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Περίληψη 
Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός συστήµατος παροχής υπηρεσιών 

συστάσεων προσαρµοζόµενων στη συµπεριφορά του χρήστη και βασιζόµενων στην δυναµική 
διαχείριση κοινοτήτων χρηστών. 

 
Ο όρος «σύστηµα συστάσεων» αναφέρεται σε ένα σύστηµα το οποίο έχει τη δυνατότητα να 

συλλέγει και να παρουσιάζει σε κάθε χρήστη του κάποια έγγραφα (µε τη γενικότερη έννοια του 
όρου), τα οποία ανήκουν στο πεδίο των ενδιαφερόντων του. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
αυξηµένο ενδιαφέρον στα συστήµατα συστάσεων, σε ότι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη 
εφαρµογών. Επίσης, αποτελούν πεδίο που συγκεντρώνει µείζων ενδιαφέρον τόσο σε ακαδηµαϊκό όσο 
και σε εµπορικό/οικονοµικό επίπεδο. 

 
Τα σύγχρονα συστήµατα συστάσεων βασίζονται σε δύο κυρίως τρόπους λειτουργίας, ώστε 

να προτείνουν σε κάποιο χρήστη ένα έγγραφο. Αυτοί οι δύο τρόποι είναι βάσει περιεχοµένου (content-
based) και βάσει «φίλτρου» συνεργασίας (collaborative filtering). Οι δύο αυτοί τρόποι λειτουργίας 
συστηµάτων συστάσεων, εάν εφαρµοστούν µεµονωµένα, παρουσιάζουν κρίσιµα µειονεκτήµατα και 
πάσχουν από συγκεκριµένα προβλήµατα. Για να αποφευχθούν και να αντιµετωπιστούν τα 
προβλήµατα αυτά υιοθετούνται υβριδικές προσεγγίσεις, όπου χρησιµοποιούνται οι τεχνικές που 
εφαρµόζονται και στα δύο συστήµατα συστάσεων. 

 
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας προτείνεται ένας γενικός αλγόριθµος συστάσεων, ο 

οποίος υιοθετεί υβριδική προσέγγιση. Αυτός ο αλγόριθµος βασίζεται στην διατήρηση ενός προφίλ 
για κάθε χρήστη και στη δυναµική προσαρµογή αυτού του προφίλ στη συµπεριφορά του εκάστοτε 
χρήστη. Επίσης βασίζεται στην δυναµική διαχείριση κοινοτήτων «παρόµοιων» και «σχετικών» 
χρηστών. Οι κοινότητες «σχετικών» χρηστών δηµιουργούνται βάσει ενός προτεινόµενου αλγορίθµου 
κατάταξης «σχετικών» χρηστών σε κοινότητες. Ο αλγόριθµος αυτός υλοποιείται από έναν µηχανισµό 
διαχείρισης κοινοτήτων που έχει αναπτυχθεί. 
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Οι περισσότερες τεχνικές σύγκρισης και σχετικότητας βασίζονται σε πράξεις συνόλων ή σε 
εφαρµογή του εσωτερικού γινοµένου διανυσµάτων. Και στις δύο περιπτώσεις όµως εξετάζεται η 
«ταυτοσηµότητα» όρων και όχι η πραγµατική σχετικότητα αυτών. Ο µηχανισµός σύγκρισης και 
σχετικότητας που αναπτύχθηκε και χρησιµοποιείται, στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας, 
βασίζεται σε εννοιολογική/σηµασιολογική σχετικότητα όρων. Για να είναι εφικτή η υλοποίηση αυτής της 
εννοιολογικής-σηµασιολογικής σχετικότητας µεταξύ όρων χρησιµοποιείται ένα λεξιλόγιο όρων. 

 
Με απώτερο σκοπό αφενός την εφαρµογή του αλγορίθµου κατάταξης χρηστών σε 

κοινότητες και αφετέρου την πρακτική υπόσταση του προτεινόµενου αλγορίθµου συστάσεων, 
επεκτείναµε τις υπηρεσίες του συστήµατος. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής (register) και 
κατόπιν απλής εισαγωγής (login) στο σύστηµα χρηστών. Ακόµη παρέχεται η δυνατότητα 
αναζήτησης σε ψηφιακές βιβλιοθήκες που διαθέτουν τα δεδοµένα τους µέσω εξυπηρετητών Z39.50. 
Επίσης υπάρχει η υπηρεσία διαχείρισης εγγράφων, που είναι υπεύθυνη για τις αποθηκεύσεις και τις 
αξιολογήσεις εγγράφων από το χρήστη. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί και διατίθεται ένα 
διαµεσολαβητικό σχήµα (Mediator) το οποίο παρέχει στο σύστηµα τη δυνατότητα επέκτασης και 
δυναµικής προσθήκης νέων υπηρεσιών. Τέλος παρέχεται για το σύστηµα µία διεπιφάνεια χρήσης, η 
οποία αναπτύχθηκε έτσι ώστε το σύστηµα να είναι προσβάσιµο µέσω εφαρµογών πλοήγησης στον 
παγκόσµιο ιστό (Web Browsers). 

 
Τα δεδοµένα του συστήµατος διαφυλάσσονται σε βάση δεδοµένων. Με σκοπό την 

ανεξαρτησία του συστήµατος από την εκάστοτε βάση δεδοµένων, αναπτύχθηκε µία διεπαφή µε 
βάσεις δεδοµένων η οποία καθιστά εφικτή την επικοινωνία του συστήµατος µε ένα σύνολο από 
βάσεις δεδοµένων. 
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Abstract 
The aim of this thesis is the development of a system that provides recommendation 

services, which are adapted to the user's behavior and are based on the dynamic management of 
communities of network users. 

 
The term “recommendation system” refers to a system that has the ability to collect and 
introduce to each user documents (in the broad meaning of the term), which belong to the field 
of her interests. In the recent years an increasing interest in recommendation systems has 
emerged both from the research and the application point of view, and in both academic and 
commercial/economic domain. 

 
Modern recommendation systems mainly base their functionality on two ways, in order 

to suggest/recommend a document to the user. These two ways are content-based and collaborative-
filtering. If these two functional ways are applied separately, they present crucial disadvantages and 
suffer from specific problems. In order for these problems to be dealt with, hybrid approaches 
are adopted, where techniques that are applied in both types of recommendation systems are 
used. 

 
In the context of this work, a general recommendation algorithm, which adopts a hybrid 

approach, is suggested. This algorithm is based on the maintenance of a user-profile for each user 
and on the dynamic adjustment of this profile to the user’s behavior. Moreover, this algorithm is 
based on the dynamic management of communities, which contain "similar" and "relevant" 
users. These communities are created according to a suggested algorithm for classification of 
"relevant" users into communities. This algorithm is implemented by a community management 
mechanism that has been developed, in the context of this work. 

 
The majority of the comparison and relevance techniques are based on set-operations or 

on application of vectors’ internal product. In both cases however, the "identical-ness" of terms 
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and not the real relevance between them is examined. The comparison mechanism that has been 
developed and is used, in the context of this work, is based on semantic relevance between terms. 
In order for this semantic relevance between terms to be feasible, a glossary of terms is used. 

 
As a further aim the application of this algorithm for classification of the users in 

communities on one hand, and the practical hypostasis of the proposed recommendation 
algorithm on the other, we have expanded the system’s services. In this way, the ability of a user 
to register and thereafter login into the system is provided. Moreover, the capability of searching 
in digital libraries, which make their data available via Z39.50 servers, is provided. At the same 
time, the service of handling documents is available, which is responsible for the documents’ 
storing and rating by the user. Furthermore, a mediating schema (Mediator), which provides the 
system with the capability of extension and the flexibility to dynamically accept new services, has 
been developed. Lastly, the system is provided with a user interface, which has been developed in 
a way that enables the accessibility of the system using applications for browsing the World Wide 
Web (Web Browser).  

 
All the data of the system are stored in a database. Aiming at the independence of the 

system from each occasional database system, an Application Interface (API) for various 
database management systems has been developed. This API enables the communication of the 
system with a range of database management systems.   
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Συστήµατα Συστάσεων 

Κεφάλαιο 1 

 

Εισαγωγή 
Η συνεχής και ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου είχε ως άµεσο αποτέλεσµα τη 

συνεχή διακίνηση και εξάπλωση της πληροφορίας µέσα σε αυτό. Επιπλέον συντέλεσε και 
στην εύκολη πρόσβαση αυτής της πληροφορίας. Οιοσδήποτε απλός χρήστης είχε τη 
δυνατότητα, µε τη χρήση του διαδικτύου, να συλλέγει εύκολα και γρήγορα πληροφορίες και 
δεδοµένα που τον ενδιέφεραν. 

Η συνεχής και ραγδαία όµως αύξηση των όγκων πληροφορίας που καθηµερινά 
διακινούνται µέσα στον παγκόσµιο ιστό, είχε ως συνέπεια τη συσσώρευση τεράστιων όγκων 
πληροφορίας σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Αυτή η συσσώρευση, σε συνδυασµό µε το 
γεγονός ότι αυτοί οι όγκοι συνεχώς µεγάλωναν, άρχισε να επιφέρει δυσκολίες στην 
πρόσβαση της πληροφορίας, από τη µεριά του απλού χρήστη. Οι πρώτες αρνητικές 
επιπτώσεις άρχισαν να διαφαίνονται, σε ότι αφορά την δυνατότητα πρόσβασης και 
ανάκτησης της πληροφορίας. 

Ο απλός χρήστης πλέον είχε να αντιµετωπίσει µεγάλους όγκους δεδοµένων για να 
καταφέρει να αντλήσει µέσα από αυτούς τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που τον 
ενδιέφεραν. Άµεση συνέπεια ήταν ο χρήστης µόνος του να πρέπει να «περιπλανηθεί» µέσα 
σε τεράστιους, τροµακτικούς µερικές φορές, όγκους δεδοµένων ώστε να συλλέξει, να 
επεξεργαστεί διάφορα στοιχεία και τελικά να διαλέξει αυτό που τον ενδιαφέρει. Τελικό και 
προφανές αποτέλεσµα όλων των παραπάνω, είναι ο χρήστης να χρειάζεται να δαπανήσει 
αρκετό χρόνο και κυρίως κόπο, ώστε να βρει αυτό που θέλει. 

Άρχισε να προκύπτει λοιπόν η ανάγκη συστηµάτων υποβοήθησης του χρήστη στην 
αναζήτηση της πληροφορίας. Συστήµατα τα οποία θα ήταν σε θέση να τον καθοδηγούν και 
να τον κατευθύνουν ώστε να µπορεί αυτός να εντοπίζει και να συλλέγει δεδοµένα που τον 
ενδιαφέρουν, χωρίς να απαιτείται πλέον η δαπάνη µεγάλου χρόνου και κόπου από τη µεριά 
του. Αυτό που κρίθηκε αναγκαίο ήταν η προσαρµογή του όγκου πληροφορίας σε αυτά που 
αναζητεί και ενδιαφέρουν έναν χρήστη. Αυτή ακριβώς η προσαρµογή της πληροφορίας στα 
ενδιαφέροντα ενός χρήστη, αποτελεί τον απώτερο στόχο των συστηµάτων συστάσεων, τα 
οποία άρχισαν πλέον να εµφανίζονται. 

 

Συστήµατα Συστάσεων 
Εάν επιθυµούσαµε να δώσουµε έναν ορισµό για το τι είναι υπηρεσία ή γενικότερα 

ένα σύστηµα συστάσεων, θα λέγαµε ότι είναι ένα σύστηµα το οποίο έχει τη δυνατότητα να 
συλλέγει και να παρουσιάζει σε κάθε χρήστη του κάποια έγγραφα (µε τη γενικότερη έννοια 
του όρου) τα οποία ανήκουν στο πεδίο των ενδιαφερόντων του. Αυτή ακριβώς η συλλογή και 
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κατόπιν παρουσίαση τέτοιων εγγράφων, σχετικών µε τα ενδιαφέροντα κάποιου χρήστη, 
αποτελεί µία πρόταση/σύσταση του συστήµατος προς αυτόν. 

Τα συστήµατα συστάσεων άρχισαν να εµφανίζονται στο προσκήνιο και να 
εξαπλώνονται ως σηµαντικές και χρήσιµες εφαρµογές τα τελευταία κυρίως χρόνια. 
Αποτελούν πεδίο που συγκεντρώνει µείζων ενδιαφέρον τόσο σε ακαδηµαϊκό όσο και σε 
εµπορικό/οικονοµικό επίπεδο. Ήδη σε πολλές περιπτώσεις ηλεκτρονικού εµπορίου τα 
«ηλεκτρονικά καταστήµατα» έχουν υιοθετήσει τεχνικές συστάσεων προς τους πελάτες τους, 
βάσει της συµπεριφοράς αυτών όπως αυτή εκφράζεται µέσω των αγορών που έχουν γίνει. 

Πρωτεύων λόγος της εξάπλωσης συστηµάτων συστάσεων αποτελεί η συνεχής και 
ραγδαία εξάπλωση του παγκόσµιου ιστού (World-Wide-Web) και των εφαρµογών που 
αναπτύσσονται σε αυτόν (π.χ. ηλεκτρονικό εµπόριο) καθώς και η αύξηση του όγκου 
πληροφορίας που διακινείται µέσω αυτού. Οι προηγούµενοι αυτοί λόγοι είχαν ως άµεσο 
αποτέλεσµα να προκύψει έντονα η ανάγκη της εξατοµίκευσης της πληροφορίας και της 
προσαρµογής αυτής στα ενδιαφέροντα των χρηστών. Παρουσιάστηκε λοιπόν η ανάγκη της 
ύπαρξης µηχανισµών «φιλτραρίσµατος» της πληροφορίας και των δεδοµένων, όπως αυτά 
διατίθεται µέσω του διαδικτύου, ώστε αυτά να προσαρµόζονται κατάλληλα στις ανάγκες και 
στα ενδιαφέροντα των κοινών χρηστών [1]. 

Αυτό ακριβώς το φιλτράρισµα και η προσαρµογή της πληροφορίας στα 
ενδιαφέροντα του χρήστη, αποτελούν τους λόγους ανάπτυξης και τους απώτερους στόχους 
των συστηµάτων συστάσεων. Μέχρι πρότινος, τα συστήµατα συστάσεων που είχαν 
αναπτυχθεί λειτουργούσαν έχοντας ως βάση διάφορους τρόπους προσέγγισης της 
πληροφορίας. Αυτοί οι τρόποι στηρίζονταν στην χρησιµοποίηση της πληροφορίας βάσει 
στατιστικής ανάλυσης (πόσο πολύ έχει χρησιµοποιηθεί ένα έγγραφο), βάσει ιστορικής 
ανάλυσης (πιο έγγραφο έχει χρησιµοποιηθεί πιο πρόσφατα ή πιο παλιά) ή βάσει 
περιεχοµένου (πόσο «ταιριάζει» ένα έγγραφο µε ένα άλλο έγγραφο ή µε ένα χρήστη) 
[3,2,6,7,8,9,10]. 

Τα πιο σύγχρονα συστήµατα συστάσεων βασίζονται σε δύο κυρίως τρόπους 
λειτουργίας, ώστε να προτείνουν σε κάποιο χρήστη ένα έγγραφο. Αυτοί οι δύο τρόποι είναι 
βάσει περιεχοµένου (content-based) και βάσει «φίλτρου» συνεργασίας (collaborative filtering) [3,11,10]. 
Ο τρόπος λειτουργίας εξαρτάται από τον τύπο και το είδος της πληροφορίας που το 
σύστηµα επιδιώκει να προτείνει. Στις επόµενες ενότητες περιγράφονται τα χαρακτηριστικά 
αυτών των συστηµάτων. 

1.1 Συστήµατα Συστάσεων Βάσει Περιεχοµένου 

Σύµφωνα µε τον πρώτο τρόπο λειτουργίας (βάσει περιεχοµένου), το σύστηµα 
«φιλτράρει» την πληροφορία (που στη γενικότητα σε τέτοια συστήµατα είναι κάποιο 
έγγραφο-µε τη γενικότερη έννοια του λόγου-όποτε στο εξής θα αναφερόµαστε σε έγγραφα) 
και επιδιώκει να κάνει συστάσεις/προτάσεις βάσει των περιεχοµένων που αυτά έχουν. Έτσι 
δεδοµένου των προτιµήσεων και των ενδιαφερόντων ενός χρήστη, προτείνονται σε αυτόν 
έγγραφα τα οποία είναι σχετικά και παρόµοια µε τα ενδιαφέροντά του [2,3]. Τέτοιου είδους 
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προσεγγίσεις εµφανίζονται κυρίως σε συστήµατα ανάκτησης πληροφοριών [11,12] και σε 
συστήµατα µηχανικής µάθησης [13,14,15]. 

Για να αναφέρουµε ένα παράδειγµα, σε περιπτώσεις εγγράφων κειµένου (text 
documents) οι συστάσεις γίνονται βάσει της σχετικότητας που υπάρχει µεταξύ του 
περιεχοµένου του εγγράφου και ενός προφίλ χρήστη. Ένα προφίλ το οποίο «χτίζεται» και 
διατηρείται σύµφωνα µε την ανάλυση η οποία γίνεται στα έγγραφα τα οποία έχει κρίνει και 
έχει αξιολογήσει ο χρήστης [15,16]. Συνεπώς τέτοια συστήµατα συστάσεων προτείνουν 
έγγραφα βασιζόµενα στην αξιολόγηση εγγράφων από τον ίδιο τον χρήστη. Απαίτηση 
τέτοιων συστηµάτων είναι ακριβώς αυτή η αξιολόγηση από πλευράς χρήστη καθώς και ένας 
τρόπος/µηχανισµός ανάκτησης των χαρακτηριστικών όρων που περιγράφουν τα 
περιεχόµενα ενός εγγράφου [2,3,4,5]. 

 

1.2 Συστήµατα Συστάσεων Βάσει Φίλτρου Συνεργασίας 

Από την άλλη, συστήµατα που υιοθετούν τον δεύτερο τρόπο λειτουργίας (βάσει 
«φίλτρου» συνεργασίας), έχουν ως κύριο στόχο να αναγνωρίσουν εκείνους τους χρήστες που 
έχουν παρόµοιες προτιµήσεις µε έναν χρήστη. Κατόπιν προτείνουν σε αυτόν τα έγγραφα 
που προτιµούν αυτοί οι χρήστες. Αυτή η προσέγγιση στηρίζεται στην αντίληψη πως όταν 
αναζητούµε µία πληροφορία, συνήθως εξετάζουµε τις απόψεις ή τις συµβουλές ατόµων µε 
παρόµοιες προτιµήσεις και ενδιαφέροντα (των οποίων βέβαια την άποψη εµπιστευόµαστε) 
[4]. Τέτοια συστήµατα εκµεταλλεύονται τα έγγραφα που κάποιοι άλλοι χρήστες έχουν ήδη 
«ανακαλύψει» και έχουν αξιολογήσει. 

Για να είναι σε θέση τα συστήµατα αυτής της κατηγορίας να αποφανθούν για την 
σχετικότητα ή όχι των χρηστών πρέπει να υπάρχει κάποιος µηχανισµός σύγκρισης. Ως 
τέτοιος µηχανισµός θεωρείται και σε αυτή την περίπτωση η διατήρηση προφίλ χρηστών τα 
οποία αποτελούν τη βάση της σχετικότητας ή όχι αυτών [15,16]. Απαίτηση τέτοιων 
συστηµάτων αποτελεί το γεγονός ότι κάθε καινούριος χρήστης πρέπει να αξιολογήσει (όπως 
άλλωστε και στην προηγούµενη περίπτωση) κάποια έγραφα, ώστε να διαµορφωθεί σε κάποιο 
βαθµό ένα προφίλ για αυτόν [2,3,4,5]. 

 

1.3 Σύγκριση Συστηµάτων Βάσει Περιεχοµένου Και 

Συστηµάτων Βάσει Φίλτρου Συνεργασίας 

Θα επιχειρήσουµε να κάνουµε µία ανάλυση και µία σύγκριση των δύο διαφορετικών 
τρόπων λειτουργίας των συστηµάτων συστάσεων. Στο παρακάτω σχήµα επιχειρείται µία 
αναπαράσταση των δεδοµένων που τυπικά υπάρχουν σε ένα σύστηµα συστάσεων (σχήµα 
1.3-1). 
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Σχήµα 1.3-1:∆εδοµένα σε σύστηµα συστάσεων 

 
Στο σχήµα αυτό φαίνεται ένας πίνακας όπου οι γραµµές του αναπαριστούν τους 

χρήστες του συστήµατος και κάθε µία έχει συσχετιστεί µε το διάνυσµα των 
χαρακτηριστικών για τον κάθε χρήστη (το διάνυσµα δηλώνει το πως αυτός περιγράφεται στο 
σύστηµα). Οι στήλες του, από την άλλη, αναπαριστούν τα αντικείµενα (όπως έγγραφα, 
εικόνες, προϊόντα) του συστήµατος και κάθε µία έχει συσχετιστεί µε το διάνυσµα 
χαρακτηριστικών για το κάθε αντικείµενο (το διάνυσµα πάλι δηλώνει το πως αυτό 
περιγράφεται στο σύστηµα). Όπως φαίνεται, τα στοιχεία του πίνακα είναι δυαδικά 
δηλώνοντας εάν ένας χρήστης έχει ή όχι προτίµηση σε ένα αντικείµενο. 

Η διαφορά µεταξύ των δύο συστηµάτων θα µπορούσε να καθοριστεί σε σχέση µε το 
πώς αυτά χρησιµοποιούν τα διάφορα διαθέσιµα δεδοµένα. Συγκεκριµένα, τα 
συστήµατα που λειτουργούν βάσει περιεχοµένου χρησιµοποιούν τα περιεχόµενα ή τα 
χαρακτηριστικά εκείνων µόνο των αντικειµένων τα οποία έχει βαθµολογήσει και έχει 
κρίνει ο χρήστης. Ως εκ τούτου δεν χρησιµοποιούν καθόλου την αξιολόγηση των 
αντικειµένων όπως αυτή προκύπτει από παλιότερους χρήστες. Συνεπώς 
χρησιµοποιούν µόνο την τελευταία γραµµή του πίνακα (που αντιστοιχεί στον 
καινούριο χρήστη) και τα διανύσµατα χαρακτηριστικών για τα διάφορα αντικείµενα, 
αγνοώντας τα δεδοµένα από τις υπόλοιπες n πρώτες γραµµές του πίνακα. Βάσει της 
τελευταίας γραµµής εξάγουν την πληροφορία όσον αφορά τις προτιµήσεις του 
χρήστη, οι οποίες αποτελούν εκείνα τα αντικείµενα στων οποίων τη θέση υπάρχει το 
‘1’. Στη συνέχεια ελέγχουν τα διανύσµατα χαρακτηριστικών των αντικειµένων για να 
εντοπίσουν, από τα υπόλοιπα, εκείνα που είναι παρόµοια µε αυτά. Τέλος συστήνουν 
αυτά προς το χρήστη [4,5]. 
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Αντιθέτως, τα συστήµατα που λειτουργούν βάσει φίλτρου συνεργασίας θέτουν τις 
συστάσεις τους βασιζόµενα µόνο στις αξιολογήσεις των άλλων χρηστών, που είναι όµως 
παρόµοιοι και σχετικοί µε το εκάστοτε συγκεκριµένο χρήστη. Εποµένως αυτά τα 
συστήµατα χρησιµοποιούν µόνο τα δεδοµένα που περιέχονται στον πίνακα και όχι τα 
χαρακτηριστικά των χρηστών ή των αντικειµένων. Ελέγχουν ποιοι χρήστες (από τους 
παλαιότερους) έχουν προτίµηση στα αντικείµενα που έχει και ο καινούριος χρήστης 
(τελευταία γραµµή). Αυτό γίνεται ελέγχοντας σε ποιες στήλες της τελευταίας γραµµής 
υπάρχει ‘1’ και κατόπιν ποιοι άλλοι χρήστες (προηγούµενες γραµµές) έχουν επίσης ‘1’ στις 
ίδιες στήλες. Με αυτήν την διαδικασία εντοπίζονται οι χρήστες µε παρόµοιες προτιµήσεις. 
Στη συνέχεια ελέγχεται για κάποιους (ίσως και όλους) από αυτούς τους χρήστες σε τι άλλα 
επιπλέον αντικείµενα αυτοί έχουν εκφράσει προτίµηση. Κατόπιν προτείνουν αυτά τα 
επιπλέον αντικείµενα στον χρήστη [2,4]. 

Κάθε προσέγγιση έχει πλεονεκτήµατα  και µειονεκτήµατα. Ένα πρόβληµα που 
παρουσιάζεται στα συστήµατα συστάσεων βάσει περιεχοµένου είναι ότι σε µερικές 
εφαρµογές είναι δύσκολο έως και ανέφικτο να αναπαρασταθούν τα χαρακτηριστικά των 
αντικειµένων, που θέλουµε να µπορούµε να συστήνουµε, είτε ως διάνυσµα είτε µε χρήση 
κάποιας άλλης µορφής (παραδείγµατα τέτοιων αντικειµένων αποτελούν οι εικόνες, οι ταινίες 
και γενικά αντικείµενα που αφορούν µορφές πολυµέσων). Οπότε δεν µας παρέχεται η 
δυνατότητα να συγκρίνουµε µε κάποιο τρόπο την οµοιότητα των αντικειµένων (µόνο την 
ταυτοσηµότητα ίσως). Ένα δεύτερο πρόβληµα σε τέτοια συστήµατα (βάσει περιεχοµένου) 
είναι αυτό της υπέρ-εξατοµίκευσης των συστάσεων. ∆ηλαδή, συστάσεις µπορούν να γίνονται 
µόνο για τα αντικείµενα εκείνα που ταιριάζουν αρκετά µε το προφίλ του χρήστη. Αυτό 
σηµαίνει πως στον εκάστοτε  χρήστη θα γίνονται συστάσεις µόνο για τα αντικείµενα εκείνα 
που είναι αρκετά παρόµοια µε αυτά που έχει ήδη κρίνει (αυτό βέβαια έχει να κάνει και µε 
τον τρόπο διαχείρισης του προφίλ καθώς και µε τον µηχανισµό ελέγχου οµοιότητας 
αντικειµένων). Ένα τελευταίο και ίσως λιγότερο σηµαντικό πρόβληµα (µάλιστα για αρκετούς 
δεν αποτελεί πρόβληµα) είναι το γεγονός ότι κάθε καινούριος χρήστης σε ένα τέτοιο 
σύστηµα, ξεκινάει µε ένα άδειο προφίλ. Για να είναι σε θέση να επιδέχεται συστάσεις από το 
σύστηµα θα πρέπει αυτός να αξιολογήσει έναν αριθµό από αντικείµενα, έτσι ώστε να 
διαµορφωθεί το προφίλ του, ούτως ώστε το σύστηµα να είναι σε θέση να λειτουργεί 
ικανοποιητικά και επαρκώς [2,4,5]. 

Τα παραπάνω προβλήµατα των συστηµάτων συστάσεων που λειτουργούν βάσει 
περιεχοµένου, δεν συναντώνται στα συστήµατα συστάσεων βάσει φίλτρου συνεργασίας. Σε 
αυτά τα τελευταία, υπάρχει η δυνατότητα να προταθεί ένα αντικείµενο, σε ένα χρήστη, το 
οποίο δεν είναι και τόσο παρόµοιο µε αυτά που αυτός έχει ήδη αξιολογήσει. Οι συστάσεις 
για το συγκεκριµένο αντικείµενο προς αυτόν το χρήστη βασίζονται στο γεγονός ότι το 
προτιµούν αρκετά κάποιοι άλλοι χρήστες του συστήµατος, οι οποίοι είναι «σχετικοί» µε τον 
συγκεκριµένο χρήστη και έχουν παρόµοια ενδιαφέροντα και προτιµήσεις. Παρόλα αυτά 
όµως και σε αυτού του είδους τα συστήµατα παρουσιάζονται κάποια προβλήµατα. Ακριβώς 
επειδή δε χρησιµοποιούν τα χαρακτηριστικά των αντικειµένων, εάν ένα καινούριο 
αντικείµενο παρουσιαστεί στη βάση του συστήµατος, τότε το σύστηµα δε θα είναι σε θέση 
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να το προτείνει σε κάποιον χρήστη. Για την ακρίβεια δε θα µπορεί καν να το θεωρεί ως 
ύπαρξη αντικειµένου έως ότου κάποιος, από τους υπάρχοντες χρήστες, δείξει προτίµηση και 
ενδιαφέρον προς το συγκεκριµένο αντικείµενο αξιολογώντας το (το συγκεκριµένο βέβαια 
πρόβληµα συνήθως δεν µπορεί να αποφευχθεί ούτε να αντιµετωπιστεί και αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι µέσα σε µία κοινωνία για να θεωρείται κάτι έγκυρο πρέπει αυτό να περιέλθει 
εντός των ορίων της. Κάτι το οποίο είναι δυνατό να γίνει µόνο µέσω της προτίµηση προς 
αυτό από κάποιο µέλος της). Επίσης εάν κάποιος χρήστης έχει πεδίο ενδιαφερόντων το 
οποίο είναι «περίεργο» και ως εκ τούτου ανόµοιο µε αυτό των υπολοίπων χρηστών, ίσως να 
µη δέχεται από το σύστηµα ικανοποιητικές συστάσεις [4,5]. 

Φαίνεται λοιπόν από τα προηγούµενα πως και τα δύο είδη συστηµάτων συστάσεων, 
εάν εφαρµοστούν µεµονωµένα, παρουσιάζουν συγκεκριµένα και κρίσιµα µειονεκτήµατα 
καθώς και προβλήµατα. Για να αποφευχθούν και να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα αυτά 
υιοθετούνται υβριδικές προσεγγίσεις όπου χρησιµοποιούνται οι τεχνικές που εφαρµόζονται 
και στα δύο συστήµατα συστάσεων. Έτσι χρησιµοποιούνται οι τεχνικές που προκύπτουν από 
τα συστήµατα συστάσεων βάσει περιεχοµένου σε συνδυασµό µε τεχνικές που προκύπτουν 
από αυτά που λειτουργούν βάσει φίλτρου συνεργασίας. Αυτό που στην πραγµατικότητα 
συνήθως γίνεται είναι η χρησιµοποίηση των τεχνικών ανάλυσης βάσει περιεχοµένου µε 
σκοπό την ανάπτυξη και διατήρηση των προφίλ των χρηστών. Σε αυτά τα προφίλ στη 
συνέχεια εφαρµόζονται τεχνικές και µηχανισµοί σύγκρισης ώστε να καθοριστούν οι 
«παρόµοιοι» χρήστες. Αυτοί οι «παρόµοιοι» χρήστες θεωρούνται ως µία οµάδα χρηστών, 
στους οποίους γίνεται εφαρµογή των τεχνικών που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα 
συστάσεων βάσει φίλτρου συνεργασίας. Επιπλέον κάθε τέτοια οµάδα µπορεί να 
αντιµετωπίζεται ως ένας απλός χρήστη και είναι δυνατό να γίνονται συστάσεις προς αυτή, µε 
εφαρµογή τεχνικών βάσει περιεχοµένου [2,3,4,5]. 

 

1.4 Προτεινόµενη Προσέγγιση 

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας προτείνεται ένας αλγόριθµος συστάσεων, ο 
οποίος υιοθετεί υβριδική προσέγγιση. Συγκεκριµένα, αυτός ο αλγόριθµος βασίζεται στην 
διατήρηση ενός προφίλ για κάθε χρήστη και στη δυναµική προσαρµογή αυτού του προφίλ 
στη συµπεριφορά του εκάστοτε χρήστη καθώς και στην δυναµική διαχείριση κοινοτήτων 
«παρόµοιων» και «σχετικών» χρηστών [16,18]. Η δυναµική διαχείριση των κοινοτήτων 
χρηστών βασίζεται σε έναν προτεινόµενο αλγόριθµο κατάταξης των χρηστών σε 
οµάδες/κοινότητες και υλοποιείται από έναν µηχανισµό που έχει αναπτυχθεί και ο οποίος 
συµβάλει σηµαντικά και λειτουργικά σε ότι αφορά τις συστάσεις προς τους χρήστες. Ο 
µηχανισµός αυτός βασίζεται στα προφίλ των χρηστών. 

Για την διεκπεραίωση όλων αυτών υιοθετούνται τεχνικές που εφαρµόζονται τόσο 
στα συστήµατα βάσει περιεχοµένου όσο και σε αυτά βάσει φίλτρου συνεργασίας. Έτσι σε ότι 
αφορά τη διατήρηση και ενηµέρωση των προφίλ των χρηστών, αυτή προκύπτει σε εξάρτηση 
από τη συµπεριφορά του χρήστη, όπως αυτή εκδηλώνεται µέσα από τις αξιολογήσεις και τις 
κριτικές που ο ίδιος ασκεί στα διάφορα έγγραφα [1,18,19]. Συνεπώς, εφαρµόζονται τεχνικές 
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ανάλυσης βάσει του περιεχοµένου ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα αυτά και να 
ενηµερωθεί αντίστοιχα και κατάλληλα το προφίλ του εκάστοτε χρήστη. 

Στη συνέχεια και βάσει αυτών των προφίλ ενεργοποιείται ο µηχανισµός διαχείρισης 
κοινοτήτων χρηστών. Αυτός βασιζόµενος στα προφίλ αναλαµβάνει την οµαδοποίηση και 
κατάταξη των χρηστών, ώστε χρήστες µε παρόµοια ενδιαφέροντα να εντάσσονται στην ίδια 
οµάδα. Τελικό αποτέλεσµα της λειτουργίας του µηχανισµού αυτού είναι η δηµιουργία 
οµάδων/κοινοτήτων «παρόµοιων» και «σχετικών» µεταξύ τους χρηστών. Σε αυτές ακριβώς 
τις κοινότητες χρηστών εφαρµόζονται τεχνικές που βασίζονται στο φίλτρο συνεργασίας ώστε 
να προκύψουν οι συστάσεις προς τους χρήστες. 

Συστάσεις οι οποίες παρέχονται από το σύστηµα µέσω της υπηρεσίας συστάσεων, η 
οποία ενεργοποιεί τον µηχανισµό συστάσεων. Αυτός ο τελευταίος είναι που εφαρµόζει τις 
τεχνικές που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα βάσει φίλτρου συνεργασίας στις κοινότητες 
χρηστών, όπως αυτές προκύψαν από την µηχανισµό διαχείρισης κοινοτήτων (ο οποίος 
υλοποιεί τον προτεινόµενο αλγόριθµο κατάταξης χρηστών σε κοινότητες βάσει των 
ενδιαφερόντων τους). Κατόπιν συλλέγει τις διάφορες συστάσεις, έγγραφα που ίσως 
τυγχάνουν του ενδιαφέροντος, για κάποιον χρήστη και τις παρέχει προς την υπηρεσία 
συστάσεων. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία, πιστεύουµε ότι η µέθοδος που προτείνεται 
αποφεύγει και δεν πάσχει από τα προβλήµατα των συστηµάτων βάσει περιεχοµένου. 
Μοναδική απαίτηση είναι ο χρήστης να αξιολογήσει κάποια έγγραφα ώστε να αναπτυχθεί 
ένα προφίλ για αυτόν. Όσο πιο πολλά έγγραφα αξιολογεί τόσο περισσότερο και πιο 
αξιόπιστα το προφίλ αυτό εκφράζει τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη και τόσο πιο πλήρεις και 
αξιόπιστες είναι οι συστάσεις προς αυτόν. Βέβαια για να είναι σε θέση το σύστηµα να 
προτείνει ένα έγγραφο σε κάποιον χρήστη θα πρέπει το έγγραφο αυτό να προτιµηθεί από 
κάποιον άλλον χρήστη του συστήµατος (το κλασικότερο ίσως πρόβληµα όλων των 
συστηµάτων συστάσεων). Τέλος πιστεύουµε ότι ανεξάρτητα από την ιδιοµορφία που µπορεί 
να παρουσιάζει το προφίλ ενός χρήστη, ο µηχανισµός διαχείρισης κοινοτήτων (που 
περιγράφεται στη συνέχεια) και όπως αυτός αναπτύχθηκε θα τον κατατάξει στις κατάλληλες 
κοινότητες. Θεωρούµε ότι θα πρέπει ένας χρήστης να έχει ακραία ιδιόµορφο προφίλ ώστε 
να µην ενταχθεί τελικά σε καµία κοινότητα. 

Το παραπάνω θεωρούµε ότι ισχύει επειδή ο µηχανισµός σύγκρισης που 
αναπτύχθηκε και χρησιµοποιείται βασίζεται σε εννοιολογική σχετικότητα όρων και όχι 
αναγκαστικά στην ταυτοσηµότητα αυτών. Για να γίνουµε πιο σαφείς, δεδοµένου δύο όρων 
των οποίων επιθυµούµε να ελέγξουµε τη σχετικότητα, η διαδικασία που ακολουθείται ώστε 
να πραγµατοποιηθεί αυτός ο έλεγχος συµπεριλαµβάνει διάφορα στάδια και κριτήρια 
εννοιολογικής/σηµασιολογικής σχετικότητας. Ελέγχεται εάν αυτοί οι όροι εκφράζουν την 
ίδια έννοια ή εάν ανήκουν σε κοινό θεµατικό πεδίο. Γενικά ελέγχεται και εξετάζεται η 
ιεραρχική εννοιολογική/σηµασιολογική σχετικότητα αυτών των όρων. Για να επιτευχθεί 
αυτό χρησιµοποιείται, από τον µηχανισµό σχετικότητας, ένα λεξιλόγιο όρων, το WordNet 
[28], µε τη βοήθεια του οποίου, δεδοµένου ενός όρου, µας παρέχεται η δυνατότητα 
ανάκτησης εκείνων των όρων που θεωρούνται σηµασιολογικά σχετικοί µε αυτόν. 
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Στη συνεχεία περιγράφεται ο αλγόριθµος κατάταξης χρηστών σε κοινότητες καθώς 
και ο µηχανισµός διαχείρισης κοινοτήτων χρηστών, ο οποίος και τον υλοποιεί. Κατόπιν 
περιγράφεται το σύστηµα συστάσεων που έχουµε αναπτύξει µαζί µε τις διάφορες υπηρεσίες 
του. Σε αυτό το σύστηµα εφαρµόζεται αυτός ο µηχανισµός διαχείρισης κοινοτήτων 
χρηστών όπως επίσης και ο µηχανισµός συστάσεων που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της 
συγκεκριµένης εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2 
 

Προτεινόµενος Αλγόριθµος Κατάταξης Χρηστών Σε 

Κοινότητες 
Στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας αναπτύχθηκε ένας γενικός αλγόριθµος 

συστάσεων ο οποίος βασίζεται στην «κατάταξη» των χρηστών ενός συστήµατος σε 
κοινότητες. Εν συνεχεία αυτός ο αλγόριθµος και όπως αυτός υλοποιείται από τον 
µηχανισµό διαχείρισης κοινοτήτων, εφαρµόζεται στο σύστηµα που αναπτύχθηκε. Ο 
αλγόριθµος αυτός λειτουργεί βασιζόµενος σε προφίλ χρηστών. Βάσει λοιπόν των προφίλ 
αυτών διαχωρίζει και κατατάσσει τελικά τους χρήστες σε κοινότητες ανάλογα µε τα 
ενδιαφέροντά τους. Ο διαχωρισµός και η κατάταξη σε κοινότητες πραγµατοποιούνται 
συναρτήσει της σχετικότητας που υπάρχει όσον αφορά τα ενδιαφέροντα των χρηστών 
µεταξύ τους. Τα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη εκφράζονται µέσω των λέξεων/όρων που 
συµµετέχουν στο προφίλ, που διατηρείται στο σύστηµα για αυτόν. 

 

2.1 Σύνολο Λέξεων/Όρων Που Χαρακτηρίζουν Τα 

Ενδιαφέροντα Του Χρήστη (Προφίλ Χρήστη - User Profile) 

Σε αυτό το σηµείο και πριν προχωρήσουµε στην περιγραφή του αλγορίθµου καθώς 
και της λειτουργίας του µηχανισµού, θεωρούµε σκόπιµο και χρήσιµο να περιγράψουµε τον 
τρόπο µε τον οποίο αναπαρίσταται και διαχειρίζεται το σύνολο λέξεων/όρων που 
χαρακτηρίζουν τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη (προφίλ). Το προφίλ και όπως αυτό 
διατηρείται στο σύστηµα, βάσει πάντα της συµπεριφοράς του χρήστη µέσα σε αυτό, 
χρησιµοποιείται, όπως προαναφέραµε, από το µηχανισµό διαχείρισης κοινοτήτων χρηστών. 

Στο σχήµα 2.1-1 φαίνεται µία σχηµατική αναπαράσταση του κάθε χρήστη του 
συστήµατος. Για κάθε χρήστη δηµιουργείται, κατά την εγγραφή του στο σύστηµα, και 
δυναµικά διατηρείται ένα προφίλ (επίσης κατά την εγγραφή του δηµιουργείται και το σύνολο 
για τα αποθηκευµένα έγγραφα, ενώ το σύνολο για τις κοινότητες δηµιουργείται από το 
µηχανισµό διαχείρισης κοινοτήτων). Κάθε όρος µέσα στο προφίλ εκφράζει σε κάποιο 
βαθµό τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Για να δηλώσουµε τον βαθµό αυτό συσχετίσαµε κάθε 
όρο µε ένα βάρος, το οποίο χαρακτηρίζει και δηλώνει τη σηµαντικότητα του όρου αυτού σε 
ότι αφορά τα ενδιαφέροντα του χρήστη [1,26]. Αυτά τα βάρη µεταβάλλονται αυτόµατα και 
δυναµικά, ανάλογα µε τη συµπεριφορά του ίδιου του χρήστη, µεταβάλλοντας έτσι και τη 
σηµαντικότητα του όρου αυτού στα ενδιαφέροντά του [1,17,20,21,22,23,24,25,26]. Μάλιστα 
εάν το βάρος ενός όρους γίνει ίσο µε το µηδέν τότε αυτός αφαιρείται από το προφίλ. 

Επιπλέον από τα βάρη αυτά, για κάθε όρο στο προφίλ διατηρείται και ένας 
χαρακτηρισµός αυτού, που σχετίζεται άµεσα µε τα βάρη. Έτσι κάθε όρος, ανάλογα και µε 
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το βάρος που αυτός έχει, χαρακτηρίζεται ως «µακροπρόθεσµος» («LONG TERM») ή 
«βραχυπρόθεσµος» («SHORT TERM»), δηλώνοντας αν αποτελεί όρο του προφίλ του 
χρήστη που χαρακτηρίζει τα ενδιαφέροντά του σε µεγάλο ή µικρό βαθµό αντίστοιχα 
[1,24,27]. Και αυτός ο χαρακτηρισµός των όρων µεταβάλλεται και διατηρείται δυναµικά 
βάσει του αντίστοιχου βάρους, που όπως προαναφέρθηκε µεταβάλλεται ανάλογα µε τη 
συµπεριφορά του χρήστη στο σύστηµα (σχήµα 2.1-2). 

 
Σχήµα 2.1-1:Σχηµατική αναπαράσταση χρήστη στο σύστηµα 

 
Σχήµα 2.1-2:Παράδειγµα προφίλ χρήστη (το όριο της τιµής του βάρους για την µεταβολή του 

χαρακτηρισµού ισούται µε 20) 
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Θα αποτελούσε εύλογη απορία γιατί ακριβώς χρησιµοποιείται αυτός ο επιπλέον 
χαρακτηρισµός για κάθε όρο, από τη στιγµή µάλιστα που αυτός είναι άµεσα συσχετιζόµενος 
µε τα βάρη. Ο επιπλέον αυτός χαρακτηρισµός των όρων υιοθετήθηκε για πρακτικούς κυρίως 
λόγους, για να είµαστε σε θέση να διαχωρίζουµε άµεσα και πιο «ευδιάκριτα» τους όρους που 
υπάρχουν στο προφίλ ενός χρήστη σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που τον χαρακτηρίζουν σε 
µεγαλύτερο βαθµό και αυτούς που τον χαρακτηρίζουν σε µικρότερο. Για να αλλάξει ο 
χαρακτηρισµός αυτός για έναν όρο πρέπει να µεταβληθεί ανάλογα το βάρος του όρου αυτού 
και συγκεκριµένα η τιµή του βάρους να ξεπεράσει ένα όριο, πάνω από το οποίο οι όροι 
χαρακτηρίζονται ως «µακροπρόθεσµοι» ενώ κάτω από αυτό ως «βραχυπρόθεσµοι». Έτσι 
καθώς οι τιµές για τα βάρη µεταβάλλονται, ανάλογα µε τη συµπεριφορά του χρήστη στο 
σύστηµα, µόλις αυτές ξεπεράσουν το όριο ή πέσουν κάτω από αυτό αλλάζει αυτόµατα και ο 
χαρακτηρισµός του όρου. 

Κάθε φορά λοιπόν που ο χρήστης αξιολογεί, ως προς τη σχετικότητα µε τα 
ενδιαφέροντά του, ένα αποτέλεσµα/έγγραφο, το οποίο προέκυψε από την υπηρεσία 
αναζήτησης ή από την υπηρεσία συστάσεων (υπηρεσίες του συστήµατος που περιγράφονται 
στη συνέχεια), τότε και βάσει αυτής της αξιολόγησης το προφίλ αυτού του χρήστη 
ενηµερώνεται και προσαρµόζεται ανάλογα. Αυτό σηµαίνει πως, ανάλογα αν η αξιολόγηση 
είναι θετική ή αρνητική, το βάρος κάποιων όρων (και κατά επέκταση ο χαρακτηρισµός τους) 
θα µεταβληθεί και θα αυξηθεί ή θα ελαττωθεί αντίστοιχα. Η διαδικασία για την ενηµέρωση 
του προφίλ ενός χρήστη γίνεται από την υπηρεσία διαχείρισης εγγράφων (επίσης υπηρεσία 
του συστήµατος που περιγράφεται σε επόµενο κεφάλαιο). 

 

2.1.1 Αυτόµατη Ενηµέρωση Του Προφίλ 

Σχετικά µε την ενηµέρωση του προφίλ, παρέχεται και ένας αυτοµατοποιηµένος 
τρόπος ενηµέρωσής του. Συγκεκριµένα υιοθετείται µία µέθοδος σύµφωνα µε την οποία 
εφαρµόζεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο µία σταδιακή µείωση των βαρών των όρων, που 
περιέχονται σε ένα προφίλ. Αυτή η αυτοµατοποιηµένη σταδιακή µείωση πραγµατοποιείται 
χωρίς να γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη και εφαρµόζεται ανά συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. 

Σε τέτοιου είδους συστήµατα, δεν είναι δυνατό να εισέλθει η πραγµατική έννοια του 
χρόνου. ∆εν µπορεί να εφαρµόζεται δηλαδή η αυτόµατη ενηµέρωση κάθε µέρα για 
παράδειγµα, για τον απλούστατο λόγο ότι ο χρήστης µπορεί να µην πραγµατοποιήσει καµία 
ενέργεια στο σύστηµα για κάποιο διάστηµα. Θα ήταν λοιπόν άδικο να «πειραχτεί» και να 
αλλαχτεί το προφίλ του χωρίς αυτός να έχει εκδηλώσει κάποια συµπεριφορά στο σύστηµα. 
Συνεπώς, ως κατάλληλές χρονικές στιγµές για να πραγµατοποιείται η αυτόµατη ενηµέρωση 
του προφίλ, θεωρήθηκε σκόπιµο να είναι εκείνες οι στιγµές κατά τις οποίες ο χρήστης 
εκδηλώνει συµπεριφορά στο σύστηµα. Τέτοιες στιγµές προκύπτουν να είναι εκείνες κατά τις 
οποίες αυτός επιλέγει να αξιολογήσει κάποια έγγραφα, εκφράζοντας έτσι την επιδοκιµασία ή 
την αποδοκιµασία του προς αυτά. 
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Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο (παράγραφος 2.1), 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης αξιολογεί κάποια έγγραφα, πραγµατοποιείται 
µία ενηµέρωση του προφίλ του. Αναλυτικά, είτε νέοι όροι εισάγονται στο προφίλ είτε τα 
βάρη κάποιων που ήδη περιέχονται σε αυτό ενηµερώνονται κατάλληλα. Οι όροι που 
εισάγονται ή επηρεάζονται είναι οι «χαρακτηριστικοί όροι» του εγγράφου προς αξιολόγηση. 
Χαρακτηριστικοί όροι ενός εγγράφου θεωρούνται εκείνοι οι όροι που προκύπτουν από το 
έγγράφο, εάν εφαρµοστεί σε αυτό µία ανάλυση κειµένου και αφαιρεθούν οι όροι που δεν 
προσδίδουν κάποιο νόηµα σε αυτό (σε επόµενο κεφάλαιο περιγράφεται ο αντίστοιχος 
µηχανισµός αποκοπής λέξεων). 

Σε αντιδιαστολή µε την παραπάνω διαδικασία ενηµέρωσης του προφίλ, η οποία 
συνδέεται άµεσα µε τα έγγραφα που αξιολόγησε ο χρήστης, θεωρήθηκε σκόπιµο να 
πραγµατοποιείται και µία επιπλέον ενηµέρωση του προφίλ, που βασίζεται σε συνεχή και 
σταδιακή µείωση των βαρών όλων των όρων του, ανεξάρτητα από τα έγγραφα προς 
αξιολόγηση. Έτσι, κάθε φορά που ο χρήστης αξιολογεί κάποια έγγραφα, τα βάρη όλων των 
όρων του προφίλ του ελαττώνονται κατά ένα βαθµό ανεξαιρέτως. Με αυτό τον τρόπο, 
αυτόµατα, όλοι οι όροι χάνουν ένα βαθµό από τη σηµαντικότητα που αυτοί εκφράζουν, 
όσον αφορά τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Κύριος στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η 
καλύτερη και πιο «δίκαιη» διάκριση των όρων σε «µακροπρόθεσµους» και 
«βραχυπρόθεσµους». Έτσι όσο κάποιος όρος δεν «επηρεάζεται» από τις αξιολογήσεις του 
χρήστη, τόσο το βάρος αυτού συνεχώς ελαττώνεται (άρα γρήγορα θα χαρακτηριστεί ως 
«βραχυπρόθεσµος αν δεν έχει ήδη χαρακτηριστεί) και τόσο αυτός «χάνει» σε 
σηµαντικότητα, όσον αφορά πάντα τα ενδιαφέροντα του συγκεκριµένου χρήστη. 

Από την άλλη τώρα, ένας όρος που επηρεάζεται συνεχώς θετικά από τις 
αξιολογήσεις του χρήστη, καταλήγει να έχει µεγάλο βαθµό βάρους και προφανώς έχει ήδη 
χαρακτηριστεί ως «µακροπρόθεσµος». Αυτό σηµαίνει πως εκφράζει αρκετά τα ενδιαφέροντα 
ενός χρήστη και επειδή ακριβώς διακρίνεται από µεγάλο βάρος θα αργήσει να επηρεαστεί 
από την αυτοµατοποιηµένη ελάττωση βάρους που εφαρµόζεται. Συνεπώς θα αργήσει να 
χαρακτηριστεί και ως «βραχυπρόθεσµος», κάτι που εξ’ άλλου είναι καθ΄ όλα επιθυµητό. 
Συνεπώς, όσο σηµαντικότερος είναι ένας όρος, τόσο αυτός θα καθυστερήσει να χάσει αυτήν 
την σηµαντικότητά του. Ενώ όσο πιο «ασήµαντος» είναι ένας όρος τόσο πιο γρήγορα θα 
χάσει και την όποια σηµαντικότητα αυτός εκφράζει. 

Με την παραπάνω διαδικασία συνεχούς ελάττωσης του βάρους όλων των όρων του 
προφίλ, επιτυγχάνεται και κάτι ακόµα. Όροι που δεν «επηρεάζονται» από τις αξιολογήσεις 
του χρήστη, που σηµαίνει πως ίσως δεν εκφράζουν τα ενδιαφέροντα του πλέον, σταδιακά θα 
χάνουν την όποια σηµαντικότητα αυτοί εκφράζουν καθώς το βάρος τους θα ελαττώνεται 
συνεχώς µέχρι να µηδενιστεί. Μόλις αυτό γίνει, αυτοί οι όροι θα διαγραφούν από το προφίλ 
του χρήστη. Οπότε, µε την αυτόµατη ενηµέρωση του προφίλ επιτυγχάνεται, µε 
αυτοµατοποιηµένο τρόπο, η αφαίρεση των όρων που πλέον δεν εκφράζουν τα ενδιαφέροντα 
ενός χρήστη, χωρίς την δική του παρέµβαση και χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό από τον 
ίδιο. 
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2.2 Περιγραφή Αλγορίθµου 

Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος, ο οποίος αναπτύχθηκε και προτείνεται στα πλαίσια 
της παρούσας εργασίας, αποτελεί έναν δυναµικά προσαρµοζόµενο στη συµπεριφορά των 
χρηστών αλγόριθµο συστάσεων. Απώτερος στόχος του αλγορίθµου είναι η κατάταξη 
χρηστών µε παρόµοια ενδιαφέροντα σε κοινές οµάδες/κοινότητες. Η ανάπτυξη του 
αλγορίθµου έγινε έτσι ώστε αυτός να στηρίζεται στη σχετικότητα που υπάρχει µεταξύ των 
ενδιαφερόντων των χρηστών, τα οποία περιγράφονται από τα προφίλ που υπάρχουν για 
αυτούς. 

Απαιτήσεις Του Αλγορίθµου 

Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος υποθέτει πως οι όροι που περιέχονται στα προφίλ των 
χρηστών χαρακτηρίζονται από ένα βάρος, το οποίο εκφράζει τη σηµαντικότητα του όρου 
αυτού στα ενδιαφέροντα του χρήστη. Επίσης θεωρεί ότι για κάθε όρο του προφίλ υπάρχει 
και ένας χαρακτηρισµός αυτού ως «βραχυπρόθεσµος» ή «µακροπρόθεσµος», µε σηµασία 
όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2.1 προηγουµένως. 

Λειτουργία Του Αλγορίθµου 

Η λειτουργία του αλγορίθµου στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε χρήστης µπορεί να 
«αντιπροσωπευθεί» από ένα σύνολο όρων και ως εκ τούτου η σύγκριση και η σχετικότητα 
χρηστών ανάγεται στη σύγκριση και στη σχετικότητα αυτών των συνόλων. Άµεσος στόχος 
λοιπόν της λειτουργίας του αλγορίθµου είναι η δηµιουργία τέτοιων συνόλων για κάθε 
χρήστη και η διαδικασία αυτής της δηµιουργίας έχει ως εξής. Αρχικά για κάθε χρήστη 
επιλέγονται εκείνοι οι όροι, από το προφίλ του, που χαρακτηρίζονται ως «µακροπρόθεσµοι» 
και που εκφράζουν κατά συνέπεια σε µεγάλο βαθµό τα ενδιαφέροντά του. Επιπλέον 
επιλέγεται για κάθε χρήστη και ένα ποσοστιαίο υποσύνολο (ο βαθµός του ποσοστού µπορεί 
να αλλάξει παραµετρικά για τον αλγόριθµο) των υπολοίπων όρων, οι οποίοι, όπως έχει 
προαναφερθεί, χαρακτηρίζονται ως «βραχυπρόθεσµοι». Το ποσοστιαίο αυτό υποσύνολο 
αποτελείται από εκείνους τους «βραχυπρόθεσµους» όρους που διακρίνονται από τα 
µεγαλύτερα βάρη και καθίστανται συνεπώς οι πιο σηµαντικοί από αυτούς. Τελικά για κάθε 
χρήστη προκύπτει ένα σύνολο όρων το οποίο αποτελείται σαφώς από όλους τους 
«µακροπρόθεσµους» όρους του προφίλ του καθώς και από ένα υποσύνολο των 
«βραχυπρόθεσµων» όρων. 

Για παράδειγµα έστω το προφίλ ενός χρήστη, το οποίο φαίνεται στο αριστερό 
µέρος του σχήµατος 2.2-1. Σε αυτό το σχήµα στο προφίλ έχουν χρωµατιστεί εκείνοι οι όροι 
που τελικά θα επιλεχθούν σύµφωνα µε την προηγούµενη διαδικασία. Κατόπιν και µετά το 
πέρας αυτής της διαδικασίας θα δηµιουργηθεί ένα σύνολο µε όρους (διακρίνεται στο δεξιό 
µέρος του σχήµατος). Στο παράδειγµα αυτό, το ποσοστό επιλογής επί των 
«βραχυπρόθεσµων» όρων ισούται µε 20%. Τελικά επιλέγεται ένας «βραχυπρόθεσµος» όρος, 
αφού το πλήθος αυτών ισούται µε 3 και το 20% του 3 είναι 0.6 (µε ακέραια θετική 
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στρογγυλοποίηση αυτό ισούται µε 1). Τελικά επιλέγεται ο «βραχυπρόθεσµος» όρος µε το 
µεγαλύτερο βάρος (στο παράδειγµα ο όρος ‘Artificial Intelligence’ µε βάρος 18). 

 
Σχήµα 2.2-1:∆εδοµένου ενός προφίλ προκύπτει ένα σύνολο όρων. Το 20% επί του συνόλου των 
βραχυπρόθεσµων όρων (στο παράδειγµα έχουµε 3 βραχυπρόθεσµους όρους) ισούται µε 1 όρο 

 
Η παραπάνω διαδικασία επιλογής όρων καθορίστηκε έτσι ώστε να συγκεντρώνονται 

για κάθε χρήστη εκείνοι οι όροι που εκφράζουν κατά το δυνατόν περισσότερο τα 
ενδιαφέροντά του. Επειδή ακριβώς οι «µακροπρόθεσµοι» όροι εκφράζουν σε µεγάλο βαθµό 
τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη, θεωρήθηκε σκόπιµο να µην γίνεται καµία διάκριση µεταξύ 
αυτών και να επιλέγονται όλοι. Επιπλέον, πέρα από αυτούς, επιλέγεται και ένα ποσοστιαίο 
υποσύνολο των σηµαντικότερων «βραχυπρόθεσµων» όρων. Αυτό γίνεται ώστε να καλυφθούν 
και να αντιµετωπιστούν και οι περιπτώσεις χρηστών των οποίων το προφίλ δεν περιέχει 
όρους που χαρακτηρίζονται ως «µακροπρόθεσµοι» και θα ήταν άδικο για αυτούς να µην 
συµπεριλαµβάνονται στην διαδικασία κατάταξης σε κοινότητες. 

Σε ότι αφορά την ποσοστιαία επιλογή επί των «βραχυπρόθεσµων» όρων, αυτή 
πραγµατοποιείται µε απώτερο σκοπό τη «δίκαιη» λειτουργία του αλγορίθµου για όλους τους 
χρήστες, ανεξάρτητα από το πλήθος των όρων στο προφίλ του καθενός. Με την 
προαναφερθείσα ποσοστιαία επιλογή, αυτό που επιτυγχάνεται είναι ότι όσο περισσότεροι 
«βραχυπρόθεσµοι» όροι περιέχονται στο προφίλ κάποιου τόσο µεγαλύτερο θα είναι το 
υποσύνολο (επειδή ακριβώς στηρίζεται σε ποσοστιαία επιλογή) που θα επιλεχθεί επί αυτών. 
Οπότε για τους χρήστες µε µεγάλο πλήθος όρων στο προφίλ, κάτι που συνεπάγεται και 
στατιστικά πολλούς «βραχυπρόθεσµους» όρους µέσα σε αυτό, θα επιλεχθούν τελικά πολλοί 
όροι επιπρόσθετα µε τους ήδη επιλεχθέντες «µακροπρόθεσµους» όρους (οι οποίοι 
επιλέγονται ούτως ή άλλως όλοι). Ενώ αντίθετα για αυτούς µε µικρό πλήθος όρων θα 
επιλεχθούν λίγοι όροι. 

Η προηγούµενη διαφοροποίηση σηµαίνει ότι χρήστες µε «µεγάλα» προφίλ θα 
εκφράζονται πιο αξιόπιστα σε σχέση µε αυτούς µε «µικρά» προφίλ. Εξάλλου τα «µεγάλα» 
προφίλ συνήθως (αν όχι πάντα) αντιστοιχούν σε χρήστες οι οποίοι εκδηλώνουν αυξηµένη 
δραστηριότητα και συµπεριφορά στο σύστηµα, όπως αυτή εκφράζεται και προκύπτει µέσα 
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από τις αξιολογήσεις των εγγράφων. Οπότε θεωρείται πιο δίκαιο αυτοί να έχουν την 
δυνατότητα να συµµετάσχουν µε µεγαλύτερο σύνολο όρων στην διαδικασία/λειτουργία του 
αλγορίθµου. Από την άλλη πάλι, για να µην αποκλείσουµε εντελώς από την όλη διαδικασία 
και αυτούς µε µειωµένη συµπεριφορά και συνεπώς «µικρό» προφίλ άρα και σύνολο όρων, 
παρέχεται και σε αυτούς η δυνατότητα να συµµετάσχουν στη λειτουργία του αλγορίθµου, µε 
λίγους όµως όρους. 

Από τα προηγούµενα καθίσταται προφανές ότι το σύνολο των όρων που επιλέγεται 
και θα «αντιπροσωπεύει» κάθε χρήστη, αποτελεί ένα υποσύνολο των όρων που περιέχονται 
στο προφίλ του. Έχοντας επιλέξει τελικά αυτό το σύνολο των όρων για κάθε χρήστη, µε το 
οποίο και θα συµµετάσχει αυτός στη διαδικασία του αλγορίθµου κατάταξης σε κοινότητες, 
διεξάγεται εξέταση των συνόλων αυτών ώστε να βρεθούν εκείνα που περιέχουν «σχετικούς» 
µεταξύ τους όρους. Αν βρεθούν δύο ή περισσότερα τέτοια σύνολα τότε οι αντίστοιχοι 
χρήστες θεωρούνται «σχετικοί» και «παρόµοιοι» και αποτελούν µέλη της ίδιας κοινότητας. 
Στα παρακάτω σχήµατα φαίνεται ο αλγόριθµος σε ψευδοκώδικα (σχήµα 2.2-2) καθώς και 
µία γραφική περιγραφή της λειτουργίας αυτού (σχήµα 2.2-3). 

 
Σχήµα 2.2-2:Ο αλγόριθµος σε ψευδοκώδικα 
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Σχήµα 2.2-3:Γραφική περιγραφή της λειτουργίας του αλγορίθµου 

 

Σύγκριση Και «Σχετικότητα» Χρηστών 

Η σύγκριση χρηστών πραγµατοποιείται, όπως έχει προαναφερθεί, µέσω των 
συνόλων όρων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τον αλγόριθµο (σχήµα 2.2-2). Πάλι 
υιοθετήθηκε ένα ποσοστό (το οποίο µπορεί να αλλάξει παραµετρικά για τον αλγόριθµο), 
κατά το οποίο πρέπει δύο σύνολα να είναι σχετικά και παρόµοια. Πιο συγκεκριµένα, 
δεδοµένου δύο συνόλων µε όρους, έστω Α και Β, καθώς και του ποσοστού αυτού, έστω π, 
για να θεωρηθούν αυτά τα δύο σύνολα σχετικά θα πρέπει να ισχύει ένα από τα παρακάτω: 

�� το π% των όρων στο σύνολο Α να είναι σχετικό µε κάποιους από τους όρους του 
συνόλου Β ή 

�� το π% των όρων στο σύνολο Β να είναι σχετικό µε κάποιους από τους όρους του 
συνόλου Α 

Εάν συµβαίνει ένα από τα προηγούµενα τότε τα δύο αυτά σύνολα, Α και Β, 
θεωρούνται σχετικά µεταξύ τους. Συµπερασµατικά, για να θεωρηθούν δύο σύνολα σχετικά 
και παρόµοια µεταξύ τους αρκεί αυτά να είναι σχετικά κατά ένα ποσοστό του συνόλου των 
όρων που αυτά περιέχουν. Για να επιτευχθεί το παραπάνω είναι αναγκαίο να 
πραγµατοποιηθεί έλεγχος ως προς τη σχετικότητα για κάθε ένα όρο του ενός συνόλου µε 
κάθε ένα όρο του άλλου. Αυτό προφανώς επιφέρει στην όλη διαδικασία µια καθυστέρηση, 
που αποφεύγεται µε πράξεις συνόλων. Πιστεύουµε όµως ότι ο βαθµός σχετικότητας, όπως 
αυτός τελικά προκύπτει, µεταξύ των συνόλων (και άρα µεταξύ των χρηστών του συστήµατος) 
συµβάλλει σηµαντικά στην ποιότητα των συστάσεων που πραγµατοποιούνται από το 
σύστηµα και συγκεκριµένα από την υπηρεσία συστάσεων προς τους χρήστες. Αυτή ακριβώς 
την ποιότητα συστάσεων επιδιώκει ο αλγόριθµος που προτείνεται στα πλαίσια της 
συγκεκριµένης εργασίας και θεωρείται ότι αυτή αντισταθµίζει, µε το παραπάνω ίσως, αυτό 
το µειονέκτηµα της καθυστέρησης. Εξάλλου ακριβώς λόγω της φύσης του µηχανισµού 
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διαχείρισης κοινοτήτων χρηστών, που υλοποιεί τον αλγόριθµο και του οποίου η λειτουργία 
περιγράφεται στη συνέχεια, αυτό το κόστος σε χρονική καθυστέρηση τελικά δεν επιβαρύνει 
τη λειτουργία του συστήµατος. 

Από τα προηγούµενα καθίσταται σαφές ότι αλγόριθµος τελικά βασίζεται σε 
σχετικότητα όρων. Εποµένως αυτό που κατέχει µεγάλη σηµασία είναι πότε δύο όροι 
θεωρούνται σχετικοί και πως προκύπτει αυτή η σχετικότητα µεταξύ αυτών. Η σχετικότητα 
µεταξύ δύο όρων προκύπτει βάσει της εννοιολογικής/σηµασιολογικής σχετικότητας που υπάρχει 
µεταξύ αυτών. Για την ακρίβεια υιοθετείται ένα µοντέλο ιεραρχικής σηµασιολογικής 
σχετικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι εάν ένας όρος ανήκει σε κάποιο θεµατικό πεδίο ή εκφράζει 
µία έννοια η οποία ιεραρχικά είναι «ισοδύναµη» ή «περικλείεται» από το θεµατικό πεδίο ή 
την έννοια που εκφράζει ένας άλλος όρος, τότε αυτοί οι όροι µπορούν να θεωρηθούν 
εννοιολογικά σχετικοί. Η έννοια «ιεραρχικά ισοδύναµο» εκφράζεται µέσω των συνωνύµων 
ενός όρου ή µέσω των κοινών θεµατικών οικογενειών, ενώ η έννοια «ιεραρχικά περικλείεται» 
εκφράζεται µέσω των υπωνύµων αυτού [ως υπώνυµο ενός όρου ορίζεται ένας όρος ο οποίος 
εκφράζει κάτι πιο συγκεκριµένο]. Για να είναι εφικτή η υλοποίηση αυτής της ιεραρχικής 
εννοιολογικής/σηµασιολογικής σχετικότητας όρων, από τον µηχανισµό διαχείρισης 
κοινοτήτων που υλοποιεί τον συγκεκριµένο αλγόριθµο, χρησιµοποιείται ένα λεξιλόγιο όρων, 
το οποίο περιγράφεται παρακάτω µαζί µε τη λειτουργία του µηχανισµού αυτού. 

Να αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο ότι είναι δυνατό να επιλεχθεί και να καθοριστεί 
εάν θα εφαρµοστεί η εννοιολογική σχετικότητα όρων ή όχι. Εάν δηλαδή ο αλγόριθµος θα 
βασιστεί σε σηµασιολογική σχετικότητα όρων ή σε απλή ταυτοσηµότητα µεταξύ αυτών. 
Αυτό καθορίζεται παραµετρικά για τον αλγόριθµο κατά την εφαρµογή αυτού. Με αυτόν τον 
τρόπο ο αλγόριθµος έχει τη δυνατότητα να «δουλεύει» σε δύο καταστάσεις λειτουργίας, 
αυτή κατά την οποία βασίζεται σε εννοιολογική σχετικότητα όρων και αυτή κατά την οποία 
αυτό δεν συµβαίνει. 

Ας εξετάσουµε αυτές τις δύο καταστάσεις λειτουργίας µε ένα απλό παράδειγµα. 
Έστω τα «αντιπροσωπευτικά» σύνολα δύο χρηστών, τα οποία έχουν προκύψει, σύµφωνα µε 
τη λειτουργία του αλγορίθµου, από τα προφίλ τους και βάσει των οποίων αυτοί οι χρήστες 
θα ελεγχθούν και θα συγκριθούν (σχήµα 2.2-4). Αν εφαρµόσουµε πράξεις συνόλων επί 
αυτών τότε θα συµπεράνουµε ότι οι κοινοί όροι είναι πάρα πολύ λίγοι. Συγκεκριµένα 
υπάρχουν µόνο τρεις όροι που είναι κοινοί. Αυτό σηµαίνει πως ο χρήστης 1 είναι σχετικός 
µε το χρήστη 2 κατά 3/18 = 16,67% και ο χρήστης 2 είναι σχετικός µε τον χρήστη 1 κατά 
3/12 = 25%. Αν όµως ισχύει η σηµασιολογική σχετικότητα, τότε παρατηρούµε ότι όλοι 
σχεδόν οι όροι του συνόλου του χρήστη 2 έχουν σχετιστεί µε του όρους του συνόλου του 
χρήστη 1. Συγκεκριµένα 10 από τους 12 όρους έχουν σχετιστεί (σχήµα 2.2-5). Συνεπώς ο 
χρήστης 2 πλέον είναι σχετικός µε τον χρήστη 1 κατά 10/12 = 83,33% (από 25% πριν), 
ενώ ο χρήστης 1 είναι σχετικός µε τον χρήστη 2 κατά 9/18 = 50% (από 16,67% πριν). 
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Σχήµα 2.2-4:∆ιαδικασία σύγκρισης δύο χρηστών. Η έντονη γραµµή στη µέση περίπου διαχωρίζει τους 
«µακροπρόθεσµους» από τους «βραχυπρόθεσµους» όρους, ενώ έχουν χρωµατιστεί οι κοινοί όροι. Χωρίς 

εφαρµογή σηµασιολογικής σχετικότητας ο χρήστης 1 είναι σχετικός µε το χρήστη 2 κατά 16,67%, ενώ ο 2 µε 
τον 1 κατά 25% 

 
Σχήµα 2.2-5:Σχετικότητα των όρων των δύο συνόλων µε εφαρµογή σηµασιολογικής σχετικότητας. Η έντονη 
γραµµή στη µέση περίπου διαχωρίζει τους «µακροπρόθεσµους» από τους «βραχυπρόθεσµους» όρους. Πλέον 

ο χρήστης 1 είναι σχετικός µε το 2 κατά 50%, ενώ ο 2 µε τον κατά 83,33% 
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Απόδοση Αλγορίθµου 

Θα επιχειρήσουµε να κάνουµε µία εκτίµηση του κόστους και της απόδοσης του 
αλγορίθµου. Για να γίνει όµως αυτό θα πρέπει να κάνουµε κάποιες παραδοχές. 
Συγκεκριµένα, πρέπει να κάνουµε µία υπόθεση σε ότι αφορά το µέγεθος των προφίλ, τα 
οποία διατηρούνται στο σύστηµα. Για την ακρίβεια πρέπει να υποθέσουµε ένα µέσο όρο για 
το πλήθος των λέξεων/όρων που περιέχονται σε αυτά. Έστω λοιπόν ότι κάθε προφίλ 
περιέχει κατά µέσο όρο µ «µακροπρόθεσµους» όρους και β «βραχυπρόθεσµους» όρους, 
άρα συνολικά µ+β όρους. Έστω επίσης ότι ο αριθµός των χρηστών που έχουν εγγραφεί στο 
σύστηµα ισούται µε ν. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί προηγουµένως στη λειτουργία του αλγορίθµου, από το 
προφίλ κάθε χρήστη επιλέγονται κάποιοι όροι οι οποίοι εντάσσονται σε ένα σύνολο µε το 
οποίο ο χρήστης θα συµµετάσχει στη διαδικασία της λειτουργίας του αλγορίθµου. Αυτό το 
σύνολο περιέχει όλους τους όρους του προφίλ που χαρακτηρίζονται ως «µακροπρόθεσµοι», 
µ, καθώς και ένα ποσοστό, έστω π, των πιο σηµαντικών «βραχυπρόθεσµων» όρων του 
προφίλ. Συνεπώς τα σύνολα που δηµιουργούνται περιέχουν κατά µέσο όρο µ+β*π όρους. 
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι αρχικά γίνεται µία επιλογή όρων συνολικού 
πλήθους ν*(µ+β*π). 

Ο αλγόριθµος ελέγχει για κάθε χρήστη αυτό το σύνολο όρων που δηµιουργήθηκε 
και περιέχει κατά µέσο όρο σ=µ+β*π όρους. Για κάθε σύνολο όλοι οι όροι που 
περιέχονται σε αυτό ελέγχονται και εξετάζονται συγκρινόµενοι µε όλους τους όρους όλων 
των υπολοίπων συνόλων. Συνολικά υπάρχουν ν σύνολα. Για το πρώτο σύνολο, κάθε όρος 
που αυτό περιέχει ελέγχεται αρχικά µε όλους τους όρους του δευτέρου συνόλου. Άρα 
πραγµατοποιούνται σ*σ=σ

 

2 έλεγχοι. Στη συνέχεια ελέγχεται µε το τρίτο σύνολο, άρα 
πραγµατοποιούνται επιπλέον σ στο πλήθος έλεγχοι, όποτε συνολικά έχουµε σ2*σ=σ3 
ελέγχους. Αυτό επαναλαµβάνεται για όλα τα υπόλοιπα ν σύνολα. Κατά συνέπεια για το 
πρώτο σύνολο θα χρειασθούν συνολικά σν έλεγχοι. 

Η ίδια διαδικασία θα διεξαχθεί και για το δεύτερο σύνολο µε τη διαφορά όµως ότι 
τώρα έχουν αποµείνει ν-1 σύνολα, το πρώτο έχει ήδη ελεγχθεί µε όλα τα σύνολα οπότε δε 
συµπεριλαµβάνεται ξανά στη διαδικασία των ελέγχων. Συνεπώς θα πραγµατοποιηθούν για 
το δεύτερο σύνολο σν-1 έλεγχοι. 

Παροµοίως για το τρίτο θα διεξαχθούν σν-2 έλεγχοι, για το τέταρτο σν-3 έλεγχοι 
κ.ο.κ. Συνολικά λοιπόν θα πραγµατοποιηθούν: σν+σν-1+...+σ2 ή αλλιώς σ2+σ3+...+ σν  
έλεγχοι για να ελεγχθούν και να εξετασθούν όλα τα σύνολα. Αυτό το προηγούµενο αποτελεί 
άθροισµα γεωµετρικής προόδου και το οποίο εκφράζεται και ως: Σ=α1*(λν-1)/(λ-1), όπου 
α1 ο πρώτος όρος της γεωµετρικής προόδου, στην περίπτωση µας α1=σ

2 και λ=σ. Εποµένως 
θα πραγµατοποιηθούν τελικά Σ=σ2*(σν-1)/(σ-1) έλεγχοι. 

Αυτό προφανώς είναι της τάξης του σν+1. Συνεπώς όσον αφορά την απόδοση του 
αλγορίθµου καταλήγουµε ότι αυτή είναι: Ο(σν). Αυτό βεβαίως το κόστος είναι αρκετά 
µεγάλο και συνεπάγεται µεγάλη χρονική καθυστέρηση στη διαδικασία δηµιουργίας των 
κοινοτήτων χρηστών. Όµως αυτό προκύπτει να είναι τόσο µεγάλο επειδή ο αλγόριθµος 
χαρακτηρίζεται από εξαντλητική λειτουργία επί του συνόλου τον όρων όλων των χρηστών. 
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Εξετάζονται εξαντλητικά όλοι οι χρήστες για να εντοπισθούν αυτοί που είναι δυνατό και 
πιθανό να χαρακτηρισθούν ως σχετικοί και να ενταχθούν ως εκ τούτου στην ίδια κοινότητα. 

Εξάλλου, όπως έχει προαναφερθεί, ο αλγόριθµος αυτός υλοποιείται από τον 
µηχανισµό διαχείρισης κοινοτήτων χρηστών, που περιγράφεται στο επόµενο κεφάλαιο. Η 
φύση αυτού ακριβώς του µηχανισµού καθώς και η διαδικασία λειτουργίας του είναι τέτοια 
ώστε αυτό το κόστος σε χρονική καθυστέρηση τελικά να µην επιβαρύνει τη λειτουργία και 
απόδοση του συστήµατος. 

Συµπεράσµατα-Σχόλια Επί Του Αλγορίθµου 

Ο αλγόριθµος ο οποίος προτείνεται εξετάζει και συγκρίνει όλους τους χρήστες ενός 
συστήµατος, µε τελικό στόχο την οµαδοποίηση αυτών σε κοινότητες χρηστών. Για να το 
πετύχει αυτό εξετάζει όλα τα σύνολα όρων που έχουν δηµιουργηθεί (ένα για κάθε χρήστη). 
Με αυτόν τον αλγόριθµο είναι προφανές ότι ένας χρήστης µπορεί να ανήκει τελικά σε 
παραπάνω από µία κοινότητες. Αυτό είναι πιθανό και καθ’ όλα επιθυµητό, ιδιαίτερα για 
εκείνους τους χρήστες που έχουν πολλά ενδιαφέροντα (και κατά συνέπεια πιθανώς µεγάλα σε 
πλήθος όρων προφίλ). Από την άλλη όµως είναι πιθανό ένας χρήστης να µην ενταχθεί τελικά 
σε καµία κοινότητα. Αυτό το τελευταίο είναι πιθανό να συµβεί ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
χρηστών οι οποίοι είναι καινούριοι στο σύστηµα και ίσως δεν έχουν αξιολογήσει κάποια 
έγγραφα, ώστε να διαµορφωθεί το προφίλ τους. Το ίδιο είναι δυνατόν να συµβεί και σε 
περίπτωση κατά την οποία τα ενδιαφέροντά του δε ταιριάζουν και είναι αρκετά «ανόµοια» µε 
αυτά των υπολοίπων χρηστών. Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε πως µετά το πέρας της 
λειτουργίας του προτεινόµενου αλγορίθµου, ένας χρήστης είναι δυνατό να ανήκει σε καµία, 
σε µία ή σε περισσότερες κοινότητες. 

Με τον συγκεκριµένο αλγόριθµο είναι δυνατό και πιθανό δύο οι περισσότεροι 
χρήστες να ανήκουν οι ίδιοι σε παραπάνω από µία κοινότητες. Σε κάθε µία όµως από αυτές 
θα έχουν ενταχθεί λόγω του ενδιαφέροντός τους σε διαφορετικό θεµατικό τοµέα ή λόγω της 
σχετικότητας αυτών µε κάποιο, διαφορετικό σε κάθε κοινότητα, χρήστη. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα πιθανό να συµβεί σε περιπτώσεις που στο σύστηµα υπάρχουν αρκετοί χρήστες οι 
οποίοι τυχαίνει να έχουν αρκετά ενδιαφέροντα και κατά συνέπεια «µεγάλα» προφίλ, τα οποία 
συνεπάγονται πολλούς όρους (είτε αυτοί χαρακτηρίζονται ως «µακροπρόθεσµοι» είτε ως 
«βραχυπρόθεσµοι»). Επειδή ο αλγόριθµος εξετάζει και συγκρίνει τα σύνολα βασιζόµενος σε 
ποσοστιαία σχετικότητα, όσο περισσότερους όρους έχουν δύο σύνολα, τόσο µεγαλύτερη 
πιθανότητα έχουν να θεωρηθούν παρόµοια και µάλιστα εξεταζόµενα από διαφορετικό 
θεµατικό τοµέα, κάτι που συνεπάγεται και τη δηµιουργία πολλών κοινοτήτων χρηστών. 
Οπότε και οι αντίστοιχοι χρήστες θα ενταχθούν όλοι στις ίδιες κοινότητες. Αυτό βεβαίως 
είναι επιθυµητό να συµβαίνει γιατί µε αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς τους 
χρήστες να δέχονται συστάσεις από όλες τις κοινότητες στις οποίες ανήκουν και που 
εκφράζουν τα διάφορα ενδιαφέροντά τους. 

Με την εφαρµογή αυτού του αλγορίθµου πιστεύουµε πως η κατάταξη των χρηστών, 
που επιδιώκεται και τελικά επιτυγχάνεται, καλύπτει πλήρως τις διάφορες, ακραίες ίσως 
µερικές φορές, περιπτώσεις σχετικότητας χρηστών. ∆ηλαδή θεωρούµε πως αν δύο χρήστες 

Μεταπτυχιακή Εργασία -34- Παπαδόπουλος Γ. Νικόλαος 



Προτεινόµενος Αλγόριθµος Κατάταξης Χρηστών Σε Κοινότητες 

είναι δυνατό να χαρακτηριστούν ως «σχετικοί», από κάποια άποψη, τότε αυτό θα 
πραγµατοποιηθεί µε την εφαρµογή και εκτέλεση του αλγορίθµου. Αυτό συµβαίνει επειδή η 
σχετικότητα χρηστών βασίζεται σε σχετικότητα συνόλων που περιέχουν όρους, που 
χαρακτηρίζουν τους χρήστες. Αυτή η σχετικότητα συνόλων µε τη σειρά της βασίζεται στην 
εννοιολογική/σηµασιολογική σχετικότητα των όρων που αυτά περιέχουν. Αυτό σηµαίνει ότι 
για δύο συγκεκριµένους όρους ακόµα και αν «φαινοµενικά» δεν διαφαίνεται καµία 
σχετικότητα µεταξύ τους, σηµασιολογικά µπορεί να είναι πάρα πολύ σχετικοί και να 
εκφράζουν ακόµα και την ίδια έννοια. Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα µίας τέτοιας 
περίπτωσης µπορούν να αναφερθούν οι όροι ‘αυτοκίνητο’ και ‘µηχανοκίνητο όχηµα’. Οι 
δύο αυτοί όροι εννοιολογικά εκφράζουν το ίδιο. Για την ακρίβεια ο όρος ‘αυτοκίνητο’ 
ανήκει στα υπώνυµα του όρου ‘µηχανοκίνητο όχηµα’, αφού εκφράζει κάτι πιο συγκεκριµένο. 

Τέλος, σε ότι αφορά την απόδοση του αλγορίθµου αυτή είναι της τάξης του Ο(σν), 
όπου ν το πλήθος των χρηστών στο σύστηµα και σ το σύνολο των όρων που κατά µέσο όρο 
περιέχονται στα σύνολα που δηµιουργήθηκαν από τον αλγόριθµο (ένα για κάθε χρήστη), 
βασιζόµενος στα προφίλ των χρηστών. Αυτό συνεπάγεται µεγάλο κόστος και σαφώς επιφέρει 
χρονική καθυστέρηση στην δηµιουργία των κοινοτήτων χρηστών. Αλλά πιστεύουµε ότι αυτή 
η καθυστέρηση αντισταθµίζεται από την ποιότητα και την ταχύτητα παροχής των 
συστάσεων που παρέχονται από το σύστηµα προς τους χρήστες. Συστάσεις που τελικά 
βασίζονται στις κοινότήτες, οι οποίες προέκυψαν από την εφαρµογή και υλοποίηση του 
αλγορίθµου. Εξάλλου, ακριβώς λόγω της λειτουργίας και του τρόπου ανάπτυξης του 
µηχανισµού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή και υλοποίηση του αλγορίθµου, 
αυτή η καθυστέρηση δε γίνεται εµφανής στη λειτουργία του συστήµατος. Στο επόµενο 
κεφάλαιο ακολουθεί η περιγραφή αυτού του µηχανισµού. 
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Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Κοινοτήτων Χρηστών 
Ο αλγόριθµος κατάταξης χρηστών σε κοινότητες υλοποιείται και εφαρµόζεται στο 

σύστηµα που αναπτύχθηκε από τον συγκεκριµένο µηχανισµό διαχείρισης κοινοτήτων 
χρηστών. Αυτός ο µηχανισµός αναλαµβάνει την κατάταξη των χρηστών του συστήµατος σε 
οµάδες βάσει κοινών και παρόµοιων ενδιαφερόντων και προτιµήσεων. Αυτά τα 
ενδιαφέροντα εκφράζονται µέσω των προφίλ χρηστών, τα οποία διατηρούνται και δυναµικά 
ενηµερώνονται από το σύστηµα. 

Όπως έχει ήδη περιγραφεί, η λειτουργία του αλγορίθµου βασίζεται και στηρίζεται 
στη σχετικότητα συνόλων. Σχετικότητα συνόλων η οποία προκύπτει από την σχετικότητα 
που υπάρχει µεταξύ των όρων που αυτά περιέχουν. Για να είµαστε σε θέση να εκφράζουµε 
καλύτερα και σε µεγαλύτερο βαθµό τη σχετικότητα χρηστών, η σχετικότητα µεταξύ όρων 
προκύπτει βάσει της εννοιολογικής/σηµασιολογικής σχετικότητας που υπάρχει µεταξύ αυτών. Για 
να είναι εφικτή η υλοποίηση αυτής της εννοιολογικής/σηµασιολογικής σχετικότητας µεταξύ 
όρων, από τον µηχανισµό διαχείρισης κοινοτήτων και συγκεκριµένα από τον µηχανισµό 
σχετικότητας όρων (περιγράφεται παρακάτω) χρησιµοποιείται ένα λεξιλόγιο όρων. 

 

3.1 Λεξιλόγιο Όρων 

Τα περισσότερα συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν µηχανισµούς σύγκρισης 
µεταξύ συνόλων µε όρους/λέξεις βασίζονται σε θεωρίες και πράξεις µεταξύ συνόλων ή σε 
αναπαράσταση των όρων αυτών των συνόλων µε τη µορφή διανυσµάτων. 

Στην πρώτη περίπτωση ελέγχεται εάν ένα σύνολο αποτελεί υποσύνολο ενός άλλου. 
Εάν δηλαδή οι όροι που αυτό περιέχει περιέχονται επίσης, είτε όλοι είτε ένα µέρος αυτών, 
στο άλλο σύνολο. Αυτό όµως εκφράζει την σχετικότητα συνόλων άλλα όπως αυτή προκύπτει 
από την ταυτοσηµότητα των όρων που αυτά περιέχουν. 

Στην δεύτερη περίπτωση, όπου τα σύνολα εκφράζονται µέσω διανυσµάτων, οι 
τεχνικές σχετικότητας βασίζονται σε πράξεις διανυσµάτων. Συγκεκριµένα γίνεται εφαρµογή 
του εσωτερικού γινοµένου διανυσµάτων. Με τη χρήση του εσωτερικού γινοµένου, η 
σχετικότητα µεταξύ συνόλων ανάγεται σε σχετικότητα µεταξύ διανυσµάτων, η οποία 
προκύπτει από τη διαφορά στη «κατεύθυνση» των δύο διανυσµάτων, που στην ουσία είναι η 
γωνία που αυτά σχηµατίζουν [1,3]. Για την ακρίβεια δεδοµένων δύο διανυσµάτων, έστω ∆1 
και ∆2, η σχετικότητα µεταξύ αυτών, σύµφωνα µε τη µέθοδο του εσωτερικού γινοµένου, 
δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

 
ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ(∆1,∆2) = συν(θ) = ( ∆1 ● ∆2) / ( |∆1|1/2 x |∆2|1/2 ) 
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όπου θ η γωνία που σχηµατίζουν τα δύο διανύσµατα, ∆1 και ∆2. Οπότε η σχετικότητα 
υπολογίζεται βάσει του συνηµίτονου της γωνίας. Όσο η τιµή του συνηµίτονου πλησιάζει το 
1.0 τόσο πιο σχετικά θεωρούνται τα δύο σύνολα, τα οποία αναπαριστώνται από τα δύο 
διανύσµατα [1,3]. Όµως και σε αυτήν την περίπτωση η σχετικότητα συνόλων τελικά 
εκφράζεται συναρτήσει του πλήθους των κοινών όρων που αυτά περιέχουν (όσοι 
περισσότεροι είναι οι κοινοί όροι δύο συνόλων τόσο πιο σχετικά θεωρούνται αυτά µεταξύ 
τους). 

Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος επιδιώκει να αποφύγει αυτήν ακριβώς την προσέγγιση 
και να βασιστεί σε εννοιολογική/σηµασιολογική σχετικότητα συνόλων. Αυτή η σχετικότητα 
συνόλων προκύπτει από τη σχετικότητα που τυχόν υφίσταται µεταξύ των όρων που αυτά 
περιέχουν και όχι από την ταυτοσηµότητα µεταξύ αυτών. Για το λόγο αυτό γίνεται σύγκριση 
του κάθε όρου του ενός συνόλου µε κάθε ένα όρο του άλλου συνόλου και ελέγχεται εάν 
υφίσταται ή όχι σηµασιολογική σχετικότητα µεταξύ αυτών. 

Σε αυτό το σηµείο ίσως είναι σκόπιµο να αναφέρουµε πότε δύο όροι θεωρούνται 
σηµασιολογικά σχετικοί µεταξύ τους. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος κατάταξης χρηστών σε 
κοινότητες υποθέτει ότι δύο όροι µπορεί να θεωρηθούν σηµασιολογικά σχετικοί όταν 
συµβαίνει ένα από τα παρακάτω: 

�� και οι δύο ανήκουν στο ίδιο θεµατικό πεδίο 
�� ο ένας ανήκει στα συνώνυµα του άλλου 
�� ο ένας ανήκει στα υπώνυµα του άλλου (ως υπώνυµο ενός όρου ορίζεται ένας 

όρος ο οποίος εκφράζει κάτι πιο συγκεκριµένο) 
Για να είναι σε θέση ο αλγόριθµος (και όπως αυτός υλοποιείται από τον µηχανισµό 

διαχείρισης κοινοτήτων χρηστών) να αποφανθεί για την εννοιολογική/σηµασιολογική 
σχετικότητα δύο όρων, χρησιµοποιείται ένα λεξιλόγιο όρων, το WordNet [28]. Με τη 
βοήθεια αυτού καθίσταται δυνατό να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι για την εννοιολογική 
σχετικότητα όρων. 

Το λεξιλόγιο WordNet, δεδοµένου ενός όρου, παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης 
εκείνων των όρων που θεωρούνται, από το ίδιο βέβαια, ως συνώνυµοι ή ως υπώνυµοι ή ότι 
ανήκουν στην ίδια θεµατική οικογένεια όρων µε τον δεδοµένο όρο. Οπότε µε τη χρήση 
αυτού του λεξιλογίου ο αλγόριθµος και για την ακρίβεια ο µηχανισµός σχετικότητας έχει τη 
δυνατότητα να εντοπίζει και κατόπιν να διεξάγει τους απαραίτητους ελέγχους µεταξύ όλων 
εκείνων των όρων που ανήκουν στην ίδια θεµατική οικογένεια, στα συνώνυµα καθώς και στα 
υπώνυµα ενός συγκεκριµένου όρου. 

 

3.2 Μηχανισµός Σχετικότητας Όρων 

Ο µηχανισµός σχετικότητας όρων είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή των 
απαραίτητων ελέγχων ώστε να αποφανθεί η σχετικότητα ή όχι δύο όρων. 

Συγκεκριµένα, δεδοµένου δύο όρων, έστω Τ1 και Τ2, η λειτουργία του µηχανισµού 
αυτού έχει ως εξής. Αρχικά εξετάζει τον Τ1 και συλλέγει όλους εκείνους τους όρους, όπως 
αυτοί παρέχονται από το λεξιλόγιο, οι οποίοι ανήκουν στις τρεις προαναφερθείσες 
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κατηγορίες σχετικότητας (ίδια θεµατική οικογένεια, συνώνυµα, υπώνυµα). Κατόπιν τους 
εντάσσει όλους αυτούς σε ένα σύνολο. Συνεπώς αυτό το σύνολο περιέχει όλους τους 
πιθανούς σχετικούς εννοιολογικά όρους µε τον όρο Τ1. Στη συνέχεια πραγµατοποιεί το ίδιο 
και για τον όρο Τ2. Οπότε στο τέλος έχουν δηµιουργηθεί δύο σύνολα µε πιθανούς 
σχετικούς όρους, ένα για κάθε όρο. 

Κατόπιν ο συγκεκριµένος µηχανισµός ελέγχει και εξετάζει αυτά τα δύο σύνολα που 
δηµιουργήθηκαν. Σε αυτά τα σύνολα εφαρµόζονται πράξεις συνόλων. Για την ακρίβεια 
εξετάζεται εάν τα δύο σύνολα περιέχουν έστω και έναν κοινό όρο. Για να γίνει αυτό 
εξετάζεται η τοµή των δύο συνόλων. Σε περίπτωση που η τοµή είναι το κενό σύνολο αυτό 
σηµαίνει πως τα δύο σύνολα, που έχουν δηµιουργηθεί και έχουν τους σχετικούς όρους για 
τους δύο δοθέντες όρους Τ1 και Τ2, δεν έχουν κανέναν κοινό όρο. Κατά συνέπεια και οι 
δύο όροι Τ1 και Τ2 δεν έχουν κανένα κοινό σχετικό, εννοιολογικά πάντα, όρο. Οπότε οι 
δύο αυτοί όροι δεν χαρακτηρίζονται ως εννοιολογικά/σηµασιολογικά σχετικοί. 

Στην αντίθετη περίπτωση κατά την οποία η τοµή των δύο συνόλων δεν είναι το 
κοινό σύνολο, αυτό προφανώς σηµαίνει ότι υπάρχουν κοινοί εννοιολογικά σχετικοί όροι 
µεταξύ των όρων Τ1 και Τ2. Ως εκ τούτου, οι όροι αυτοί µπορούν να χαρακτηριστούν ως 
εννοιολογικά/σηµασιολογικά σχετικοί µεταξύ τους (σχήµα 3.2-1 και σχήµα 3.2-2). 

 
Σχήµα 3.2-1:Ο µηχανισµός σχετικότητας όρων σε ψευδοκώδικας  

 
Σχήµα 3.2-2:Σχηµατική αναπαράσταση του µηχανισµού σχετικότητας όρων 

 
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι ο συγκεκριµένος µηχανισµός ελέγχει την 

σχετικότητα δύο όρων. Αυτό γίνεται βάσει της εννοιολογικής/σηµασιολογικής σχετικότητας 
που ίσως υφίσταται µεταξύ των όρων αυτών και η οποία ελέγχεται µε τη βοήθεια ενός 
λεξιλογίου όρων, του WordNet. 

Μεταπτυχιακή Εργασία -39- Παπαδόπουλος Γ. Νικόλαος 



Κεφάλαιο 3 

 

3.3 Λειτουργία Μηχανισµού ∆ιαχείρισης Κοινοτήτων Χρηστών 

Ο προηγούµενος µηχανισµός σχετικότητας όρων αποτελεί το κύριο δοµικό µέρος 
του µηχανισµού διαχείρισης κοινοτήτων χρηστών. Αυτό συµβαίνει επειδή µε την εφαρµογή 
και χρήση του µηχανισµού σχετικότητας ελέγχεται εάν υφίσταται εννοιολογική σχετικότητα 
δύο όρων. Αυτή η σχετικότητα είναι απαραίτητη στον συγκεκριµένο µηχανισµό και 
συµβάλλει στον εντοπισµό των κοινών και «σχετικών» χρηστών. 

Ο µηχανισµός διαχείρισης κοινοτήτων χρηστών βασίζεται στο σύνολο των προφίλ 
που υπάρχουν και διατηρούνται στο σύστηµα. Βασιζόµενος σε αυτά τα προφίλ διεξάγει τη 
λειτουργία του, στόχος της οποίας είναι η υλοποίηση και εφαρµογή του προτεινόµενου 
αλγορίθµου. Μετά το πέρας της λειτουργίας του µηχανισµού θα έχουν δηµιουργηθεί στο 
σύστηµα οι κοινότητες «σχετικών» και «παρόµοιων» χρηστών, σε ότι αφορά βέβαια τα 
ενδιαφέροντά τους. Σε αυτές τις κοινότητες θα στηριχθεί ο µηχανισµός συστάσεων, που 
ενεργοποιείται από την υπηρεσία συστάσεων, για να παρέχει εκείνα τα έγγραφα που 
θεωρείται ότι ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη. 

Ο συγκεκριµένος µηχανισµός αναπτύχθηκε έτσι ώστε η εκτέλεση και εφαρµογή 
αυτού να είναι δυνατή µόνο από τον διαχειριστή, που θα πρέπει να υπάρχει για το σύστηµα. 
Αυτό σηµαίνει πως ο µηχανισµός θα µπορεί να τίθεται σε λειτουργία µόνο από τον 
εκάστοτε διαχειριστή του συστήµατος. Θεωρούµε και προτείνουµε η εκτέλεση αυτού του 
µηχανισµού να πραγµατοποιείται σε περιόδους κατά τις οποίες δεν υπάρχει πολλή «κίνηση» 
στο σύστηµα. Εναλλακτικά και δεδοµένου ότι το σύστηµα φυλάσσει όλα τα δεδοµένα του σε 
βάση δεδοµένων, προτείνουµε η εκτέλεση αυτού να γίνεται πάνω σε ένα αντίγραφο της 
βάσης δεδοµένων, ώστε να µην επηρεάζεται η λειτουργία του συστήµατος κατά την 
εκτέλεση του µηχανισµού αυτού. Αυτό το αντίγραφό είναι εφικτό να υπάρχει και δεν 
επιβαρύνει το σύστηµα µε επιπλέον απαιτήσεις σε αποθηκευτικό χώρο. Αυτό ισχύει κυρίως 
λόγω της φύσης των δεδοµένων που τελικά αποθηκεύονται στη βάση (π.χ. ονόµατα 
χρηστών, έγγραφα, κοινότητες). Επίσης, θα µπορούσε ο διαχειριστής του συστήµατος να 
εφαρµόζει τον µηχανισµό ανά κάποιο χρονικό διάστηµα. Αυτό το τελευταίο είναι ανάλογο 
και εξαρτάται κυρίως από το πόσο χρονικό διάστηµα κρίνεται ότι είναι αρκετό να 
µεσολαβήσει ώστε να υπάρξει µία τέτοια µεταβολή στα προφίλ των χρηστών που να καθιστά 
αναγκαία και χρήσιµη την επαναδηµιουργία των κοινοτήτων χρηστών. 

Ο διαχειριστής του συστήµατος έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει τον 
συγκεκριµένο µηχανισµό είτε από τη γραµµή εντολών (command line) του περιβάλλοντος 
στο οποίο έχει ενεργοποιηθεί και «τρέχει» το σύστηµα, είτε από τη ειδική διεπιφάνεια 
χρήσης που έχει αναπτυχθεί για αυτόν το λόγο. Βέβαια είναι επίσης δυνατόν να αναπτυχθεί 
και ένας αυτοµατοποιηµένος τρόπος εκτέλεσης αυτού. Είναι δηλαδή δυνατόν να αναπτυχθεί 
ένας µηχανισµός ο οποίος αυτόµατα, ανά κάποιο καθορισµένο χρονικό διάστηµα και 
δεδοµένων των διαφόρων παραµέτρων του αλγορίθµου, θα ενεργοποιεί τον µηχανισµό 
διαχείρισης κοινοτήτων χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο θα προκύπτουν οι νέες κοινότητες 
χρηστών του συστήµατος χωρίς να χρειάζεται η επέµβαση του διαχειριστή. 
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3.4 ∆ιεπιφάνεια Χρήσης Του ∆ιαχειριστή 

Μέσα από αυτήν τη διεπιφάνεια ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να 
ενεργοποιήσει τον συγκεκριµένο µηχανισµό, καθορίζοντας µάλιστα και τις διάφορες 
παραµέτρους που επιδέχεται ο αλγόριθµος, σε σχέση µε τα ποσοστά επιλογής όρων και 
σχετικότητας όρων (βλ. παράγραφο 2.2, περί ‘Λειτουργίας Αλγορίθµου’ και περί ‘Σύγκρισης 
Και «Σχετικότητας» Χρηστών’). Επίσης µέσα από αυτήν την διεπιφάνεια χρήσης ο 
διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα σε ένα προκαθορισµένο, αλλά 
επεκτάσιµο, σύνολο ενεργειών που αφορούν το σύστηµα. 

Καταρχάς έχει αναπτυχθεί µία ειδική φόρµα εισαγωγής για τον διαχειριστή (σχήµα 
3.4-1). Σε αυτήν πρέπει ο διαχειριστής να συµπληρώσει τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης 
για να εισαχθεί κατόπιν σε ένα περιβάλλον στο οποίο µπορεί να επιλέξει µεταξύ των 
διαφόρων ενεργειών (σχήµα 3.4-2 και σχήµα 3.4-3). 

 
Σχήµα 3.4-1:Εδική φόρµα εισαγωγής για τον διαχειριστή του συστήµατος. Σε αυτήν πρέπει να συµπληρωθεί ο 

προσωπικός κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή 
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Σχήµα 3.4-2:Περιβάλλον στο οποίο µεταφέρεται ο διαχειριστής κατά την επιτυχή εισαγωγή 

 
Σχήµα 3.4-3:∆υνατότητα επιλογής µεταξύ διαφόρων ενεργειών του συστήµατος για τον διαχειριστή 
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Οι ενέργειες µεταξύ των οποίων µπορεί να επιλέξει ο διαχειριστής (προς το παρόν) 

είναι οι εξής: 

3.4.1 Επαναδηµιουργία Των Κοινοτήτων (Update The Communities) 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής επιλέξει να επαναδηµιουργήσει τις 
κοινότητες, στην ουσία επιλέγει να ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός διαχείρισης κοινοτήτων 
χρηστών. Αφού επιλέξει λοιπόν την συγκεκριµένη επιλογή, µεταφέρεται σε µία φόρµα, όπου 
πρέπει να καθορίσει τις παραµέτρους του αλγορίθµου, όσον αφορά το ποσοστό επιλογής 
όρων, το ποσοστό σχετικότητας όρων καθώς και το αν θα εφαρµοστεί η σηµασιολογική 
σχετικότητα µεταξύ των όρων (σχήµα 3.4-4). 

Μέσα από την διεπιφάνεια χρήσης και µετά το πέρας της εκτέλεσης του 
µηχανισµού, παρουσιάζεται προς το διαχειριστή, µέσα από µία δυναµικά δηµιουργούµενη 
σελίδα, µήνυµα επιτυχίας ή όχι αυτού. Στην πρώτη περίπτωση παρουσιάζεται και ο 
συνολικός χρόνος, σε δευτερόλεπτα, που διάρκεσε η εκτέλεση του µηχανισµού διαχείρισης 
κοινοτήτων (σχήµα 3.4-5). 

 
Σχήµα 3.4-4:Αφού επιλέξει την ενεργοποίηση του µηχανισµού κοινοτήτων χρηστών, ο διαχειριστής πρέπει να 

καθορίσει τις παραµέτρους του αλγορίθµου 
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Σχήµα 3.4-5:Σε περίπτωση επιτυχούς λειτουργίας του µηχανισµού διαχείρισης κοινοτήτων παρουσιάζεται 

αντίστοιχο µήνυµα, όπου παρουσιάζεται και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης. 

 

3.4.2 Παρουσίαση Των Κοινοτήτων Και Της Κατανοµής Των Χρηστών 

Σε Αυτές (See The Communities And The User In Each One Of 

Them) 

Με αυτήν την επιλογή ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει, πάλι µέσα από µία 
δυναµικά δηµιουργούµενη σελίδα, τις κοινότητες που υπάρχουν στο σύστηµα. Κοινότητες 
οι οποίες δηµιουργήθηκαν από τον µηχανισµό διαχείρισης κοινοτήτων χρηστών. Αυτές 
µπορεί να προέκυψαν από παλαιότερη ενεργοποίηση του µηχανισµού ή µπορεί ο 
διαχειριστής να επιθυµεί να δει τις κοινότητες που µόλις δηµιουργήθηκαν, σε περίπτωση 
που αµέσως πριν είχε επιλέξει την ενεργοποίηση του µηχανισµού (σχήµα 3.4-6). 

3.4.3 Παρουσίαση Όλων Των Χρηστών Του Συστήµατος (See All The 

Users In The System) 

Επιλέγοντας αυτήν την ενέργεια ο διαχειριστής του συστήµατος έχει τη δυνατότητα 
να «παρατηρεί» και να βλέπει τους χρήστες του συστήµατος. Έτσι κατόπιν επιλογής αυτής 
της ενέργειας παρουσιάζεται προς αυτόν, µέσα πάντα από µία δυναµικά δηµιουργούµενη 
σελίδα, ένας πίνακας µε όλους τους χρήστες που έχουν εγγραφεί στο σύστηµα. Κάθε 
γραµµή του πίνακα αντιστοιχεί και σε ένα χρήστη (και ο ίδιος ο διαχειριστής αποτελεί 
προφανώς χρήστη του συστήµατος) (σχήµα 3.4-7). 
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Σχήµα 3.4-6:Παρουσίαση των διαφόρων κοινοτήτων στο σύστηµα. Παρουσιάζεται και η κατανοµή των 

χρηστών σε κάθε κοινότητα (κάθε γραµµή αντιστοιχεί και σε µία κοινότητα) 

 
Σχήµα 3.4-7:Παρουσίαση των χρηστών του συστήµατος (κάθε γραµµή του πίνακα αντιστοιχεί σε ένα χρήστη) 
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3.4.4 Παρουσίαση Των Κοινοτήτων Στις Οποίες Ανήκει Ένας Χρήστης 

(See The Communities A Particular User Belongs To) 

Με αυτήν την επιλογή ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει σε ποιες κοινότητες 
έχει ενταχθεί από τον µηχανισµό διαχείρισης κοινοτήτων ένας συγκεκριµένος χρήστης. 
Μόλις επιλεχθεί αυτή η ενέργεια ο διαχειριστής µεταφέρεται σε µία άλλη φόρµα όπου και 
θα πρέπει να καθορίσει το όνοµα του χρήστη για τον οποίο επιθυµεί να δει τις κοινότητες 
οπού αυτός ανήκει (σχήµα 3.4-8). 

Μόλις καθοριστεί το όνοµα του χρήστη παρουσιάζονται προς τον διαχειριστή του 
συστήµατος, µέσα από µία δυναµικά και πάλι δηµιουργούµενη σελίδα, οι διάφορες 
κοινότητες καθώς και η κατανοµή των χρηστών σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο ο 
διαχειριστής του συστήµατος έχει τη δυνατότητα να βλέπει και ποιοι άλλοι χρήστες ανήκουν 
στην ίδια κοινότητα µε ένα συγκεκριµένο χρήστη (σχήµα 3.4-9). 

 
Σχήµα 3.4-8:Φόρµα καθορισµού του χρήστη για τον οποίο ο διαχειριστής επέλεξε να δει τις κοινότητες στις 

οποίες αυτός ανήκει (θα παρουσιαστεί και η κατανοµή χρηστών µέσα σε αυτές) 
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Σχήµα 3.4-9:Παρουσίαση των κοινοτήτων στις οποίες ανήκει ένας συγκεκριµένος χρήστης. Επίσης 

παρουσιάζεται και η κατανοµή των χρηστών σε αυτές (κάθε γραµµή του πίνακα αντιστοιχεί σε µία από αυτές 
τις κοινότητες). 

3.4.5 Παρουσίαση Του Προφίλ Ενός Χρήστη (See The Profile Of A 

Particular User) 

Επιλέγοντας αυτήν την ενέργεια ο διαχειριστής µπορεί να δει το προφίλ ενός 
συγκεκριµένου χρήστη. Και σε αυτήν την περίπτωση παρουσιάζεται αρχικά µία φόρµα στην 
οποία πρέπει να καθοριστεί το όνοµα του χρήστη του οποίου το προφίλ επιθυµεί να δει ο 
διαχειριστής (σχήµα 3.4-10). 
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Σχήµα 3.4-10:Φόρµα καθορισµού του χρήστη για τον οποίο ο διαχειριστής επέλεξε να δει το προφίλ, το 

οποίο υπάρχει και διατηρείται για αυτόν στο σύστηµα 

 
Μόλις ο διαχειριστής καθορίσει το όνοµα και αποστείλει την αίτηση, θα 

παρουσιαστούν σε αυτόν, µέσα πάλι από µία δυναµικά δηµιουργούµενη σελίδα, οι όροι οι 
οποίοι περιέχονται στο προφίλ του συγκεκριµένου χρήστη. Οι όροι διαχωρίζονται ανάλογα 
µε το χαρακτηρισµό που αυτοί έχουν, σε «µακροπρόθεσµους» («LONG-TERM») και σε 
«βραχυπρόθεσµους» («SHORT-TERM»). Επίσης για κάθε όρο παρουσιάζεται και το βάρος 
που αυτός έχει. Με αυτό τον τρόπο ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να βλέπει πλήρως και 
αναλυτικά τους όρους που περιέχονται στο προφίλ ενός συγκεκριµένου χρήστη. 

Ακολουθούν σχήµατα παρουσίασης των όρων που περιέχονται στα προφίλ δύο 
διαφορετικών χρηστών. Ο πρώτος από αυτούς έχει στο προφίλ του µόνο 
«µακροπρόθεσµους» όρους, ενώ ο δεύτερος χρήστης έχει και «βραχυπρόθεσµους» (σχήµα 
3.4-11 και σχήµα 3.4-12). 
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Σχήµα 3.4-11:Παρουσίαση των όρων του προφίλ ενός χρήστη (το προφίλ του περιέχει µόνο 

«βραχυπρόθεσµους» όρους) 

 
Σχήµα 3.4-12:Παρουσίαση των όρων του προφίλ ενός χρήστη (το προφίλ του περιέχει και 

«βραχυπρόθεσµους» και «µακροπρόθεσµους» όρους) 
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3.5 Σύγκριση Σηµασιολογικής Σχετικότητας Όρων Και 

Ταυτοσηµότητας Όρων 

Θα επιχειρήσουµε σε αυτό το σηµείο να κάνουµε µία σύγκριση της τεχνικής που 
προτείνεται (που βασίζεται σε εννοιολογική/σηµασιολογική σχετικότητα όρων) µε αυτήν 
που βασίζεται σε απλή ταυτοσηµότητα όρων. Αυτή τη σύγκριση θα τη διεξάγουµε και θα 
την µελετήσουµε µέσα από δύο παραδείγµατα λειτουργίας του µηχανισµού διαχείρισης 
κοινοτήτων. Και στα δύο παραδείγµατα ο µηχανισµός εφαρµόζεται για τους ίδιους χρήστες 
και µε τα ίδια ποσοστά σχετικότητας και επιλογής όρων. Το µόνο που αλλάζει είναι η 
παράµετρος που καθορίζει την εφαρµογή ή όχι της σηµασιολογικής σχετικότητας όρων. 
Στο πρώτο παράδειγµα οι κοινότητες χρηστών  προκύπτουν χωρίς να εφαρµόζεται η 
σηµασιολογική σχετικότητα όρων ενώ στο δεύτερο συµβαίνει το αντίθετο. 

Στο σχήµα 3.5-1 παρουσιάζονται οι κοινότητες που δηµιουργήθηκαν από την 
εφαρµογή του αλγορίθµου, όπου η σχετικότητα µεταξύ όρων (άρα και µεταξύ των χρηστών) 
καθορίστηκε χωρίς να ισχύει η εννοιολογική/σηµασιολογική σχετικότητα όρων. 
Παρατηρούµε ότι έχουν δηµιουργηθεί µόνο δύο κοινότητες και στο σχήµα φαίνεται και η 
κατανοµή των χρηστών µέσα σε αυτές. 

 
Σχήµα 3.5-1:Κοινότητες όπως προέκυψαν από εφαρµογή του αλγορίθµου χωρίς να εφαρµόζεται η 

σηµασιολογική σχετικότητα όρων 

 
Στο επόµενο σχήµα (σχήµα 3.5-2) παρουσιάζονται οι κοινότητες οι οποίες 

προέκυψαν από την εκτέλεση του µηχανισµού διαχείρισης κοινοτήτων, µε ενεργοποιηµένη 
όµως την εφαρµογή της σηµασιολογικής σχετικότητας όρων. Σε αντίθεση µε την 
προηγούµενη περίπτωση, τώρα έχουν δηµιουργηθεί σαφώς περισσότερες κοινότητες 
χρηστών. Το σηµαντικότερος όµως είναι ότι επιπλέον υπάρχει και µεγαλύτερη κατανοµή 
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χρηστών µέσα σε αυτές. Αυτό σηµαίνει ότι περισσότεροι χρήστες θεωρήθηκαν σχετικοί 
µεταξύ τους και εντάχθηκαν σε ίδιες κοινότητες. Μάλιστα στην προηγούµενη περίπτωση 
συµπεριλήφθησαν πολύ λίγοι χρήστες του συστήµατος στις κοινότητες που 
δηµιουργήθηκαν. Για την ακρίβεια µόλις το 60% περίπου των χρηστών τελικά εντάχθηκε σε 
κάποια από τις κοινότητες. Αντιθέτως, τώρα έχουν συµπεριληφθεί σχεδόν όλοι οι χρήστες, 
το 88% περίπου εξ’ αυτών έχει ενταχθεί σε κάποια κοινότητα. Οπότε οι κοινότητες που 
δηµιουργήθηκαν σε αυτή την περίπτωση, προφανώς καλύπτουν καλύτερα τη σχετικότητα 
µεταξύ των χρηστών. 

Επειδή ο µηχανισµός συστάσεων βασίζεται σε αυτές ακριβώς τις κοινότητες, σε 
αυτήν την περίπτωση το σύστηµα θα παρέχει σαφώς καλύτερη ποιότητα συστάσεων προς 
τους χρήστες. Μία ποιότητα η οποία εκφράζεται και ποσοτικά ως προς τον αριθµό των 
χρηστών. ∆ηλαδή, πλέον µεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών θα έχει την δυνατότητα να 
λαµβάνει συστάσεις. Αυτή ακριβώς η ποιότητα, την οποία καταφέρνει τελικά να διαθέτει το 
σύστηµα και συγκεκριµένα η υπηρεσία συστάσεων, θεωρούµε ότι αντισταθµίζει το κόστος 
του χρόνου εκτέλεσης. Ένα κόστος το οποίο απαιτείται στην περίπτωση που εφαρµόζεται 
σηµασιολογική σχετικότητα µεταξύ των όρων. 

Ενδεικτικά βέβαια να αναφέρουµε και τους αντίστοιχους σε κάθε περίπτωση 
χρόνους εκτέλεσης. Στην πρώτη περίπτωση ο χρόνος εκτέλεσης του µηχανισµού ήταν µόλις 
5 δευτερόλεπτα. Αντιθέτως στην δεύτερη περίπτωση, όπου εφαρµόστηκε σηµασιολογική 
σχετικότητα µεταξύ των όρων, ο χρόνος ήταν κατά πολύ µεγαλύτερος. Συγκεκριµένα η 
λειτουργία του µηχανισµού είχε συνολική διάρκεια 216 δευτερόλεπτα, περίπου 3,5 λεπτά. 

 
Σχήµα 3.5-2:Κοινότητες όπως προέκυψαν από εφαρµογή του αλγορίθµου µε εφαρµογή της σηµασιολογικής 

σχετικότητας όρων 
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3.6 Πειραµατικά Αποτελέσµατα 

Σε αυτό το σηµείο θα παραθέσουµε κάποια πειραµατικά αποτελέσµατα, τα οποία 
προέκυψαν από διάφορες εκτελέσεις του µηχανισµού. Αυτό έγινε για να αποκτήσουµε µία 
αίσθηση του χρόνου εκτέλεσης που απαιτείται για τον µηχανισµό, σε σχέση µε τον αριθµό 
χρηστών. Έτσι στις διάφορες εκτελέσεις του µηχανισµού διατηρήσαµε ίδιες τις 
παραµέτρους του αλγορίθµου, δηλαδή το ποσοστό επιλογής «βραχυπρόθεσµων» όρων και 
το ποσοστό σχετικότητας χρηστών. Συγκεκριµένα το πρώτο ισούται µε 20% και το δεύτερο 
µε 30%. Κατόπιν πειραµατικών δοκιµών καταλήξαµε στα συγκεκριµένα ποσοστά. 
Συγκεκριµένα έχουµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι όσο µεγαλύτερα είναι τα προφίλ των 
χρηστών, τόσο µεγαλύτερο θα πρέπει να είναι το ποσοστό σχετικότητας χρηστών (από 
20%-40% ανάλογα, ίσως και λίγο παραπάνω ορισµένες φορές). Επίσης υποθέσαµε ότι τα 
σύνολα που προκύπτουν από την εφαρµογή του αλγορίθµου περιέχουν κατά µέσο όρο 60 
όρους. Τα σύνολα αυτά δεν είναι τα προφίλ των χρηστών αλλά εκείνα τα σύνολα που 
προκύπτουν κατόπιν επιλογής κάποιων όρων από το προφίλ του κάθε χρήστη (βλ. 
παράγραφο 2.2 περί ‘Λειτουργίας Του Αλγορίθµου’). Αυτό που άλλαζε σε κάθε εκτέλεση 
είναι ο αριθµός των χρηστών του συστήµατος. 

Από την παράγραφο περί απόδοσης του αλγορίθµου (παράγραφος 2.2) καταλήξαµε 
ότι η απόδοση είναι της τάξης του Ο(σν), όπου ν ο αριθµός των χρηστών και σ ο µέσος 
αριθµός όρος στα σύνολα που δηµιουργήθηκαν από τον αλγόριθµο. Αυτό σηµαίνει ότι η 
προσθήκη ενός χρήστη επηρεάζει εκθετικά την απόδοση του αλγορίθµου αυξάνοντάς την. 

Στο παρακάτω σχήµα (σχήµα 3.6-1) φαίνεται η γραφική παράσταση του χρόνου 
εκτέλεσης σε σχέση µε τον αριθµό των χρηστών στο σύστηµα. Παρατηρούµε ότι όσο 
αυξάνει ο αριθµός των χρηστών τόσο αυξάνει και ο χρόνος εκτέλεσης του µηχανισµού, ο 
οποίος υλοποιεί τον αλγόριθµο. 

 
Σχήµα 3.6-1:Χρόνος εκτέλεσης (κάθετος άξονας) συναρτήσει του αριθµού των χρηστών που υπάρχουν στο 

σύστηµα (οριζόντιος άξονας) 
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Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Κοινοτήτων Χρηστών 

 
 
Παρατηρούµε ότι σε κάποιο σηµείο (εκτέλεση για εννέα χρήστες) ο χρόνος 

εκτέλεσης µειώνεται αισθητά. Μάλιστα, ενώ προστίθεται ακόµα ένας χρήστης στο σύστηµα, 
ο χρόνος εκτέλεσης µειώνεται στο µισό περίπου από ότι στην προηγούµενη εκτέλεση, µε 
ένα χρήστη λιγότερο. Αυτό προκαλεί αρκετό ενδιαφέρον και θα επιχειρήσουµε να το 
εξηγήσουµε. Σύµφωνα λοιπόν µε τη λειτουργία του αλγορίθµου, εξετάζεται ο κάθε χρήστης 
µε όλους τους υπόλοιπους. ∆ηλαδή, αρχικά ο πρώτος χρήστης µε όλους του υπόλοιπους, 
στη συνέχεια ο δεύτερος µε όλους τους εναποµείναντες (εάν εξαιρεθεί ο πρώτος) κ.ο.κ. Αν 
βρεθούν δύο οι παραπάνω σχετικοί χρήστες τότε αυτοί εντάσσονται στην ίδια κοινότητα. 
Με αυτόν τον τρόπο όµως αν ο πρώτος, για παράδειγµα, χρήστης έχει πολύ ποικιλόµορφο 
προφίλ, ώστε να καλύπτει µεγάλο φάσµα ενδιαφερόντων, τότε υπάρχει µεγάλη πιθανότητα 
να είναι σχετικός µε πολλούς χρήστες. Έτσι πολλοί χρήστες θα θεωρηθούν σχετικοί µε τον 
πρώτο χρήστη και θα ενταχθούν όλοι στην ίδια κοινότητα, µαζί φυσικά και ο πρώτος. Άρα 
τελικά θα δηµιουργηθεί µία κοινότητα µε αρκετούς χρήστες. Αυτό έχει ως άµεσο 
αποτέλεσµα αυτοί οι χρήστες, που ανήκουν σε αυτήν την κοινότητα, να µην χρειάζεται να 
εξετασθούν και να ελεγχθούν ως προς τη σχετικότητά τους, γιατί είναι ήδη στην ίδια 
κοινότητα. Στην ουσία όλοι έχουν θεωρηθεί σχετικοί µε τον πρώτο και έµµεσα-µεταβατικά 
και µεταξύ τους. Οπότε στην συνέχεια όλοι αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εκτέλεση 
του αλγορίθµου. Αυτό έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την αισθητή µείωση του αριθµού των 
χρηστών που πρέπει επιπλέον να εξετασθούν και συνεπώς και την αισθητή µείωση του 
χρόνου εκτέλεσης του µηχανισµού. 

Από την προηγούµενη ανάλυση προκύπτει µία µεθοδολογία σύµφωνα µε την οποία 
ίσως επιτυγχάνεται µείωση του απαιτούµενου χρόνου εκτέλεσης. Συγκεκριµένα, εάν ο 
αλγόριθµος, πριν εφαρµοστεί, ταξινοµεί τους χρήστες ως προς το πλήθος των όρων που 
περιέχονται στο προφίλ τους, τότε πιθανώς θα παρουσιάζεται το προηγούµενο φαινόµενο. 
Αυτό δηλαδή κατά το οποίο χρήστες µε ποικιλόµορφα προφίλ ελέγχονται αρχικά. Αυτό 
ισχύει επειδή ένα προφίλ µε πολλούς όρους, κατά πάσα πιθανότατα καλύπτει ένα µεγάλο 
πλήθος θεµάτων και ενδιαφερόντων. Οπότε αν οι χρήστες µε τα µεγάλα προφίλ εξετάζονται 
αρχικά, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα αρκετοί από τους υπόλοιπους χρήστες του συστήµατος 
να θεωρηθούν σχετικοί µε αυτούς και να ενταχθούν ως εκ τούτου στην ίδια κοινότητα. 
Συνεπώς δε θα είναι απαραίτητο να εξετασθούν στη συνέχεια. Επειδή το χρονικό κόστος 
εκτέλεσης προκύπτει συναρτήσει του πλήθους των χρηστών, όσοι λιγότεροι χρήστες 
αποµένουν προς εξέταση και σύγκριση, τόσο περισσότερο µειώνεται ο χρόνος εκτέλεσης 
του µηχανισµού διαχείρισης κοινοτήτων. 

Στο επόµενο σχήµα (σχήµα 3.6-2) φαίνεται η προηγούµενη γραφική παράσταση σε 
αντιπαράθεση όµως µε µία άλλη. Η νέα γραφική παράσταση δηλώνει τον χρόνο εκτέλεσης 
του µηχανισµού όπως προκύπτει από την εφαρµογή αυτού για διάφορους χρήστες, αλλά µε 
διπλασιασµό, σε σχέση µε την προηγούµενη σειρά µετρήσεων, του πλήθους των όρων που 
περιέχονται στο προφίλ του καθενός. Για την ακρίβεια διπλασιάζεται ο αριθµός των 
«µακροπρόθεσµων» όρων και κατά συνέπεια και τα σύνολα που προκύπτουν από τον 
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αλγόριθµο, σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής κάποιων όρων από το προφίλ του κάθε 
χρήστη (βλ. παράγραφο 2.2 περί ‘Λειτουργίας Του Αλγορίθµου’). Οι χρόνοι εκτέλεσης είναι 
προφανώς µεγαλύτεροι, αλλά αυτό που είναι άξιο παρατηρήσεως και σχολιασµού είναι το 
γεγονός ότι τώρα παρατηρείται πιο συχνά το φαινόµενο, που περιγράφηκε πριν, περί 
µείωσης του χρόνου εκτέλεσης ενώ αυξάνει ο αριθµός των χρηστών. Αυτό είναι καθ΄ όλα 
αναµενόµενο, αφού τώρα οι χρήστες έχουν σχεδόν διπλάσιο προφίλ, άρα και µεγαλύτερο 
εύρος ενδιαφερόντων. Οπότε, σύµφωνα και µε την ανάλυση πριν, είναι πιο πιθανό 
περισσότεροι χρήστες να θεωρηθούν «νωρίς», κατά τη λειτουργία του αλγορίθµου, ως 
σχετικοί, να ενταχθούν κατά συνέπεια στην ίδια κοινότητα και να µην ελεγχθούν ως εκ 
τούτου στη συνέχεια. 

 
Σχήµα 3.6-2:Χρόνοι εκτέλεσης (κάθετος άξονας) για διαφορετικά προφίλ συναρτήσει του αριθµού των 

χρηστών στο σύστηµα (οριζόντιος άξονας) 
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4.1 Γενική Περιγραφή Συστήµατος 

Στόχο της συγκεκριµένης εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός συστήµατος παροχής 
προσαρµοζόµενων στη συµπεριφορά του χρήστη και βασιζόµενων στην δυναµική 
διαχείριση κοινοτήτων χρηστών υπηρεσιών συστάσεων. Επίσης στα πλαίσια της 
συγκεκριµένης εργασίας αναπτύχθηκε και προτείνεται ο προαναφερθέν αλγόριθµος για την 
δυναµική διαχείριση κοινοτήτων χρηστών, βάσει συνόλων λέξεων/όρων που χαρακτηρίζουν 
τα ενδιαφέροντα των χρηστών (user profile). 

Για να µπορέσουµε όµως να εφαρµόσουµε τον αλγόριθµο διαχείρισης κοινοτήτων 
χρηστών και για να έχει και πρακτική υπόσταση ο προτεινόµενος αλγόριθµος συστάσεων, 
επεκτείναµε τις υπηρεσίες του συστήµατος. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής 
(register) και κατόπιν απλής εισαγωγής (login) στο σύστηµα χρηστών που επιθυµούν να 
χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες του. Ακόµη παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης σε 
ψηφιακές βιβλιοθήκες, που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο Z39.50 [29,30] και διαθέτουν τα 
δεδοµένα τους µέσω εξυπηρετητών Z39.50. Με αυτό τον τρόπο ο κάθε χρήστης του 
συστήµατος µπορεί να κάνει αναζητήσεις και να συλλέγει τα αποτελέσµατα των 
αναζητήσεων. Αυτά τα αποτελέσµατα τώρα έχει τη δυνατότητα να τα αποθηκεύει (σε 
προσωπικό από το σύστηµα για αυτόν χώρο) καθώς και τη δυνατότητα να ανακτήσει από το 
σύστηµα τα ήδη αποθηκευµένα αποτελέσµατα, όπως αυτά έχουν προκύψει από τις διάφορες 
αναζητήσεις και ο ίδιος έχει ζητήσει να αποθηκευτούν. 

Τα αποτελέσµατα των αναζητήσεων ο κάθε χρήστης, πέρα από το να τα αποθηκεύει, 
µπορεί να τα κρίνει και να τα αξιολογεί ως προς τη σχετικότητα που έχουν µε αυτά που 
αναζητεί και τον ενδιαφέρουν. Ακριβώς αυτή η αξιολόγηση είναι καθ’ όλα επιθυµητή καθώς 
εξυπηρετεί δύο σηµαντικούς στόχους. Αφενός εκφράζει συµπεριφορά του χρήστη στο 
σύστηµα και αφετέρου χρησιµοποιείται ως βάση για την ανάπτυξη και διαχείριση του 
συνόλου λέξεων/όρων που χαρακτηρίζουν τα ενδιαφέροντα του χρήστη (προφίλ). Αυτό το 
σύνολο λέξεων/όρων που διατηρείται στο σύστηµα για κάθε χρήστη αποτελεί τη βάση πάνω 
στην οποία στηρίζεται αλγόριθµος κατάταξης χρηστών σε κοινότητες, όπως αυτός 
υλοποιείται από τον µηχανισµό που αναπτύχθηκε. Κατ’ επέκταση σε αυτά τα προφίλ 
βασίζεται και στηρίζεται και ο µηχανισµός συστάσεων του συστήµατος. 

Ο µηχανισµός δηµιουργίας και δυναµικής διαχείρισης κοινοτήτων χρηστών, 
αναλαµβάνει την οµαδοποίηση και κατάταξη των χρηστών του συστήµατος σε κοινές 
οµάδες/κοινότητες βασιζόµενος στα ενδιαφέροντα που αυτοί έχουν. Οι κοινότητες και όπως 
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αυτές προκύπτουν από τον µηχανισµό αυτόν διατελούν σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία του 
µηχανισµού συστάσεων και κατά επέκταση στη υπηρεσία συστάσεων του συστήµατος. 

Η υπηρεσία συστάσεων αποτελεί βασική υπηρεσία του συστήµατος και σύµφωνα µε 
αυτήν ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να του παρουσιαστούν αποτελέσµατα-
έγγραφα σχετικά µε τα ενδιαφέροντα του. Αυτά τα έγγραφα προκύπτουν και κατόπιν 
παρέχονται στην συγκεκριµένη υπηρεσία, ως αποτέλεσµα της λειτουργίας του µηχανισµού 
συστάσεων. Στην ουσία αυτά τα έγγραφα είναι αποθηκευµένα αποτελέσµατα-έγγραφα (που 
προέκυψαν είτε από την υπηρεσία αναζητήσεων είτε από την υπηρεσία συστάσεων) άλλων 
χρηστών του συστήµατος, οι οποίοι έχουν κοινά ή παρόµοια ενδιαφέροντα µε τον 
συγκεκριµένο χρήστη και έχουν ενταχθεί, από τον µηχανισµό διαχείρισης κοινοτήτων 
χρηστών, στις ίδιες κοινότητες µε αυτόν. Και αυτά τα  αποτελέσµατα-έγγραφα ο χρήστης 
µπορεί αφενός να τα αποθηκεύσει και αφετέρου να τα κρίνει, όπως ακριβώς και τα 
αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις διάφορες αναζητήσεις. 

Σε αυτό το σηµείο να αναφέρουµε ότι όλα τα στοιχεία και δεδοµένα του 
συστήµατος φυλάσσονται σε µία βάση δεδοµένων. Σε αυτή τη βάση δεδοµένων φυλάσσεται 
το σύνολο χρηστών του συστήµατος καθώς και για κάθε χρήστη το προφίλ αυτού καθώς και 
τα αποτελέσµατα-έγγραφα που αυτός έχει αποθηκεύσει. Επίσης στην ίδια βάση φυλάσσονται 
οι κοινότητες χρηστών, όπως αυτές προέκυψαν από την εφαρµογή του µηχανισµού 
διαχείρισης κοινοτήτων καθώς και κάποια άλλα δεδοµένα του συστήµατος. Το σύστηµα 
αναπτύχθηκε έτσι ώστε η λειτουργία του και οι υπηρεσίες που αυτό παρέχει να είναι 
ανεξάρτητες από την εκάστοτε βάση δεδοµένων που χρησιµοποιείται. Για το λόγο αυτό 
αναπτύχθηκε και παρέχεται ένα σύνολο µεθόδων που επιτρέπει την επικοινωνία του 
συστήµατος µε ένα σύνολο από βάσεις δεδοµένων. Αναπτύχθηκε έτσι µία διεπαφή για το 
σύστηµα που καθιστά  εφικτή την επικοινωνία του µε ένα µεγάλο σύνολο από βάσεις 
δεδοµένων. Η βάση δεδοµένων που επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί στην ανάπτυξη της 
παρούσας εργασίας είναι η Oracle8i [31]. 

Τέλος αναπτύχθηκε για το σύστηµα ένα σχήµα διαµεσολάβησης (Mediator) στο 
οποίο είναι δυνατό να εγγράφονται υπηρεσίες. Το σχήµα αυτό εφαρµόζεται στο σύστηµα 
και ουσιαστικά λειτουργεί ως υπηρεσία για τις υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται από 
το σύστηµα µία αρχιτεκνονική που υποστηρίζει την επεκτασιµότητά του και σύµφωνα µε την 
οποία νέες υπηρεσίες µπορούν να προστίθενται δυναµικά σε αυτό. 

Στο παρακάτω σχήµα (σχήµα 4.1-1) επιχειρείται µία σχηµατική αναπαράσταση του 
συστήµατος και των υπηρεσιών του. Σε αυτό φαίνονται και τα όρια του συστήµατος. Λόγω 
του διαµεσολαβητικού σχήµατος αυτά τα όρια «λειτουργικά» είναι απεριόριστα, µιας και 
νέες υπηρεσίες µπορούν να παρέχουν τη λειτουργικότητά τους στο σύστηµα. Επίσης 
διακρίνονται και ο µηχανισµός διαχείρισης κοινοτήτων καθώς και η βάση δεδοµένων στην 
οποία φυλάσσονται τα δεδοµένα του συστήµατος. 
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Σχήµα 4.1-1:Σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος. Οι κανονικές γραµµές δηλώνουν την επικοινωνία 

που αναπτύσσεται, ενώ οι διακεκοµµένες δηλώνουν «εξωτερική» επικοινωνία (π.χ. εγγραφή στο 
διαµεσολαβητικό σχήµα ή κλήση «εξωτερικής» υπηρεσίας)  

 
Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η κάθε υπηρεσία του συστήµατος όπως αυτή 

υλοποιήθηκε. Συγκεκριµένα παρουσιάζεται η υπηρεσία εγγραφής και εισαγωγής στο 
σύστηµα, η υπηρεσία αναζήτησης σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, η υπηρεσία διαχείρισης 
αποτελεσµάτων-εγγράφων καθώς και η υπηρεσία συστάσεων. Επίσης παρουσιάζονται 
γραφικά δείγµατα από τη διεπιφάνεια χρήσης που αναπτύχθηκε έτσι ώστε το σύστηµα να 
είναι προσβάσιµο µέσω εφαρµογών πλοήγησης στον παγκόσµιο ιστό (Web Browsers). 
Τέλος περιγράφεται και η διεπαφή µε τις βάσεις δεδοµένων. 

 

4.2 Υπηρεσία Εγγραφής Και Εισαγωγής 

Σύµφωνα µε αυτήν την υπηρεσία οιοσδήποτε επιθυµεί έχει τη δυνατότητα να γίνει 
χρήστης του συστήµατος και να χρησιµοποιεί τις υπόλοιπες υπηρεσίες που αυτό παρέχει. 
Κάποιος που επιθυµεί να γίνει χρήστης του συστήµατος θα πρέπει να ακολουθήσει την 
διαδικασία εγγραφής, ενώ κάποιος που έχει ήδη εγγραφεί την διαδικασία εισαγωγής. 

 

4.2.1 Εγγραφή 

Ο κάθε ένας λοιπόν, που επιθυµεί να αποτελέσει χρήστη του συστήµατος, µπορεί να 
συµπληρώσει την φόρµα εγγραφής που υπάρχει. Σε αυτή πρέπει να καθορίσει ένα όνοµα το 
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οποίο θα αποτελεί το όνοµα-χρήστη (username)  για αυτόν µέσα στο σύστηµα καθώς και 
ένα κωδικό πρόσβασης (password) (σχήµα 4.2-1). Μοναδική απαίτηση είναι αυτό το 
όνοµα-χρήστη να είναι µοναδικό για τον κάθε χρήστη του συστήµατος. Οπότε σε 
περίπτωση που κάποιος, κατά την διαδικασία εγγραφής, δώσει ως όνοµα-χρήστη ένα όνοµα 
που το έχει επιλέξει κάποιος άλλος τότε η συγκεκριµένη υπηρεσία τον ενηµερώνει ανάλογα 
και του προτείνει να δώσει κάποιο άλλο όνοµα-χρήστη. Σε περίπτωση επιτυχούς εγγραφής η 
συγκεκριµένη υπηρεσία αναλαµβάνει να εισάγει το χρήστη στη βάση χρηστών που υπάρχει 
για το σύστηµα. Επίσης ενηµερώνει τον χρήστη για την επιτυχή εγγραφή και τον 
µεταβιβάζει στην κεντρική σελίδα του συστήµατος. 

 

4.2.2 Εισαγωγή 

Στην περίπτωση που κάποιος, που έχει ήδη εγγραφή στο σύστηµα, επιθυµεί να 
εισαχθεί σε αυτό, θα πρέπει να συµπληρώσει την φόρµα εισαγωγής. Σε αυτή πρέπει να 
συµπληρώσει το όνοµα-χρήστη του καθώς και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης 
(σχήµα 4.2-2). Η υπηρεσία εισαγωγής ελέγχει τη βάση χρηστών του συστήµατος και 
εξετάζει αφενός αν υπάρχει το συγκεκριµένο όνοµα-χρήστη και αν υπάρχει ελέγχει αν 
ταιριάζει µε το κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση που το όνοµα-χρήστη δεν ταιριάζει µε 
τον συγκεκριµένο κωδικό πρόσβασης η υπηρεσία εισαγωγής ενηµερώνει τον χρήστη 
ανάλογα και του προτείνει να ξαναδοκιµάσει. Σε περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής η 
υπηρεσία αυτή µεταβιβάζει αυτόµατα τον χρήστη στην κεντρική σελίδα του συστήµατος. 
Από την κεντρική σελίδα του συστήµατος ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 
την υπηρεσία που θέλει και να «πλοηγηθεί» στις υπηρεσίες του συστήµατος. 

 
Σχήµα 4.2-1:Φόρµα εγγραφής νέου χρήστη στο σύστηµα 
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Σχήµα 4.2-2:Φόρµα εισαγωγής (Login) στο σύστηµα 

 

4.3 Υπηρεσία Αναζήτησης Σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 

Μία από τις υπηρεσίες που ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από την 
κεντρική σελίδα του συστήµατος, είναι η αναζήτηση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες που διαθέτουν 
τα δεδοµένα τους µέσω εξυπηρετητών Z39.50 [29,30]. Σε περίπτωση που ο χρήστης 
επιλέξει την συγκεκριµένη υπηρεσία, τότε µεταφέρεται στο περιβάλλον αναζήτησης (σχήµα 
4.3-1). Σε αυτό έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τις παραµέτρους της αναζήτησης καθώς 
και να διαλέξει µέσα από ένα προκαθορισµένο, προς το παρόν, σύνολο εξυπηρετητών 
Z39.50, τον εξυπηρετητή οπού και θα αποσταλεί τελικά η επερώτηση της αναζήτησης. 
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Σχήµα 4.3-1:Περιβάλλον αναζήτησης. Εδώ γίνεται ο καθορισµός των παραµέτρων της αναζήτησης 

 
Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο Z39.50, η αναζήτηση σε εξυπηρετητές Z39.50 µπορεί 

να γίνει βάσει κάποιων καθορισµένων πεδίων. Στο περιβάλλον αναζήτησης, ο χρήστης του 
συστήµατός µας έχει τη δυνατότητα να διαλέξει µεταξύ όλων αυτών των πεδίων και να 
επιλέξει εκείνα που επιθυµεί (σχήµα 4.3-2). Συνήθως και επειδή είναι τέτοια η φύση των 
δεδοµένων σε εξυπηρετητές Z39.50, τρία είναι τα πεδία που συνήθως αρκούν και κατά κύριο 
λόγο χρησιµοποιούνται για να περιγραφεί ένα αποτέλεσµα που προέκυψε από αναζήτηση σε 
εξυπηρετητή Z39.50. Αυτά είναι τα πεδία Συγγραφέας (Author), Τίτλος (Title) και Θέµα 
(Subject). Επίσης, υπάρχει και ένα πεδίο, το Οπουδήποτε (Anywhere), σύµφωνα µε το οποίο 
δηλώνεται πως αρκεί να υπάρχει η τιµή που καθόρισε ο χρήστης σε αυτό το πεδίο, 
οπουδήποτε µέσα στο αποθηκευµένο κείµενο του εξυπηρετητή. 
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Σχήµα 4.3-2: ∆ίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει µεταξύ όλων των δυνατών πεδίων που 

υποστηρίζει το πρωτόκολλο Ζ39.50 

 
Εφόσον λοιπόν ο χρήστης καθορίσει τις τιµές για τα πεδία της αναζήτησης καθώς 

και τον εξυπηρετητή Z39.50 που επιθυµεί, αποστέλλει την αίτηση αναζήτησης προς στον 
αντίστοιχο εξυπηρετητή. Αυτό γίνεται µέσω ενός µηχανισµού που αναπτύχθηκε και ο οποίος 
πραγµατοποιεί αναζητήσεις σε εξυπηρετητές Z39.50. 

 

4.3.1 Μηχανισµός Αναζήτησης Σε Εξυπηρετητές Ζ39.50  

Ήταν θεµιτό το σύστηµα να έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί αναζητήσεις σε 
εξυπηρετητές Ζ39.50. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε ο συγκεκριµένος µηχανισµός. 

Μέσω αυτού του µηχανισµού το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει τις 
διάφορες αναζητήσεις, όπως αυτές καθορίζονται από τον εκάστοτε χρήστη. Η διαδικασία 
εκτέλεσης µίας αναζήτησης έχει ως εξής. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός, βάσει πάντα των 
τιµών των πεδίων της αναζήτησης, που καθόρισε ο χρήστης, ετοιµάζει κατάλληλα την 
επερώτηση η οποία θα αποσταλεί προς τον εξυπηρετητή, που επίσης έχει καθορίσει ο 
χρήστης. Κατόπιν αποστέλλει αυτήν ακριβώς την επερώτηση στον εξυπηρετητή Ζ39.50 και 
αναµένει από αυτόν τα αποτελέσµατα της αναζήτησης. 

Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση και λάβει τα αποτελέσµατα από τον εξυπηρετητή, 
ο συγκεκριµένος µηχανισµός αναζήτησης δίνει αυτά τα αποτελέσµατα στο σύστηµα µας και 
συγκεκριµένα στην υπηρεσία αναζήτησης. Στη συνέχεια αυτά παρουσιάζονται στον χρήστη 
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µέσα από την διεπιφάνεια χρήσης και µέσα από µία δυναµικά δηµιουργούµενη σελίδα 
(σχήµα 4.3-3). Κατόπιν ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επεξεργαστεί τα αποτελέσµατα 
αυτά. 

 
Σχήµα 4.3-3:Αποτελέσµατα αναζήτησης µε θέµα ’Data Processing’  και τα υπόλοιπα πεδία «ελεύθερα» 

 

4.4 Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Εγγράφων 

Η συγκεκριµένη υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των αποτελεσµάτων, 
όπως αυτά προέκυψαν είτε από την υπηρεσία αναζήτησης είτε από την υπηρεσία συστάσεων 
και όπως αυτά διαµορφώνονται, σύµφωνα µε την συµπεριφορά του χρήστη πάνω σε αυτά. 

Μέσω της διεπιφάνειας χρήσης του συστήµατος παρουσιάζονται στον χρήστη τα 
αποτελέσµατα της αναζήτησης ή τα αποτελέσµατα της υπηρεσίας συστάσεων µέσα από µία 
δυναµικά δηµιουργούµενη σελίδα. Μέσα από τη σελίδα αυτή ο χρήστης µπορεί να επιλέξει 
εκείνα τα αποτελέσµατα που επιθυµεί να αποθηκεύσει καθώς και να αξιολογήσει κάποια 
αποτελέσµατα βαθµολογώντας τα ως προς τη σχετικότητά τους µε αυτό που αναζητεί. 

 

4.4.1 Αποθήκευση Αποτελεσµάτων 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να αποθηκεύσει κάποια αποτελέσµατα, τότε 
η συγκεκριµένη υπηρεσία αναλαµβάνει την αποθήκευση αυτών ακριβώς των αποτελεσµάτων 
σε προσωπικό για τον συγκεκριµένο χρήστη χώρο, ο οποίος παρέχεται και διατηρείται από 
το ίδιο το σύστηµα. Αυτόν τον αποθηκευτικό  χώρο ο χρήστης µπορεί να τον επηρεάζει και 
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να τον διαµορφώνει µόνο µε την αποθήκευση ή διαγραφή αποτελεσµάτων–εγγράφων σε 
αυτόν ή από αυτόν αντίστοιχα. Επίσης µαζί µε το κάθε αποτέλεσµα αποθηκεύεται και ο 
βαθµός, αν βέβαια υπάρχει, µε το οποίο αξιολόγησε ο χρήστης αυτό το αποτέλεσµα, ως 
προς το σχετικότητα του πάντα µε αυτό που αναζητεί και τον ενδιαφέρει. 

Αυτή η επιπλέον αποθήκευση εξυπηρετεί δύο στόχους. Πρώτον, το σύστηµα και 
συγκεκριµένα η υπηρεσία διαχείρισης εγγράφων είναι σε θέση, όταν ο χρήστης ζητήσει την 
ανάκτηση των ήδη αποθηκευµένων εγγράφων του, να του παρουσιάζει και το βαθµό στον 
οποίο είχε κριθεί σχετικό ή όχι το κάθε αποτέλεσµα από τον ίδιο, κατά την αποθήκευσή 
του. Έτσι ο χρήστης έχει πληρέστερη εικόνα για τα αποτελέσµατα που αποθηκεύει. 

Κατά δεύτερον λόγο, χρησιµοποιείται από την υπηρεσία συστάσεων και για την 
ακρίβεια από τον µηχανισµό συστάσεων. Ο συγκεκριµένη υπηρεσία µέσω του 
συγκεκριµένου µηχανισµού αναλαµβάνει να παρουσιάσει στον χρήστη έγγραφα τα οποία 
πιστεύεται ότι εντάσσονται στο πεδίο των ενδιαφερόντων του. Μαζί µε κάθε προτεινόµενο 
έγγραφο παρουσιάζεται και ο µέσος βαθµός σχετικότητας αυτού. Αυτός  προκύπτει 
λαµβάνοντας υπόψιν το σύνολο των βαθµών µε τον οποίο έκριναν οι «σχετικοί» χρήστες το 
συγκεκριµένο έγγραφο. Με αυτό τον τρόπο ο κάθε χρήστης, που χρησιµοποιεί την 
υπηρεσία συστάσεων, έχει την δυνατότητα να σχηµατίσει µία άποψη για ένα έγγραφο, το 
οποίο ίσως τον ενδιαφέρει, βλέποντας πώς το αξιολόγησαν αυτό κατά µέσο όρο οι 
υπόλοιποι χρήστες (που βέβαια το έχουν αποθηκεύσει και που έχουν παρόµοια 
ενδιαφέροντα µε τον συγκεκριµένο χρήστη) (σχήµα 4.4-1). 

 
Σχήµα 4.4-1:Μέσω της διεπιφάνειας χρήσης παρουσιάζεται προς τον χρήστη και ο µέσος όρος αξιολόγησης 

για κάθε έγγραφο µέσα στις κοινότητες. 
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4.4.2 Αξιολόγηση Αποτελεσµάτων 

Όπως έχει προαναφερθεί, αποτελεί κύριο στόχο της συγκεκριµένης εργασίας η 
ανάπτυξη ενός συστήµατος παροχής προσαρµοζόµενων στη συµπεριφορά του χρήστη 
υπηρεσιών συστάσεων. Θέλουµε το σύστηµα να έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να 
προσαρµόζεται στα ενδιαφέροντα του χρήστη και κατά συνεπεία να βελτιώνεται ως προς την 
ποιότητα των συστάσεων. Κάτι τέτοιο όµως είναι εφικτό µόνο µέσω της συµπεριφοράς του 
ίδιου του χρήστη και κυρίως µέσω της «κριτικής» που αυτός ασκεί πάνω στα διάφορα 
αποτελέσµατα-έγγραφα. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη να βαθµολογεί 
και να αξιολογεί τα έγγραφα, όσον αφορά τη σχετικότητα που αυτά έχουν µε τα 
ενδιαφέροντά του. 

Στην περίπτωση λοιπόν κατά την οποία ο χρήστης αξιολογήσει και βαθµολογήσει 
κάποια αποτελέσµατα τότε η υπηρεσία διαχείρισης εγγράφων αναλαµβάνει την ενηµέρωση 
και ανανέωση του προφίλ του συγκεκριµένου χρήστη. Η διαδικασία που ακολουθείται 
αποτελείται από κάποια στάδια επεξεργασίας αυτών των αποτελεσµάτων. Για να γίνουµε πιο 
σαφείς, αρχικά εφαρµόζεται ένας µηχανισµός αποκοπής λέξεων από το κάθε αποτέλεσµα. 

 

4.4.2.1 Μηχανισµός Αποκοπής Λέξεων 

Ο ρόλος του συγκεκριµένου µηχανισµού είναι η αποκοπή ορισµένων λέξεων από 
ένα κείµενο (µε τη γενικότερη έννοια του όρου). Οι λέξεις που επιλέγουµε να αποκόψουµε 
είναι εκείνες που κατά γενική αποδοχή δεν προσδίδουν κάποιο νόηµα και κατά συνεπεία δεν 
χαρακτηρίζουν ένα κείµενο («stop-words»). Παραδείγµατα τέτοιων λέξεων αποτελούν τα 
άρθρα, οι αριθµοί, οι χρονολογίες, οι µέρες ή οι µήνες καθώς και κάποιες άλλες γενικότερες 
λέξεις [33]. Αντιθέτως πολλές φορές λειτουργούν αρνητικά γιατί κατά κανόνα τέτοιες λέξεις 
τείνουν να εµφανίζονται συχνά σε αρκετά κείµενα δυσκολεύοντας έτσι την διαδικασία 
ανάλυσης ενός κειµένου σε εκείνες τις λέξεις/όρους που, προφανώς, περιέχονται σε αυτό και 
οι οποίες το χαρακτηρίζουν. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι εάν συµπεριλάβουµε και 
αυτές τις λέξεις τότε θα καταλήξουµε να έχουµε σύνολα λέξεων για το κάθε κείµενο που 
όµως θα είναι αρκετά όµοια µεταξύ τους, ακριβώς λόγω αυτών των συχνά εµφανιζόµενων 
λέξεων [33,34]. 

Έτσι έχουµε καθορίσει ένα σύνολο τέτοιων λέξεων το οποίο είναι ανοικτό προς 
επέκταση και έχει τη δυνατότητα να δεχθεί επιπλέον λέξεις. Αυτό το σύνολο 
χρησιµοποιείται από τον µηχανισµό αποκοπής λέξεων που έχει αναπτυχθεί. Ο µηχανισµός 
επιδέχεται ως είσοδο ένα κείµενο (που στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι το αποτέλεσµα 
που επιθυµεί να αξιολογήσει ο χρήστης) και βάσει του παραπάνω συνόλου λέξεων αποκόπτει 
τις λέξεις που περιέχονται στο σύνολο αυτό και φυσικά και στο κείµενο. Αποτέλεσµα του 
µηχανισµού τελικά είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών λέξεων/όρων για το κείµενο 
εισόδου. Έτσι καταλήγουµε να έχουµε ένα σύνολο λέξεων/όρων που χαρακτηρίζουν το 
περιεχόµενο του κάθε αποτελέσµατος, από αυτά που έκρινε και βαθµολόγησε ο χρήστης. 
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4.4.2.2 Ενηµέρωση Του Προφίλ 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκοπής, η υπηρεσία διαχείρισης εγγράφων 
αναλαµβάνει να ενηµερώσει το προφίλ του χρήστη. Η ενηµέρωση αυτή έχει άµεση σχέση µε 
το είδος της βαθµολόγησης. Σε αυτό το σηµείο ίσως ήταν καλό να αναφέρουµε την κλίµακα 
που υπάρχει και βάσει της οποίας µπορεί ο εκάστοτε χρήστης να αξιολογήσει ένα 
αποτέλεσµα βαθµολογώντας το ως προς τη σχετικότητά του. Ο χρήστης λοιπόν έχει πέντε 
δυνατές επιλογές. Αυτές είναι: 

�� Πολύ σχετικό (Highly Relevant) 
�� Σχετικό (Relevant) 
�� Αδιάφορο (Indifferent) (αποτελεί και την προκαθορισµένη τιµή) 
�� Λίγο άσχετο (Quite Irrelevant) 
�� Τελείως άσχετο (Totally Irrelevant) 
Σύµφωνα µε τις πέντε παραπάνω επιλογές µπορεί ο κάθε χρήστης να κρίνει κάποιο 

αποτέλεσµα και ανάλογα µε την επιλογή του γίνεται και η ενηµέρωση του προφίλ. Έτσι στην 
περίπτωση που ο χρήστης κρίνει ένα αποτέλεσµα ως «Πολύ σχετικό» ή απλά «Σχετικό» τότε 
γίνεται «θετική» ενηµέρωση του προφίλ. Αυτό σηµαίνει πως οι λέξεις/όροι του συνόλου, που 
προέκυψε από τον µηχανισµό αποκοπής, εισάγονται στο προφίλ του χρήστη. Εάν κάποιος 
όρος υπάρχει ήδη στο προφίλ του χρήστη τότε απλά αυξάνεται το βάρος του όρου αυτού 
µέσα στο προφίλ, ενισχύοντας έτσι τη σηµαντικότητα αυτού του όρου στα ενδιαφέροντα του 
χρήστη. Σε περίπτωση τώρα που κρίνει κάποιο αποτέλεσµα ως «Λίγο άσχετο» ή «Τελείως 
άσχετο» υπάρχει «αρνητική» ενηµέρωση του προφίλ, που σηµαίνει ότι για κάθε όρο του 
συνόλου, που προέκυψε από τον µηχανισµό αποκοπής, εξετάζεται εάν αυτός ο όρος ανήκει 
στο προφίλ του χρήστη και αν υπάρχει τότε µειώνεται το βάρος αυτού µέσα στο προφίλ, 
µειώνοντας έτσι τη σηµαντικότητα του όρου αυτού στα ενδιαφέροντα του χρήστη. Στην 
περίπτωση που κρίνει ένα αποτέλεσµα µε την προκαθορισµένη τιµή, «Αδιάφορο», ή σε 
περίπτωση που δεν κρίνει καθόλου ένα αποτέλεσµα (οπότε χρησιµοποιείται η 
προκαθορισµένη τιµή), δεν συµβαίνει καµία ενέργεια πάνω στο προφίλ και δεν υπάρχει 
καµία µεταβολή αυτού. 

Παρατηρούµε πως το προφίλ το οποίο διατηρείται στο σύστηµα για κάθε χρήστη, 
ενηµερώνεται και µεταβάλλεται δυναµικά και σε εξάρτηση µε τη συµπεριφορά του. Το 
προφίλ αυτό όπως διαµορφώνεται εκφράζει το σύνολο των ενδιαφερόντων του χρήστη και 
συνεπώς αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται µηχανισµός συστάσεων και κατ’ 
επέκταση η υπηρεσία συστάσεων για να προτείνει/συστήνει σε ένα χρήστη κάποια έγγραφα. 

 

4.5 Υπηρεσία Συστάσεων 

Η υπηρεσία συστάσεων αποτελεί βασική υπηρεσία του συστήµατος και σύµφωνα µε 
αυτή ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να του παρουσιαστούν αποτελέσµατα-
έγγραφα σχετικά µε τα ενδιαφέροντα του, όπως αυτά εκφράζονται από το σύνολο των όρων 
που περιέχονται στο προφίλ του. Η συγκεκριµένη υπηρεσία αναλαµβάνει να παρουσιάσει 
στον χρήστη τα έγγραφα εκείνα που ίσως τον ενδιαφέρουν όπως αυτά προκύπτουν από τον 
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µηχανισµό συστάσεων που έχει αναπτυχθεί και περιγράφεται στη συνέχεια. Η παρουσίαση 
αυτή γίνεται µέσα από µία δυναµικά δηµιουργούµενη σελίδα, όπου παρουσιάζεται στο 
χρήστη και η θεµατική διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων, η οποία έχει άµεση σχέση µε 
τις κοινότητες χρηστών, όπως αυτές προκύπτουν από τον µηχανισµό διαχείρισης 
κοινοτήτων, που παρουσιάστηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο (σχήµα 4.5-1). 

 

 
Σχήµα 4.5-1:Αποτελέσµατα από υπηρεσία συστάσεων 

 

4.5.1 Μηχανισµός Συστάσεων 

Μόλις ο χρήστης επιλέξει την υπηρεσία συστάσεων, ενεργοποιείται ο µηχανισµός 
συστάσεων ο οποίος, βασιζόµενος στις κοινότητες χρηστών, συλλέγει για τον εκάστοτε 
χρήστη τα σχετικά µε τα ενδιαφέροντά του έγγραφα. Αυτά αποτελούν αποθηκευµένα 
έγγραφα άλλων χρηστών, που ανήκουν στις ίδιες κοινότητες µε τον συγκεκριµένο χρήστη. 

Πιο αναλυτικά, ο µηχανισµός συστάσεων ελέγχει αρχικά σε ποιες κοινότητες έχει 
ενταχθεί ο συγκεκριµένος χρήστης. Στη συνέχεια και για κάθε κοινότητα ελέγχει ποιοι άλλοι 
χρήστες του συστήµατος ανήκουν σε αυτήν και κατά επέκταση έχουν κοινά ενδιαφέροντα µε 
το χρήστη, που επέλεξε την υπηρεσία. Για κάθε τέτοιο «σχετικό» χρήστη τώρα ανά 
κοινότητα, ο µηχανισµός συστάσεων συλλέγει τα έγγραφα που αυτός έχει αποθηκεύσει. 

Με τον παραπάνω τρόπο ο µηχανισµός αυτός είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποιες 
ακριβώς κοινότητες ανήκει ο χρήστης που επέλεξε την υπηρεσία συστάσεων και έτσι έχει τη 
δυνατότητα να διαχωρίζει τα αποτελέσµατα ανάλογα µε το θεµατικό τους περιεχόµενο 
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(έγγραφα από διαφορετικές κοινότητες εκφράζουν διαφορετικά ενδιαφέροντα). Ως τελικό 
αποτέλεσµα του µηχανισµού αυτού προκύπτει ένα σύνολο, διαχωριζόµενων ανάλογα µε το 
θέµα, εγγράφων και µε περιεχόµενο το οποίο είναι σχετικό µε τα ενδιαφέροντα του χρήστη. 
Το σύνολο αυτό ο µηχανισµός συστάσεων το παρέχει στην υπηρεσία συστάσεων, η οποία 
στη συνέχεια το παρουσιάζει προς το χρήστη. 

Κατόπιν, όπως προαναφέραµε στη περιγραφή της υπηρεσίας διαχείρισης εγγραφών, 
ο χρήστης µπορεί να επιλέξει µεταξύ αυτών εκείνα που επιθυµεί να αποθηκεύσει ή και να 
κρίνει βαθµολογώντας τα. 

 

Κριτική-Σχόλια Επί Του Μηχανισµού Συστάσεων 

Γίνεται εµφανές, από τον τρόπο λειτουργίας του µηχανισµού συστάσεων, ότι για να 
εντοπισθούν και να συλλεχθούν τα έγγραφα που θεωρούνται σχετικά µε τα ενδιαφέροντα 
ενός χρήστη, δεν ελέγχονται όλοι οι χρήστες του συστήµατος. Αντιθέτως ελέγχεται και 
εξετάζεται ένα µέρος αυτών, το οποίο αποτελείται από εκείνους τους χρήστες που κρίνονται 
ως «σχετικοί» και «παρόµοιοι» και ανήκουν κατά συνέπεια στις ίδιες κοινότητες χρηστών µε 
τον συγκεκριµένο χρήστη. Άµεση συνέπεια αυτού είναι η µείωση του χρόνου που απαιτείται 
για να συλλεχθούν και κατά συνέπεια να παρουσιαστούν έγγραφα που ίσως ενδιαφέρουν έναν 
χρήστη. Άρα µειώνεται και ο χρόνος που χρειάζεται να αναµείνει ο χρήστης από τη στιγµή 
που θα επιλέξει την υπηρεσία συστάσεων µέχρι την στιγµή που θα του παρουσιαστούν τα 
αποτελέσµατα. Ακριβώς επειδή αυτός ο χρόνος αποτελεί «πραγµατικό χρόνο εκτέλεσης», 
που σηµαίνει πως αποτελεί χρόνο τον οποίο πρέπει να αναµείνει ο χρήστης κατά τη 
διάρκεια που χρησιµοποιεί και «τρέχει» το σύστηµα, είναι πολύ σηµαντικό να διατηρείται σε 
όσο το δυνατόν χαµηλά επίπεδα. 

Αυτό πιστεύουµε ότι επιτυγχάνεται για το λόγο ότι ο µηχανισµός που προτείνεται 
ελέγχει και εξετάζει ένα µέρος µόνο των χρηστών του συστήµατος και όχι όλους, κάτι που 
θα απαιτούσε αρκετό χρόνο. Οι χρήστες αυτοί είναι εκείνοι οι χρήστες του συστήµατος που 
έχουν, βάσει πάντα των προφίλ αυτών, σχετικά µε τον συγκεκριµένο χρήστη ενδιαφέροντα. 
Οι έλεγχοι που διαπράττει ο µηχανισµός συστάσεων διεξάγονται µόνο µεταξύ αυτών των 
χρηστών και πιστεύουµε ότι είναι οι ελάχιστοι δυνατοί, ακριβώς επειδή διεξάγονται µόνο 
µεταξύ των χρηστών που αποτελούν µέλη των κοινοτήτων στις οποίες ανήκει ένας χρήστης. 
Είναι προφανές πως οι κοινότητες στις οποίες έχει ενταχθεί ένας χρήστης, από τον 
µηχανισµό διαχείρισης κοινοτήτων, είναι απαραίτητο να ελεγχθούν και να εξεταστούν όλες. 
Και αυτό γιατί µόνο µέσα σε αυτές υπάρχουν οι χρήστες οι οποίοι έχουν παρόµοια 
ενδιαφέροντα µεταξύ τους και µεταξύ αυτών είναι πιθανό να αναζητηθούν και να βρεθούν 
έγγραφα που ίσως τον ενδιαφέρουν. Συνεπώς ο µηχανισµός συστάσεων διεξάγει τους 
ελάχιστους και πλέον απαραίτητους ελέγχους και µάλιστα όχι επί όλου του συνόλου των 
χρηστών, αλλά επί του µέρους εκείνου που θεωρείται, βάσει των παραπάνω κριτηρίων, 
επιβεβληµένο. 

Γίνεται σαφές και προφανές από τα προηγούµενα πως η υπηρεσία συστάσεων 
«αποκρίνεται» γρήγορα στον εκάστοτε χρήστη που την επιλέγει. Αυτό οφείλεται στην 
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γρήγορη «απόκριση» που υπάρχει από τον µηχανισµό συστάσεων προς την υπηρεσία αυτή. 
Η γρήγορη «απόκριση» του µηχανισµού συστάσεων είδαµε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
έλεγχοι που αυτός διεξάγει περιορίζονται σε ένα υποσύνολο µόνο των χρηστών και όχι στο 
σύνολο αυτών. Αυτό το υποσύνολο αποτελείται από εκείνους τους χρήστες που ανήκουν σε 
κοινές κοινότητες και άρα έχουν παρόµοια ενδιαφέροντα. 

Θα µπορούσε κάποιος να καταλήξει στο εύλογο συµπέρασµα πως το σύστηµα έχει 
τη δυνατότητα να «αποκρίνεται» γρήγορα προς το χρήστη, που επιλέγει την υπηρεσία 
συστάσεων, ακριβώς λόγο της ύπαρξης των κοινοτήτων χρηστών. Κοινότητες οι οποίες 
προέκυψαν και δυναµικά διατηρούνται από τον µηχανισµό διαχείρισης κοινοτήτων 
χρηστών, ο οποίος υλοποιεί τον προτεινόµενο αλγόριθµο για κατάταξη χρηστών σε 
κοινότητες/οµάδες. 

 

4.6 ∆ιεπαφή Με Βάσεις ∆εδοµένων 

Έχει προαναφερθεί πως το σύστηµα που αναπτύχθηκε φυλάσσει όλα τα δεδοµένα 
του σε µία βάση δεδοµένων. Αυτά είναι δεδοµένα τα οποία δηµιουργήθηκαν εξαρχής στο 
σύστηµα καθώς κάποια που ίσως δηµιουργούνται και διατηρούνται δυναµικά. Σε αυτή τη 
βάση δεδοµένων ορίζονται διάφορες σχέσεις στις οποίες διατηρούνται αυτά τα δεδοµένα. 
Συγκεκριµένα υπάρχει η σχέση στην οποία φυλάσσεται το σύνολο των χρηστών του 
συστήµατος. Επίσης υπάρχει για κάθε χρήστη µία σχέση για το προφίλ του καθώς και µια 
άλλη για τα αποτελέσµατα-έγγραφα που αυτός αποθηκεύει. Επίσης στην ίδια βάση ορίζονται 
οι σχέσεις όπου διατηρούνται οι κοινότητες χρηστών, όπως αυτές προέκυψαν από την 
εφαρµογή του µηχανισµού διαχείρισης κοινοτήτων καθώς και σχέσεις για κάποια άλλα 
δεδοµένα του συστήµατος. 

Το σύστηµα αναπτύχθηκε έτσι ώστε η λειτουργία του και οι υπηρεσίες που αυτό 
παρέχει να είναι ανεξάρτητες από την εκάστοτε βάση δεδοµένων που χρησιµοποιείται. Έτσι 
αναπτύχθηκε και παρέχεται ένα σύνολο µεθόδων που επιτρέπει την επικοινωνία του 
συστήµατος µε ένα σύνολο από βάσεις δεδοµένων. Για το λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε η 
ανάπτυξη µίας διεπαφής για το σύστηµα που καθιστά  εφικτή την επικοινωνία του µε ένα 
σύνολο από βάσεις δεδοµένων. 

Μέσω αυτού του συνόλου µεθόδων παρέχεται, προς το σύστηµα και για την 
ακρίβεια προς τις διάφορες υπηρεσίες αυτού, η δυνατότητα για δυναµική δηµιουργία και 
διατήρηση διαφόρων σχέσεων στη βάση δεδοµένων. Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος µε το 
οποίο χρησιµοποιούν αυτήν τη διεπαφή οι διάφορες υπηρεσίες. 

Υπηρεσία Εγγραφής/Εισαγωγής 

Η υπηρεσία εγγραφής, κατά την εγγραφή ενός χρήστη στο σύστηµα δηµιουργεί 
τρεις σχέσεις, µία για τη διατήρηση του προφίλ του, µία για τα έγγραφα που αυτός θα 
αποθηκεύει και µία για να διατηρούνται οι κοινότητες στις οποίες αυτός ανήκει. 
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Αντίστοιχα η υπηρεσία εισαγωγής, κατά την εισαγωγή ενός χρήστη στο σύστηµα, 
ελέγχει και εξετάζει εάν «ταιριάζουν» το όνοµα-χρήστη και ο προσωπικός κωδικός 
πρόσβασης. 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Εγγράφων 

Η υπηρεσία διαχείρισης εγγράφων ενεργοποιείται σε περιπτώσεις που κάποιος 
χρήστης επιλέξει να αποθηκεύσει ή να αξιολογήσει κάποια έγγραφα. 

Στην πρώτη περίπτωση, η συγκεκριµένη υπηρεσία, µέσω της διεπαφής µε τις βάσεις 
δεδοµένων, αναλαµβάνει να ανακτήσει τα ήδη αποθηκευµένα έγγραφα του συγκεκριµένου 
χρήστη, να ελέγξει εάν κάποιο από αυτά που επέλεξε να αποθηκεύσει υπάρχει ήδη στη βάση 
δεδοµένων. Εάν υπάρχει ενηµερώνει κατάλληλα τον χρήστη, ενώ εάν δεν υπάρχει το εισάγει 
στη αντίστοιχη σχέση µέσα στη βάση δεδοµένων. 

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επιλέξει να αξιολογήσει κάποια έγγραφα, η 
συγκεκριµένη υπηρεσία αναλαµβάνει την ενηµέρωση του προφίλ του. Αυτό σηµαίνει πως 
αρχικά πραγµατοποιείται ανάκτηση από τη βάση δεδοµένων του προφίλ αυτού (όπως αυτό 
φυλάσσεται στην αντίστοιχη σχέση). Στη συνέχεια και αφού εφαρµοστεί ο µηχανισµός 
αποκοπής λέξεων, ενηµερώνει κατάλληλα το προφίλ, εισάγοντας νέους όρους ή 
ενηµερώνοντας τα βάρη και τους χαρακτηρισµούς για αυτούς που ήδη υπάρχουν. 

Υπηρεσία Συστάσεων 

Η υπηρεσία συστάσεων ενεργοποιεί τον µηχανισµό συστάσεων ο οποίος 
αναλαµβάνει την συλλογή εκείνων των εγγράφων που θεωρούνται σχετικά µε τα 
ενδιαφέροντα ενός χρήστη. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός χρησιµοποιεί τη διεπαφή αυτή 
που αναπτύχθηκε για να ανακτήσει από τη βάση δεδοµένων τις κοινότητες στις οποίες έχει 
ενταχθεί ο χρήστης, που επέλεξε την υπηρεσία συστάσεων. Κατόπιν πραγµατοποιεί 
ανάκτηση όλων των υπολοίπων χρηστών που ανήκουν στις ίδιες κοινότητες και για κάθε έναν 
από αυτούς συλλέγει τα ήδη αποθηκευµένα έγγραφα αυτού, τα οποία φυλάσσονται στη βάση 
δεδοµένων. Εν συνεχεία τα παρέχει αυτά προς την υπηρεσία συστάσεων η οποία τα 
παρουσιάζει προς το χρήστη. 

Ειδική ∆ιεπιφάνεια Χρήσης Του ∆ιαχειριστή 

Μέσω αυτής της διεπιφάνειας ο διαχειριστής του συστήµατος έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει µεταξύ ορισµένων ενεργειών που αφορούν το σύστηµα. Όλες αυτές οι 
ενέργειες/λειτουργίες που µπορεί να επιλεχθούν, χρησιµοποιούν τη διεπαφή µε τις βάσεις 
δεδοµένων για να επικοινωνήσουν µε τη βάση δεδοµένων που χρησιµοποιείται και να 
ανακτήσουν κάποια δεδοµένα που χρειάζονται. 

Παρακάτω περιγράφονται περιληπτικά αυτές οι ενέργειες καθώς και ο τρόπος µε 
τον οποίο χρησιµοποιούν την διεπαφή µε τις βάσεις δεδοµένων που αναπτύχθηκε. 

�� Επαναδηµιουργία Των Κοινοτήτων: Κατά την εκτέλεση αυτής της ενέργειας 
συλλέγονται τα προφίλ των χρηστών από τη βάση δεδοµένων και εφαρµόζεται 
σε αυτά ο προτεινόµενος αλγόριθµος. Μετά το πέρας της εκτέλεσης του 
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µηχανισµού διαχείρισης κοινοτήτων οι νέες κοινότητες αποθηκεύονται στη 
βάση. Επίσης αποθηκεύεται και η κατανοµή των χρηστών µέσα σε αυτές. 

�� Παρουσίαση Των Κοινοτήτων Και Της Κατανοµής Των Χρηστών Σε Αυτές: 

Για να διεξαχθεί η συγκεκριµένη λειτουργία, αρχικά ανακτώνται από τη βάση 
όλες οι κοινότητες, όπως αυτές φυλάσσονται στην αντίστοιχη σχέση. Κατόπιν 
για κάθε µία από αυτές ανακτάται από τη βάση δεδοµένων και το σύνολο των 
χρηστών που ανήκουν σε αυτές. 

�� Παρουσίαση Όλων Των Χρηστών Του Συστήµατος: Για να πραγµατοποιηθεί 
αυτή η ενέργεια, αρχικά συλλέγονται από την αντίστοιχη σχέση, όπου και 
φυλάσσονται, όλοι οι χρήστες του συστήµατος. Στη συνέχεια αυτοί 
παρουσιάζονται µέσα από την ειδική διεπιφάνεια του διαχειριστή προς αυτόν. 

�� Παρουσίαση Των Κοινοτήτων Στις Οποίες Ανήκει Ένας Χρήστης: Σε αυτήν 
την περίπτωση αρχικά πρέπει να καθοριστεί ο χρήστης για τον οποίο πρόκειται 
να διεξαχθεί η συγκεκριµένη ενέργεια. Αφού γίνει αυτό, ανακτώνται από τη βάση 
και από την αντίστοιχη σχέση που διατηρείται σε αυτή, όλες οι κοινότητες στις 
οποίες έχει ενταχθεί αυτός. Επιπλέον για κάθε µία από αυτές τις κοινότητες 
ανακτώνται και οι υπόλοιποι χρήστες που επίσης ανήκουν στην ίδια κοινότητα. 
Συνεπώς µε αυτόν τρόπο είναι διαθέσιµη και η κατανοµή των χρηστών σε αυτές 
τις κοινότητες. 

�� Παρουσίαση Του Προφίλ Ενός Χρήστη: Κατά την εκτέλεση αυτής της 
ενέργειας πραγµατοποιείται ανάκτηση από τη βάση δεδοµένων, µε τη χρήση 
της συγκεκριµένης διεπαφής, του προφίλ ενός χρήστη (το όνοµα του πρέπει 
όπως και προηγουµένως να καθοριστεί). Συλλέγονται έτσι όλοι εκείνοι οι όροι 
που τον χαρακτηρίζουν και περιέχονται ως εκ τούτου µέσα στο προφίλ του. 
Μάλιστα η ανάκτηση αυτή πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις. Πρώτα ανακτώνται 
οι «µακροπρόθεσµοι» όροι και κατόπιν οι «βραχυπρόθεσµοι» όροι. Στη βάση 
διαφυλάσσονται όλοι οι όροι του προφίλ σε µία σχέση. Οπότε η 
διαφοροποιηµένη επιλογή αυτών γίνεται µε επιλογή αυτών ως προς το 
χαρακτηρισµό κατά την ανάκτηση τους από την αντίστοιχη σχέση που 
διατηρείται στη βάση. 

 

4.7 Επεκτασιµότητα Και ∆υνατότητα Αποδοχής Νέων 

Υπηρεσιών 

Το σύστηµα που αναπτύχθηκε παρέχει ορισµένες συγκεκριµένες υπηρεσίες. 
Μάλιστα µερικές από αυτές (π.χ. η υπηρεσία αναζήτησης σε ψηφιακές βιβλιοθήκες) 
προστέθηκαν για να είµαστε σε θέση να εφαρµόσουµε τον αλγόριθµο που προτείνεται και 
κατά συνέπεια την υπηρεσία συστάσεων. Όλες οι υπηρεσίες του συστήµατος είναι 
ανεξάρτητες η µία από την άλλη. Κάθε υπηρεσία διαθέτει τη λειτουργικότητά της στις άλλες 
υπηρεσίες και γενικότερα στο σύστηµα. Όταν µία υπηρεσία χρειάζεται να χρησιµοποιήσει 
κάποια άλλη, «γνωρίζει» τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να γίνει η κλήση αυτής και την 
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καλεί. Η κλήση και ενεργοποίηση των υπηρεσιών, στο συγκεκριµένο σύστηµα, γίνεται από 
τη διεπιφάνεια χρήσης, που αποτελεί στη ουσία υπηρεσία του συστήµατος. Θα µπορούσε 
όµως οποιαδήποτε υπηρεσία να καλεί οποιαδήποτε άλλη. Αυτή η ανεξαρτησία υπηρεσιών 
προκύπτει από το γεγονός ότι το σύστηµα είναι ανοικτό και επιδέχεται τη δυναµική 
προσθήκη υπηρεσιών σε αυτό. Η δυναµική προσθήκη υπηρεσιών συνεπάγεται άµεσα την 
ανεξαρτησία υπηρεσιών. Απαιτεί όµως µία ιδιοµορφία ως προς τον τρόπο κλήσης και 
ενεργοποίησης κάθε υπηρεσίας. Αυτό που συνήθως χρειάζεται είναι κλήση µίας υπηρεσίας 
µε ‘διαδικασία αποµακρυσµένης εκτέλεσης’ (‘Remote Procedure Call’ - RPC) 

Γενικά αυτό που χρειάζεται για να είναι εφικτή η δυναµική προσθήκη νέων 
υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη ενός σχήµατος/µηχανισµού διαµεσολάβησης, στο οποίο θα 
απευθύνονται οι νέες υπηρεσίες. Ένας µηχανισµός διαµεσολάβησης ο οποίος θα λειτουργεί 
ως «βιβλιοθήκη υπηρεσιών» (“Library of Services”). Στην ουσία οι υπηρεσίες θα µπορούν 
να εγγράφονται σε αυτόν και να κάνουν έτσι διαθέσιµη, ακολουθώντας βέβαια ένα 
συγκεκριµένο προκαθορισµένο πρωτόκολλο, τη λειτουργικότητά τους. Όποιος επιθυµεί να 
χρησιµοποιήσει κάποια από αυτές θα πρέπει να απευθύνεται στο διαµεσολαβητή, µέσω του 
οποίου θα συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ενεργοποίηση µίας 
συγκεκριµένης υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ακολουθώντας και αυτός το πρωτόκολλο 
επικοινωνίας και λειτουργίας, θα είναι σε θέση να «καλεί» την υπηρεσία που επιθυµεί. 

Έχει αναπτυχθεί και διατίθεται ένα σχήµα διαµεσολάβησης (Mediator) στο οποίο 
είναι δυνατό να εγγράφονται υπηρεσίες. Το σχήµα αυτό εφαρµόζεται στο σύστηµα που 
αναπτύχθηκε και λειτουργεί ως υπηρεσία του συστήµατος, όχι όµως για τους χρήστες, αλλά 
για τις υπηρεσίες. Είναι δηλαδή µία υπηρεσία για τις υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο 
παρέχεται από το σύστηµα µία αρχιτεκνονική που υποστηρίζει την επεκτασιµότητά του και 
σύµφωνα µε την οποία νέες υπηρεσίες µπορούν να προστίθενται δυναµικά σε αυτό, 
καθιστώντας διαθέσιµη τη λειτουργικότητά τους. Οπότε, είναι δυνατό να υπάρξει ακόµα µία 
υπηρεσία αναζήτησης, όχι όµως σε ψηφιακές βιβλιοθήκες άλλα για παράδειγµα γενικά στο 
διαδίκτυο. Επίσης είναι δυνατό να υπάρξει µία άλλη υπηρεσία συστάσεων, η οποία θα 
στηρίζεται σε διαφορετικό αλγόριθµο και τεχνική. Γενικότερα είναι δυνατό να προστίθενται 
δυναµικά στο σύστηµα νέες υπηρεσίες και να «αυξάνει» έτσι η λειτουργικότητά του (σχήµα 
4.7-1). 
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Σχήµα 4.7-1:Σχήµα διαµεσολάβησης (Mediator) 

 
Το συγκεκριµένο σχήµα διαµεσολάβησης αποτελείται από έναν εξυπηρετητή ο 

οποίος είναι συνεχώς ενεργοποιηµένος και αποδέχεται τις αιτήσεις εγγραφής νέων 
υπηρεσιών. Επίσης διαθέτει και παρέχει ένα σύνολο µεθόδων και συναρτήσεων µέσω του 
οποίου µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανάκτηση ορισµένων πληροφοριών και δεδοµένων για 
κάποια υπηρεσία. ∆εδοµένα τα οποία καθιστούν εφικτή την εκτέλεση και κλήση της 
υπηρεσίας αυτής από τρίτους. Στο συγκεκριµένο σχήµα διαµεσολάβησης, οι διάφορες 
κλήσεις προς αυτό γίνονται µε χρήση του πρωτοκόλλου “XML-RPC” [40,41]. Έτσι, κάθε 
υπηρεσία που επιθυµεί να εγγραφεί πρέπει, µέσω κλήσης XML-RPC, να εκτελέσει την 
αντίστοιχη µέθοδο, που διατίθεται για εγγραφή. Κατά παρόµοιο τρόπο, µε κλήση µεθόδων 
µε χρήση του πρωτοκόλλου XML-RPC, πραγµατοποιούνται και οι εκτελέσεις των 
υπολοίπων µεθόδων που διαθέτει το σχήµα διαµεσολάβησης, το οποίο έχει αναπτυχθεί. 

Κατόπιν µίας αίτησης για εγγραφή από µία υπηρεσία, αυτή προστίθεται στον 
κατάλογο µε τις διαθέσιµες υπηρεσίες. Αυτή η προσθήκη αντιστοιχεί στην προσθήκη µίας 
καταχώρησης σε µία σχέση η οποία διατηρείται σε µία βάση δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει ότι 
και το διαµεσολαβητικό σχήµα επικοινωνεί µε βάση δεδοµένων, όπου και διαφυλάσσει τα 
διάφορα δεδοµένα του. Επιλέχθηκε το συγκεκριµένο σχήµα να είναι τελείως ανεξάρτητο 
από το υπόλοιπο σύστηµα και από τις υπηρεσίες του. Έτσι η επικοινωνία του σχήµατος µε 
τη βάση δεδοµένων γίνεται µε αυτόνοµο εσωτερικό τρόπο, χωρίς τη χρήση της διεπαφής µε 
βάσεις δεδοµένων που έχει αναπτυχθεί. 

Τελικά λόγω της ύπαρξης του σχήµατος διαµεσολάβησης, κάθε υπηρεσία µπορεί να 
είναι τελείως ανεξάρτητη από µία άλλη. Επίσης οι διάφορες υπηρεσίες είναι τελείως 
κατανεµηµένες, τόσο γεωγραφικά όσο και λειτουργικά. Όταν µία από αυτές χρειαστεί να 
καλέσει κάποια άλλη, αυτή η κλήση γίνεται µέσω του πρωτοκόλλου που έχει ορίσει η κάθε 
µία και µέσω του οποίου είναι διαθέσιµες οι υπηρεσίες της. Πάντως ανεξαρτήτως 
πρωτοκόλλου, η κλήση και η ενεργοποίηση µίας συγκεκριµένης υπηρεσίας, από µία άλλη 
υπηρεσία, πραγµατοποιείται µε ‘διαδικασία αποµακρυσµένης εκτέλεσης’ (‘Remote 
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Procedure Call’ - RPC). Με αυτό τον τρόπο η κάθε υπηρεσία χρειάζεται να είναι συνεχώς 
σε λειτουργία και να «ανταποκρίνεται» στις διάφορες «αποµακρυσµένες» κλήσεις (Remotes 
Calls). 

Το συγκεκριµένο διαµεσολαβητικό σχήµα (Mediator) και όπως αυτό αναπτύχθηκε, 
θα χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια ενός προγράµµατος έρευνας και ανάπτυξης, του 
CYCLADES [43]. Το πρόγραµµα CYCLADES αφορά την ανάπτυξη ενός ανοικτού 
συνεργασιακού εικονικού περιβάλλοντος αρχείων (open collaborative virtual archive 
environment). Για την ακρίβεια αφορά την ανάπτυξη ενός ανοικτού συνεργασιακού 
εικονικού περιβάλλοντος το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα υπηρεσιών για αρχεία και το 
οποίο θα υποστηρίζει τόσο µεµονωµένους χρήστες όσο και κοινότητες χρηστών. 
Ειδικότερα, θα παρέχει λειτουργικότητα σε ότι αφορά την πρόσβαση σε µεγάλα, ετερογενή, 
διεπιστηµονικά περιβάλλοντα αρχείων, που κατανέµονται στον Ιστό (Web) και θα 
υποστηρίζει την αποµακρυσµένη συνεργασία µεταξύ των µελών των διαφόρων κοινοτήτων. 
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Κεφάλαιο 5 
 

Υλοποίηση Του Συστήµατος 
Σε αυτό τo κεφάλαιο θα αναφερθούµε στον τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης του 

συστήµατος. Θα αναφερθούµε επίσης στα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την 
ανάπτυξη των διαφόρων δοµικών µερών του συστήµατος, τα οποία υλοποιούν τις υπηρεσίες 
του συστήµατος που περιγράφηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. 

 

5.1 ∆οµικά Μέρη 

Η ανάπτυξη και υλοποίηση του συστήµατος πραγµατοποιήθηκε εξ’ ολοκλήρου σε 
γλώσσα προγραµµατισµού Java [35] και µε χρήση του “The Java® Developers Kit” [36]. 
Τα δοµικά µέρη (modules) του συστήµατος υλοποιούν τις διάφορες υπηρεσίες του 
συστήµατος  και συγκεκριµένα τις: 

�� Υπηρεσία Εγγραφής Και Εισαγωγής 
�� Υπηρεσία Αναζήτησης Σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες 
�� Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Εγγράφων 
�� Υπηρεσία Συστάσεων 

Αυτά επικοινωνούν τόσο µε τη βάση δεδοµένων του συστήµατος, µέσω της διεπαφής µε 
Βάσεις ∆εδοµένων που αναπτύχθηκε, όσο και µε τη διεπιφάνεια χρήσης, για την 
παρουσίαση των αποτελεσµάτων προς τον χρήστη. 

Όλα τα δοµικά µέρη του συστήµατος αναπτύχθηκαν πλήρως και εξ’ αρχής σε Java. 
Το ίδιο ισχύει και τους διάφορους µηχανισµούς που χρησιµοποιούνται από αυτά (για 
παράδειγµα ο µηχανισµός συστάσεων που χρησιµοποιείται από την υπηρεσία συστάσεων). 
 Μοναδική εξαίρεση παρουσιάζει ο µηχανισµός αναζήτησης σε εξυπηρετητές 
Ζ39.50, που χρησιµοποιείται από την υπηρεσία ‘Αναζήτησης Σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες’. 
Αυτός ο µηχανισµός υλοποιήθηκε σε Java, αλλά για την ανάπτυξη του χρησιµοποιήθηκε ένα 
σύνολο εργαλείων, το οποίο διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο, το ZedKit [32]. Η εξ’ αρχής 
ανάπτυξη ενός τέτοιου µηχανισµού ήταν πέρα από τους σκοπούς της συγκεκριµένης 
εργασίας. 

 

5.2 ∆ιεπιφάνεια Χρήσης 

Η υλοποίηση της διεπιφάνειας χρήσης (Interface) του συστήµατος 
πραγµατοποιήθηκε µε χρήση Java Servlets της τεχνολογίας “JavaTM Servlet” [37]. Η επιλογή 
της συγκεκριµένης τεχνολογίας έγινε επειδή τα Servlet παρέχουν τη δυνατότητα για 
ανάπτυξη εφαρµογών και περιβαλλόντων που υποστηρίζουν την δυναµική αλληλεπίδραση 
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µέσω εφαρµογών πλοήγησης στον παγκόσµιο ιστό (Web Browsers). Επίσης τα Java 
Servlets έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν οποιαδήποτε µέθοδο παρέχει η Java. 
Επειδή όλα τα δοµικά µέρη υλοποιήθηκαν σε Java, επιτεύχθηκε άµεση και γρήγορη 
επικοινωνία µεταξύ των Servlets της διεπιφάνειας και των διαφόρων δοµικών µερών του 
συστήµατος. 

Με τη χρήση των Java Servlets η διεπιφάνεια χρήσης έχει τη δυνατότητα να 
δηµιουργεί δυναµικά σελίδες, µέσα από τις οποίες παρουσιάζονται τα διάφορα δεδοµένα 
προς το χρήστη. Τα δεδοµένα αυτά προκύπτουν από τις διάφορες υπηρεσίες και µπορεί να 
προέρχονται είτε από τη βάση δεδοµένων είτε από αναζητήσεις σε ψηφιακές βιβλιοθήκες 
είτε από την υπηρεσία συστάσεων. 

Χρήση των Java Servlets πραγµατοποιήθηκε και στην υλοποίηση της διεπιφάνειας 
χρήσης του διαχειριστή. Οι λειτουργικότητες και ευκολίες που αυτά παρέχουν 
αξιοποιήθηκαν και σε αυτήν την περίπτωση. Ουσιαστικά δεν υπάρχει µεγάλη 
διαφοροποίηση στην ανάπτυξη των δύο διεπιφανειών χρήσης. Απλά στην διεπιφάνεια 
χρήσης του διαχειριστή, οι λειτουργίες και η λειτουργικότητα που παρέχεται είναι πιο 
εξειδικευµένη και αφορά ένα συγκεκριµένο άτοµο, τον διαχειριστή. Πέρα από εκεί, τόσο η 
επικοινωνία µε τη βάση δεδοµένων, για τη συλλογή των δεδοµένων, όσο και ο τρόπος 
παρουσίασης των αποτελεσµάτων είναι ο ίδιος και στις δύο διεπιφάνειες χρήσης. 

Μοναδική απαίτηση της χρήσης των Java Servlets είναι εγκατάσταση ενός web 
server που να υποστηρίζει την τεχνολογία “JavaTM Servlet ”. Στα πλαίσια της συγκεκριµένης 
εργασίας κρίθηκε καταλληλότερος και τελικά επιλέχθηκε για χρήση ο TOMCAT [38]. 

 

5.3 ∆ιεπαφή Με Βάσεις ∆εδοµένων 

Για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της διεπαφής µε διάφορες βάσεις δεδοµένων 
χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία “JDBCTM” [39]. Η συγκεκριµένη τεχνολογία παρέχει τη 
δυνατότητα προσπέλασης δεδοµένων τα οποία βρίσκονται σε βάσεις δεδοµένων, µέσα από 
προγράµµατα και εφαρµογές που έχουν υλοποιηθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού Java. 
Επίσης παρέχει πολλές λειτουργικότητες όσον αφορά ένα µεγάλο εύρος βάσεων δεδοµένων 
SQL. 

Η συγκεκριµένη διεπαφή παρέχει αφενός δυνατότητα επικοινωνίας µε διάφορες 
βάσεις δεδοµένων και αφετέρου ένα σύνολο από µεθόδους για την προσπέλαση των 
δεδοµένων που διαφυλάσσονται στην εκάστοτε βάση δεδοµένων που χρησιµοποιείται. 
Αρχικά αυτό που γίνεται, το οποίο αποτελεί και την µόνη απαίτηση από τη πλευρά του 
διαχειριστή του συστήµατος, είναι ο καθορισµός της βάσης η οποία θα χρησιµοποιηθεί και 
στην οποία θα αποθηκεύονται τα διάφορα δεδοµένα του συστήµατος. Αφού γίνει αυτό τότε 
η συγκεκριµένη διεπαφή θα είναι σε θέση να παρέχει τη λειτουργικότητά της, όσον αφορά 
την ανάκτηση και αποθήκευση δεδοµένων από και προς την εκάστοτε βάση. 

Το σύνολο των µεθόδων που παρέχει η συγκεκριµένη διεπαφή, αφορά δυνατότητα 
για επερωτήσεις ανάκτησης, επερωτήσεις αποθήκευσης καθώς και επερωτήσεις ανανέωσης 
των δεδοµένων της βάσης. Το σύνολο αυτό των µεθόδων χρησιµοποιείται κατά κόρον από 
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όλα τα δοµικά µέρη του συστήµατος καθώς και από τους διάφορους µηχανισµούς που 
έχουν αναπτυχθεί (π.χ. µηχανισµός διαχείρισης κοινοτήτων χρηστών). 

Η βάση που επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί στην συγκεκριµένη ανάπτυξη του 
συστήµατος είναι η βάση δεδοµένων Oracle8i [31]. 

 

5.4 ∆ιαµεσολαβητικό Σχήµα 

Η υλοποίηση του διαµεσολαβητικού σχήµατος πραγµατοποιήθηκε εξ΄ ολοκλήρου 
µε χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού Java. Επίσης το σχήµα αυτό διαθέτει και έναν 
εξυπηρετητή ο οποίος ικανοποιεί αιτήσεις XML-RPC. Για να είναι εφικτή η ανάπτυξη αυτού 
του εξυπηρετητή χρησιµοποιήθηκε ένα σύνολο εργαλείων που διατίθεται στο διαδίκτυο [42] 
και αφορά µια βιβλιοθήκη υλοποιηµένη σε Java για XML-RPC. 

Επίσης το σχήµα αυτό διαθέτει έναν αυτόνοµο µηχανισµό επικοινωνία µε βάσεις 
δεδοµένων. Για να είναι δυνατή η επικοινωνία µε βάσεις δεδοµένων, γίνεται και εδώ χρήση 
της τεχνολογίας “JDBCTM” [39]. 
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Επισκόπηση Εργασίας - Συµπεράσµατα - Μελλοντική 

Εργασία 
Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουµε να κάνουµε µία επισκόπηση της 

συγκεκριµένης εργασίας καθώς και να εξάγουµε ορισµένα συµπεράσµατα. Επίσης θα 
θέσουµε και ορισµένες προτάσεις που αφορούν τη µελλοντική εργασία, η οποία µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε σκοπό τη βελτίωση ίσως ορισµένων σηµείων. 

 

6.1 Επισκόπηση Εργασίας 

Στόχος 

Στόχο της συγκεκριµένης εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός συστήµατος παροχής 
υπηρεσιών συστάσεων, οι οποίες είναι προσαρµοζόµενες στη συµπεριφορά του χρήστη και 
βασίζονται στην δυναµική διαχείριση κοινοτήτων χρηστών. Η δυναµική διαχείριση 
κοινοτήτων χρηστών υλοποιείται από ένα µηχανισµό που έχει αναπτυχθεί για αυτόν το λόγο. 
Αυτός ο µηχανισµός υλοποιεί τον αλγόριθµο ο οποίος αναπτύχθηκε και προτείνεται στα 
πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας και αφορά κατάταξη χρηστών σε κοινότητες. Η 
λειτουργία του προτεινόµενου αλγορίθµου βασίζεται σε προφίλ χρηστών, τα οποία 
διατηρούνται και δυναµικά ενηµερώνονται και µεταβάλλονται στο σύστηµα, σύµφωνα πάντα 
µε την συµπεριφορά του ίδιου του χρήστη. Μία συµπεριφορά η οποία προκύπτει και 
εκφράζεται µέσα από τις αξιολογήσεις που αυτός ασκεί σε διάφορα έγγραφα. 

 

Προτεινόµενος Αλγόριθµος 

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος κατατάσσει τους χρήστες σε κοινότητες σύµφωνα µε 
τα ενδιαφέροντά τους, τα οποία εκφράζονται µέσω των όρων που περιέχονται στο προφίλ 
του κάθε χρήστη. Οπότε η σχετικότητα χρηστών ανάγεται σε σχετικότητα συνόλων µε 
όρους. Μία σχετικότητα συνόλων που τελικά ανάγεται στη σχετικότητα που υπάρχει µεταξύ 
των όρων που αυτά περιέχουν. Οι υπάρχοντες αλγόριθµοι και τεχνικές για να αποφανθούν 
τη σχετικότητα δύο συνόλων, βασίζονται σε πράξεις συνόλων ή σε αναπαράσταση των 
συνόλων µε µορφή διανυσµάτων και χρήση του εσωτερικού γινοµένου µεταξύ διανυσµάτων. 
Με αυτό τον τρόπο όµως εξετάζεται η οµοιότητα δύο συνόλων. ∆ηλαδή ελέγχεται και 
εντοπίζεται το σύνολο των κοινών όρων µεταξύ δύο ή παραπάνω συνόλων. Σε αντίθεση µε τα 
προηγούµενα ο προτεινόµενος αλγόριθµος βασίζεται σε σχετικότητα συνόλων όρων, όπως 
όµως αυτή προκύπτει από την εννοιολογική/σηµασιολογική σχετικότητα που υπάρχει 
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µεταξύ των όρων των συνόλων. Συνεπώς κατατάσσει τους χρήστες σε κοινότητες βάσει της 
σηµασιολογικής σχετικότητας που τυχόν υπάρχει µεταξύ αυτών. 

 

Υπηρεσίες Συστήµατος 

Κατόπιν και µε σκοπό την εφαρµογή του αλγορίθµου σε πραγµατικές συνθήκες, 
επεκτείναµε τις υπηρεσίες του συστήµατος. Έτσι παρέχεται ένα σύνολο υπηρεσιών από το 
σύστηµα οι οποίες αναφορικά είναι η οι εξής: 

�� υπηρεσία εγγραφής (register) και εισαγωγής (login) 
�� υπηρεσία αναζήτησης σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, που υποστηρίζουν το 

πρωτόκολλο Z39.50 και διαθέτουν τα δεδοµένα τους µέσω εξυπηρετητών 
Z39.50 

�� υπηρεσία διαχείρισης εγγράφων (αφορά αποθήκευση και αξιολόγηση εγγράφων 
καθώς και ανάκτηση των ήδη αποθηκευµένων εγγράφων) 

�� υπηρεσία συστάσεων 
 

Σχήµα ∆ιαµεσολάβησης 

Το σύστηµα είναι ανοικτό και επιδέχεται τη δυναµική προσθήκη υπηρεσιών σε αυτό. 
Για να είναι εφικτή αυτή η δυναµική προσθήκη υπηρεσιών στο σύστηµα έχει αναπτυχθεί και 
διατίθεται ένα σχήµα διαµεσολάβησης (Mediator). Σε  αυτό είναι δυνατό να εγγράφονται 
υπηρεσίες. Το σχήµα αυτό εφαρµόζεται στο σύστηµα που αναπτύχθηκε και λειτουργεί ως 
υπηρεσία του συστήµατος, όχι όµως για τους χρήστες, αλλά για τις υπηρεσίες. Είναι δηλαδή 
µία υπηρεσία για τις υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο το σύστηµα υποστηρίζει την δυναµική 
επεκτασιµότητά του, καθώς νέες υπηρεσίες µπορούν να προστίθενται δυναµικά σε αυτό, 
κάνοντας διαθέσιµη τη λειτουργικότητά τους. Αυτή η δυναµική προσθήκη υπηρεσιών στο 
σύστηµα συµβάλλει στην «αύξηση» της λειτουργικότητάς του. 

 

∆ιεπιφάνεια Χρήσης 

Για να είναι σε θέση ο απλός χρήστης να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του 
συστήµατος αναπτύχθηκε η διεπιφάνεια χρήσης του συστήµατος. Μάλιστα η διεπιφάνεια 
χρήσης αναπτύχθηκε έτσι ώστε το σύστηµα να είναι προσβάσιµο µέσω εφαρµογών που 
παρέχουν δυνατότητα πλοήγησης στον παγκόσµιο ιστό (Web Browsers). Επιπλέον 
αναπτύχθηκε και µία ειδική διεπιφάνεια χρήσης, την οποία θα µπορεί να χρησιµοποιεί µόνο 
ο διαχειριστής του συστήµατος. Μέσα από αυτή θα έχει τη δυνατότητα να εκτελεί διάφορες 
ειδικές λειτουργίες, όπως για παράδειγµα τον ενεργοποίηση του µηχανισµού διαχείρισης 
κοινοτήτων. 
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∆ιεπαφή Με Βάσεις ∆εδοµένων 

Τα διάφορα δεδοµένα του συστήµατος διαφυλάσσονται σε µία βάση δεδοµένων. Το 
σύστηµα αναπτύχθηκε έτσι ώστε η λειτουργία του καθώς και οι υπηρεσίες του να είναι 
ανεξάρτητες από την εκάστοτε βάση δεδοµένων που χρησιµοποιείται. Για το λόγο αυτό 
αναπτύχθηκε και παρέχεται µία διεπαφή µε βάσεις δεδοµένων, που καθιστά  εφικτή την 
επικοινωνία του συστήµατος µε ένα σύνολο από βάσεις δεδοµένων. 

 

6.2 Συµπεράσµατα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στόχο της συγκεκριµένης εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη 
ενός συστήµατος παροχής υπηρεσιών συστάσεων. Συστάσεις που βασίζόνται στη δυναµική 
διατήρηση προφίλ χρηστών και στη δυναµική διαχείριση κοινοτήτων χρηστών. Σε αυτές τις 
κοινότητες οι χρήστες εντάσσονται ανάλογα µε τα κοινά και παρόµοια ενδιαφέροντα που 
αυτοί έχουν. Συνεπώς, σχετικοί χρήστες εντάσσονται σε ίδιες κοινότητες, σύµφωνα µε τον 
αλγόριθµο που προτείνεται. 

Ένας αλγόριθµος κατάταξης χρηστών σε κοινότητες, ο οποίος στηρίζει τη 
λειτουργία του και έχει ως απώτερο στόχο την κατάταξη χρηστών σε κοινότητες βάσει της 
σηµασιολογικής σχετικότητας χρηστών. Αυτή ακριβώς η σηµασιολογική σχετικότητα 
συµβάλλει στην υψηλή ποιότητα συστάσεων που παρέχεται από το σύστηµα, στο οποίο 
βέβαια εφαρµόζεται ο αλγόριθµος. 

Θεωρούµε ότι αυτό το οποίο επιδιώκει ο αλγόριθµος τελικά επιτυγχάνεται. Οι 
κοινότητες που προκύπτουν από την εφαρµογή του καλύπτουν ένα πάρα πολύ µεγάλο 
ποσοστό των χρηστών ενός συστήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι σχεδόν όλοι οι χρήστες 
συµπεριλαµβάνονται στη διαδικασία κατάταξης σε κοινότητες. Επειδή η υπηρεσία 
συστάσεων βασίζεται σε αυτές τις κοινότητες, αυτό συνεπάγεται και δυνατότητα παροχής 
συστάσεων προς περισσότερους χρήστες. Επίσης σηµαίνει πως οι συστάσεις οι οποίες θα 
παρέχονται θα προκύπτουν βάσει πολλών χρηστών και συνεπώς θα είναι σίγουρα 
περισσότερες και πιθανώς καλύτερες. 

Ακόµη, λόγω των κοινοτήτων που δηµιουργούνται, υπάρχει και ταχύτητα στην 
παροχή συστάσεων. Αυτό συµβαίνει επειδή για να εντοπισθούν και να συλλεχθούν τα 
έγγραφα που θεωρούνται σχετικά µε τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη, δεν ελέγχονται όλοι οι 
χρήστες του συστήµατος. Αντιθέτως ελέγχονται και εξετάζονται µόνο εκείνοι οι χρήστες που 
θεωρούνται «σχετικοί» και «παρόµοιοι» και ανήκουν κατά συνέπεια στις ίδιες κοινότητες µε 
τον συγκεκριµένο χρήστη. Άµεση συνέπεια αυτού είναι η µείωση του χρόνου που απαιτείται 
για να συλλεχθούν και κατά συνέπεια να παρουσιαστούν έγγραφα που ίσως ενδιαφέρουν έναν 
χρήστη. Άρα µειώνεται και ο χρόνος που χρειάζεται να αναµείνει ο χρήστης από τη στιγµή 
που θα επιλέξει την υπηρεσία συστάσεων µέχρι την στιγµή που θα του παρουσιαστούν τα 
αποτελέσµατα. Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να «αποκρίνεται» γρήγορα προς το χρήστη, 
που επιλέγει την υπηρεσία συστάσεων, ακριβώς λόγο της ύπαρξης των κοινοτήτων χρηστών. 
Κοινότητες οι οποίες προέκυψαν και δυναµικά διατηρούνται από τον µηχανισµό 
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διαχείρισης κοινοτήτων χρηστών, ο οποίος υλοποιεί τον προτεινόµενο αλγόριθµο για 
κατάταξη χρηστών σε κοινότητες/οµάδες. 

Βέβαια ότι προκύπτει να είναι καλύτερο έχει και ένα κόστος. Στην δική µας την 
περίπτωση το κόστος αυτό αφορά χρονικό κόστος εκτέλεσης του αλγορίθµου. Ένα κόστος 
που είναι αρκετά υψηλό και συγκεκριµένα είναι της τάξης Ο(σν), όπου ν το πλήθος των 
χρηστών στο σύστηµα και σ το σύνολο των όρων που κατά µέσο όρο περιέχονται στα 
σύνολα που δηµιουργήθηκαν από τον αλγόριθµο (ένα για κάθε χρήστη). Θεωρούµε όµως 
ότι η ποιότητα των συστάσεων αντισταθµίζει αυτό το κόστος και την καθυστέρηση που αυτό 
συνεπάγεται. Εξάλλου, ακριβώς λόγω της λειτουργίας και του τρόπου ανάπτυξης του 
µηχανισµού διαχείρισης κοινοτήτων, ο οποίος υλοποιεί τον αλγόριθµο αυτό, αυτή η 
καθυστέρηση δε γίνεται εµφανής στη λειτουργία του συστήµατος. 

Βέβαια µετά από πειραµατικά αποτελέσµατα, παρατηρήθηκε ένα αρκετά 
ενδιαφέρον φαινόµενο. Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε ότι µε αύξηση των χρηστών του 
συστήµατος, ο χρόνος εκτέλεσης του µηχανισµού µειωνόταν αντί να αυξάνεται. Αυτό ισχύει 
λόγω της λειτουργίας του αλγορίθµου, σύµφωνα µε την οποία κάθε χρήστης εξετάζεται µε 
όλους τους υπόλοιπους, ως προς την σχετικότητα όσον αφορά τα ενδιαφέροντά τους. Με 
αυτόν τον τρόπο όµως αν, για παράδειγµα, ο πρώτος χρήστης έχει ποικιλόµορφο προφίλ 
και καλύπτει µεγάλο φάσµα ενδιαφερόντων, τότε υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να είναι 
σχετικός µε πολλούς χρήστες. Άρα πολλοί χρήστες θα θεωρηθούν σχετικοί µε τον πρώτο 
χρήστη και έµµεσα-µεταβατικά και µεταξύ τους και θα ενταχθούν όλοι στην ίδια κοινότητα, 
µαζί φυσικά και ο πρώτος. Άρα τελικά θα δηµιουργηθεί µία κοινότητα µε αρκετούς 
χρήστες. Αυτό έχει ως άµεσο αποτέλεσµα αυτοί οι χρήστες να µην χρειάζεται πλέον να 
εξετασθούν και να ελεγχθούν ως προς τη σχετικότητά τους, γιατί είναι ήδη στην ίδια 
κοινότητα. Οπότε στην συνέχεια όλοι αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εκτέλεση του 
αλγορίθµου. Αυτό έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την αισθητή µείωση του αριθµού των 
χρηστών που πρέπει επιπλέον να εξετασθούν και συνεπώς και την αισθητή µείωση του 
χρόνου εκτέλεσης του µηχανισµού. 

Σύµφωνα τώρα µε τα προηγούµενα, εάν ο αλγόριθµος, πριν εφαρµοστεί, ταξινοµεί 
τους χρήστες ως προς το πλήθος των όρων που περιέχονται στο προφίλ τους, τότε πιθανώς 
θα παρουσιάζεται το φαινόµενο, κατά το οποίο χρήστες µε ποικιλόµορφα προφίλ 
ελέγχονται αρχικά. Αυτό ισχύει επειδή ένα προφίλ µε πολλούς όρους, κατά πάσα 
πιθανότατα καλύπτει ένα µεγάλο πλήθος θεµάτων και ενδιαφερόντων. Οπότε, σύµφωνα και 
µε την προηγούµενη ανάλυση, θα απαιτείται αισθητά λιγότερος χρόνος για την εκτέλεση του 
µηχανισµού διαχείρισης κοινοτήτων. 

 

6.3 Μελλοντική Εργασία 

Οι δικές µας προτάσεις, σε ότι αφορά την µελλοντική εργασία, πέρα από την 
προαναφερθείσα ταξινόµηση των χρηστών ως προς το µέγεθος του προφίλ µε σκοπό την 
µείωση του χρόνου εκτέλεσης, αφορά µία τεχνική µε σκοπό την ένταξη των νέων χρηστών 
στο σύστηµα στις ήδη υπάρχουσες κοινότητες. 
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Ένταξη Νέων Χρηστών Σε Υπάρχουσες Κοινότητες 

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος και όπως αυτός υλοποιείται, όταν εφαρµόζεται 
δηµιουργεί τις κοινότητες εξ΄ αρχής. Αυτό σηµαίνει ότι αγνοεί την ύπαρξη των κοινοτήτων 
που έχουν ήδη δηµιουργηθεί από προηγούµενη εκτέλεση του αλγορίθµου και δηµιουργεί τις 
νέες κοινότητες ανεξάρτητα αυτών. Με αυτό τον τρόπο καλύπτει τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι χρήστες µέσα σε µία κοινότητα έχουν διαφοροποιηθεί ως προς τα κοινά τους 
ενδιαφέροντα και δε θα έπρεπε πλέον να ανήκουν στην ίδια κοινότητα. Επίσης µε αυτό τον 
τρόπο είναι «δίκαιος» και αντιµετωπίζει ισάξια τόσο τους παλιούς όσο και τους καινούριους 
χρήστες. Βέβαια τα προηγούµενα έχουν και το αντίστοιχο κόστος σε χρόνο εκτέλεσης. 

Αυτό που θα µπορούσε να γίνει είναι η ανάπτυξη ενός µηχανισµού ένταξης των νέων 
µόνο χρηστών στις ήδη υπάρχουσες κοινότητες. Ένας µηχανισµός ο οποίος, βάσει των 
κοινοτήτων που ήδη υπάρχουν, θα εντάσσει τους νέους χρήστες του συστήµατος σε αυτές. 
Βέβαια για να γίνει αυτό θα πρέπει ο µηχανισµός αυτός να έχει τη δυνατότητα να διακρίνει 
του νέους χρήστες του συστήµατος. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και ένας «γρήγορος» 
τρόπος σύγκρισης ενός χρήστη µε τους χρήστες µίας κοινότητας, χωρίς να είναι απαραίτητο 
να συγκριθεί µε όλους ή έστω µε µερικούς εξ΄ αυτών. Και τα δύο τα προηγούµενα, λόγω της 
υπάρχουσας αρχιτεκνονικής και υλοποίησης του συστήµατος είναι εφικτό να 
πραγµατοποιηθούν. 

Όσον αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης των νέων χρηστών, αυτή µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε απλή επέκταση των πεδίων της σχέσης που υπάρχει στη βάση 
δεδοµένων για τη διαφύλαξη των χρηστών του συστήµατος. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα 
ακόµα πεδίο στη σχέση, στο οποίο θα φυλάσσεται η ηµεροµηνία εγγραφής ενός χρήστη. 
Κατόπιν, σύµφωνα µε αυτό το πεδίο, θα είναι δυνατή η ανάκτηση των χρηστών που έχουν 
εγγραφεί µετά από µία ορισµένη ηµεροµηνία (στην ουσία θα είναι η ηµεροµηνία της 
τελευταίας εκτέλεσης του µηχανισµού αυτού). 

Όσον αφορά τον τρόπο σύγκρισης ενός χρήστη µε µία κοινότητα, είναι και αυτό 
εφικτό να πραγµατοποιηθεί γρήγορα και εύκολα. Συγκεκριµένα, κατά τη δηµιουργία των 
κοινοτήτων, από τον υπάρχον µηχανισµό και βάσει του προτεινόµενου αλγορίθµου, 
δηµιουργείται για κάθε κοινότητα και µία σχέση στη βάση δεδοµένων. Αυτή η σχέση 
λειτουργεί ως το προφίλ της κοινότητας και σε αυτή διαφυλάσσονται οι όροι που την 
«χαρακτηρίζουν». Αυτοί οι όροι προκύπτουν ως η ένωση των «χαρακτηριστικών» όρων των 
χρηστών της κοινότητας. Οπότε για κάθε κοινότητα υπάρχει και το αντίστοιχο προφίλ. 
Συνεπώς για τη σύγκριση ενός χρήστη µε µία κοινότητα, αρκεί να θεωρηθεί η κοινότητα ως 
ένας χρήστης µε προφίλ και να εφαρµοστεί η σύγκριση χρηστών. 

Με τον παραπάνω τρόπο, οι νέοι χρήστες θα µπορούν να εντάσσονται στις ήδη 
υπάρχουσες κοινότητες. Ο µηχανισµός που θα υλοποιεί αυτήν την «προσαυξητική» ένταξη 
νέων χρηστών στις κοινότητες, θα µπορεί να εφαρµόζεται πιο συχνά, αφού εξάλλου 
εκτελείται και αρκετά γρήγορα. Ως εκ τούτου, ο µηχανισµός διαχείρισης κοινοτήτων, που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της συγκεκριµένης εργασίας και απαιτεί και αρκετό χρόνο 
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Κεφάλαιο 6 

εκτέλεσης, θα µπορεί να εκτελείται πιο σπάνια και να δηµιουργεί τις νέες κοινότητες. Έτσι 
θα καλύπτονται και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι χρήστες µέσα σε µία κοινότητα έχουν 
διαφοροποιηθεί ως προς τα κοινά τους ενδιαφέροντα και δε θα έπρεπε πλέον να ανήκουν 
στην ίδια κοινότητα. Συνεπώς, µε εφαρµογή και των δύο µηχανισµών θα επιτυγχάνεται 
αφενός «γρήγορη» και άµεση ένταξη των νέων χρηστών στις ήδη υπάρχουσες κοινότητες 
(εκτέλεση µηχανισµού «προσαυξητικής» ένταξης νέων χρηστών) και αφετέρου «εξ’ αρχής» 
και «δίκαιη» κατανοµή όλων των χρηστών σε κοινότητες (εκτέλεση µηχανισµού διαχείρισης 
κοινοτήτων χρηστών). 
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Παράρτηµα Α 
 
Παρακάτω παρατίθεται ο πηγαίος κώδικας σε Java που υλοποιεί τον προτεινόµενο 

αλγόριθµο κατάταξης  χρηστών σε κοινότητες. ∆εν παρατίθεται µαζί όµως ο πηγαίος κώδικας που 
υλοποιεί τη σύγκριση και τη σηµασιολογική σχετικότητα, µέθοδος  (‘isRelated’). 

 
 

import java.util.*; 
import java.io.*; 
 
public class Communities 
{ 
 Vector communitiess = null; 
 double similarityPercentage = 0.0; 
 double shortTermPercentage = 0.0; 
 
 public Communities(double simP, double shortP){ 
  similarityPercentage = simP; 
  shortTermPercentage = shortP; 
 } 
 
 public void unifyVector(Vector v) 
 { 
  for(int i=0; i<v.size();i++){ 
   String curStr = (String)v.get(i); 
   for(int j = i+1; j<v.size();){ 
    String str = (String)v.get(j); 
    if (curStr.equals(str)) v.removeElementAt(j); 
    else j++; 
   } 
  } 
 } 
 
 public void mostPopular(Hashtable h,double percentage) 
 { 
// finds the “percentage”% most popular terms 
// the ones with the highest weights. 
  Hashtable ret = new Hashtable(); 
  int loops = (int)((1-percentage) * h.size()); 
  int min = 20; 
  String out = null; 
  for(int l=0;l<loops;l++){ 
   for(Enumeration e=h.keys();e.hasMoreElements();){ 
    String word = (String)e.nextElement(); 
    int acc = ((Integer)h.get(word)).intValue(); 
    if ( acc <= min ){ 
     out = word; 
     min = acc; 
    } 
   } 
// particularly removes the other ones 
// with the lowest weights 
   h.remove(out); 
  } 
 } 
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public Hashtable areSimilar(boolean semanticRel,DB_Handler DBH,  String u1, 

String u2,double percentage) 
 { 
  int cnt=0; 
  Hashtable ret = null; 
  Hashtable u1Kwords = BH.getUserKeywordsByType(u1,"LONG"); 
  Hashtable u2Kwords = BH.getUserKeywordsByType(u2,"LONG"); 
  Hashtable u1SKwords=DBH.getUserKeywordsByType(u1,"SHORT"); 
  Hashtable u2SKwords=DBH.getUserKeywordsByType(u2,"SHORT"); 
 

if ( u1SKwords.size() != 0 ) 
mostPopular(u1SKwords,shortTermPercentage);  

if ( u2SKwords.size() != 0 ) 
mostPopular(u2SKwords,shortTermPercentage);  

  if ( u1Kwords.size() != 0 ) u1Kwords.putAll(u1SKwords); 
  else u1Kwords = u1SKwords; 
  if ( u2Kwords.size() != 0 ) u2Kwords.putAll(u2SKwords); 
  else u2Kwords = u2SKwords; 

if ( u1Kwords.size() == 0 || u2Kwords.size() == 0 ) return null; 
  Related rel = new Related(); 
  for(Enumeration e=u1Kwords.keys();e.hasMoreElements();){ 
   String key = (String)e.nextElement(); 
// counts how many are the common Kwords 
   if ( u2Kwords.containsKey((String)key) ) cnt++; 
// counts how many are the similar words....use of isRelated method 
// comparison & relevance mechanism 
   else if (semanticRel && rel.isRelated(key,u2Kwords)) cnt++; 

if ( ((double)cnt/u1Kwords.size()) >= percentage || 
((double)cnt/u2Kwords.size()) >= percentage ){ 

 
    ret = new Hashtable(); 
    ret.putAll(u1Kwords); 
    ret.putAll(u2Kwords); 
    return ret; 
   } 
  } 
  return ret; 
 } 
 
 boolean areGrouped(DB_Handler DBH, String u1, String u2) 
 { 
  boolean ret = false; 
 
  Vector c1 = DBH.getUserCommunities(u1); 
  if ( c1 == null ) return false; 
  Vector c2 = DBH.getUserCommunities(u2); 
  if ( c2 == null ) return false; 
 
  for(Enumeration e=c1.elements(); e.hasMoreElements();){ 
   String obj = (String)e.nextElement(); 
   if ( c2.contains(obj) == true ){ 
    ret = true; 
    break; 
   } 
  } 
 
  return ret; 
 } 
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 public void doCommunities(boolean semantic) 
 { 
  DB_Handler DBH = new DB_Handler(); 
  String[] allUsers = DBH.getUsers(); 
 
  Hashtable comms = new Hashtable(); 
 
  for(int u1=0;u1<allUsers.length;u1++){ 
   Vector inComm = new Vector(); 
   Hashtable commKeys = new Hashtable(); 
   Hashtable allCommKeys = new Hashtable(); 
   inComm.addElement(allUsers[u1]); 
   for(int u2=u1+1;u2<allUsers.length;u2++){ 
// Check if they are already grouped in a common community... 

boolean alreadyGrouped = 
areGrouped(DBH,allUsers[u1],allUsers[u2]); 

   if ( alreadyGrouped ) continue; 
// Checking for similarity between the two user 
// use of similarityPercentage 

commKeys=areSimilar(semantic,DBH,allUsers[u1], 
allUsers[u2],similarityPercentage);  

   if ( commKeys != null ){ 
     inComm.addElement(allUsers[u2]); 

    DBH.addCommunityToUser(allUsers[u2],allUsers[u1]); 
     allCommKeys.putAll(commKeys); 
    } 
   } 

  if ( inComm.size() != 1 ){ 
// new community creation 
    DBH.createCommunity(allUsers[u1], inComm, allCommKeys); 
    DBH.addCommunityToUser(allUsers[u1],allUsers[u1]); 
    comms.put(allUsers[u1], inComm); 
   } 
  } 
 } 
 
 public void destroyCommunities() 
 { 
  DB_Handler DBH = new DB_Handler(); 
  String[] comms = DBH.getCommunities(); 
  for(int c=0;c<comms.length;c++) DBH.deleteCommunity(comms[c]); 
 
  String[] users = DBH.getUsers(); 
  for(int u=0;u<users.length;u++) DBH.deleteUserCommunities(users[u]); 
 } 
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Παράρτηµα Β 
 
Το σχήµα που χρησιµοποιήθηκε στη Βάση ∆εδοµένων για την αναπαράσταση των 

δεδοµένων του συστήµατος αποτελείται από τις ακόλουθες σχέσεις. Για κάθε σχέση παρουσιάζονται 
τα ονόµατα των πεδίων της καθώς και ο τύπος του κάθε πεδίου. Επίσης παρουσιάζεται αν κάποιο 
πεδίο αποτελεί πρωτεύον κλειδί για τη σχέση. 

 
Σχέση για τα στοιχεία κάθε χρήστη 

�� Όνοµα χρήστη  αλφαριθµητικό  πρωτεύον κλειδί 
�� Κωδικός πρόσβασης αλφαριθµητικό 

 
Σχέση για το προφίλ κάθε χρήστη 

�� Όρος  αλφαριθµητικό  πρωτεύον κλειδί 
�� Βάρος  ακέραιος 
�� Χαρακτηρισµός αλφαριθµητικό 

 
Σχέση για τις κοινότητες οπού ανήκει ο κάθε χρήστης 

�� Όνοµα κοινότητας  αλφαριθµητικό  πρωτεύον κλειδί 
 
Σχέση για τα αποθηκευµένα έγγραφα του κάθε χρήστη 

�� Έγγραφο  αλφαριθµητικό  πρωτεύον κλειδί 
 
 
Σχέση για τα στοιχεία κάθε κοινότητας 

�� Όνοµα κοινότητας  αλφαριθµητικό  πρωτεύον κλειδί 
 
Σχέση για τους χρήστες που περιέχονται σε κάθε κοινότητα 

�� Όνοµα χρήστη  αλφαριθµητικό  πρωτεύον κλειδί 
 
Σχέση για το προφίλ κάθε κοινότητας 

�� Όρος  αλφαριθµητικό  πρωτεύον κλειδί 
�� Βάρος  ακέραιος 
�� Χαρακτηρισµός αλφαριθµητικό 
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