχέτισης · 43 
επεισόδιο · 47, 111 
επιλεκτικά µοντέλα Markov · 103 

confidence-pruned · 104 
error-pruned · 104 
frequency-pruned · 104 

Ερώτηση ακραίων ιδιοτήτων · 71 
Ερώτηση κενού · 71 
Εφαρµοσιµότητα · 99 

Η 

Ηλεκτρονική µαθησιακή κοινότητα · 51 

Κ 

Κth-order Time Markov model · 102 
Καθαρισµός δεδοµένων · 39 
Καθοδήγηση · 31 
Κανόνας συσχέτισης · 43 
Κατηγοριοποίηση · 42 
Κοινότητα 

ενδιαφέροντος · 131, 132 
πρακτικής · 132 
σκοπού · 132 
συγκυρίας · 132 
συναλλαγών · 132 
σχέσεων · 132 
φαντασίας · 132 

Κ-τάξης Χρονικό µοντέλο Markov · 102 

Μ 

Μετα-επεξεργασία γνώσης · 35, 46 
µοντέλο · 38 
Μοντέλο πρόβλεψης · 93 

βασισµένο σε classification · 93 
βασισµένο σε clustering · 93 
βασισµένο σε frequent itemsets και 

κανόνες συσχέτισης · 94 
βασισµένο σε σειριακά πρότυπα · 94 
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µοντέλο υπολογισµού · 70 
pointer machine · 70 
RAM µοντέλο · 70 

Μοντέλο χρήστη · 38 
µοντελοποίηση χρήστη · 38 

Π 

Παράθυρο παρατήρησης · 97 
Παράθυρο πρόβλεψης · 97 
Παραµετροποίηση · 32 
πληροφοριοβόρος · 27 
πρόβληµα πληροφοριακού υπερφόρτου · 28 
Προεπεξεργασία δεδοµένων · 35, 39 
προσαρµόσιµος · 29 
προσαρµοστικός · 29 
Πρότυπο · 44 
Προφίλ χρήστη · 38 

Σ 

Σειριακό Πρότυπο · 94 
Συλλογή δεδοµένων · 36 

σε επίπεδο client · 37 
σε επίπεδο proxy server · 37 
σε επίπεδο server · 37 

Συλλογή ∆εδοµένων · 34 
Συλλογιστική βασισµένη σε περιπτώσεις 

(CBR) · 97 
Συµπλήρωση µονοπατιού · 39 
συνεργατικό φιλτράρισµα · 30 

Συνεχές σειριακό πρότυπο · 95 
Σύνοδος 

ενεργή · 108 
σύνοδος web · 95 
σύνολο δεδοµένων εκπαίδευσης · 95 
σύνολο δεδοµένων ελέγχου · 95 
Συσταδοποίηση · 40, 65 

ιεραρχικές µέθοδοι · 40 
µέθοδοι βασισµένες σε µοντέλα · 40 
µέθοδοι διαχωρισµού · 40 

σύστηµα παραγωγής συστάσεων · 28 
Σχήµα πρόβλεψης · 49 

Υ 

Υπόθεση κατά Markov · 101 
Υποστήριξη διεκπεραίωσης εργασιών · 32 

Χ 

Χρονικό µοντέλο Markov · 102 
χρόνος ενηµέρωσης · 70 
Χωρικό µοντέλο Markov · 102 

Ψ 

Ψάξιµο περιοχής · 70 

 


