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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σχεδιασμός αλγορίθμων συστάσεων που γνωρίζουν το περιεχόμενο του χρήστη είναι
ένα θέμα που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον στην επιστημονική κοινότητα, ιδιαίτερα
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις συστάσεις. Η
παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μέθοδο CARS για τη σύσταση ειδών ταινιών στους
χρήστες. Στους ανθρώπους αρέσει να παρακολουθούν ταινίες, αλλά δεν ξέρουν πάντα τι
θέλουν να δουν. Πλέον η κοινωνία κινείται με γρήγορους ρυθμούς και τα άτομα δεν έχουν
το χρόνο να κάνουν τη δική τους έρευνα για ψυχαγωγία. Παρόλο που υπάρχουν
εφαρμογές που βοηθούν τους ανθρώπους να λύσουν αυτό το ζήτημα, δεν
χρησιμοποιούνται πολύ συχνά. Αυτή η διπλωματική θα εξετάσει αυτό το θέμα.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιαστεί μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση για την ανάλυση των ερευνών μέχρι σήμερα στον τομέα της επίγνωσης του
περιεχομένου στα συστήματα συστάσεων και συγκεκριμένα στον τομέα του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Περιγράφονται ορισμένες από τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις στους
αλγόριθμους συστημάτων συστάσεων και αναλύονται οι κύριες εκκρεμείς προκλήσεις των
CARS και οι πιθανές ευκαιρίες για μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις και βελτιώσεις
των CARS.
Από ένα σύνολο δεδομένων που έχει συλλεχθεί για το είδος ταινιών που συστήνετε στους
χρήστες με βάση το περιεχόμενο και τις διαστάσεις, στοχεύετε η ανάλυση για το είδος της
πληροφορίας με βάση τα περιεχόμενα και το είδος των ταινιών που προτείνετε στο χρήστη.
Εξετάζεται παράλληλα η ευαισθησία του χρήστη στο περιεχόμενο και αν η μέθοδος CARS
που χρησιμοποιείται για τις συστάσεις είναι η κατάλληλη μέθοδος σε σχέση με τις άλλες
μεθόδους των συστημάτων συστάσεων.

Λέξεις κλειδιά: Συστήματα Συστάσεων, Συστήματα με Επίγνωση στο Περιεχόμενο,
Συστήματα Συνεργατικού Φιλτραρίσματος, Συστήματα βασισμένα στο Περιεχόμενο,
Αλγόριθμοι, Chi Square, Επιχειρήσεις, Πρόβλεψη, Ταινίες
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ABSTRACT
The design of recommendation algorithms that know the user's context is a topic of great
interest to the scientific community, especially in the field of e-commerce, and have a
significant impact on the recommendations. This paper focuses on the CARS method for
recommending movie genres to users. People like to watch movies, but they do not always
know what they want to see. Nowadays society is moving at a fast pace and people do not
have time to do their own research for entertainment. Although there are applications that
help people solve this problem, they are not used very often. This master thesis will address
this issue.
The purpose of this thesis is to present a bibliographic review for the analysis of research
to date in the field of context awareness in recommendation systems and specifically in the
field of e-commerce. Some of the most up-to-date approaches to recommendation system
algorithms are described and the main outstanding challenges of CARS and the potential
opportunities for future research directions and improvements of CARS are analyzed.
From a set of data collected about the type of movies recommended to users based on
context and dimensions, the aim is to analyze the type of information based on the context
and the type of movies recommended to the user. At the same time, the user's sensitivity
to the context is examined and whether the CARS method used for the recommendations
is the appropriate method in relation to the other methods of the recommendation
systems.

Keywords: Recommendation Systems, Context Aware Systems, Collaborative Filtering
Systems, Content Based Systems, Algorithms, Chi Square, Business, Prediction, Movies
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε μία εποχή όπου οι τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων και η εξόρυξη δεδομένων ολοένα
και αναπτύσσονται, τα συστήματα συστάσεων, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της
επιστημονικής βιβλιογραφίας κα χρησιμοποιούνται από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας τα
τελευταία χρόνια. Με τη ταχεία αύξηση του μεγάλου όγκου πληροφοριών στο διαδίκτυο,
τα συστήματα αυτά βοηθούν τους χρήστες με το πρόβλημα της παραπληροφόρησης. Τα
συστήματα συστάσεων (recommender systems (RS)) είναι μια συλλογή αλγορίθμων με
στόχο το δηλαδή φιλτράρισμα πληροφοριών σύμφωνα με τις προτιμήσεις, το ενδιαφέρον
ή τη συμπεριφορά του χρήστη σχετικά με κάποιο αντικείμενο. Εταιρείες «τιτάνες» στο
ηλεκτρονικό εμπόριο όπως η Amazon, Netflix, Google, Goodreads, αλλά και άλλες,
χρησιμοποιούν καθημερινά αυτά τα συστήματα για να προσελκύσουν τους καταναλωτές
να αγοράσουν ή να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους.
Κύριος σκοπός των συστημάτων συστάσεων είναι να παρέχουν στους χρήστες
εξατομικευμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες βάση τα πιο σχετικά στοιχεία στους χρήστες
σύμφωνα με το ιστορικό, το προφίλ, τις προτιμήσεις, τις γνώμες και τις αξιολογήσεις τους,
δεδομένα που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις τους στο σύστημα ή τις σχέσεις τους.
Ένα σύστημα συστάσεων είναι ένα από τα ισχυρότερα συστήματα για την αύξηση των
κερδών διατηρώντας τους χρήστες σε έναν πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Τα συστήματα που
χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στους
καταναλωτές δεν αρκεί μόνο να ληφθεί υπόψιν μόνο ο χρήστης και το αντικείμενο, είναι
επίσης σημαντικό να ενσωματωθούν οι πληροφορίες με βάση τις πληροφορίες
περιεχομένου στη διαδικασία σύστασης προκειμένου να προτείνει αντικείμενα κάτω από
ορισμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να προτιμά τις καθημερινές
να διαβάζει ειδήσεις από όλο τον κόσμο ή επιστημονικές αναφορές και τα
Σαββατοκύριακα να διαβάζει κριτικές ταινιών και προϊόντων ομορφιάς. Αυτές οι
παρατηρήσεις οδηγούν στη διατύπωση πως η έρευνα συμπεριφοράς είναι εξίσου
σημαντική για τη λήψη αποφάσεων του καταναλωτή στο μάρκετινγκ και εξαρτάται από το
πλαίσιο λήψης αποφάσεων. Επομένως, η ακριβής πρόβλεψη των προτιμήσεων των
καταναλωτών εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο τα συστήματα συστάσεων έχουν
ενσωματώσει το σχετικό πλαίσιο πληροφορίας σε μια μέθοδο σύστασης.
Πρόσφατα οι εταιρείες άρχισαν να προσθέτουν πληροφορίες περιεχομένου στις
συστάσεις τους. Ως παράδειγμα, στη περίπτωση που μουσικών προτάσεων, ορισμένες
από τις πληροφορίες που σχετίζονται με πληροφορίες περιεχομένου, όπως η διάθεση του
ακροατή, λαμβάνονται υπόψιν και έχουν σημασία για τη μουσική που θα προτείνει το
σύστημα στον ακροατή, καθώς στοχεύετε να επιλέξει τη συγκεκριμένη πρόταση μουσικής
και να μην αποχωρήσει από τη πλατφόρμα ή ψάξει κάτι άλλο. Παρόλα αυτά, δεν είναι
σαφές ακόμα αν το περιεχόμενο έχει σημασία για ένα ευρύ φάσμα άλλων εφαρμογών
σύστασης.
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Στο Διαδίκτυο, όπου ο αριθμός των επιλογών είναι τεράστιος, υπάρχει ανάγκη
φιλτραρίσματος, ιεράρχησης και αποτελεσματικής παροχής σχετικών πληροφοριών. Τα
συστήματα συστάσεων συμβάλλουν στην αύξηση της αφοσίωσης των χρηστών στις
πλατφόρμες, δημιουργώντας εξατομικευμένες προτάσεις με βάση την προηγούμενη
συμπεριφορά ενός χρήστη. Επί του παρόντος, οι περισσότεροι ερευνητές έχουν
αναγνωρίσει τη σημασία των περιεχομένων και προσπάθησαν να ενσωματώσουν σχετικά
περιεχόμενα στην έρευνά τους. Πολλοί υποστήριξαν ότι ο χρόνος είναι μια από τις
πληροφορίες που δεν μπορεί να αγνοηθεί (Cheng S. et al., 2022).
Οι προτιμήσεις ενδιαφέροντος των χρηστών αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Με την
εμφάνιση νέων επιλογών, η γνώση των χρηστών και η δημοτικότητα των αντικειμένων
είναι πιθανόν να αλλάζουν. Εκτός από τον χρόνο, πολύ σημαντικός παράγοντας στο
περιεχόμενο είναι και ο χώρος. Για τους χρήστες οι προτιμήσεις ενδιαφέροντος
διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, ειδικά σε ένα σύστημα συστάσεων που λαμβάνει
υπόψιν τη τοποθεσία, όπου οι προτιμήσεις ενδιαφέροντος των χρηστών επηρεάζονται
από πληροφορίες χωρικής θέσης (Cheng S. et al., 2022).
Διάφοροι αλγόριθμοι λαμβάνουν υπόψη είτε τον χρόνο είτε τον χώρο, αλλά και άλλα
χαρακτηριστικά περιεχομένου, όπως και τις διαστάσεις του, και υπερτερούν των
παραδοσιακών αλγορίθμων συστάσεων. Αυτό οδηγεί στη δυσκολία επιλογής του σωστού
σχετικού περιεχομένου και του τρόπου ενσωμάτωσης πολλαπλών διαστάσεων
περιεχομένου στον αλγόριθμο ή το μοντέλο συστάσεων, με αποτέλεσμα αυτό να έχει γίνει
ένα από τα κύρια σημεία εστίασης της μελλοντικής έρευνας. Στο σύστημα συστάσεων με
επίγνωση το περιεχόμενο, υπάρχουν πολλά περιβάλλοντα και αλγόριθμοι που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν.
Σε αυτή τη διπλωματική ερευνάτε το θέμα των συστημάτων συστάσεων με επίγνωση του
περιεχομένου (Context-aware Recommender systems (CARS)) και αποδεικνύετε με τα
διαθέσιμα δεδομένα, πως ορισμένες πληροφορίες περιεχομένου μπορεί να είναι
χρήσιμες για τη παροχή καλύτερων συστάσεων. Παρουσιάζονται, επίσης, και οι άλλες δύο
πιο χρησιμοποιημένες και γνωστές προσεγγίσεις των συστημάτων συστάσεων. Ο κύριο
σκοπός της εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα συστάσεων που να γνωρίζει το
περιεχόμενο, καθώς αυτό μπορεί να αλλάξει μαζικά το αποτέλεσμα.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
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Η παρούσα μεταπτυχιακή αφορά στην ανάλυση των συστημάτων σύστασης και
ειδικότερα στις συστάσεις με επίγνωση το περιεχόμενο (Context Aware Recommendation
System) και στην απόδοση ενός συνόλου δεδομένων που αναλύεται με τη συγκεκριμένη
μέθοδο για τη παραγωγή προτάσεων και συμπερασμάτων. Το σύνολο δεδομένων
αποτελεί ένα αρχείο excel, του οποίου η συλλογή έγινε από το Διαδίκτυο, και αποτελείται
από 22 στήλες και 70 εγγραφές δεδομένων.
Η επιλογή και η επεξεργασία του συνόλου δεδομένων σύμβαλε στη καλύτερη ανάλυση
των διαστάσεων και στη καλύτερη κατανόηση του τρόπου συστάσεων. Οι πληροφορίες
που εξάγονται από το σύνολο δεδομένων, οδηγούν σε συμπεράσματα που μπορούν να
βοηθήσουν τη μελλοντική χρήση και κατανόηση των συστημάτων συστάσεων.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που αποσκοπεί να απαντήσει τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή
εργασία είναι:
1. Τι είναι τα Συστήματα Συστάσεων;
2. Τι επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις με τη χρήση συστημάτων σύστασης;
3. Πως χρησιμοποιούν κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο κόσμο τα
συστήματα συστάσεων;
4. Με ποιους τρόπους γίνεται η συλλογή δεδομένων;
5. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μεθόδων συστημάτων σύστασης CF, CB και CARS;
6. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μέθοδοι συστημάτων σύστασης
CF, CB και CARS;
7. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος με επίγνωση στο περιεχόμενο
(CARS);
8. Ποιοι άλλοι αλγόριθμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν;
9. Πως επηρεάζει η ανάγκη προστασίας δεδομένων τα συστήματα συστάσεων;
10. Ποια είναι η απόδοση της χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού Python για τη
παραγωγή συστάσεων CARS;
11. Τι συμπεράσματα εξάγονται από την ανάλυση του συνόλου δεδομένων με τη
μέθοδο CARS;
12. Εξαρτώνται οι χρήστες από το περιεχόμενο;
13. Είναι η μέθοδος CARS η ιδανική στη περίπτωση αυτή για τη σύσταση;

Η διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων αυτών αποτελεί κομβικό σημείο της
ερευνητικής διαδικασίας. Η διατύπωσή τους οδηγεί στη καλύτερη κατανόηση του
σκοπού της εργασίας και στη καλύτερη μελέτη των αποτελεσμάτων και των
συμπερασμάτων που αναλύονται στις παρακάτω ενότητες.
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3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ
Ένα σύστημα συστάσεων (Recommender System) είναι ένα υποσύστημα φιλτραρίσματος
πληροφοριών που στόχος του είναι να προβλέψει τη ‘’βαθμολόγηση’’ ή την ‘’προτίμηση’’
που θα έδινε ένα χρήστης ή καταναλωτής σε ένα αντικείμενο. Στόχος τους είναι να
παρουσιάσουν στον χρήστη τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν προσωπικά. Μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα για να δημιουργήσουν
λίστες αναπαραγωγής μουσικής και βίντεο, για να προτείνουν προϊόντα ή υπηρεσίες από
ηλεκτρονικά καταστήματα ή για πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και για
συστάσεις Web περιεχομένου.
Σύμφωνα με τους Resmick και Varian, ως συστήματα συστάσεων ορίζονται τα συστήματα
όπου οι άνθρωποι παρέχουν προτάσεις ως εισόδους οι οποίες έπειτα συγκεντρώνονται
και κατευθύνονται σε συγκεκριμένους παραλήπτες (1997). Τα συστήματα συστάσεων
δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν στην επίλυση των βασικών προβλημάτων
συστημάτων τα οποία είναι βασισμένα σε κείμενο. Τα προβλήματα αυτά πηγάζουν από
τον μεγάλο όγκο δεδομένων που υπάρχουν διαθέσιμα για αναζήτηση στο διαδίκτυο.
Τα συστήματα συστάσεων δημιουργήθηκαν κυρίως για να απαντήσουν τα παρακάτω δύο
ερωτήματα (Resmick & Varian 1997):
1. Πρόβλεψη (Prediction):
Προβλέπεται η τιμή της βαθμολογίας για ένα συνδυασμό χρήστη και αντικειμένου.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, έχουμε δεδομένα εκπαίδευσης που αποτελούνται από
αξιολογήσεις που δίνονται από τον χρήστη. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν
αυτά τα δεδομένα και να προβλεφθούν οι βαθμολογίες των στοιχείων με τα οποία
ο χρήστης δεν έχει αλληλεπιδράσει.
2. Βαθμολόγηση (Rating):
Ακόμα πιο σημαντική από τη πρόβλεψη είναι η βαθμολόγηση, οι χρήστες
ενδιαφέρονται περισσότερο να δουν υπηρεσίες ή προϊόντα που είναι πιθανό να
απολαύσουν και να θέλουν να αγοράσουν άμεσα παρά να δουν την ικανότητα ενός
συστήματος να προβλέπει την αξιολόγησή τους για ένα αντικείμενο.

Οι τομείς που οδήγησαν στην «εφεύρεση» των συστημάτων συστάσεων είναι οι εξής
(Papagelis 2005, Pandey 2019):
•

Ανάκτηση Πληροφοριών (Information Retrieval):
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Τα συστήματα συστάσεων τα οποία ανακτούν τη πληροφορία μέσω
αναζήτησης και ανάκλησης δεδομένων, ιδιαίτερα κειμένου ή άλλων
σύνθετων μορφών, και ταιριάζουν με τα ερωτήματα και τις προτιμήσεις
ενός χρήστη. Οι μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο και οι βιβλιογραφικές
βάσεις δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης είναι αποτελέσματα
έρευνας για την ανάκτηση πληροφοριών.
•

Εξατομίκευση (Personalization):
Η εξατομίκευση ως μορφή μάρκετινγκ εμφανίζεται σχεδόν σε όλη τη
καθημερινότητα του χρήστη. Είναι μια μορφή μάρκετινγκ που στοχεύει
στην αλληλεπίδραση με το χρήστη και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που
συλλέγει κατά την αλληλεπίδραση για να προτείνει στη συνέχεια υπηρεσίες
και προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του.

•

Κοινωνικά δίκτυα (Social Networks):
Τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα είναι τα πλέον επικρατέστερα μέσα για
να περιγράψουν τα μέσα δικτύωσης της πλειοψηφίας των χρηστών. Είναι
τα κύρια μέσα που εξετάζουν καθημερινά πώς αλληλοεπιδρούν οι
άνθρωποι μεταξύ τους, χαρακτηρίζοντας τις πολλές συνδέσεις που
συνδέουν τα άτομα μεταξύ τους.

•

Διαχείριση εμπιστοσύνης (Trust Management) :
Το διαδίκτυο αποτελείτε από ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας και έχει
αποδειχτεί πως δεν είναι όλες οι πληροφορίες έγκυρες και αξιόπιστες. Είναι
σημαντικό να είναι γνωστή η πηγή της πληροφορίας έτσι ώστε να μπορέσει
να κρίνει ο ενδιαφερόμενος αν οι πληροφορίες είναι έγκυρες ή όχι. Η
εμπιστοσύνη στο δίκτυο περιβάλλον εντοπίζεται σε άτομα τα οποία είναι
γνωστά και αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό της εμπιστοσύνης μεταξύ
ατόμων που είναι άγνωστα μεταξύ τους.

Ιστορικά αναφέρθηκαν για πρώτη φορά σε μια τεχνική έκθεση ως «ψηφιακό ράφι» το
1990 από τον Jussi Karlgren στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και εφαρμόστηκαν και
επεξεργάστηκαν και σε άλλες τεχνικές εκθέσεις και δημοσιεύσεις μετέπειτα.
Εφαρμόστηκαν σε ερευνητικές ομάδες με επικεφαλής την Pattie Maes στο MIT, τον Will
Hill στο Bellcore, και τον Paul Resnick, επίσης στο MIT. Ο Paul Resnick βραβεύτηκε το 2010
για την εργασία GroupLens με το βραβείο ACM Software Systems Award. Η συγκεκριμένη
εργασία αποτέλεσε την ερευνητική βάση κατά την οποία αρκετοί επιστήμονες εξέτασαν
τις μεθόδους των συστημάτων συστάσεων (Wikipedia Recommender Systems).
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Χρησιμοποιώντας τις προτιμήσεις των χρηστών ως βάση για τη σύσταση, τα συστήματα
σύστασης παρέχουν στους χρήστες συστάσεις. Χρησιμοποιώντας τεχνικές
φιλτραρίσματος πληροφοριών, αυτά τα συστήματα μπορούν να επεξεργαστούν
πληροφορίες και να παραδώσουν πιο σχετικά στοιχεία στο χρήστη. Αυτά τα συστήματα
χρησιμοποιούνται σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική μάθηση, η
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επιχειρήσεων για να προτείνουν ταινίες, μουσική, βιβλία, έγγραφα, ιστοσελίδες, συνέδρια
και τουριστικά αξιοθέατα.

3.1 Συστήματα Συστάσεων στις Επιχειρήσεις
Είναι πιθανό ότι τα συστήματα συστάσεων θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι
ιστότοποι επικοινωνούν με τους χρήστες, καθώς και θα δώσουν στις εταιρείες την
ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν την απόδοση απόδοσης (ROI) κερδίζοντας πληροφορίες
σχετικά με τις προτιμήσεις και τις αγοραστικές συνήθειες κάθε πελάτη. Το Netflix, το
Linkedin, το YouTube, το Tinder, η Amazon και η Pandora, μεταξύ άλλων, αξιοποιούν τα
συστήματα σύστασης για να βοηθήσουν τους χρήστες να ανακαλύψουν νέα και σχετικά
στοιχεία (προϊόντα, βίντεο, θέσεις εργασίας, μουσική, κτλ.), ενισχύοντας έτσι την εμπειρία
των πελατών και αυξάνοντας τα έσοδα για τις εταιρείες (Papagelis 2005, Pandey 2019).
Με αυτά τα συστήματα, στους χρήστες προσφέρονται σχετικές προτάσεις που βασίζονται
σε αυτό που επιλέγουν. Επιπλέον, τα συστήματα σύστασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να βελτιώσουν την εμπειρία της επίσκεψης σε ειδησεογραφικούς ιστοτόπους. Τα
Συστήματα συστάσεων δεν χρησιμοποιούνται μόνο από μεγάλους ιστοτόπους όπως το
Twitter, το Facebook και το Amazon (Xueqing Tan 2012). Χρησιμοποιούνται, επίσης, για
να προτείνουν τα πιο δημοφιλή αντικείμενα σε ιστοτόπους, όπως οι New York Times και
το Booking.com, προτείνει λίστες αναπαραγωγής στους χρήστες στο Spotify και για να
δείξει τι άλλοι χρήστες έχουν αγοράσει σε όλα τα είδη των διαδικτυακών καταστημάτων.
Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πως τα συστήματα συστάσεων είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη και
επικερδής τεχνολογία για να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
ηλεκτρονικού εμπορίου στους καταναλωτές. Όπως υποδηλώνει το όνομα, ένα σύστημα
σύστασης είναι ένα σύστημα που προβλέπει τη μελλοντική προτίμηση ενός συνόλου
στοιχείων για έναν χρήστη και στη συνέχεια συνιστά το καλύτερο από αυτά. Στη σύγχρονη
κοινωνία, ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους χρειάζονται συστήματα
σύστασης είναι ότι οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές επιλογές για να επιλέξουν χάρη στο
διαδίκτυο και στο πόσο έχει εξελιχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο (Papagelis 2005)
Ως παράδειγμα δημοφιλούς συστήματος συστάσεων, το Netflix χρησιμοποιεί έναν
αλγόριθμο για να πραγματοποιήσει τη σύσταση ταινιών και σειρών στους χρήστες του.
Επίσης, η Amazon είναι ίσως ο πιο γνωστός χρήστης συστημάτων συστάσεων και ένας από
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τους πρωτοπόρους τέτοιων συστημάτων. Το 35% των εσόδων της Amazon προέρχεται από
εξατομικευμένες αγορές με βάση τις συστάσεις. Μάλιστα, η Amazon έχει επενδύσει τόσο
στα συστήματα συστάσεων που το 2019 αφιερώνει ολόκληρη δημοσίευση για αυτά στην
ιστοσελίδα: aws.amazon.com, προωθώντας την υποστήριξη των συστάσεων
περιεχομένου με το Amazon Personalize (Xueqing Tan 2012, Papagelis 2005). Η υπηρεσία
παρέχει την επιλογή να εκπαιδευτεί κάποιος στο Amazon Personalize χρησιμοποιώντας τα
παρεχόμενα ιστορικά δεδομένα, τα οποία αποτελούνται από 100.000 αξιολογήσεις
ταινιών σε 9.700 ταινίες από 600 χρήστες.
Παρακάτω, παρουσιάζεται μια εικόνα ενός παραδείγματος σύστασης με επίγνωση το
περιεχόμενο από την Amazon, τη μέθοδο που αναλύεται στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή
έρευνα, ώστε να γίνει κατανοητή η γενική ιδέα σύστασης προϊόντων στο ηλεκτρονικό
εμπόριο. Στην Εικόνα 1 φαίνεται να υπάρχουν τέσσερα είδη πληροφοριών, δηλαδή οι
αξιολογήσεις τόσο των χρηστών όσο και των στοιχείων και οι σχέσεις τόσο των χρηστών
όσο και των στοιχείων:

Εικόνα 1: Παράδειγμα σύστασης με επίγνωση το περιεχόμενο (Context Aware) από την
Amazon (Guo L. et al. 2019)

Στην Εικόνα 2 και Εικόνα 3 παρουσιάζονται παραδείγματα σύστασης από τον ιστότοπο
ηλεκτρονικού εμπορίου της Amazon. Στη πρώτη εικόνα, αποτυπώνεται ένα παράδειγμα
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συνεργατικού φιλτραρίσματος, όπου και άλλοι χρήστες λαμβάνονται υπόψιν, ενώ στην
δεύτερη εικόνα, αποτυπώνεται το φιλτράρισμα ε βάση το ιστορικό αναζήτησης και τις
προτιμήσεις του χρήστη, το οποίο ανήκει στη μέθοδο βασισμένη στο περιεχόμενο：

Εικόνα 2: Παράδειγμα σύστασης με τη μέθοδο επίγνωσης περιεχόμενου (Context Aware)
από την Amazon
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Εικόνα 3: Παράδειγμα σύστασης με τη μέθοδο βασισμένη στο περιεχόμενο (Content based)
από την Amazon

Το Netflix υποστήριξε έναν διαγωνισμό, προσφέροντας ένα μεγάλο έπαθλο 1.000.000
$ για να επιστρέψει προτάσεις που ήταν 10% πιο ακριβείς από αυτές που
προσφέρονται από το υπάρχον σύστημα συστάσεων της εταιρείας. Οι ειδικοί
προβλέπουν ότι η Amazon λαμβάνει περίπου το 25% των πωλήσεών της μέσω
συστάσεων που γίνονται στους χρήστες.

3.2 Μέθοδοι Συστημάτων Συστάσεων
Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, οι συστάσεις σχετίζονται άμεσα με τις προτιμήσεις του
εκάστοτε χρήστη, άρα το χτίσιμο του προφίλ ενός πελάτη είναι σημαντικό. Γενικά, γίνεται
μία διάκριση μεταξύ της παθητικής (implicit) και ενεργητικής (explicit) συλλογής
πληροφοριών για το χτίσιμο ενός προφίλ.
Συγκεκριμένα, τα δεδομένα προτιμήσεων του χρήστη συλλέγονται με δύο τρόπους:
1. Παθητική συλλογή δεδομένων (Explicit Data):
Η παθητική συλλογή δεδομένων επιτυγχάνεται από τη παρατήρηση των
αντικειμένων που ο χρήστης βλέπει σε ένα διαδικτυακό κατάστημα, τη δημιουργία
ιστορικού με τα προϊόντα που ο εκάστοτε πελάτης αγόρασε, καθώς και την
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ανάλυση του κοινωνικού δικτύου του χρήστη ώστε να εξεταστούν παρόμοιες
προτιμήσεις (Xueqing Tan 2012).
Ένα παράδειγμα παθητικής συλλογής δεδομένων είναι να ζητείτε από το χρήστη να
βαθμολογήσει ένα αντικείμενο σε κλίμακα από 1 έως 5 αστέρια ή να βαθμολογήσει
το περιεχόμενο που βλέπει με ένα Like ή κάποιο emoji.
2. Ενεργητική συλλογή δεδομένων (Implicit Data):
Η ενεργητική συλλογή δεδομένων προέρχεται από την αλληλεπίδραση ενός χρήστη
με τον ιστότοπο και την ερμηνεία τους ως ενδείξεις ενδιαφέροντος ή αδιαφορίας.
Για παράδειγμα, η αγορά ενός προϊόντος από την Amazon ή η παρακολούθηση ενός
ολοκληρωμένου videoclip στο Youtube θεωρείται ως ένδειξη θετικού
ενδιαφέροντος. Οι ενεργητικές αλληλεπιδράσεις μπορούν να αποδώσουν πολύ
περισσότερα δεδομένα για επεξεργασία (Xueqing Tan 2012).

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τρεις κυριότερες κατηγορίες συστημάτων συστάσεων.

3.3 Συνεργατικό φιλτράρισμα (Collaborative Filtering)
Το συνεργατικό φιλτράρισμα (Collaborative Filtering (CF)) είναι μέχρι στιγμής η πιο
διαδεδομένη και συχνότερα εφαρμοσμένη τεχνολογία συστημάτων σύστασης και
χρησιμοποιείται αντίστοιχα σε πολλούς από τους πιο επιτυχημένους διαδικτυακούς
ιστοτόπους ηλεκτρονικών αγορών. Περιλαμβάνει τεχνικές για την αντιστοίχιση ατόμων με
παρόμοια ενδιαφέροντα.
Οι αλγόριθμοι συνεργατικού φιλτραρίσματος απαιτούν συχνά την ενεργή συμμετοχή των
χρηστών, έναν εύκολο τρόπο εκπροσώπησης των ενδιαφερόντων των χρηστών και τους
αλγόριθμους που μπορούν να ταιριάζουν τα άτομα με όμοιες προτιμήσεις. Το
συνεργατικό φιλτράρισμα χρησιμοποιεί τη συνδυασμένη ισχύ των αξιολογήσεων που
παρέχονται από πολλούς χρήστες και καταναλωτές για την παρουσίαση προτάσεων. Η
βασική ιδέα αυτών των συστημάτων είναι να βρεθούν ποιοι χρήστες μοιράζονται τα ίδια
ενδιαφέροντα με τον ενδιαφερόμενο χρήστη στο παρελθόν, δηλαδή εφόσον ένα σύνολο
ατόμων αρέσκονται στα ίδια ή όμοια αντικείμενα στο παρελθόν, τότε πιθανότατα θα
μοιράζονται τις ίδιες προτιμήσεις (Schein et al., 2002).
Επομένως, οι αλγόριθμοι συνεργατικού φιλτραρίσματος στοχεύουν στον εντοπισμό
χρηστών που έχουν σχετικά ενδιαφέροντα και προτιμήσεις υπολογίζοντας τις ομοιότητες
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και τις ανομοιότητες μεταξύ των προφίλ χρηστών (Herlocker et al., 2004). Στις
περισσότερες μεθόδους CF, η συμπεριφορά των χρηστών σχετικά με τα αντικείμενα
συγκεντρώνονται σε ένα πίνακα rating matrix (Ramezani et al., 2021). Η υλοποίηση του
πίνακα χρησιμεύει για την εύρεση παρόμοιων χρηστών με βάση τις προηγούμενες
προτιμήσεις τους. Η εύρεση περαιτέρω ενδιαφερόντων γίνεται συμπληρώνοντας
άγνωστες αξιολογήσεις στον πίνακα χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους.
Τα βασικά πλεονεκτήματα των συστημάτων που βασίζονται στο συνεργατικό φιλτράρισμα
είναι πως δε χρειάζονται να καταναλώσουν πόρους του συστήματος για να
συγκεντρωθούν τα δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο και το χρήστη. Αυτό οφείλεται
στην ύπαρξη των βαθμολογιών που δίνουν οι χρήστες στο εκάστοτε αντικείμενο και έτσι
γίνονται οι κατάλληλες συστάσεις (Herlocker et al., 2004). Με το πέρασμα του χρόνου, τα
δεδομένα αυξάνονται, καθώς ολοένα και περισσότεροι χρήστες βαθμολογούν
αντικείμενα, και έτσι αυξάνετε και η ποιότητα των συστάσεων με αποτέλεσμα το σύστημα
να γίνετε πιο αξιόπιστο. Επίσης, βελτιώνει την εξαγωγή του περιεχομένου από το προφίλ
του χρήστη ή του αντικειμένου και υλοποιείται εύκολα σαν μέθοδος (Isinkaye et al., 2015).
Τα συστήματα με τη μέθοδο CF συγκεντρώνονται σε δύο μεθόδους, τη μέθοδο με βάση
τη μνήμη (Memory Based) και τη μέθοδο με βάση το μοντέλο(Model Based) ανάλογα με
τον τρόπο εύρεσης της γειτνίασης του χρήστη (Shah et al, 2017), όπως παρουσιάζεται
παρακάτω:

3.3.1 Memory Based
Για τη μέθοδο που βασίζεται στη μνήμη χρησιμοποιούνται οι αξιολογήσεις στοιχείων του
χρήστη που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη απευθείας για τη πρόβλεψη ταξινομήσεων
για νέα αντικείμενα. Σύμφωνα με μελέτη για το συνεργατικό φιλτράρισμα των Shah et al.
(2017) το συνεργατικό φιλτράρισμα μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, βάση χρήστη (userbased) και βάση αντικειμένου (item-based):
1. Βάση χρήστη (user-based):
Το φιλτράρισμα βάση του χρήστη εστιάζει στη προσέγγιση του «πλησιέστερου
γείτονα» για τη δημιουργία συστάσεων και εξετάζονται τα μοτίβα βαθμολογίας
των χρηστών, βρίσκοντας τους «πλησιέστερους γείτονες», δηλαδή χρήστες με
αξιολογήσεις παρόμοιες μεταξύ τους. Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος εξακολουθεί να
δίνει συστάσεις βάση των βαθμολογιών των γειτόνων (Breese et al. 1998).
2. Βάση αντικειμένου (item-based):
Σε αντίθεση με το φιλτράρισμα βάση του χρήστη, το φιλτράρισμα βάσει
αντικειμένου εξετάζει την ομοιότητα μεταξύ διαφορετικών στοιχείων και
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το κάνει αυτό λαμβάνοντας υπόψη πόσοι χρήστες που αγόρασαν το στοιχείο X
αγόρασαν επίσης το στοιχείο Y. Έτσι επικρατεί η υπόθεση, εάν η συσχέτιση είναι
αρκετά υψηλή, ότι υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των δύο στοιχείων και άρα μπορεί
να θεωρηθεί ότι μοιάζουν μεταξύ τους. Το στοιχείο Υ θα υπάρχει
συνιστάται σε χρήστες που αγόρασαν το στοιχείο X και αντίστροφα (Bostrom &
Filipsson, 2017)
Τα κύρια πλεονεκτήματα των τεχνικών που βασίζεται στη μνήμη είναι η απλότητα της
εφαρμογής τους, η αποδοτικότητα, καθώς δεν απαιτείται από τις εταιρείες να
δαπανήσουν σε μεγάλο βαθμό για την εκπαίδευση, παρέχει μια κατανοητή αιτιολόγηση
για τον υπολογισμό προβλέψεων και δεν επηρεάζεται από τη συνεχή προσθήκη χρηστών,
αντικειμένων και βαθμολογιών, τα οποία παρατηρούνται σε μεγάλο βαθμό σε μεγάλες
εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου (Shah et al. 2017 , Schein et al., 2002).

3.3.2 Model-Based
Οι προσεγγίσεις βάση μοντέλου χρησιμοποιούν τις βαθμολογίες για να αποκτήσουν
γνώσεις και να μάθουν ένα προγνωστικό μοντέλο. Μοντελοποιούν τις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ χρήστη και αντικειμένου βάση παραγόντων που αντιπροσωπεύουν τα
χαρακτηριστικά των χρηστών και αντικειμένων, όπως η κλάση του καθενός. Το μοντέλο
αυτό εκπαιδεύεται χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα για τη πρόβλεψη
βαθμολογιών των χρηστών για νέα αντικείμενα. Κάποιες από τις τεχνικές για τη
δημιουργία των συγκεκριμένων μοντέλων είναι οι Bayesian Clustering, Latent Semantic
Analysis, Support Vector Machines (SVM) και Singular Value Decomposition (SVD) (Su &
Khoshgoftaar 2009).

3.3.3 Προκλήσεις και Περιορισμοί της CF
Οι αλγόριθμοι συστάσεων ειδικά σε μεγάλες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η
Amazon, λειτουργούν σε ένα περιβάλλον συνεχών προκλήσεων. Τα συνεργατικά
συστήματα έχουν ορισμένους περιορισμούς που συνήθως προσδιορίζονται ως το
πρόβλημα επεκτασιμότητας, πρόβλημα αραιότητας και πρόβλημα ψυχρής εκκίνησης
(Papagelis, 2005), συγκεκριμένα:
•

Επεκτασιμότητα (Scalability)
Λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως αντικειμένων και χρηστών,
δημιουργείται ένας τεράστιος αριθμός συστάσεων. Η δημιουργία των
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ολοένα και αυξανομένων συστάσεων που πρέπει να αντιδρούν άμεσα στις
διαδικτυακές απαιτήσεις απαιτεί τεράστια ποσότητα υπολογιστικής ισχύς
η οποία μπορεί να υπερβαίνει τους αποδεκτούς πόρους των εταιρειών
(Shah et al., 2017). Οι παραδοσιακοί αλγόριθμοι CF αντιμετωπίζουν
σοβαρά προβλήματα επεκτασιμότητας, για το λόγο αυτό προτείνονται
τεχνικές μείωσης των διαστάσεων όπως με τον αλγόριθμο SVD που έχει ως
αποτέλεσμα τη παραγωγή γρήγορων συστάσεων καλής ποιότητας (Su &
Khoshgoftaar, 2009).
•

Αραιότητα Δεδομένων (Data Sparsity)
Μια πρόκληση που εμφανίζεται αρκετά συχνά στο φιλτράρισμα των
συνεργατικών συστημάτων. Ενώ υπάρχει πληθώρα αντικειμένων και
χρηστών διαθέσιμα, δεν είναι σίγουρο αν οι χρήστες θα βαθμολογήσουν
αρκετά ή κάποια από τα αντικείμενα ώστε να επιτευχθεί η
αποτελεσματικότερη σύσταση με συνεργατικό φιλτράρισμα. Λόγω της
αραιότητας, είναι πιθανό να μην υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των χρηστών
με αποτέλεσμα να καθοριστεί άχρηστο το συνεργατικό φιλτράρισμα
(Papagelis, 2005). Ακόμη και όταν η ομοιότητα είναι δυνατή, μπορεί να μην
είναι πολύ αξιόπιστη, λόγω ανεπαρκών διαθέσιμων δεδομένων.

•

Ψυχρή Εκκίνηση (Cold Start)
Το σύστημα έχει πολύ κακή απόδοση , δε προτείνει σωστά ή δε ξέρει τι να
προτείνει αν ο χρήστης είναι νέος, καθώς δεν έχουν καταγραφεί αρκετά
δεδομένα για την παροχή βέλτιστων συστάσεων. Δε μπορεί να προτείνει
ένα αντικείμενο το οποίο δεν έχει βαθμολογηθεί από σημαντική ποσότητα
χρηστών. Ομοίως, ένας νέος χρήστης πρέπει να βαθμολογήσει έναν επαρκή
αριθμό στοιχείων πριν ο αλγόριθμος σύστασης να είναι σε θέση να παρέχει
αξιόπιστες και ακριβείς συστάσεις (Schein et al., 2002). Αυτό είναι ένα
πρόβλημα το οποίο έχει ερευνηθεί αυτά τα χρόνια και εξακολουθεί να
αποτελεί πρόβλημα σε πολλά συστήματα συστάσεων.

3.4 Βασισμένα στο περιεχόμενο (Content Based)
Η εξατομίκευση με βάση το περιεχόμενο (Content-based (CB)) δημιουργεί ένα μοντέλο
που θα χρησιμοποιηθεί για την εύρεση αντικειμένων με παρόμοιο περιεχόμενο. Τα
συστήματα αυτά βασίζονται σε μια περιγραφή του στοιχείου και σε ένα προφίλ των
προτιμήσεων του χρήστη. Προτείνουν στοιχεία με βάση μια σύγκριση μεταξύ τoυ
περιεχομένου των στοιχείων και ενός προφίλ χρήστη. Για να δημιουργήσει ένα προφίλ
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χρήστη, το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα που παράγονται από ένα μοντέλο των
προτιμήσεων του χρήστη και από το ιστορικό της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το
σύστημα συστάσεων.
Τεχνικές για συστάσεις βάσει περιεχομένου είναι οι ταξινομήσεις Bayesian διάφορες
τεχνικές μάθησης όπως η ομαδοποίηση (Clustering), τα δέντρα αποφάσεων (Decision
trees) και τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (Neutral Networks). Οι τεχνικές αυτές υπολογίζουν
τις προβλέψεις χρησιμότητας βασισμένες σε ένα μοντέλο που εκπαιδεύεται από τα
υποκείμενα δεδομένα χρησιμοποιώντας στατιστική μάθησης και μηχανική μάθηση
(Pazzani & Billsus, 1997). Είναι ακόμα πιο χρήσιμη μέθοδος όταν δεν υπάρχουν αρκετές
αξιολογήσεις για να εκτελεστεί αλγόριθμος συνεργατικού φιλτραρίσματος.
Κάποια από τα πλεονεκτήματα της CB περιλαμβάνουν τη δυνατότητα του συστήματος να
παρέχει στο χρήστη ανεξαρτησία μέσω αξιολογήσεων που χρησιμοποιούνται από το
χρήστη ώστε να δημιουργήσει το προφίλ του. Έτσι ο χρήστης μπορεί να εφαρμόσει τις
τροποποιήσεις που θέλει χωρίς περιορισμούς. Επίσης, παρέχει στο χρήστη μια επεξήγηση
των δυνατοτήτων και των εργασιών του φιλτραρίσματος της CB, το οποίο εφαρμόζεται με
τέτοιο τρόπο που προτείνει στο χρήστη αντικείμενα τα οποία δεν έχουν βαθμολογηθεί
ακόμα ή δεν έχουν προβληθεί από κάποιο άλλο χρήστη (Pazzani & Billsus, 1997).

3.4.1 Προκλήσεις και Περιορισμοί της CB
Όπως παρατηρείται σε πολλά περίπλοκα συστήματα, περιορισμοί και προκλήσεις δε
διίσταται να μην υπάρχουν. Αν και τα φίλτρα της CB προσδίδουν ευκαιρίες όσων αφορά
τα αντικείμενα, η διαδικασία φιλτραρίσματος αντιμετωπίζει το πρόβλημα υπερβολικής
εξειδίκευσης, λόγω του ότι υποστηρίζει τους ίδιους τύπους στοιχείων (Xueqing Tan 2012).
Επίσης είναι δύσκολο να παραχθούν τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου, το οποίο
καθιστά τη μέθοδο αυτή λιγότερο προτιμότερη από τη μέθοδο CF. Ιδιαίτερα σημαντικό
ζήτημα είναι πως τα συστήματα συστάσεων με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, πρέπει να
εκπαιδευτούν και να μάθουν τις προτιμήσεις του χρήστη για κάποιους τύπους
αντικειμένων και να τις εφαρμόσει σε άλλους τύπους αντικειμένων (Jian Wei et al, 2017).
Επιπλέον, είναι δύσκολο να ληφθούν σχόλια από τους χρήστες, καθώς οι χρήστες συνήθως
δεν ταξινομούν τα στοιχεία, όπως στην CF, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί εάν η σύσταση είναι σωστή.
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3.5 Με επίγνωση στο περιεχόμενο (Context Aware)
Η χρήση των συστημάτων αυτών ίσως εντοπίζεται να έχει αναφερθεί πρώτα από τους
Herlocker και Konstan, οι οποίοι υπέθεσαν ότι η συμπερίληψη της γνώσης σχετικά με τις
εργασίες του χρήστη στον αλγόριθμο συστάσεων σε ορισμένες εφαρμογές μπορεί να
αποδώσει καλύτερες συστάσεις (Herlocker &Konstan 2021, Adomavicious & Tuzhilin 2011).
Η συγκεκριμένη προσέγγιση χρησιμεύει ως επιτυχής απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο
μπορούν να ενσωματώνονται οι σχετικές πληροφορίες στο πρότυπο του φίλτρου
συνεργατικότητας CF. Στην Εικόνα 1, σε προηγούμενη ενότητα, παρουσιάζεται η εικονική
απεικόνιση ενός παραδείγματος σύστασης προϊόντων με επίγνωση το περιεχόμενο της
εταιρείας Amazon.
Η διαφορά με τα προηγούμενα και περισσότερο γνωστά συστήματα σύστασης είναι πως
το σύστημα με επίγνωση στο περιεχόμενο (Context aware recommender system (CARS)),
επικεντρώνεται στο προφίλ του χρήστη αλλά και στα περιεχόμενά του. Έχουν τη
δυνατότητα να παράγουν πιο σχετικές συστάσεις, προσαρμόζοντας στις στην εκάστοτε
κατάσταση με βάση το περιεχόμενο του χρήστη. Ενοποιεί διαφορετικούς τύπους πλαισίων
για την ενσωμάτωση πληροφοριών σε διάφορους τομείς εφαρμογής, με λίγα λόγια οι
δυνατότητες που παρέχει είναι περισσότερες από τις άλλες μεθόδους συστάσεις που
ερευνήθηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια (Ramezani M. et al., 2021).
Τα CARS ασχολούνται με τη μοντελοποίηση κάθε τη πρόβλεψη προτιμήσεων των χρηστών
ενσωματώνοντας τις διαθέσιμες πληροφορίες με βάση το περιεχόμενα στη διαδικασία
σύστασης με παθητική συλλογή δεδομένων (explicit) ως πρόσθετες κατηγορίες
δεδομένων. Οι μακροπρόθεσμες προτιμήσεις των χρηστών εκφράζονται συνήθως ως
αξιολογήσεις και βαθμολογήσεις και μοντελοποιούνται ως συναρτήσεις όχι μόνο
στοιχείων και χρηστών, αλλά και του περιεχομένου. Με άλλα λόγια, η λειτουργία
αξιολογήσεων όπως παραθέτετέ στη παρακάτω συνάρτηση:

User x Item x Context x Rating,

Όπου User και Item αντιπροσωπεύουν το χρήστη και το αντικείμενο αντίστοιχα, ενώ το
Context τις πληροφορίες περιεχομένου που έχουν να κάνουν με το σύστημα και το Rating
αντιπροσωπεύει τις αξιολογήσεις (Xueqing Tan 2012).
Ορισμένες εφαρμογές των CARS μπορούν να εντοπιστούν σε προσεγγίσεις, όπως στους
τομείς του ταξιδιού και του τουρισμού για να προτείνουν μέρη ενδιαφέροντος. Στο
παράδειγμα αυτό, οι Cena et al. (2006) παρουσιάζουν ένα σύστημα ενός τουριστικού
οδηγού η οποία προσαρμόζει ‘έξυπνα το περιεχόμενο. Το σύστημα αυτί ενσωματώνει
διαφορετικές μορφές που σχετίζονται με το κείμενο, όπως τα χαρακτηριστικά, οι
προτιμήσεις του χρήστη και ο τύπος της συσκευής του, ενώ παράλληλα αλληλοεπιδρά με
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τη τοποθεσία και το χρόνο. Άλλη εφαρμογή των CARS προτείνουν οι Hong και Cho (2007),
η οποία εξατομικεύει την επιλογή εστιατορίων χρησιμοποιώντας για τη μοντελοποίηση τη
προσέγγιση Bayesian network που εκφράζει επιρροές από το περιεχόμενο του χρήστη και
τις προτιμήσεις του στις τιμές των χαρακτηριστικών του εστιατορίου. Η κατάσταση του
περιεχομένου του χρήστη ανιχνεύεται αυτόματα, όπως ο χρόνος (άνοιξη, φθινόπωρο, κτλ),
η ώρα της ημέρας (πρωινό, μεσημεριανό, κτλ), η γεωγραφική θέση, ο καιρός (ηλιόλουστος,
βροχερός, κτλ) και η θερμοκρασία (ζέστη, κρύο, κτλ). Οι Baltrunas et al. (2011)
διερεύνησαν τη μοντελοποίηση για να αξιολογήσει και να εκτιμήσει τη συνάφεια των
διάφορων πληροφοριών περιεχομένου για συστάσεις σημείων ενδιαφέροντος (place of
interest (POI)) βασιζόμενοι σε υποκειμενικές αξιολογήσεις χρηστών για το αντίκτυπο στις
συνθήκες περιεχομένου να επιλέξουν ένα POI. Ο αλγόριθμος σύστασης στη προσέγγιση
αυτή, είναι βασισμένος σε ένα μοντέλο παραγόντων με διάφορους παράμετρος
μοντελοποιώντας ρητά τον αντίκτυπο των επιλεγμένων συνθηκών περιεχόμενου στη
προβλεπόμενη βαθμολογία (Xueqing Tan 2012).
Συμπεραίνεται από έρευνες πως κατά τη ταξινόμηση των CARS, ακολουθούνται πολλές
προσεγγίσεις όπου αποδεικνύουν την ύπαρξη πολλών παραγόντων, όπως ο χρόνος, η
τοποθεσία, ο σκοπός αγοράς, που προσδιορίζουν το περιεχόμενο στο οποίο συστήνονται
οι προτάσεις. Ο καθένας από αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνει επιπλέον
παράγοντες και πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η τοποθεσία η οποία ορίζεται με
όρους όπως μήκος, πλάτος, κοντά σε μέρη ενδιαφέροντος, κτλ. Η ταξινόμηση βασίζεται σε
αυτούς αλλά και άλλους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν και να αλλάξουν
τη σύσταση που γίνεται στο χρήστη.

3.5.1 Αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στα CARS
Έχει διαπιστωθεί από έρευνες που έχουν γίνει για τα CARS και στο παρελθόν αλλά και
πρόσφατα, πως υπάρχουν πολλά περιθώρια εφαρμογής αλγορίθμων και μεθόδων
μηχανικής μάθησης (machine learning) για την κατασκευή εφαρμογών CARS. Το πρόβλημα
που εντοπίζεται όταν γίνεται έρευνα για τους αλγόριθμους αυτούς, πως διάφοροι
αλγόριθμοι προτείνονται χωρίς να μπορούν να επιδείξουν οι ερευνητές ποιοι αλγόριθμοι
είναι καλύτεροι.
Οι Lei και Seung (1999) προτείνουν το αλγόριθμο συστάσεων Matrix Factorization (MF),
που αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά για τις συστάσεις ταινιών του Netflix (Takacs et al.,
2008). Στα συστήματα συστάσεων ο MF εντοπίζει λανθασμένα χαρακτηριστικά που
εμφανίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων οντοτήτων, τους
χρήστες και τα αντικείμενα. ‘Ένας παρόμοιος αλγόριθμος είναι ο Context-Aware Matrix
Factorization (CAMF), όπου βασίζεται στην αλληλεπίδραση αντικειμένων και παραγόντων
του περιεχόμενο. Και οι δύο αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται πιο συχνά για τεχνικές
μοντελοποίησης που εξαρτώνται από το περιεχόμενο και συνήθως προβλέπουν για ένα
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μοναδικό πλαίσιο χρηστών και αντικειμένων σε πολλαπλά περιβάλλοντα CARS (Man et al.
2015).
Οι Oku et al. ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο CARS μοντελοποίησης με βάση το περιεχόμενο,
τον Context Aware Support Vector Machine (Oku et al., 2006). Ο αλγόριθμος είναι μια
επέκταση του κλασικού Support Vector Machines (SVM), προσθέτοντας άξονες
περιεχομένου στα χαρακτηριστικά, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον των
χρηστών. Οι συγγραφείς διεξήγαγαν πειράματα που έδειξαν ότι οι συστάσεις
βελτιώνονται όταν εξετάζεται το περιεχόμενο. Ωστόσο, η χρήση SVM για σύσταση με
επίγνωση του περιεχομένου είναι περιορισμένη λόγω της υψηλής αραιότητας των
δεδομένων.
Οι συγγραφείς Codina et al. (2016) ανέπτυξαν έναν εξελιγμένο αλγόριθμο προφιλτραρίσματος που βασίζεται στην ομοιότητα περιεχομένου που ονομάζεται
Distributional Semantics Pre-ﬁltering (DSPF). Ο αλγόριθμος υιοθετεί μια προσέγγιση προφιλτραρίσματος, όπου τα δεδομένα που είναι περισσότερο παρόμοια με το περιεχόμενου
του ενεργού χρήστη επιλέγονται για τη σύσταση χρησιμοποιώντας ένα παραδοσιακό
μοντέλο πρόβλεψης παραγοντοποίησης πινάκων δύο διαστάσεων. Οι συγγραφείς
χρησιμοποιούν την ομοιότητα των καταστάσεων με βάση το περιεχόμενο και τις συνθήκες
σύνθεσής του, ακολουθώντας τη λογική ότι οι καταστάσεις είναι παρόμοιες εάν
επηρεάζουν τις αξιολογήσεις του χρήστη με παρόμοιο τρόπο. Τέλος, άλλος βασικός
αλγόριθμος που χρησιμοποιείται στα CARS είναι ο Bayesian networks.
Γενικά, έχουν προταθεί πολλοί αλγόριθμοι συστημάτων σύστασης με βάση το
περιεχόμενο από το 2010 και μετά. Οι περισσότεροι αλγόριθμοι CARS μοντελοποίησης με
βάση το περιεχόμενο βασίζονται σε μοντέλα παραγοντοποίησης. Ο αριθμός των εργασιών
CARS ανεξάρτητων τομέα που είναι διαθέσιμες για το ευρύ ερευνητικό κοινό παραμένουν
περιορισμένες, επομένως μπορούν ακόμη να γίνουν περαιτέρω εργασίες σε αυτό το
ερευνητικό θέμα.

3.5.2 Εφαρμογές στο e-commerce
Ο τομέας ηλεκτρονικού εμπορίου επικεντρώνεται ειδικά στην πρόταση ειδών στον χρήστη
που αυτός ενδιαφέρεται να αγοράσει. Ο σκοπός του συστήματος συστάσεων είναι να
ενεργοποιήσει τους χρήστες να αγοράσουν αντικείμενα, για παράδειγμα σε ένα
διαδικτυακό κατάστημα. Αυτό είναι διαφορετικό από τα σύνολα δεδομένων που
βρίσκονται κυρίως στη βιβλιογραφία, πρακτική που εφαρμόζεται σε αυτή τη διπλωματική
εργασία, καθώς ο στόχος τους είναι να παρέχει συστάσεις που ταιριάζουν καλύτερα στον
χρήστη. Όταν ένα τέτοιο είδος έχει ως αποτέλεσμα λιγότερα έσοδα σε σύγκριση με ένα
είδος που ταιριάζει σε αυτόν τον χρήστη ελαφρώς λιγότερο, ένα σύστημα ηλεκτρονικού
εμπορίου μπορεί να αποφασίσει να προτείνει αυτό το άλλο στοιχείο αντί αυτού, καθώς
ταιριάζει καλύτερα στον στόχο του συστήματος συστάσεων για τη πώληση αντικειμένων
(Knijnenburg & Kobsa 2013).
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Το ηλεκτρονικό εμπόριο σε σχέση με τα συστήματα συστάσεων έχει ερευνηθεί στο
παρελθόν, ειδικά για σύνολα δεδομένων χωρίς πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα,
αλλά λόγω της αναφερόμενης έλλειψης δεδομένων με βάση τα περιεχόμενα, ο
αντίκτυπος της χρήσης πληροφοριών με βάση τα περιεχόμενα δεν έχει διερευνηθεί σε
βάθος στη βιβλιογραφία. Αναμένετε ότι κάποιες μεγάλες εταιρείες, όπως η Amazon, το
Twitter, το Facebook και η Google διερευνούν τις δυνατότητες χρήσης πληροφοριών με
βάση τα περιεχόμενα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά τα αποτελέσματά
τους δεν κοινοποιούνται στην επιστημονική κοινότητα, καθώς μέχρι τώρα δεν έχουν
εντοπιστεί σχετικές αναφορές.
Τα τελευταία χρόνια, εταιρείες παγκοσμίου επιπέδου χρησιμοποιούν στις εμπορικές
εφαρμογές τους τις μεθόδους και τα φιλτραρίσματα των συστημάτων σύστασης για τα
μέλη τους. Οι μέθοδοι και οι αλγόριθμοι συστάσεων είναι μια τεράστια επιχείρηση σε
εταιρείες όπως η Amazon, η Wal-Mart και το Netflix, αλλά και άλλες, γνωστές και μη,
επιχειρήσεις. Τα περισσότερα συστήματα συστάσεων βασίζονται σε στατικά δεδομένα,
όπως το ιστορικό αγορών και η τμηματοποίηση πελατών. Ωστόσο, οι υπολογιστές στη
μνήμη επιτρέπουν πλέον προτάσεις "με επίγνωση του περιεχομένου" που μπορούν να
συνδέσουν αυτά τα στατικά δεδομένα με ενέργειες περιήγησης σε πραγματικό χρόνο
(Man et al. 2015).
Η Amazon σε μια ανακοίνωση της το 2019 στην ιστοσελίδα aws.amazon.com, έφερε στη
δημοσιότητα την υπηρεσία μηχανικής μάθησης Amazon Personalize, η οποία δίνει τη
δυνατότητα της εξατομίκευσης του ιστοτόπου, της εφαρμογής κινητού, του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και άλλων. Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζει τις συστάσεις με βάση το
περιεχόμενο μέσω τις οποίες ο χρήστης μπορεί να βελτιώσει τη συνάφεια των προτάσεων
εντός του περιεχομένου (τύπο συσκευής, τοποθεσία, ώρα, κτλ.). Ο χρήστης μπορεί να
υποβάλει ερωτήματα για συστάσεις με επίγνωση στο περιεχόμενο (CARS).
Μία από τις πιο αξιοσημείωτες διαστάσεις περιεχομένων που είναι σχετικές σε ένα
διαδικτυακό κατάστημα ή υπηρεσία είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται πρόσβαση σε ένα
κατάστημα κατά την αλληλεπίδραση. Ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιεί ένας
επισκέπτης, όπως μια φορητή συσκευή, ή ένα tablet ή επιτραπέζιο υπολογιστή,
χρησιμοποιείται σε αυτήν την έρευνα ως περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ένας
χρήστης μπορεί να δεχτεί τη σύσταση.

3.5.3 Προκλήσεις των CARS
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μία από τις κύριες προκλήσεις των συστημάτων
συστάσεων με επίγνωση το περιεχόμενο είναι η διαθεσιμότητα των δεδομένων για τη
σύσταση. Για τη παραγωγή σχετικών συστάσεων είναι περιορισμένος ο αριθμός των
αξιολογήσεων των χρηστών ώστε να εκπαιδευτεί το μοντέλο συστάσεων. Υπάρχουν,
βέβαια, λύσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα όπως με προ-φιλτραρισμα για να
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επιτευχθεί η αύξηση της πυκνότητας των δεδομένων, που θα χρησιμοποιηθούν ως
είσοδος στο σύστημα συστάσεων, με το μετασχηματισμός του αρχικού πολυδιάστατου
συνόλου δεδομένων σε ένα δισδιάστατο σύνολο δεδομένων. Στο πρόβλημα της
διαθεσιμότητας των δεδομένων, ανήκει και η διαθεσιμότητα πηγών δεδομένων στο
ίντερνετ. Δεδομένα τα οποία να μπορούν να επεξεργαστούν και να αναλυθούν για να
δημιουργήσουν συστάσεις με επίγνωση το περιεχόμενο από το ευρύ ενδιαφερόμενο
ερευνητικό κοινό δε υπάρχουν αρκετά και αυτά που υπάρχουν έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη
σε αρκετές έρευνες και αναλύσεις με κάθε μέθοδο συστημάτων συστάσεων. Έτσι, ο
ερευνητής που θέλει να δημιουργήσει ένα σύστημα συστάσεων θα έχει πρόβλημα από
την αρχή στην αναζήτηση των σωστών για ανάλυση δεδομένων που ταιριάζουν στις
ανάγκες της έρευνας CARS (Man et al. 2015).
Άλλο ένα πρόβλημα είναι το “gray sheep”, ένας όρος που σημαίνει μια ομάδα χρηστών
που έχουν ιδιαίτερες προτιμήσεις και δεν μπορούν ούτε να συμφωνούν ούτε να
διαφωνούν με την πλειοψηφία των χρηστών. Το συγκεκριμένο ζήτημα παρατηρείται σε
κάθε πλατφόρμα στο διαδίκτυο που η κύρια πηγή της είναι οι άνθρωποι και η
αλληλεπίδραση τους με το περιεχόμενο της πλατφόρμας. Η αναγνώρισή τους γίνεται
πρόκληση στο συλλογικό φιλτράρισμα, καθώς μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολίες στην
παραγωγή ακριβών συστάσεων (Ramezani M. et al., 2021).
Μια άλλη προκλητική πτυχή του RS και του CARS είναι ο τρόπος δημιουργίας ενός
χρήσιμου συστήματος από την πλευρά του χρήστη. Η επεξήγηση των συστάσεων στους
χρήστες αυξάνει την αποδοχή των προτάσεων και κερδίζει την εμπιστοσύνη των χρηστών.
Η πολυπλοκότητα των προτάσεων των αλγορίθμων συχνά εμποδίζει τους χρήστες να
κατανοήσουν τα προτεινόμενα αποτελέσματα και μπορεί να οδηγήσει σε ζητήματα
εμπιστοσύνης όταν αποτυγχάνουν οι συστάσεις. Αυτός ο στόχος είναι ιδιαίτερα
σημαντικός σε RS που θεωρούνται πληροφορίες περιεχομένων, όπως τα CARS
(Knijnenburg & Kobsa, 2013).
Όπως θα δείξουμε, η πρόκληση διαστάσεων και η πρόκληση πτυχών χρήστη σχετίζονται,
καθώς η μείωση της διάστασης μπορεί να επηρεάσει τις πτυχές του χρήστη. Προκειμένου
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα διαστάσεων, η αναπαράσταση περιεχομένου πρέπει να
μειωθεί. Οι Baltrunas et al. (2011) μείωσαν τη διάσταση χρησιμοποιώντας τη γνώση που
είχαν στο τομέα, για να μοντελοποιούν καταστάσεις και περιστάσεις ως ρητά περιεχόμενα.
Για παράδειγμα. καιρικές συνθήκες (ηλιόλουστες, βροχερές κ.λπ.) ή ακριβείς τοποθεσίες
(σπίτι, εργασία κ.λπ.). Στη περίπτωση των Baltrunas et al. (2011), το σύνολο των
περιεχομένων είναι αρκετά μικρό για χειρισμό και επαρκές για να αποφευχθεί η
αραιότητα, ενδέχεται να μην λαμβάνει υπόψη άλλα κρίσιμα περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά, και όχι απαραίτητα να αντιπροσωπεύουν ένα βέλτιστο σύνολο
χαρακτηριστικών για τη διαδικασία σύστασης. Επιπλέον, ενσωματώνει μόνο έναν
περιορισμένο αριθμό με προκαθορισμένες σαφείς πληροφορίες περιεχομένου. Έτσι, οι
συστάσεις μπορεί να αποτύχουν και ακόμη και να οδηγήσουν σε ζητήματα εμπιστοσύνης.
Οι τεχνολογίες που επεξεργάζονται δεδομένα ανθρώπων σχεδόν πάντα αντιμετωπίζουν
το ζήτημα του απορρήτου. Στη δεδομένη περίπτωση, το απόρρητο των χρηστών αφορά τις
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αντιλήψεις και τις εμπειρίες που σχετίζονται με το σύστημα και λειτουργούν ως
μεσολαβητικοί παράγοντες στην αποκάλυψη πληροφοριών. Είναι πλέον αποδεδειγμένο
ότι οι προσωπικές ανησυχίες των χρηστών για το απόρρητο επηρεάζει την αντίληψη και
την εμπειρία για ένα σύστημα, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε αποκάλυψη
πληροφοριών. Για το λόγο αυτό, πολλοί χρήστες δε θέλουν να παρέχουν πλήθος από
προσωπικές πληροφορίες στο σύστημα, ενισχύοντας έτσι το πρόβλημα της
διαθεσιμότητας των δεδομένων. Ένα κατατοπιστικό παράδειγμα της περίπτωσης αυτής
προέρχεται από την έρευνα των Knijnenburg και Kobsa (2013) σε μια ανάλυση για ένα X
αριθμό χρηστών. Ορισμένοι χρήστες αποκάλυψαν ότι θέλουν περισσότερο χειροκίνητο
έλεγχο του τι αποκαλύπτουν στο σύστημα, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι ήθελαν να είναι σε
θέση να ελέγχουν τι θα εντόπιζε το σύστημα ως προς τις συστάσεις. Ο συνδυασμός
πολλών πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει πρόσθετες ανησυχίες σχετικά με την
προστασία της ιδιωτικής ζωής . Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι θεώρησαν πως ο
συνδυασμός διαφόρων αντικειμένων που τους συστήθηκαν, προκάλεσαν νευρικότητα
σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητάς τους. Άλλοι χρήστες ασχολούνταν σχετικά με
την προστασία της ιδιωτικής ζωής παρέχοντας λιγότερο λεπτομερείς πληροφορίες,
προτιμώντας να αποκαλύψουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες από αυτές που ζήτησε το
σύστημα.

3.5.4 Προτάσεις Βελτίωσης Λειτουργίας των CARS
Τα CARS έχουν μεγάλο αντίκτυπο στον κλάδο της έρευνας και της ανάπτυξης και της
τεχνολογίας, καθώς κατέχουν ένα σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη και στις ανάγκες των
αναγκών των χρηστών. Τα CARS άνοιξαν τους ορίζοντες για τα πρώτα βήματα βελτίωσης
των κλασικών αλγορίθμων συστάσεων και ενσωμάτωσης διαφορετικών μεθόδων στη
διαδικασία σύστασης. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια σημαντική μεταβολή των ερευνών και
περιπτώσεων στον τομέα των Συστημάτων Συστάσεων από το να είναι γενική προς την
εστίαση στις συνθήκες και στο περιεχόμενο (Adomavicius & Tuzhilin, 2011). Και όμως η
αναγνώριση του σωστού αλγορίθμου για τον τύπο του τομέα εφαρμογής για τον οποίο
πρόκειται να κατασκευαστεί το σύστημα συστάσεων παραμένει μια πρόκληση για τους
προγραμματιστές εφαρμογών (Champiri et al., 2015).
Όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη ενότητα, βάση της μελέτης όλων των ερευνών στη
βιβλιογραφία, οι αλγόριθμοι τελευταίας τεχνολογίας στα CARS προέρχονται κυρίως από
τους παραδοσιακούς αλγορίθμους συστάσεων. Εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου
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και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και των αναγκών των καταναλωτών, και μπορούν
να υλοποιηθούν σε διαφορετικούς τομείς εφαρμογών. Η ερευνητική κοινότητα μπορεί να
συμβάλει στη περαιτέρω βελτίωση αυτού του ενιαίου πλαισίου αντί να προτείνει
διαφορετικές παραλλαγές που να ταιριάζουν σε κάθε συγκεκριμένο τομέα εφαρμογής.
Αυτό θα μπορούσε να γίνει εάν υπήρχε ένα ενιαίο πλαίσιο στα CARS που να είναι αρκετά
ευέλικτο, ώστε να φιλοξενήσει διαφορετικά περιβάλλοντα και τομείς εφαρμογής.
Επιπλέον, αναφέρεται όπως σε προηγούμενο κεφάλαιο, ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη
να δημιουργηθούν σύνολα δεδομένων, ειδικά για τα CARS. Παρόλο που το διαδίκτυο
αποτελείται από πληθώρα σε δεδομένα, δε ταιριάζουν τα περισσότερα με τις ανάγκες που
έχουν τα CARS στη δημιουργία και ανάλυσή τους. Ακόμα υπάρχουν μερικά εκτός από τα
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται στη συχνή ρύθμιση ενός συστήματος
συστάσεων, τα περισσότερα τα οποία από αυτά τα σύνολα δεδομένων CARS δεν είναι
διαθέσιμα στο κοινό, ίσως λόγω των θεμάτων ιδιωτικού απορρήτου και πνευματικών
δικαιωμάτων. Η παροχή κατάλληλων συνόλων δεδομένων στους ακαδημαϊκούς και στους
ερευνητές μπορεί να βοηθήσει στην εξέλιξη των CARS προς εφαρμογές με περιπτώσεις
από το πραγματικό κόσμο (Man et al. 2015).
Από τη μελέτη των ερευνών και δημοσιεύσεων της βιβλιογραφίας, παρατηρείται πως
υπάρχουν πολύ περιορισμένα παραδείγματα εργασιών σε σύγκριση με τη βιβλιογραφία
που υπάρχει διαθέσιμη στον ιστότοπο για τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται για την
ανάπτυξη και προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παρόλο που μεγάλες εταιρείες και
οργανισμοί χρησιμοποιούν τις μεθόδους και τους αλγόριθμους συστημάτων συστάσεων,
δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία για τέτοιες περιπτώσεις μελέτης. Η ερευνητική
κοινότητα αλλά και οι οργανισμοί που προωθούν τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν θα
μπορούσαν να δημοσιεύουν σε μεγαλύτερο όγκο πληροφορίες για τη χρήση των
συστημάτων συστάσεων, με πρακτικά και θεωρητικά παραδείγματα, στο ευρύ
επιστημονικό και μη κοινό. Αυτό ισχύει για όλες τις μεθόδους συστημάτων σύστασης.
Όσων αφορά το πρόβλημα των χρηστών για τη προστασία των δεδομένων τους κατά τη
συλλογή δεδομένων από το σύστημα, σε αυτές τις τεχνικές, η προσέγγιση συλλογής
δεδομένων μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε να μην συλλέγονται μεμονωμένες
αξιολογήσεις. Πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται κατά τη συλλογή δεδομένων. Το
πλεονέκτημα μιας τέτοιας προσέγγισης είναι ότι οι χρήστες είναι βέβαιοι ότι καμία ενιαία
οντότητα δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, ένα αξιόπιστο σύστημα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα αξιολόγησης
που έχει συλλέξει με την πάροδο του χρόνου από τους χρήστες. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
ο κάτοχος του συστήματος μπορεί να επιθυμεί να δημοσιεύσει τα δεδομένα στην
ευρύτερη ερευνητική κοινότητα για να επιτρέψει περαιτέρω προόδους στον τομέα του
συνεργατικού φίλτρου ή της επίγνωσης στο περιεχόμενο, οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις,
χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα για να διασφαλίσουν το απόρρητο. Συνήθως, τέτοιες
μέθοδοι χρησιμοποιούν τεχνικές ανωνυμοποίησης στις οποίες οι εγγραφές που ανήκουν
σε ομάδες χρηστών ελάχιστου μεγέθους καθίστανται δυσδιάκριτες από το ευρύ κοινό.
Αυτό επιτυγχάνεται με την προσεκτική διαστρέβλωση επιλεγμένων χαρακτηριστικών των
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εγγραφών δεδομένων, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να ενώσει αυτές τις εγγραφές με
δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες για να προσδιορίσει ακριβώς ποιοι είναι οι χρήστες των
δεδομένων. Επίσης, αυτό ισχύει για όλες τις μεθόδους συστημάτων σύστασης (Champiri
et al., 2015).

3.5.5 Έρευνες στα CARS & Μελλοντικές Κατευθύνσεις
Το CARS είναι ένας σχετικά νέος ερευνητικός τομέας με πολλά ανεξερεύνητα θέματα και
ανοιχτά ερευνητικά προβλήματα, μερικά από αυτά έχουν συζητηθεί σε παραπάνω
κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής. Για παράδειγμα, το ίδιο το θέμα «τι είναι το
περιεχόμενο στα συστήματα συστάσεων» εξακολουθεί να είναι αρκετά ανοιχτό σε
αρκετές έρευνες. Σε πολλές έρευνες επικεντρώνονται οι συγγραφείς στην θεωρητική
αναπαράσταση του περιεχομένου και τις άλλες εναλλακτικές μεθόδους που έχουν
εξερευνηθεί. Επομένως, είναι σημαντικό για την κοινότητα CARS να προχωρήσει πέρα από
την αναπαραστατική προσέγγιση και μελέτη διαφόρων εναλλακτικών μεθόδων των
συστημάτων συστάσεων.
Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών έχει ήδη διεξαχθεί στον τομέα των συστημάτων
σύστασης με επίγνωση το περιεχόμενο (CARS), υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις που
επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση προκαθορισμένων και στατικών παραγόντων με βάση
τα περιεχόμενο (όπως ο χρόνος και η τοποθεσία) στη διαδικασία σύστασης. Έχουν
διοργανωθεί στο παρελθόν αρκετά εργαστήρια CARS, όπου έχει συζητηθεί η προσθήκη
πληροφοριών με βάση το περιεχόμενο στα παραδοσιακά συστήματα σύστασης (The ACM
Conference Series on Recommender Systems).
Ο Montaner παρείχε την πρώτη επισκόπηση των συστημάτων συστάσεων από την άποψη
του ευφυούς πράκτορα, ενώ οι Adomavicius et al. παρείχαν μια νέα, εναλλακτική
επισκόπηση των συστημάτων συστάσεων. Ο Herlocker παρείχε μια λεπτομερή
επισκόπηση των τεχνικών αξιολόγησης για συστήματα συστάσεων και οι Beel et al.
συζήτησαν τα προβλήματα των αξιολογήσεων εκτός σύνδεσης. Έχουν επίσης δημοσιεύσει
έρευνες βιβλιογραφίας σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συστάσεων και τις
υπάρχουσες προκλήσεις τους (Wikipedia Recommender Systems).
Οι Yujie και Licai υπογραμμίζουν ότι είναι δύσκολο να περιγράφουν με σαφήνεια και
ομοιόμορφα ποιοι τύποι περιεχομένων χρειάζονται πραγματικά στα CARS λόγω της
ποικιλίας των σεναρίων εφαρμογών που έχουν χρησιμοποιηθεί και των αναγκών των
χρηστών. Η ανακάλυψη έγκυρων τύπων και περιπτώσεων περιεχομένου και στη συνέχεια
η εφαρμογή τους είναι επομένως σοβαρές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει και
να επιλύσει η CARS (Abowd et al., 1999)
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Οι Adomavicius και Tuzhilin (2011) έχουν κάνει πρωτοποριακή εργασία σε συστήματα
συστάσεων με επίγνωση το περιεχόμενο. Οι συγγραφείς ερεύνησαν προσεγγίσεις όπου το
παραδοσιακό παράδειγμα χρήστη και αντικειμένου επεκτάθηκε για να υποστηρίξει
πρόσθετες διαστάσεις που αποτυπώνουν το περιεχόμενο στο οποίο γίνονται οι συστάσεις.
Τέτοιες πληροφορίες περιεχομένου μπορούν να ληφθούν με διάφορους τρόπους
συλλογής δεδομένων, όπως αποτυπώθηκε και σε παραπάνω κεφάλαιο. Οι Adomavicius
και Tuzhilin αναγνωρίζουν την ανάπτυξη συστημάτων συστάσεων με επίγνωση του
περιεχομένου υψηλής απόδοσης και τη δοκιμή τους σε πρακτικές εφαρμογές ως
σημαντική πρόκληση. Υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες εργασίες σε συστήματα
συστάσεων με επίγνωση το περιεχόμενο ήταν εννοιολογική, όπου μια συγκεκριμένη
μέθοδος έχει αναπτυχθεί, δοκιμαστεί σε ορισμένα και συχνά περιορισμένα δεδομένα και
έχει αποδειχθεί ότι έχει καλή απόδοση σε σύγκριση με κάποια σημεία αναφοράς. Μεταξύ
άλλων, υποστηρίζουν ότι έχει γίνει λίγη δουλειά για την ανάπτυξη νέων δομών δεδομένων
και νέων αρχιτεκτονικών συστημάτων για CARS που ενσωματώνουν το περιεχόμενο. Μια
άλλη σημαντική πρόκληση που σχεδόν όλοι οι συγγραφείς αναγνωρίζουν, όπως και η
συγκεκριμένη διπλωματική, είναι η αξιολόγηση και η έλλειψη δημοσίως διαθέσιμων
συνόλων δεδομένων.
Αν και η αναπαραστατική θεώρηση του περιεχομένου έχει μελετηθεί εδώ και αρκετό
καιρό, υπάρχουν ακόμα πολλά άλυτα ζητήματα και ερευνητικές προκλήσεις που
σχετίζονται με αυτή την πρακτική, μερικά από τα οποία περιγράφονται από τους
Adomavicius και Tuzhilin (2011). Τα θέματα κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη
περαιτέρω προόδου στο CARS είναι η καλύτερη κατανόηση και περαιτέρω εξερεύνηση
των παραδειγμάτων προφιλτραρίσματος, μεταφιλτραρίσματος και μοντελοποίησης με
βάση το περιεχόμενο που είτε δεν έχει αντιμετωπιστεί, είτε έχει μερικώς διερευνηθεί στη
τρέχουσα λογοτεχνία (Champiri et al., 2015).
Μια άλλη σημαντική ερευνητική κατεύθυνση είναι η σύγκριση τριών παραδειγμάτων
CARS για να εντοπιστούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία κάθε παραδείγματος και να
καθοριστεί ποιο είναι καλύτερο από τα άλλα και σε ποιες συνθήκες. Αυτό παρουσιάζει η
έρευνα για τη σύγκριση αυτών των παραδειγμάτων στους Panniello et al. (2009), όπου
επιλέχθηκαν
μερικοί
συγκεκριμένοι
αλγόριθμοι
προ-φιλτραρίσματος
και
μεταφιλτραρίσματος και συγκρίνονται μεταξύ τους σε διάφορες πειραματικές συνθήκες.
Η σύγκριση στα τρία παραδείγματα CARS απαιτεί πολύ δουλειά για να αποκτηθούν
ισχυρές γνώσεις.

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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Στα παρακάτω υπο-κεφάλαια παρουσιάζεται η μεθοδολογία της μεταπτυχιακής
εργασίας,καθώς και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν. Έπειτα, παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της έρευνας.

4.1 Δεδομένα
Για την επίτευξη των συστάσεων χρησιμοποιήθηκε η βιβλιογραφία, το σύνολο δεδομένων
σε μορφή excel, και η πλατφόρμα Google Colab. Το σύνολο δεδομένων αποτελεί ένα
αρχείο excel που συλλέχθηκε από το Διαδίκτυο, το οποίο αποτελείται από 22 στήλες και
70 εγγραφές δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν από 70 χρήστες μεταξύ του
Οκτώβρη και Νοέμβρη του 2020. Οι πληροφορίες που εντοπίζονται στο σύνολο
δεδομένων αφορούν τις πληροφορίες για :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ημερομηνία και ώρα
Ονόματα χρηστών
Προτίμηση είδους ταινίας το πρωί
Προτίμηση είδους κατά τη διάρκεια του απογεύματος
Προτίμηση είδους το βράδυ
Προτίμηση είδους τη νύχτα
Προτίμηση είδους κατά τη διάρκεια του χειμώνα
Προτίμηση είδους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
Προτίμηση είδους κατά τη διάρκεια βροχής/καταιγίδας
Προτίμηση είδους κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου
Προτίμηση είδους στη συσκευή μεγάλης οθόνης
Προτίμηση είδους στην οθόνη μεγέθους tablet
Προτίμηση είδους στην οθόνη μεγέθους τηλεφώνου
Είδος ταινίας όταν είστε ευτυχείς
Είδος ταινίας όταν είστε λυπημένοι
Είδος ταινίας όταν είστε θυμωμένος
Είδος ταινίας όταν είστε κανονικός
Προτίμηση είδους κατά την παρακολούθηση με την οικογένεια
Προτίμηση είδους κατά την παρακολούθηση με φίλους
Θα θέλατε να λάβετε προτεινόμενες θεματικές ταινίες διακοπών στις
διακοπές (π.χ.: Border ταινία και Dangal ταινία την Ημέρα Ανεξαρτησίας
/Marry Kom την Ημέρα της Γυναίκας)
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Τα 7 περιεχόμενα στο σύνολο δεδομένων με διαφορετικές διαστάσεις είναι η διάθεση, η
ώρα της ημέρας, οι καιρικές συνθήκες, η εποχή, τα άτομα, η συσκευή και η απόφαση, ο
τύπος ημέρας. Η συγκεκριμένη περιγραφή κάθε περιβάλλοντος φαίνεται στη παρακάτω
εικόνα (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Διαχώριση Περιεχομένου και Διαστάσεων των Δεδομένων

Η παραπάνω εικόνα χωρίζει τα διαθέσιμα δεδομένα σε Περιεχόμενο και Διαστάσεις. Κάθε
Περιεχόμενο απαρτίζεται από ορισμένες Διαστάσεις. Στο τελευταίο στοιχείο
Περιεχομένου, την απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η δημοτικότητα για το να προταθούν
γιορτινές ταινίες σε γιορτινές μέρες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς το αποτέλεσμα
θα είναι αριθμητικό, δηλαδή ο μέσος όρος του πόσο οι χρήστες θέλουν να προτείνονται
τέτοιο είδος ταινίας, ο αριθμός των χρηστών και η βαθμολογία που μπορεί να έχουν βάλει,
παίζει μεγάλο ρόλο. Επομένως, το χαρακτηριστικό αυτό με βαθμολογία 9 από 10
ψηφοφόρους θα θεωρείται «καλύτερο» από τη βαθμολογία 8,9 από 10.000 ψηφοφόρους.
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Επιπλέον, ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης, όπως μια φορητή
συσκευή, ή ένα tablet ή επιτραπέζιο υπολογιστή, χρησιμοποιείται σε αυτήν την έρευνα ως
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ένας χρήστης έχει πρόσβαση για να γίνει σύσταση.

4.2 Μεθοδολογία και Αποτελέσματα
Στη παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε η έρευνα των συστημάτων σύστασης με
επίγνωση το περιεχόμενο, η επιλογή του συνόλου δεδομένων και η ανάλυση των
δεδομένων με τη γλώσσα προγραμματισμού Python. Τελικός στόχος ήταν η παραγωγή
συστάσεων με επίγνωση του περιεχομένου από το κώδικα που δημιουργήθηκε. Επίσης,
το αποτέλεσμα θα οδηγήσει στο αν τελικά η μέθοδος CARS ήταν η πιο κατάλληλη μέθοδος
να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το έγγραφο, ή κάποια από τις άλλες δύο μεθόδους CF ή CB. Οι
συστάσεις έχουν τη μορφή πινάκων και διαγραμμάτων και αφορούν το είδος ταινίας που
προβλέπεται πως προτιμούν οι χρήστες. Για τη καλύτερη κατανόηση της μεθοδολογίας,
παρουσιάζεται παρακάτω ένα διάγραμμα της μεθοδολογίας.

Διάγραμμα Ροής Σύστασης
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4.3 Διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων
Το σύνολο δεδομένων με μορφή excel που συλλέχθηκε από τη διαθέσιμη ανοιχτή πηγή
στο διαδίκτυο αποτελούνταν εξαρχής από ακατέργαστα δεδομένα. Τα ακατέργαστα
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δεδομένα αναφέρονται συνήθως σε πίνακες δεδομένων, όπου κάθε γραμμή περιέχει μια
παρατήρηση και κάθε στήλη αντιπροσωπεύει μια μεταβλητή που περιγράφει κάποια
ιδιότητα κάθε παρατήρησης. Τα δεδομένα σε αυτή τη μορφή αναφέρονται μερικές φορές
ως μη τακτοποιημένα δεδομένα, επίπεδα δεδομένα, πρωτογενή δεδομένα, ατομικά
δεδομένα και δεδομένα εγγραφών μονάδων. Μερικές φορές τα ανεπεξέργαστα δεδομένα
αναφέρονται σε δεδομένα που δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε επεξεργασία, κάτι το οποίο
ισχύει στη περίπτωση της έρευνας αυτής.
Η επεξεργασία αυτή είναι πολύ σημαντική πριν αναλυθούν τα δεδομένα με οποιοδήποτε
τρόπο. Στη πλατφόρμα του Excel υπάρχει ένα ισχυρό πακέτο ανάλυσης δεδομένων που
ονομάζεται Λήψη και μετασχηματισμός ή αλλιώς Power Query. Είναι ένα πακέτο ETL για
τον καθαρισμό και την ταξινόμηση ακατέργαστων δεδομένων από μια σειρά πηγών
εισόδου, όπως csv και αρχεία κειμένου. Βοηθά τον αναλυτή δεδομένων τόσο να
εξοικονομήσει χρόνο και να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες.
Στη παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα κομμάτι από τα αρχικά ανεπεξέργαστα δεδομένα τα
οποία έχουν εισαχθεί στο Power Query ώστε να γίνει η επεξεργασία τους (Εικόνα 5).
Πρώτο βήμα είναι να οριοθετηθούνται τα δεδομένα μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το
‘’κόμμα’’, ώστε να μην είναι συγχωνευμένα μεταξύ τους σε μία στήλη όλα μαζί και να γίνει
η διαίρεσή τους, καθώς δεν είναι εύκολα στην ανάγνωση και στη χρήση τους. Αυτό
φαίνεται στην Εικόνα 6. Έπειτα, αφού γίνει το προηγούμενο βήμα, είναι σημαντικό να
μεταφερθούν οι τίτλοι της κάθε στήλης στη πρώτη γραμμή ώστε να ονοματιστούν οι
στήλες (Εικόνα 7). Το αρχείο αυτό αποθηκεύεται έπειτα στο Google Drive για να γίνει η
μεταφόρτωση του στο Google Colab.
Τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν είναι ιστορικά δεδομένα, μεταξύ του Οκτώβρη και
Νοέμβρη του 2020, και ανήκουν σε 70 χρήστες. Αποτελούνται από τα είδη ταινιών που
προβλέπεται πως θα παρακολουθήσουν οι χρήστες σε σχέση με τις προτιμήσεις τους σε
διάφορες φάσης της διάθεσής τους, της ώρας της ημέρας, των καιρικών συνθηκών, την
εποχή, με ποιους παρακολουθούν τις ταινίες και σε τι συσκευή τη παρακολουθούν. Οι
προτιμήσεις αυτές θα φιλτραριστούν και έτι θα γίνει η σύσταση. Από τα δεδομένα
υπολείπονται χρήσιμα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών, όπως η ηλικία, η τοποθεσία
και το φύλο.
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Εικόνα 5: Ανεπεξέργαστα δεδομένα τα οποία έχουν εισαχθεί στο Power Query του Excel

Εικόνα 6: Οριοθέτηση δεδομένων με το ‘’κόμμα’’ στο Power Query του Excel
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Εικόνα 7: Μεταφορά κεφαλίδων στη 1η γραμμή ως ονόματα στηλών στο Power Query του
Excel

Στο dataset ήταν αρχικά πολύ σημαντικό να διορθωθούν τα λάθη που εμφανίζονταν με τη
πρώτη ματιά. Καταρχάς τα δεδομένα περιείχαν χαμένες τιμές. Οι χαμένες τιμές
διαγράφηκαν. Έπειτα έγιναν αλλαγές σε μοναδικές τιμές, για παράδειγμα η τιμή «Crime
And Thriller” υπήρχε και ως «Crime and Thriller», κάτι που μπέρδευε το κώδικα και
έβγαιναν λάθη στα αποτελέσματα, οπότε και η σωστή τιμή με όλα τα κεφαλαία γράμματα
αντικατέστησε την δεύτερη τιμή.

4.4 Context Aware Recommender System με Python
Το Google Colaboratory (γνωστός και ως Colab) είναι μια υπηρεσία cloud που βασίζεται
στα σημειωματάρια Jupyter για τη διάδοση της εκπαίδευσης και της έρευνας στη μηχανική
μάθηση. Παρέχει χρόνο εκτέλεσης πλήρως διαμορφωμένο για βαθιά εκμάθηση και
δωρεάν πρόσβαση σε μια ισχυρή GPU. Αυτή η εργασία παρουσιάζει μια λεπτομερή
ανάλυση του Colaboratory σχετικά με τους πόρους υλικού, την απόδοση και τους
περιορισμούς. Αυτή η ανάλυση πραγματοποιείται μέσω της χρήσης του Colaboratory για
την επιτάχυνση της βαθιάς μάθησης για την όραση υπολογιστών και άλλες εφαρμογές με
επίκεντρο την GPU. Στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία, έγινε στην αρχή
προσπάθεια χρήσης του επίσημου περιβάλλοντος της Python, αλλά στη πορεία
εντοπίστηκε πρόβλημα μετά την εγκατάσταση του, καθώς δεν υποστηριζόταν η
βιβλιοθήκη Pandas λόγω ορισμένων παραμετροποιήσεων που έπρεπε να γίνουν στον
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υπολογιστή. Έπειτα, ερευνήθηκε κατά πόσο η εγκατάσταση του περιβάλλοντος Anaconda
ήταν η καλύτερη λύση και παρόλο που η εγκατάσταση του είναι γρήγορη και προσφέρει
αρκετά εργαλεία, δεν υποστηριζόταν από τον υπολογιστή για την ομαλή διεκπόνιση της
εργασίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Google Colab να γίνει το τελικό εργαλείο για το
προγραμματισμό με τη γλώσσα Python. Από το περιβάλλον αυτό συνδέθηκε αυτόματα και
το αρχείο συνόλου δεδομένων από το Google Drive.
Στη συνέχεια, καταγράφονται οι απαιτήσεις που θα έχει το σύστημα από το σύνολο
δεδομένων που είχε συλλεχθεί από τους χρήστες:
Απαιτήσεις:
• Σύσταση: Το σύστημα θα πρέπει να προτείνει ταινίες με βάση το χρόνο, τη διάθεση, το
ηλεκτρονικό μέσο παρακολούθησης ταινιών, τον καιρό και άλλες προτιμήσεις των
χρηστών.
• Περιεχόμενο: Υπάρχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να λάβει το σύστημα
προσοχή όταν προτείνετε μια ταινία: η ώρα και η διάθεση του χρήστης.

Ο προγραμματισμός με τη γλώσσα Python έγινε με βάση το σύνολο δεδομένων και το
κώδικα που ήταν διαθέσιμος στο διαδίκτυο. Ως αρχικό βήμα, έπρεπε να εισαχθεί η εντολή
pandas στο κώδικα, η οποία λέει στην Python να φέρει τη βιβλιοθήκη ανάλυσης
δεδομένων pandas στο τρέχον περιβάλλον. Έπειτα προσδιορίζετε η θέση του αρχείου του
συνόλου δεδομένων στο Drive για να τη διαβάσει ο κώδικας (Εικόνα 8). Aναλύθηκαν η
κάθε μία από τις προτιμήσεις του χρήστη σε σχέση με το είδος της ταινίας. Η σύσταση με
τη μέθοδο CARS υλοποιείται με τρόπους όπου οι προτάσεις επηρεάζονται από τις
προτιμήσεις ενός συνόλου χρηστών που χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή. Βασίζονται
στις αξιολογήσεις των χρηστών για κάποια συγκεκριμένα αντικείμενα, σε ένα
συγκεντρωτικό πίνακα που περιλαμβάνει τις προτιμήσεις i χρηστών για j αντικείμενα ή
στις γνώσεις που έχουν για τα προϊόντα ή τους χρήστες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται
παρακάτω με πίνακες και γραφήματα.
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Εικόνα 8 : Οι στήλες με τις προτιμήσεις του αρχείου που διαβάζει ο κώδικας

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν τη πρωινή ώρα της ημέρας, προβλέπεται πως η πλειοψηφία των χρηστών
θα επιλέξει να παρακολουθήσει Κωμωδία, 20 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες SciFi, 18 χρήστες θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 17 χρήστες θα
παρακολουθήσουν Ρομαντικές ταινίες, ενώ 17 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές,
13 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 12 χρήστες θα επιλέξουν να
δουν ταινίες Εγκλήματος και Θρίλερ. Τα νούμερα αυτά δεν αντιπροσωπεύουν ένα
ξεχωριστό χρήστη το καθένα, από τα αποτελέσματα εντοπίζεται πως ο ίδιος χρήστης
μπορεί και να επιλέξει πάνω από ένα είδος ταινίας, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που
χρήστες επιλέγουν ένα. Εδώ δεν είναι δυνατό να παρουσιαστεί ποιοι χρήστες επιλέγουν
πάνω από ένα είδος ταινίας, ή ποιο είδος είναι αυτό.
Τα γραφήματα των προβλέψεων των προτιμήσεων ειδών ταινίας των χρηστών που
σχετίζονται με την ώρα της ημέρας είναι τα παρακάτω (Εικόνες 9, 10, 11, 12 ):
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Εικόνα 9 : Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας το πρωί

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν την απογευματινή ώρα της ημέρας, προβλέπεται πως 34 χρήστες
επέλεξαν να παρακολουθήσουν Κωμωδία, 25 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες SciFi, 17 χρήστες θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 13 χρήστες θα
παρακολουθήσουν Ρομαντικές ταινίες, ενώ 25 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές,
31 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 35 χρήστες θα επιλέξουν να
δουν ταινίες Εγκλήματος και Θρίλερ. Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται
πως κάποιοι από αυτούς επέλεξαν πάνω από ένα είδος ταινίας.

Εικόνα 10 : Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας το απόγευμα
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Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν το βράδυ, προβλέπεται πως 34 χρήστες επέλεξαν να παρακολουθήσουν
Κωμωδία, 23 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Sci-Fi, 17 χρήστες θα επιλέξουν να
παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 28 χρήστες θα παρακολουθήσουν Ρομαντικές ταινίες,
ενώ 21 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές, 24 χρήστες θα παρακολουθήσουν
ταινίες Δράσης και τέλος, 28 χρήστες θα επιλέξουν να δουν ταινίες Εγκλήματος και Θρίλερ.
Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται πως κάποιοι από αυτούς επέλεξαν πάνω
από ένα είδος ταινίας.

Εικόνα 11: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας το βράδυ

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν τη νύχτα, προβλέπεται πως 30 χρήστες επέλεξαν να παρακολουθήσουν
Κωμωδία, 29 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Sci-Fi, 22 χρήστες θα επιλέξουν να
παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 40 χρήστες θα παρακολουθήσουν Ρομαντικές ταινίες,
ενώ 26 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές, 26 χρήστες θα παρακολουθήσουν
ταινίες Δράσης και τέλος, 38 χρήστες θα επιλέξουν να δουν ταινίες Εγκλήματος και Θρίλερ.
Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται πως κάποιοι από αυτούς επέλεξαν πάνω
από ένα είδος ταινίας.
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Εικόνα 12: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας τη νύχτα

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν το χειμώνα προβλέπεται πως 36 χρήστες επέλεξαν να παρακολουθήσουν
Κωμωδία, 23 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Sci-Fi, 35 χρήστες θα επιλέξουν να
παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 38 χρήστες θα παρακολουθήσουν Ρομαντικές ταινίες,
ενώ 30 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές, 32 χρήστες θα παρακολουθήσουν
ταινίες Δράσης και τέλος, 35 χρήστες θα επιλέξουν να δουν ταινίες Εγκλήματος και Θρίλερ.
Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται πως κάποιοι από αυτούς επέλεξαν πάνω
από ένα είδος ταινίας.
Τα γραφήματα της ανάλυσης των προτιμήσεων ειδών ταινίας 70 χρηστών που σχετίζονται
με τον καιρό είναι τα παρακάτω (Εικόνες 13, 14, 15, 16 ):

Εικόνα 13 : Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας το χειμώνα
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Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν το καλοκαίρι προβλέπεται πως 40 χρήστες επέλεξαν να
παρακολουθήσουν Κωμωδία, 33 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Sci-Fi, 19 χρήστες
θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 23 χρήστες θα παρακολουθήσουν
Ρομαντικές ταινίες, ενώ 35 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές, 34 χρήστες θα
παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 42 χρήστες θα επιλέξουν να δουν ταινίες
Εγκλήματος και Θρίλερ. Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται πως κάποιοι
από αυτούς επέλεξαν πάνω από ένα είδος ταινίας.

Εικόνα 14: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας το καλοκαίρι

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν τις βροχερές μέρες προβλέπεται πως 37 χρήστες επέλεξαν να
παρακολουθήσουν Κωμωδία, 23 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Sci-Fi, 10 χρήστες
θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 40 χρήστες θα παρακολουθήσουν
Ρομαντικές ταινίες, ενώ 35 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές, 21 χρήστες θα
παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 29 χρήστες θα επιλέξουν να δουν ταινίες
Εγκλήματος και Θρίλερ. Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται πως κάποιοι
από αυτούς επέλεξαν πάνω από ένα είδος ταινίας.
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Εικόνα 15: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας με βροχή/καταιγίδα

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν το φθινόπωρο προβλέπεται πως 35 χρήστες επέλεξαν να
παρακολουθήσουν Κωμωδία, 31 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Sci-Fi, 22 χρήστες
θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 29 χρήστες θα παρακολουθήσουν
Ρομαντικές ταινίες, ενώ 34 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές, 26 χρήστες θα
παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 27 χρήστες θα επιλέξουν να δουν ταινίες
Εγκλήματος και Θρίλερ. Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται πως κάποιοι
από αυτούς επέλεξαν πάνω από ένα είδος ταινίας.

Εικόνα 16: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας με φθινόπωρο

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν σε μεγάλη οθόνη προβλέπεται πως 17 χρήστες επέλεξαν να
παρακολουθήσουν Κωμωδία, 41 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Sci-Fi, 16 χρήστες
θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 23 χρήστες θα παρακολουθήσουν
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Ρομαντικές ταινίες, ενώ 21 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές, 43 χρήστες θα
παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 47 χρήστες θα επιλέξουν να δουν ταινίες
Εγκλήματος και Θρίλερ. Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται πως κάποιοι
από αυτούς επέλεξαν πάνω από ένα είδος ταινίας.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των προτιμήσεων ειδών ταινίας 70 χρηστών που
σχετίζονται με το μέγεθος της οθόνης της συσκευής για τη προβολή ταινιών είναι τα
παρακάτω (Εικόνες 17, 18, 19 ):

Εικόνα 17: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας σε μεγάλη οθόνη

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν σε οθόνη tablet προβλέπεται πως 29 χρήστες επέλεξαν να
παρακολουθήσουν Κωμωδία, 26 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Sci-Fi, 15 χρήστες
θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 24 χρήστες θα παρακολουθήσουν
Ρομαντικές ταινίες, ενώ 32 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές, 27 χρήστες θα
παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 29 χρήστες θα επιλέξουν να δουν ταινίες
Εγκλήματος και Θρίλερ. Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται πως κάποιοι
από αυτούς επέλεξαν πάνω από ένα είδος ταινίας.
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Εικόνα 18: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας σε οθόνη tablet

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν σε οθόνη κινητού προβλέπεται πως 46 χρήστες επέλεξαν να
παρακολουθήσουν Κωμωδία, 16 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Sci-Fi, 13 χρήστες
θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 24 χρήστες θα παρακολουθήσουν
Ρομαντικές ταινίες, ενώ 32 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές, 18 χρήστες θα
παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 29 χρήστες θα επιλέξουν να δουν ταινίες
Εγκλήματος και Θρίλερ. Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται πως κάποιοι
από αυτούς επέλεξαν πάνω από ένα είδος ταινίας.

Εικόνα 19: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας σε οθόνη κινητού
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Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν όταν έχουν χαρούμενη διάθεση, προβλέπεται πως 47 χρήστες επέλεξαν
να παρακολουθήσουν Κωμωδία, 20 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Sci-Fi, 7
χρήστες θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 34 χρήστες θα
παρακολουθήσουν Ρομαντικές ταινίες, ενώ 24 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές,
17 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 28 χρήστες θα επιλέξουν να
δουν ταινίες Εγκλήματος και Θρίλερ. Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται
πως κάποιοι από αυτούς επέλεξαν πάνω από ένα είδος ταινίας.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των προτιμήσεων ειδών ταινίας 70 χρηστών που
σχετίζονται με τη διάθεση του χρήστη είναι τα παρακάτω (Εικόνες 20, 21, 22, 23):

Εικόνα 20: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας όταν έχουν χαρούμενη διάθεση

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν όταν έχουν λυπημένη διάθεση, προβλέπεται πως 33 χρήστες επέλεξαν
να παρακολουθήσουν Κωμωδία, 12 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Sci-Fi, 7
χρήστες θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 20 χρήστες θα
παρακολουθήσουν Ρομαντικές ταινίες, ενώ 20 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές,
18 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 22 χρήστες θα επιλέξουν να
δουν ταινίες Εγκλήματος και Θρίλερ. Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται
πως κάποιοι από αυτούς επέλεξαν πάνω από ένα είδος ταινίας.
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Εικόνα 21: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας όταν έχουν λυπημένη διάθεση

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν όταν έχουν θυμωμένη διάθεση, προβλέπεται πως 22 χρήστες επέλεξαν
να παρακολουθήσουν Κωμωδία, 11 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Sci-Fi, 7
χρήστες θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 11 χρήστες θα
παρακολουθήσουν Ρομαντικές ταινίες, ενώ 17 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές,
33 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 29 χρήστες θα επιλέξουν να
δουν ταινίες Εγκλήματος και Θρίλερ. Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται
πως κάποιοι από αυτούς επέλεξαν πάνω από ένα είδος ταινίας.

Εικόνα 22: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας όταν έχουν θυμωμένη διάθεση
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Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν όταν η διάθεσή τους είναι κανονική, προβλέπεται πως 35 χρήστες
επέλεξαν να παρακολουθήσουν Κωμωδία, 33 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες SciFi, 18 χρήστες θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 32 χρήστες θα
παρακολουθήσουν Ρομαντικές ταινίες, ενώ 30 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές,
34 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 41 χρήστες θα επιλέξουν να
δουν ταινίες Εγκλήματος και Θρίλερ. Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται
πως κάποιοι από αυτούς επέλεξαν πάνω από ένα είδος ταινίας.

Εικόνα 23: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας όταν η διάθεσή τους είναι κανονική

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν όταν παρακολουθούν με την οικογένεια, προβλέπεται πως 47 χρήστες
επέλεξαν να παρακολουθήσουν Κωμωδία, 20 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες SciFi, 25 χρήστες θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 7 χρήστες θα
παρακολουθήσουν Ρομαντικές ταινίες, ενώ 34 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές,
31 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 18 χρήστες θα επιλέξουν να
δουν ταινίες Εγκλήματος και Θρίλερ. Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται
πως κάποιοι από αυτούς επέλεξαν πάνω από ένα είδος ταινίας.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των προτιμήσεων ειδών ταινίας 70 χρηστών που
σχετίζονται με τα άτομα που τη παρακολουθούν μαζί είναι τα παρακάτω (Εικόνες 24, 25):
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Εικόνα 24: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας όταν τη παρακολουθούν με την
οικογένεια

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των χρηστών για το είδος ταινιών που επιλέγουν να
παρακολουθούν όταν παρακολουθούν με φίλους, προβλέπεται πως 39 χρήστες επέλεξαν
να παρακολουθήσουν Κωμωδία, 37 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Sci-Fi, 12
χρήστες θα επιλέξουν να παίξουν ταινίες τύπου Ντοκιμαντέρ, 24 χρήστες θα
παρακολουθήσουν Ρομαντικές ταινίες, ενώ 23 ακόμα θα παρακολουθήσουν Δραματικές,
44 χρήστες θα παρακολουθήσουν ταινίες Δράσης και τέλος, 43 χρήστες θα επιλέξουν να
δουν ταινίες Εγκλήματος και Θρίλερ. Και στη περίπτωση αυτή, οι χρήστες προβλέπεται
πως κάποιοι από αυτούς επέλεξαν πάνω από ένα είδος ταινίας.

Εικόνα 25: Οι προτιμήσεις των χρηστών για είδος ταινίας όταν τη παρακολουθούν με φίλους
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Από την ανάλυση του μέσου όρου της τελευταίας Διάστασης της προτίμησης των χρηστών
σε είδος ταινίας, δηλαδή αν θα ήθελαν να τους προτείνονται ταινίες γιορτινές σε μέρες
γιορτής, η βαθμολογία που προβλέπεται πως θα αξιολογούσαν οι χρήστες τη προτίμηση
αυτή είναι περίπου 7.27 σε κλίμακα 10 (Εικόνα 26).

Εικόνα 26: Αποτέλεσμα βαθμολογιών της απόφασης των χρηστών

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας (Πίνακας 1) που δημιουργήθηκε
εντός του κώδικα για να δείξει τα αποτελέσματα των περιεχομένων και των διαστάσεων
συγκεντρωτικά. Το σύνολο κάθε περιεχομένου και κάθε διαστάσεις αναδεικνύει τη
συχνότητα της προτίμησης που προβλέπεται για τους χρήστες.

Πίνακας 1: Οι τιμές του περιεχομένου και των διαστάσεων

Στη συνέχεια υπολογίστηκε το εξωτερικό γινόμενο των δύο πινάκων, του περιεχομένου
και των διαστάσεων, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 27). Στην Εικόνα 28 παρουσιάζεται
ο πίνακας με το εξωτερικό γινόμενο όπου η κάθε μια διάσταση και περιεχόμενο έχουν
αντικατασταθεί με αριθμητικές τιμές, με τη σειρά που φαίνεται και στο παραπάνω πίνακα
(Πίνακας 1). Δηλαδή, οι τιμές 0 έως 6 είναι οι τιμές που αφορούν το Περιεχόμενο, Διάθεση
έως Απόφαση, ενώ οι τιμές από 0 έως 17, αφορούν τις Διαστάσεις του περιεχομένου.
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Εικόνα 27: Εξωτερικό γινόμενο του περιεχομένου και των διαστάσεων

Εικόνα 28: Εξωτερικό γινόμενο του περιεχομένου και των διαστάσεων

5.1 Chi-Square
H μέθοδος Chi-Square χρησιμοποιείται για την ανίχνευση εάν οι χρήστες είναι ευαίσθητοι
σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η Chi-square είναι γενικά μια μέθοδος που
χρησιμοποιείται για τη δοκιμή καταλληλότητας, τη δοκιμή ανεξαρτησίας και τη δοκιμή
ενότητας και συνήθως αντιπροσωπεύει το βαθμό απόκλισης μεταξύ της παρατηρούμενης
τιμής και της θεωρητικής τιμής. Μετρά τον τρόπο σύγκρισης ενός μοντέλου με τα
πραγματικά παρατηρούμενα δεδομένα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό της, πρέπει να είναι τυχαία, ακατέργαστα, αμοιβαία, να προέρχονται από
ανεξάρτητες μεταβλητές και να προέρχονται από ένα αρκετά μεγάλο δείγμα. Η στατιστική
τιμή κάθε παρατηρούμενου περιεχομένου για την αντίστοιχη προτίμηση σε κάθε
διάσταση χρησιμοποιείται ως τιμή παρατήρησης του του Chi-square (D. Wang et al., 2018).
Σύγκριση με αλγόριθμους συστάσεων σε δεδομένα αξιολογήσεων/Μπενετάτου Άννα

[53]

Στην Εικόνα 29 παρουσιάζεται η πρακτική της Chi-Square που εφαρμόστηκε στη
συγκεκριμένη διπλωματική. Χρησιμοποιήθηκε το τεστ Chi-square για την ανίχνευση της
ευαισθησίας του χρήστη στο περιεχόμενο. Αν η τιμή Chi-square είναι μεγαλύτερη από την
στατιστική τιμή pvalue που υπολογίζεται παρακάτω, τότε δείχνει ότι ο χρήστης είναι
ευαίσθητος στο περιεχόμενο, διαφορετικά δεν είναι ευαίσθητος στο περιεχόμενο και τότε
θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί και οι άλλες μέθοδοι συστημάτων σύστασης και
όχι η μέθοδος CARS.

Εικόνα 29: Υπολογισμός και αποτέλεσμα Chi-Square

Από το παραπάνω υπολογισμό της Chi-Square, εξάγεται το αποτέλεσμα της τιμής που
είναι 279,20. Η τελική τιμή αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να συγκριθεί με τη στατιστική τιμή
ελέγχου ακρίβειας pvalue για να υπολογιστεί αν είναι ο χρήστης ευαίσθητος στο
περιεχόμενο.
Έπειτα γίνεται ο έλεγχος ακρίβειας, ώστε να γίνει η σύγκριση με τα παραπάνω
αποτελέσματα. Ορίζεται η στατιστική τιμή pvalue ως μεταβλητή crit, όπου η παράμετρος
df χρησιμοποιείται ως βαθμός ελευθερίας. Η τιμή αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να
συγκριθεί με το αποτέλεσμα της τιμής από το τεστ της Chi-Square και ανάλογα θα
συμπεραθεί αν οι χρήστες είναι ή όχι ευαίσθητοι στο περιεχόμενο (Εικόνα 30).
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Εικόνα 30: Υπολογισμός και αποτέλεσμα στατιστικής τιμής pvalue ως crit

Η στατιστική τιμή του ελέγχου ακρίβειας είναι 126,57. Άρα η τιμή Chi-square είναι
μεγαλύτερη από την στατιστική τιμή pvalue, το οποίο δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά
συσχετίζονται. Επίσης, δείχνει ότι ο χρήστης είναι ευαίσθητος στο περιεχόμενο. Από τα
παραπάνω αποτελέσματα των γραφημάτων και των πινάκων, συμπεραίνεται πως ο
υψηλός αριθμός των προβλέψεων και των άλλων πρακτικών οδηγεί στο ότι θεωρείται
επηρεάζεται από το περιεχόμενο και τις διαστάσεις.
Το αποτέλεσμα αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος CARS για τη σύσταση ήταν η
πλήρως κατάλληλη, καθώς παίρνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους και διαστάσεις που
είναι διαθέσιμες από τα δεδομένα των χρηστών. Για το λόγο αυτό, οι άλλες πιο συχνά
χρησιμοποιημένοι μέθοδοι Content-based και Collaborative filtering δεν ήταν οι ιδανικές
μέθοδοι στη περίπτωση αυτή και αν χρησιμοποιούνταν, τα αποτελέσματα θα ήταν
διαφορετικά.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μηχανική μάθηση έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλής την τελευταία δεκαετία και οι
πρόσφατες εξελίξεις στην υπολογιστική διαθεσιμότητα έχουν οδηγήσει σε μεγάλη
ανάπτυξη σε άτομα που αναζητούν τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενσωματωθούν
νέες μέθοδοι για την προώθηση του πεδίου των Συστημάτων Συστάσεων. Η εξατομίκευση
είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τις προσαρμογές στην παρεχόμενη πληροφορία, την
υπηρεσία ή το προϊόν. Οι προσαρμογές βασίζονται στις προτιμήσεις ενός χρήστη, στις
προτιμήσεις άλλων χρηστών, αλλά και σε παραμέτρους της κατάστασης του
περιβάλλοντος.
Τα συστήματα συστάσεων χρησιμοποιούνται και αναπτύσσονται σε διάφορους τομείς.
Παρέχουν συστάσεις που βασίζονται στην αλληλεπίδραση των χρηστών με το σύστημα.
Οι δημοφιλείς προσεγγίσεις στις συστάσεις βασίζονται στο περιεχόμενο, συνεργατικό και
υβριδικό. Έχουν τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Στόχος είναι να παρέχουν
στους χρήστες ό,τι τους ταιριάζει περισσότερο και όπως το προτιμούν. Η παροχή
συστάσεων και εξατομικευμένων πληροφοριών είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας
σχετικά με την αποτελεσματικότητα ενός ιστοτόπου ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς
κατανοούνται οι ανάγκες του κάθε χρήστη και προσαρμόζονται οι πόροι για να γίνει η
καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες του (Tan X. 2012).
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Η προσέγγιση CARS χρησιμοποιεί πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με χρήστες,
αξιολογήσεις ή στοιχεία. Εντοπίζονται προκλήσεις και μελλοντικές ερευνητικές
κατευθύνσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα εργασία. Τα συστήματα με επίγνωση
το περιεχόμενο παρέχουν μια αξιοσημείωτη βελτίωση στην ακρίβεια και στην εξαγωγή
πληροφοριών (Ramezani M. et al. 2021). Για ένα πλήθος ερευνητικών προβλημάτων, τα
CARS καθίστανται μια ενδιαφέρουσα και παραγωγική τεχνολογία της μελλοντικής
έρευνας.
Μια άλλη κατεύθυνση που θα ήταν ενδιαφέρουσα για μελλοντικές επιστημονικές έρευνες
είναι για το αν οι πληροφορίες των περιεχομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
αυξήσουν πραγματικά την απόδοση από την οπτική γωνία ενός κατόχου συστήματος.
Ειδικά στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου αυτό θα ήταν πολύ πολύτιμο, και θα ήταν
αναμενόμενο ότι η χρήση των πληροφοριών κόστους του εκάστοτε είδους, το οποίο είναι
φυσικά επίσης πληροφορίες για το περιεχόμενο, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
να επιτευχθεί αυτό. Τέτοιες έρευνες έχουν γίνει για τα συστήματα συστάσεων που δεν
γνωρίζουν το περιεχόμενο, αλλά πιστεύετε ότι θα αποδεικνυόταν επιτυχές το πείραμα και
σε συστήματα συστάσεων με επίγνωση του περιεχομένου (Isinkaye F. et al. 2015).
Μέσω της συγκεκριμένης διπλωματικής, στο σύστημα συστάσεων με επίγνωση το
περιεχόμενο, αξιοποιώντας πλήρως το περιβάλλον πληροφοριών που είναι διαθέσιμο,
συμπεραίνεται πως μπορεί να βελτιωθεί αποτελεσματικά η ακρίβεια των συστάσεων.
Προτάθηκε μια μέθοδος σύστασης που βασίζεται σε πολλαπλή επίγνωση του
περιεχομένου και εξετάστηκαν οι ευαισθησίες των χρηστών στα περιεχόμενα. Επιπλέον,
κατασκευάστηκαν πίνακες χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με διαφορετικές διαστάσεις
για την επίλυση του προβλήματος της σύστασης. Από τα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα
για την ανάλυση αυτή, συμπεραίνεται τελικά πως η μέθοδος CARS για η καταλληλότερη
μέθοδος για τη σύσταση από τις άλλες δύο πιο γνωστές και ευρέως χρησιμοποιημένες
μεθόδους (Ramezani M. et al., 2021).
Συνοψίζοντας, τα συστήματα σύστασης είναι μία συνεχώς αναπτυσσόμενη τεχνολογία με
ευρεία εφαρμογή στον τομέα των ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένα καλό σύστημα σύστασης
πρέπει πλέον να είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εταιρίας που προβάλει τα προϊόντα της
ηλεκτρονικά (Ramezani M. et al., 2021). Πρέπει όμως να τονιστεί, ότι όσο καλό κι αν είναι
ένα τέτοιο σύστημα, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να ανταγωνιστεί αυτά των
προσωπικών συστάσεων και πολύ περισσότερο αυτά που συνδυάζουν περισσότερες από
μία τεχνολογίες.
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