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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η εκρηκτική εξέλιξη του WWW έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την 

οργάνωση και αποδοτικότερη εκμετάλλευση του τεράστιου όγκου πληροφορίας που 

περιλαμβάνει. Η έρευνα στον τομέα αυτό οδηγείται από οικονομικούς και 

επιχειρηματικούς παράγοντες, κυρίως λόγω της άνθησης του ηλεκτρονικού εμπορίου και 

της μεταφοράς πολλών ειδών παραδοσιακών συναλλαγών και διεργασιών στο χώρο του 

Διαδικτύου. Εξόρυξη Πληροφορίας στο Διαδίκτυο ονομάζεται το επιστημονικό πεδίο το 

οποίο αποτελεί τομέα της Εξόρυξης Πληροφορίας και χρησιμοποιεί μεθοδολογίες από 

διαφορετικά επιστημονικά πεδία με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και 

γνώσης από τα αντικείμενα δεδομένων του Διαδικτύου.  

 

Ειδικότερα, στην εργασία αυτή προτείνεται μια νέα μεθοδολογία Εξόρυξης Πληροφορίας 

Χρήσης του Διαδικτύου η οποία αποσκοπεί στην ανάλυση της ομαδοποίησης των χρηστών 

και σελίδων ενός δικτυακού τόπου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται στην 

αναπαράσταση με γράφο της δομής και των χαρακτηριστικών χρήσης ενός δικτυακού 

τόπου. Η ομαδοποίηση των ιστοσελίδων του και τα προφίλ των επισκεπτών του 

συνδυάζονται για τον εντοπισμό των ομάδων χρηστών. Η παρούσα εργασία είναι 

δομημένη ως εξής: 

 

Στα Κεφάλαια 1 και 2 γίνεται μια εισαγωγή στο επιστημονικό πεδίο της Εξόρυξης 

Πληροφορίας στο Διαδίκτυο και παρουσιάζεται αναλυτικά η αρχιτεκτονική της Εξόρυξης 

Πληροφορίας Χρήσης στο Διαδίκτυο με αναφορές στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

 

Το Κεφάλαιο 3 ασχολείται με ειδικότερα θεωρητικά θέματα που εστιάζουν στον Γράφο 

Web και στην ανάλυση ομαδοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η δομή και τα 

χαρακτηριστικά του Γράφου Web και των μετρικών τους. Επίσης, παρατίθεται η 

κατηγοριοποίηση των μεθόδων ομαδοποίησης, καθώς και των μεθόδων ελέγχου 

εγκυρότητας ομαδοποίησης. Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτικά ο αλγόριθμος ομαδοποίησης 

MajorClust, που εφαρμόζεται στην εργασία αυτή.  

 

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία, οι απαιτούμενες 

τροποποιήσεις στον αλγόριθμο MajorClust και οι λεπτομέρειες υλοποίησης της εφαρμογής 

που έχει υλοποιηθεί για τη διενέργεια των πειραμάτων. 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τέλος, στα Κεφάλαια 5 και 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πειραμάτων και τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν, τα οποία αξιολογούνται ως προς τη θεωρητική και 

πρακτική τους αξία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
1.1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Η Εξόρυξη Πληροφορίας στο Διαδίκτυο (Web Mining) είναι ένας από τους περισσότερα 

υποσχόμενους τομείς της Εξόρυξης Πληροφορίας (Data Mining) λόγω της δυναμικότητας 

και του αυξανόμενου όγκου των δεδομένων που περιέχει το Web, αλλά και της εφαρμογής 

του στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με αποτέλεσμα την ενασχόληση πολλών ερευνητικών 

ομάδων με το αντικείμενο. 

 

Η πρώτη αναφορά στον όρο Web Mining θεωρείται ότι έγινε από τον Oren Etzioni σε 

εργασία του το 1996 [30]. Στην εργασία αυτή αναφέρει ότι Web Mining είναι η εφαρμογή 

τεχνικών του τομέα της Εξόρυξης Δεδομένων ή άλλων τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων 

με σκοπό την αυτοματοποιημένη εξερεύνηση και εξαγωγή ενδιαφερόντων και 

ενδεχομένως χρήσιμων προτύπων και έμμεσων πληροφοριών από έγγραφα, υπηρεσίες ή 

τη δραστηριότητα των χρηστών που εντοπίζεται στον χώρο του Παγκόσμιου Ιστού 

(WWW).  

 

Οι διαδικασίες του Web Mining μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες: 

1. Εντοπισμός πόρων: η διαδικασία ανάκτησης των ενδιαφερόντων εγγράφων του 

Web. 

2. Επιλογή και προ-επεξεργασία πληροφοριών: αυτοματοποιημένη επιλογή και προ-

επεξεργασία συγκεκριμένων πληροφοριών από ανακτημένους πόρους του Web. 

3. Γενίκευση: αυτοματοποιημένος εντοπισμός γενικών προτύπων σε μοναδικά ή 

πολλαπλά Web Sites. 

4. Ανάλυση: έλεγχος εγκυρότητας ή/και ερμηνεία των εξορυγμένων προτύπων. 

 
Επομένως, το Web Mining αναφέρεται στη συνολική διαδικασία της εξερεύνησης 

χρήσιμων και άγνωστων εκ των προτέρων πληροφοριών ή γνώσης από δεδομένα στο 

Web. Εμμέσως καλύπτει τη διαδικασία της αναζήτησης γνώσης στις βάσεις δεδομένων 

(Knowledge Discovery in Databases - KDD). Το Web Mining θα μπορούσε να θεωρηθεί 

επέκταση της KDD που εφαρμόζεται σε δεδομένα του Web, καθώς οι όροι της 

πληροφορίας και της γνώσης χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και στους δύο τομείς. 
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Στην εργασία [31] αναφέρεται ότι τα είδη της πληροφορίας στο Web κατηγοριοποιούνται 

ως εξής:  

 

 Περιεχόμενο – Content. 

 Δεδομένα καταγραφής πρόσβασης (Web logs) – Usage. 

 Δεδομένα δομής του Web – Structure. 

 

Είναι προφανές ότι κατά αντιστοιχία με την παραπάνω διάκριση, το Web Mining 

κατηγοριοποιείται ως εξής (Εικόνα 1.1):  

 

 Εξόρυξη Πληροφορίας Περιεχομένου στο Διαδίκτυο (Web Content Mining) 

 Εξόρυξη Πληροφορίας Δομής στο Διαδίκτυο (Web Structure Mining) 

 Εξόρυξη Πληροφορίας Χρήσης στο Διαδίκτυο  (Web Usage Mining) 

 

Το Web Mining είναι επίσης πολύ στενά συνδεδεμένο με τους τομείς της Ανάκτησης 

Πληροφορίας (Information Retrieval – IR) και της Εξαγωγής Πληροφορίας (Information 

Extraction – IE). Ορισμένες φορές θεωρείται ως μια ευφυής μορφή Ανάκτησης και 

Εξαγωγής πληροφορίας από έγγραφα του Web. Εκτός από τους τρεις παραπάνω τομείς, 

υπάρχουν αρκετές ακόμη προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στις βάσεις δεδομένων και 

στους ευφυείς πράκτορες. 

 
Εικόνα 1.1. Τομείς του Web Mining 
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1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

1.1.1 Εξόρυξη Πληροφορίας Περιεχομένου στο Διαδίκτυο 
 

Η Εξόρυξη Πληροφορίας Δομής στο Διαδίκτυο (Web Content Mining) αναφέρεται στην 

ανακάλυψη νέων πληροφοριών και γνώσης από την ανάλυση του περιεχομένου εγγράφων 

και ιστοσελίδων στο Web. Εφόσον, το περιεχόμενο ενός εγγράφου περιέχει 

σημασιολογικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μια μηχανή, σκοπός 

του Web Content Mining είναι η αναδόμηση ενός εγγράφου προκειμένου να αναλυθεί από 

υπολογιστικά συστήματα. Διακρίνονται δύο κατευθύνσεις, η μια έχει ως στόχο την 

εξόρυξη του περιεχομένου και η άλλη τη βελτίωση της αναζήτησης στα έγγραφα, με 

βασικότερο πεδίο εφαρμογής τις μηχανές αναζήτησης του Web. 

 

Λόγω της πολύ μεγάλης ποικιλίας πληροφοριών που περιλαμβάνει το Web, όπως για 

παράδειγμα, κείμενο, γραφικά, ήχοι, βίντεο και σύνδεσμοι υπερκειμένου, η εξόρυξη 

περιεχομένου πλησιάζει περισσότερο στον τομέα της εξόρυξης δεδομένων υπερμέσων και 

πολυμέσων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως αναφερόμαστε σε δεδομένα που 

βρίσκονται αποκλειστικά στο Web και αποτελεί μια διαδικασία που προχωρά παραπέρα 

από την απλή εξαγωγή λέξεων-κλειδιά και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων. 

 

Σύμφωνα με την [26] υπάρχουν δύο βασικές απόψεις για το Web Content Mining : 

 

 Ανάκτησης Πληροφορίας (Information Retrieval) και  
 Βάσεις Δεδομένων  

 

Η άποψη της Ανάκτησης Πληροφορίας έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να χρησιμοποιεί  

δομημένα και ημιδομημένα έγγραφα (δηλαδή, με HTML έγγραφα και με δεδομένα 

υπερσυνδέσμων) και προσπαθεί να εντοπίσει πρότυπα και μοντέλα αναλύοντας τα 

έγγραφα μέσω τεχνικών ομαδοποίησης (clustering), κατηγοριοποίησης (classification), 

υπολογιστικής γλωσσική ανάλυση (computational linguistics), ερευνητική ανάλυση 

(exploratory analysis), αναγνώρισης προτύπων κειμένου και εξαγωγής κανόνων. Επιπλέον, 

πολλές από αυτές τις εργασίες στον τομέα αυτό είναι στενά συνδεδεμένες ή 

χρησιμοποιούν τεχνικές της Εξόρυξης Κειμένου (Text Mining) ([13], [14], [15]).  
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Η δεύτερη κύρια άποψη των Βάσεων Δεδομένων, η οποία ασχολείται με την εξόρυξη 

δεδομένων ημιδομημένων εγγράφων, χρησιμοποιεί πολλές από τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των μη-δομημένων δεδομένων, αλλά με την επιπλέον 

πολυπλοκότητα της ανάλυσης εγγράφων που περιέχουν ποικιλία τύπων αντικειμένων. 

Σύμφωνα με την άποψη αυτή, τις περισσότερες φορές, είναι χρήσιμο να αντιμετωπίζεται 

το έγγραφο σαν μια βάση δεδομένων, η οποία πρόκειται να αναλυθεί. Συγκεκριμένα, τα 

έγγραφα υπερκειμένου είναι η πρωτογενής πληροφορία, η οποία αναλύεται με σκοπό την 

μετατροπή των δεδομένων που εντοπίζονται στο Web Site σε μορφή στην οποία είναι 

ευκολότερη και αποδοτικότερη η διαχείριση και ανάκτηση πληροφοριών ([16], [17]).  

 

Ορισμένες από της εφαρμογές αυτής της άποψης περιλαμβάνουν τον εντοπισμό ή εξαγωγή 

ενός σχήματος (schema) για τις βάσεις δεδομένων του Web και τη δημιουργία δομικών 

περιλήψεων των δεδομένων. Υπάρχουν επίσης εφαρμογές οι οποίες εστιάζουν στη 

σχεδίαση γλωσσών που παρέχουν βελτιωμένη ανάκτηση πληροφοριών από βάσεις 

δεδομένων. Έρευνες έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών γλωσσών ερωτήσεων για την 

ανάκτηση δεδομένων του Web (Web-oriented query languages), οι οποίες επεκτείνουν το 

πρότυπο της γλώσσας ερωτήσεων που χρησιμοποιείται στις κλασσικές βάσεις δεδομένων, 

δηλαδή την SQL. 

 

Η WebSQL είναι μια γλώσσα ερωτήσεων για την αναδόμηση πληροφοριών που έχουν 

εξαχθεί από πηγές πληροφοριών του Web και παρέχει ένα πλαίσιο που υποστηρίζει μια 

μεγάλη κλάση λειτουργιών αναδόμησης δεδομένων. Επιπλέον, συνδυάζει ερωτήματα 

δομής, τα οποία βασίζονται στην οργάνωση των εγγράφων υπερκειμένου και ερωτήματα 

περιεχομένου, τα οποία βασίζονται σε τεχνικές ανάκτησης πληροφοριών. Το σύστημα 

TSIMMIS [18] εξάγει δεδομένα από ετερογενείς και μη-δομημένες πηγές πληροφοριών 

και τα συσχετίζει με σκοπό την παραγωγή μιας ολοκληρωμένης αναπαράστασης των 

δεδομένων αυτών σε βάση δεδομένων ([18], [20], [21]) . 

 

Άλλες εφαρμογές εστιάζουν στην ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων πολλών 

επιπέδων για την οργάνωση των πληροφοριών. Η κύρια ιδέα είναι ότι το χαμηλότερο 

επίπεδο της βάσης δεδομένων περιέχει πρωτογενείς ημιδομημένες πληροφορίες που 

βρίσκονται σε διάφορες «αποθήκες» (repositories) πληροφοριών, όπως έγγραφα 

υπερκειμένου. Σε υψηλότερα επίπεδα, μετα-δεδομένα εξάγονται από τα χαμηλότερα 

επίπεδα και οργανώνονται σε δομημένες συλλογές, όπως τις σχεσιακές και τις 
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αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων. Ένα παράδειγμα αυτής της άποψης είναι το 

σύστημα ARANEUS, το οποίο εξάγει πληροφορίες από έγγραφα υπερκειμένου και τις 

ενσωματώνει σε υψηλότερου επιπέδου έγγραφα υπερκειμένου, τα οποία αντιμετωπίζονται 

ως όψεις (views) βάσεων δεδομένων. 

 

1.1.2 Εξόρυξη Πληροφορίας Δομής στο Διαδίκτυο 
 
Η Εξόρυξη Πληροφορίας Δομής στο Διαδίκτυο (Web Structure Mining) ασχολείται με την 

εξόρυξη γνώσης από τη δομή των Web Sites, που αποτελεί επιπλέον γνώση από αυτή που 

κρύβεται στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθεί να εντοπίσει 

τις συσχετίσεις που υπάρχουν μεταξύ των ιστοσελίδων ενός Web Site, όπως 

υπερσύνδεσμοι και άλλοι σύνδεσμοι. Η υπόθεση που γίνεται είναι ότι όταν υπάρχει ένας 

σύνδεσμος από το έγγραφο Α στο έγγραφο Β, υπονοείται ότι ο συγγραφέας του εγγράφου 

Α θεωρεί ότι το Β περιέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτές του Α. 

Για παράδειγμα, οι σύνδεσμοι που «δείχνουν» προς ένα έγγραφο υποδηλώνουν την 

δημοτικότητα του συγκεκριμένου εγγράφου ενώ οι σύνδεσμοι που «ξεκινούν» από ένα 

έγγραφο υποδηλώνουν την ποικιλία και την πλούσια ύλη των θεμάτων που καλύπτει το 

έγγραφο. Οι συσχετίσεις αυτές είναι ανάλογες των βιβλιογραφικών παραθέσεων, όπου 

όταν για μια εργασία υπάρχουν συχνές αναφορές σε πολλές άλλες, τότε η εργασία αυτή 

θεωρείται ότι  είναι σημαντική. 

 

Οι μέθοδοι PageRank [22], HITS [24, 25] και CLEVER [23] εκμεταλλεύονται τις 

πληροφορίες αυτές για τον εντοπισμό συναφών ιστοσελίδων. Μετρητές συνδέσμων από 

και προς έγγραφα αποτελούν μια περιορισμένη περιγραφή. Η ιδέα της εξερεύνησης της 

δομής του Web με σκοπό την εξαγωγή γνώσης συνδέεται άμεσα με τους ερευνητικούς 

τομείς των κοινωνικών δικτύων (Social Networks) και του εντοπισμού κοινοτήτων στο 

Web (Web Communities). Σκοπός είναι να μοντελοποιηθούν οι συσχετίσεις και η δομή 

που ενδεχομένως να παρουσιάζονται στο Web. Υπάρχει πληθώρα αλγορίθμων 

μοντελοποίησης του Web οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί στην πράξη για τον εντοπισμό 

της σχέσης τόσο μεταξύ ιστοσελίδων όσο και Web Sites.  

 

1.1.3 Εξόρυξη Πληροφορίας Χρήσης στο Διαδίκτυο 
 

Η Εξόρυξη Πληροφορίας Χρήσης στο Διαδίκτυο (Web Usage Mining) σε αντίθεση με τη 
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εξόρυξη πληροφορίας περιεχομένου ή δομή του Web εστιάζει στη συμπεριφορά των 

χρηστών του Web ή πιο συγκεκριμένα στη μοντελοποίηση, την πρόβλεψη και τη διεπαφή 

του χρήστη με το Web Site. Σε γενικές γραμμές, αυτού του είδους η εξόρυξη εξετάζει 

δευτέρου επιπέδου δεδομένα ή τα δεδομένα που προκύπτουν από τη διάδραση των 

χρηστών. Για παράδειγμα, οι Web εξυπηρετητές καταγράφουν στοιχεία για τη διάδραση 

του χρήστη κάθε φορά που λαμβάνουν αιτήματα για περιεχόμενο (ιστοσελίδες) σε αρχεία 

καταγραφής πρόσβασης (Web Logs). Αναλύοντας τα Web Logs από διαφορετικά Web 

Sites μπορεί να προκύψει μια καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών και 

της δομής του Web και επομένως είναι δυνατή η βελτίωση της σχεδίασης αυτής της 

συλλογής δεδομένων. Οι πηγές πληροφοριών για το Web Usage Mining μπορούν να 

διακριθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

 

 Από τον πελάτη (web client, browser). 

 Από τον Web εξυπηρετητή (web server). 

 Από τον ενδιάμεσο Web εξυπηρετητή (proxy). 

 

Τα δεδομένα που προέρχονται από τον πελάτη, εξάγονται από τον browser ή από Java 

applets ή από προγράμματα JavaScript που εκτελούνται στον πελάτη. Από την άλλη 

πλευρά, τα δεδομένα που προέρχονται από τον Web εξυπηρετητή εξάγονται από τα Web 

Logs, από τα cookies και από τα ερωτήματα στις μηχανές αναχήτησης. Αντίστοιχα 

δεδομένα με αυτά του Web εξυπηρετητή παρέχει και ο ενδιάμεσος εξυπηρετητής, τα οποία 

όμως αναφέρονται στις συνήθειες πλοήγησης της ομάδας χρηστών που ανήκουν στον ίδιο 

ενδιάμεσο εξυπηρετητή. 

 

Υπάρχου δύο βασικές μεθοδολογίες στο Web Usage Mining: 

 

 Γενικευμένη Παρακολούθηση Προτύπων Πρόσβασης (General Access Pattern 

Tracking) 

 Προσαρμοσμένη Παρακολούθηση Χρήσης (Customized Usage Tracking) 

 
Η πρώτη,  αναλύει τα Web Logs με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των τάσεων και των 

προτύπων πρόσβασης. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής μπορεί να προκύψουν 

πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στην αποδοτικότερη αναδόμηση ενός Web Site, 

προβολή των διαφημίσεων και επιλογή των χρηστών που βλέπουν συγκεκριμένες 

διαφημίσεις. 
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Η δεύτερη μεθοδολογία αναλύει εξατομικευμένες τάσεις. Σκοπός της είναι η προσαρμογή 

ενός Web Site στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται, το 

βάθος της δομής του Web Site και η διαμόρφωση των πηγών πληροφορίας μπορούν με τον 

καιρό να προσαρμοστούν δυναμικά για κάθε χρήστη, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα 

χρήσης του Web Site. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η επιτυχία τέτοιων συστημάτων 

στηρίζεται στον όγκο και την αξιοπιστία της γνώσης που μπορεί να εντοπιστεί από τις 

πηγές πληροφορίας που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Οι τεχνικές ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στο Web Usage Mining μπορούν να 

διακριθούν σε δύο κατηγορίες: 

 

 Απευθείας ανάλυση των αρχείων καταγραφής πρόσβασης 

 Αντιστοίχηση των δεδομένων σε σχεσιακούς πίνακες 

 

Στην πρώτη περίπτωση, απαιτείται ειδική προ-επεξεργασία και στη δεύτερη είναι 

αναγκαία η προσαρμογή και κωδικοποίηση των δεδομένων σε μια μορφή που να μπορεί 

να εισαχθεί σε βάση δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 

ακρίβεια των ορισμών των συνόδων χρηστών, αναφορικά με τις τεχνικές εναποθήκευσης 

(caching) και ενδιάμεσων εξυπηρετητών (proxy). 

 

Οι εφαρμογές του Web Usage Mining μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:  

 

 προσωποποιημένες  

 μη-προσωποποιημένες. 

 

Στις προσωποποιημένες, σκοπός είναι η εξέταση των γενικών προτύπων πλοήγησης του 

επισκέπτη, έτσι ώστε να είναι δυνατό να γίνει κατανοητό πώς οι χρήστες πλοηγούνται 

μεταξύ των Web Sites. Οι μη-προσωποποιημένες ασχολούνται με κάθε χρήστη και τις 

προτιμήσεις του προκειμένου να δημιουργηθεί το προφίλ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι 

σχεδιαστές των Web Sites να μπορούν να δομήσουν και να προσαρμόσουν το Web Site 

στις προτιμήσεις και ανάγκες των επισκεπτών. 
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1.2 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ WEB MINING 
 

Όπως παρουσιάζεται και στο Εικόνα 1.2, τα πεδία εφαρμογής του Web Mining μπορούν 

να διαχωριστούν σε πολλούς τομείς, που κυμαίνονται από την προσωποποίηση μέχρι τη 

βελτίωση της απόδοσης ενός Web εξυπηρετητή. 

 

 
Εικόνα 1.2. Εφαρμογές του Web Mining 

 

Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν αναλυτικά τα πεδία εφαρμογής του 

Web Mining: 

1.2.1 Προσωποποίηση 
 

Όπως αναφέρεται στην [1], προσωποποίηση ονομάζεται η διαδικασία διαμόρφωσης και 

προσαρμογής ενός Web Site στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου χρήστη, εκμεταλλευόμενοι 

τη γνώση που έχει συλλεχθεί από την ανάλυση της συμπεριφοράς πλοήγησης του χρήστη 

σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από το γενικότερο πλαίσιο του 

Web, όπως δομή, περιεχόμενο και προφίλ χρήστη. Λόγω της εκρηκτικής ανάπτυξης του 

Web, οι τεχνολογίες προσωποποίησης παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον τομέα 

της έρευνας, αλλά κυρίως στον εμπορικό τομέα. 

 

Η διαδικασία της προσωποποίησης στο Web αποτελείται από πέντε μέρη τα οποία 

αναφέρονται παρακάτω: 

 

 Προφίλ Χρήστη: Είναι η διαδικασία συλλογής πληροφοριών συγκεκριμένα για κάθε 

επισκέπτη, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Το προφίλ ενός χρήστη περιλαμβάνει δημογραφικά 

στοιχεία, τα ενδιαφέροντά του, καθώς και τη συμπεριφορά του, καθώς πλοηγείται σε 
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ένα Web Site. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή του 

περιεχομένου και της δομής του Web Site στις ειδικές ανάγκες του συγκεκριμένου 

επισκέπτη. 

 

 Ανάλυση Logs και εξόρυξη στοιχείων χρήσης στο Web: Είναι η διαδικασία κατά την 

οποία τα δεδομένα που βρίσκονται στα Web Logs ενός εξυπηρετητή Web 

επεξεργάζονται εφαρμόζοντας τεχνικές εξόρυξης δεδομένων με σκοπό:  

 

 την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και εντοπισμό ενδιαφερόντων προτύπων 

χρήσης 

 την ομαδοποίηση των χρηστών με βάση τη συμπεριφορά πλοήγησής τους 

 τον εντοπισμό πιθανών συσχετίσεων μεταξύ ιστοσελίδων και ομάδων χρηστών 

 

 Διαχείριση Περιεχομένου: Είναι η διαδικασία κατηγοριοποίησης του περιεχομένου του 

Web με σκοπό την πιο εύκολη ανάκτηση και παρουσίασή του στους χρήστες. Αυτό 

έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για τα Web Sites των οποίων το περιεχόμενο αυξάνει 

συνεχώς, όπως οι πύλες ειδήσεων (news portals). 

 

  Δημοσίευση Ιστοχώρου (Web Publishing): Είναι ο μηχανισμός παραγωγής των 

ιστοσελίδων που παρουσιάζονται στον χρήστη και σκοπό έχει τη δημιουργία και 

παρουσίαση του περιεχομένου που βρίσκεται τοπικά ή σε άλλες πηγές με ομοιόμορφο 

τρόπο. 

 

 Συγκέντρωση περιεχομένου και αναζήτηση: Είναι η διαδικασία εντοπισμού και 

συγκέντρωσης περιεχομένου για το Web Site, το οποίο θα πρέπει να κατηγοριοποιηθεί 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα κατάλληλα στοιχεία να παρουσιάζονται στην αντίστοιχη 

ομάδα χρηστών. 

 

Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των συλλεγόμενων πληροφοριών 

περιλαμβάνουν:  

 

 Φιλτράρισμα περιεχομένου (Content-based Filtering): Το σύστημα καταγράφει τις 

προτιμήσεις του χρήστη και του προτείνει, για παράδειγμα, προϊόντα με βάση τα 

προϊόντα που επέλεξε στο παρελθόν. 

9 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ WEB MINING 
 

 

 Collaborative filtering: Τα συστήματα αυτά προσπαθούν να προβλέψουν τις 

προτιμήσεις του χρήστη μέσω ενός μηχανισμού βαθμολόγησης αντικειμένων. Η ιδέα 

είναι ότι παρόμοιες βαθμολογίες σημαίνουν παρόμοιες προτιμήσεις. 

 

 Φιλτράρισμα βάσει κανόνων (rule-based filtering): Οι χρήστες καλούνται να 

απαντήσουν σε ένα σύνολο ερωτήσεων που προκύπτουν από δέντρα απόφασης 

προκειμένου  να προσαρμοστεί το αποτέλεσμα που τους παρουσιάζεται στα μέτρα 

τους. 

 

 Εξόρυξη των στοιχείων χρήσης του Web: Χρησιμοποιούνται στατιστικές μέθοδοι και 

μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων για τον εντοπισμό χρήσιμων προτύπων χρήσης. Οι 

μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων είναι οι κανόνες συσχέτισης (association rules), η 

ανίχνευση διαδοχικών προτύπων (sequential patterns discovery), η ομαδοποίηση 

(clustering) και η κατηγοριοποίηση (classification). 

 
Η προσωποποίηση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της προβολής συγκεκριμένων συνδέσμων, 

την δυναμική εισαγωγή νέων συνδέσμων, που μπορεί να ενδιαφέρουν τον συγκεκριμένο 

χρήστη ή ακόμη και την δυναμική δημιουργία προσαρμοσμένων σελίδων καταλόγου. 

 

Στην Εικόνα 1.3 [1] παρουσιάζεται η λειτουργική αρχιτεκτονική ενός συστήματος 

προσωποποίησης στο Web με βάση τις μονάδες και τις πηγές πληροφορίας που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.3. Τα μέρη ενός συστήματος προσωποποίησης 

10 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ WEB MINING 
 

1.2.2 Δημιουργία προφίλ χρηστών 
 

Η δημιουργία προφίλ χρηστών είναι από τις πιο σημαντικές στον τομέα του Web Mining 

και μπορεί να παρουσιαστεί είτε στο πλαίσιο της προσωποποίησης είτε ως ανεξάρτητη 

εφαρμογή του Web Mining. User Profiling ονομάζεται η διαδικασία που αποσκοπεί στη 

δημιουργία μιας βάσης πληροφοριών που θα περιέχει τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά 

και τις δραστηριότητες των χρηστών ενός Web Site. Στο Web και ιδιαίτερα στον τομέα 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εφαρμογές User Profiling έχουν αναπτυχθεί σημαντικά, 

καθώς οι τεχνολογίες του Internet παρέχουν ευκολότερους τρόπους συλλογής 

πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες ενός ιστοχώρου, οι οποίοι στην περίπτωση του e-

business είναι και πιθανοί πελάτες. 

 

Το προφίλ ενός χρήστη μπορεί να είναι είτε στατικό, όπου οι πληροφορίες μεταβάλλονται 

σπάνια ή ποτέ (πχ δημογραφικές πληροφορίες) είτε δυναμικό, όπου τα στοιχεία χρήστη 

αλλάζουν συχνά και δυναμικά. Οι πληροφορίες που περιέχουν τα προφίλ χρηστών 

αποκτώνται είτε ρητά, χρησιμοποιώντας φόρμες εγγραφής (registration forms) και 

ερωτηματολόγια και οδηγούν στη δημιουργία στατικών προφίλ είτε εν δυνάμει, 

παρακολουθώντας τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη και οδηγούν στη 

δημιουργία δυναμικών προφίλ. Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχουν δύο επιπλέον 

δυνατότητες: η πρώτη αφορά την θεώρηση του χρήστη ως μέλος μιας ομάδας και τη 

δημιουργία προφίλ ομάδας και η δεύτερη την ενημέρωση του προφίλ κάθε χρήστη 

ξεχωριστά. Στη συνέχεια αναλύονται σημαντικά θέματα σχετικά με τη δημιουργία προφίλ 

χρηστών.  

 

1.2.2.1 Αναγνώριση Χρηστών 
 
Ένας τρόπος αναγνώρισης επισκεπτών ενός Web Site είναι η χρήση των cookies. Το W3C 

ορίζει το cookie ως «τα δεδομένα που αποστέλλει ο εξυπηρετητής στον πελάτη και τα 

οποία αποθηκεύονται τοπικά στον πελάτη και στη συνέχεια αποστέλλονται στο 

εξυπηρετητή σε επόμενες επισκέψεις». Επομένως, τα cookies επιτρέπουν στον 

απομακρυσμένο εξυπηρετητή να πιστοποιήσει έναν χρήστη. Το περιεχόμενο ενός cookie 

μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία του χρήστη, κωδικούς, αριθμούς πιστωτικών 

καρτών ή στοιχεία χρήσης του Web Site. Μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η 

δυνατότητα των χρηστών να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία των cookies ή ακόμη και να 

τα διαγράψουν. 
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Ένας άλλος τρόπος αναγνώρισης χρηστών είναι η χρήση του identd, ενός πρωτοκόλλου 

που ορίζεται στο RFC 1413 και βασίζεται στο πρωτόκολλο TCP. Με δεδομένο το τοπικό 

TCP port του πελάτη, επιστρέφεται στον Web Server ένας χαρακτήρας ο οποίος 

προσδιορίζει τον πελάτη που πραγματοποιεί τη σύνδεση. Προβλήματα στη λειτουργία του 

πρωτοκόλλου αποτελούν οι ενδιάμεσοι Web εξυπηρετητές. 

 

H αναγνώριση ενός χρήστη μπορεί να γίνει κάνοντας την υπόθεση ότι κάθε IP διεύθυνση 

αντιστοιχεί σε έναν χρήστη. Σε μερικές περιπτώσεις οι IP διευθύνσεις αντιστοιχούν σε 

domain names τα οποία έχουν καταχωρηθεί σε ένα πρόσωπο ή μια εταιρία και κατά 

συνέπεια μπορούν να συλλεχθούν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων όμως, οι IPs αποδίδονται δυναμικά από τους ISPs και δεν είναι δυνατή η 

συλλογή χρήσιμων στοιχείων. 

 

Από την άλλη, όταν η αναγνώριση χρηστών γίνεται μέσω καταχώρησης, οι χρήστες έχουν 

την τάση να καταχωρούν ψευδή προσωπικά στοιχεία με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

παραπλανητικών προφίλ. 

 

1.2.2.2 Προσωπικά δεδομένα 
 
Το πιο σημαντικό θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά τη διαδικασία του User 

Profiling είναι η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Πολλοί χρήστες δεν είναι 

πρόθυμοι να εκθέσουν τα προσωπικά τους δεδομένα είτε ρητά, όπως έχει ήδη περιγραφεί 

είτε εν δυνάμει, αποφεύγοντας τις επισκέψεις σε sites που χρησιμοποιούν cookies (με 

δεδομένο βέβαια ότι γνωρίζουν την ύπαρξη τους) είτε αποφεύγοντας να συμπεριλάβουν 

προσωπικά στοιχεία στις φόρμες εγγραφής. Σε όλες τις περιπτώσεις ο χρήστης χάνει την 

ανωνυμία του και γνωρίζει ότι όλες του οι ενέργειες καταγράφονται και γίνονται 

αντικείμενο εκμετάλλευσης στις περισσότερες των περιπτώσεων χωρίς τη συναίνεση του. 

Επίσης, ακόμη και αν κάποιος χρήστης συμφωνήσει να παρέχει προσωπικά δεδομένα, 

αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ διαφορετικών Web Sites χωρίς 

την έγκριση του. 

 

Το P3P (Platform for Privacy Preferences) είναι μια πρόταση του W3C η οποία προτείνει 

μια υποδομή για την ασφαλή ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Το πρότυπο αυτό δίνει 
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τη δυνατότητα στους δικτυακούς κόμβους να εφαρμόζουν τις δικές τους τεχνικές  

προστασίας των προσωπικών δεδομένων με μια πρότυπη μορφή η οποία είναι συμβατή με 

τα προγράμματα των χρηστών. Επομένως, η διαδικασία της ανάγνωσης των πολιτικών 

προστασίας προσωπικών δεδομένων θα είναι πιο απλή για τους χρήστες, καθώς οι 

πληροφορίες σχετικά με το τι είδους δεδομένα συλλέγονται από ένα Web Site 

μεταφέρονται αυτόματα στο χρήστη και οι αδιαφανείς τεχνικές θα αναγνωρίζονται 

αυτόματα. Το Ρ3Ρ δεν παρέχει ωστόσο κάποιο μηχανισμό που να εξασφαλίζει ότι τα Web 

Sites λειτουργούν πραγματικά σύμφωνα με τις πολιτικές που διαφημίζουν. 

 

1.2.2.3 Εργαλεία και εφαρμογές  
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια από τα πλέον γνωστά Web Sites που χρησιμοποιούν 

μεθόδους, όπως δέντρα αποφάσεων, collaborative filtering και cookies, με στόχο τη 

δημιουργία προφίλ χρηστών και προσαρμοσμένων ιστοσελίδων. Υπάρχει επιπλέον μια 

σύντομη περιγραφή των πιο γνωστών υλοποιήσεων User Profiling (Πίνακας 1.1) 

 

Δημοφιλή web sites όπως τα Yahoo, Excite και Microsoft Network επιτρέπουν στους 

χρήστες να προσαρμόζουν τις ιστοσελίδες σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Η τεχνολογία 

που χρησιμοποιούν βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες και στη 

συνέχεια από τα cookies. Με τον τρόπο αυτό, κάθε φορά που επισκέπτονται το Web Site 

παρουσιάζονται πληροφορίες που είναι ανάλογες με τα ενδιαφέροντά τους. 

 

Το rule-based filtering εφαρμόζεται σε ηλεκτρονικά καταστήματα, όπως της Dell και της 

Apple, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να προσαρμόζουν με ευκολία τη 

διαμόρφωση των προϊόντων πριν προχωρήσουν στην παραγγελία. Μια άλλη 

ενδιαφέρουσα προσέγγιση υλοποιείται από την Food.com. Οι χρήστες δεν είναι 

απαραίτητο να συμπληρώσουν κάποια φόρμα προκειμένου να παραγγείλουν φαγητό από 

κάποιο γειτονικό εστιατόριο, καθώς τα στοιχεία της διεύθυνσής τους αρκούν για να τους 

υποδειχθούν τα πλησιέστερα εστιατόρια.  

 

Πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα και μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν υπηρεσίες 

εταιριών όπως η DoubleClick για την προσωποποίηση. Τα Web Site αυτά χρησιμοποιούν 

cookies προκειμένου να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των επισκεπτών τους και 

κάθε πληροφορία που συλλέγεται, αποθηκεύεται σαν προφίλ στη βάση δεδομένων της 
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DoubleClick. Στη συνέχεια η DoubleClick αξιοποιεί τα προφίλ για να προσδιορίσει ποιες 

διαφημίσεις ή υπηρεσίες θα πρέπει να προσφερθούν σε κάθε χρήστη των συνεργαζόμενων 

εταιριών. Φυσικά αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται χωρίς να το γνωρίζουν και 

ενδεχομένως χωρίς να το εγκρίνουν οι χρήστες. 

 
 
 

Κατασκευάστρια 
Εταιρία Προϊόν Collaborative 

Filtering 
Page 

Customization Cookies User 
Registration 

BroadVision  One-To-One  ∗   

Macromedia  LikeMinds ∗    

Microsoft  Firefly Passport ∗   ∗ 

NetPerceptions  Group Lens ∗    

Neuromedia  NeuroStudio  ∗ ∗ ∗ 

OpenSesame  Learn Sesame  ∗ ∗  
Πίνακας 1.1. Εργαλεία δημιουργίας προφίλ 

 

1.2.3 Βελτίωση Απόδοσης Συστήματος 
 

Η απόδοση και άλλα χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσιών είναι κρίσιμα για την 

ικανοποίηση του χρήστη σε υπηρεσίες, όπως βάσεις δεδομένων, δίκτυα κτλ. Παρόμοια 

χαρακτηριστικά απαιτούνται και από τους χρήστες του Web. Το Web Usage Mining 

παρέχει την κρίσιμη και αναγκαία πληροφορία για την κατανόηση της συμπεριφοράς της 

κίνησης στο Web (Network Traffic Analysis), η οποία στη συνέχεια μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πολιτικών εναποθήκευσης (caching), μετάδοσης 

δεδομένων δικτύου, εξισορρόπησης φόρτου (load balancing) ή κατανομής δεδομένων 

(data distribution).  

 

Η ασφάλεια, επίσης, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που απασχολεί τους 

διαχειριστές υπηρεσιών του Web, ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το Web Usage 

Mining μπορεί να προσδιορίσει και να εντοπίσει πρότυπα τα οποία χρησιμοποιούνται από 

συστήματα ανίχνευσης εισβολής (intrusion detection systems),  απάτης, απόπειρας μη 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης κτλ. 
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1.2.4 Web Caching and Prefetching 
 

Το Web Caching είναι μια πολύ σημαντική και δημοφιλής τεχνική για την βελτίωση της 

απόδοσης των Web εξυπηρετητών. Η καρδιά του Web Caching είναι ο αλγόριθμος 

αντικατάστασης σελίδας που καθορίζει κάτω από ποιες συνθήκες μια νέα σελίδα θα 

αντικαταστήσει μια ήδη υπάρχουσα στη μνήμη του εξυπηρετητή. Η βασική ιδέα είναι ότι 

κάθε αντικείμενο στην cache βαθμολογείται με βάση ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως το 

μέγεθος, το κόστος προσπέλασης και η συχνότητα προσπέλασης. Τα αντικείμενα ή σελίδες 

με την χαμηλότερη βαθμολογία είναι αυτά που αντικαθίστανται πρώτα από την cache. Μια 

άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της απόδοσης των Web εξυπηρετητών 

είναι η εκ των προτέρων προσπέλαση σε αντικείμενα ή σελίδες που αναμένεται να 

ζητηθούν από τους χρήστες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (prefetching). 

 

Όπως περιγράφεται στην [2], το Web Mining μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση 

των συστημάτων Web Caching και Prefetching. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του 

Web Mining στις περιπτώσεις Web εξυπηρετητών, όπου το περιεχόμενό τους είναι 

δυναμικά παραγόμενο και επομένως η απόδοση των συστημάτων Web Caching και 

Prefetching εκ των πραγμάτων περιορίζεται σημαντικά. Η λειτουργία βασίζεται στην 

ανάλυση και εξαγωγή γνώσης από τα Web Logs.  

 

Η χρήση τεχνικών Web Mining μπορούν να οδηγήσουν σε κατηγοριοποιήσεις και 

ομαδοποιήσεις χρηστών, περιεχομένου και δομής των Web Sites, από τα οποία, με βάση 

τον χαρακτηρισμό του κάθε επισκέπτη, μπορούν να υλοποιηθούν αλγόριθμοι πρόβλεψης 

ζήτησης σελίδων και αντικειμένων. Οι προβλέψεις καθοδηγούν τα συστήματα Web 

Caching και Prefetching με αποτέλεσμα να αυξάνει η απόδοσή τους και επομένως να 

βελτιώνεται η απόδοση της υπηρεσίας, όπως την αντιλαμβάνεται ο χρήστης. Ένα 

παράδειγμα αυτού του είδους εφαρμογής παρουσιάζεται στην εργασία [2]. 

 

1.2.5 Διαμόρφωση Web Site 
 

Η ελκυστικότητα ενός Web Site ως προς το περιεχόμενο και τη δομή είναι πολύ κρίσιμη 

σε πολλές εφαρμογές, όπως στους καταλόγους προϊόντων στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 

Web Mining παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα σημεία του Web Site που απαιτούν 

επανασχεδιασμό και με βάση ποια κριτήρια και χαρακτηριστικά θα πρέπει να γίνουν οι 
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αντίστοιχες αλλαγές. 

 

Εκτός όμως από την παραπάνω χρησιμότητα το Web Mining μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και για την αυτοματοποιημένη διαδικασία προσαρμογής ενός Web Site ως προς τη δομή 

και το περιεχόμενο. Οι Perkowitz και Etzioni, στις εργασίες τους ([3], [4], [5], [6], [7]) 

αναφέρουν ότι η προσαρμογή ενός Web Site αναφέρεται κυρίως σε δύο στοιχεία: 

 

 Προσαρμογή: Αναφέρεται στην παρουσίαση του Web Site με βάση τις ανάγκες του 

κάθε επισκέπτη. Οι πληροφορίες για τις ανάγκες του κάθε επισκέπτη προέρχονται από 

τα αποτελέσματα της ανάλυσης του Web Mining. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα 

πρέπει να διατηρούνται πολλαπλά αντίγραφα του Web Site, καθώς και πληροφορίες 

για κάθε επισκέπτη. Είναι προφανές ότι αυτά επιφέρουν σημαντικό κόστος. 

 

 Βελτιστοποίηση: Βελτιώνει τη δομή ενός Web Site με βάση τις συναλλαγές όλων των 

επισκεπτών. Χρησιμοποιείται η ομαδοποίηση (clustering) των σελίδων προκειμένου να 

διαμορφωθούν οι σελίδες καταλόγου (index pages) και να εμφανιστούν σύνδεσμοι που 

οδηγούν απευθείας στις αντίστοιχες σελίδες. Τα δεδομένα εισόδου στην περίπτωση 

αυτή είναι τα Web Logs. Αναφέρεται, επίσης, ότι μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές 

της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε το σύστημα να μαθαίνει και να προσαρμόζεται 

συνεχώς από τις επιλογές των χρηστών. 

 

1.2.6 Business Intelligence 
 

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός Web Site είναι κρίσιμη για θέματα marketing 

επιχειρήσεων. Στην [8] προτείνεται ένα σύστημα Marketing Intelligence στο οποίο 

ορίζεται ένας υπερκύβος δεδομένων του Web που ενοποιεί στοιχεία Web Mining και 

μάρκετινγκ, για εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου. Από την εξαγόμενη γνώση μπορούν 

να  υποστηριχθούν και τα τέσσερα στάδια του CRM (Customer relationship Management): 

προσέλκυση πελατών, διατήρηση πελατών, πωλήσεις και αποχώρηση πελατών. 

 

Εμπορικά πακέτα, αναφορικά με το Business Intelligence, παρέχουν αναλύσεις των 

προϊόντων που πωλήθηκαν, των διαφημίσεων, των στατιστικών πρόσβασης και της 

διαδρομής σελίδων που ακολουθούν οι πελάτες-επισκέπτες. 
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1.2.7 Χαρακτηρισμός Χρήσης 
 

Αν και οι περισσότερες εργασίες που αναφέρονται στον χαρακτηρισμό χρήσης ενός Web 

Site δεν αναφέρουν ότι ασχολούνται με το Web Mining, παρόλαυτα υπάρχει μεγάλη 

επικάλυψη ανάμεσα στο Web Mining και την έρευνα για τον χαρακτηρισμό του Web. Η 

εργασία [9] αναφέρεται στα αποτελέσματα μιας έρευνας στην οποία ένας browser 

τροποποιήθηκε κατάλληλα, ώστε να καταγράφει τη δραστηριότητα του πελάτη (web 

client). Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες για τη 

διάδραση του χρήστη με τον browser, αλλά και για τη στρατηγική πλοήγησης σε ένα 

συγκεκριμένο Web Site. Παρείχε επίσης λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για την εμφάνιση 

διάφορων γεγονότων στον πελάτη, όπως χρήση των πλήκτρων πλοήγησης «μπροστά» και 

«πίσω» (back και forward), αποθήκευση αρχείων και προσθήκη σελιδοδεικτών 

(bookmarks).  

 

Στην εργασία [10] προτείνεται ένα μοντέλο που μπορεί να προβλέψει την κατανομή 

πιθανότητας επίσκεψης των σελίδων ενός Web Site. Το μοντέλο αναθέτει σε κάθε 

ιστοσελίδα μια τιμή που προκύπτει από την ανάλυση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Οι 

συναρτήσεις και οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται προέκυψαν από παλιότερη 

εμπειρική έρευνα που διενεργήθηκε μεταξύ διαφόρων κοινοτήτων του διαδικτύου σχετικά 

με τα πρότυπα πλοήγησής τους. Η [11] αναφέρεται σε μια τεχνική για την ανάπτυξη 

προσαρμοσμένων εφαρμογών ανάλυσης απόδοσης ενός Web Site σύμφωνα με την 

τρέχουσα κίνηση που παρουσιάζει. Το εργαλείο αυτό, το οποίο είναι αυτορυθμιζόμενο, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για την ανάλυση της κλιμάκωσης και της τεχνικής 

εξισορρόπησης φόρτου (load balancing) στους Web εξυπηρετητές. Τέλος, στην [12] 

παρουσιάζεται ένα εργαλείο γραφικής παρουσίασης που βοηθάει στην έρευνα της 

εξελισσόμενης σχέσης μεταξύ της χρήσης του Web Site, του περιεχομένου του και της 

τοπολογίας του  σε σχέση με τον χρόνο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ WEB 
USAGE MINING 
 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

2.1.1 Τα Στάδια του Web Usage Mining 
 

Το Web Usage Mining είναι η εφαρμογή τεχνικών του Data Mining στα αρχεία 

καταγραφής πρόσβασης μεγάλων αποθηκών δεδομένων του Web (Web data Repositories) 

και σκοπός του είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που χρησιμοποιούνται 

ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή. 

 

Η μεθοδολογία του Web Usage Mining, σύμφωνα με την [32], περιλαμβάνει τα εξής 

βασικά στάδια, τα οποία παρουσιάζονται και στην Εικόνα 2.1: 

 Προ-επεξεργασία (Preprocessing) 

 Αναγνώριση προτύπων (Pattern discovery) – Αλγόριθμοι εξόρυξης (Mining 

Algorithms) 

 Ανάλυση προτύπων (Pattern analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2.1. Τα στάδια του Web Usage Mining 
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Η διαδικασία της προεπεξεργασίας περιλαμβάνει την προσαρμογή των δεδομένων από τα 

αρχεία καταγραφής πρόσβασης σε μια μορφή που είναι κατάλληλη για το Web Usage 

Mining και για την ανάλυση προτύπων. Αυτό σημαίνει, την επεξεργασία κάθε γραμμής 

από τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης και την μετατροπή της σε χρήσιμη πληροφορία. Η 

διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αναγνώριση των χρηστών και των συνόδων ενώ σε 

πολλές περιπτώσεις βοηθάει να είναι γνωστός και ο τύπος της προσπελάσιμης 

πληροφορίας από τον επισκέπτη. 

 

Οι αλγόριθμοι εξόρυξης περιλαμβάνουν την ομαδοποίηση (clustering), την 

κατηγοριοποίηση (classification), την ανάλυση σειριακών προτύπων (sequential pattern 

analysis), την περιγραφική στατιστική (descriptive statistics) και την μοντελοποίηση 

εξαρτήσεων (dependency modeling). Η σειριακή ανάλυση προτύπων προσπαθεί να 

εντοπίσει πρότυπα που σχηματίζουν μια διαδοχή, για παράδειγμα, συγκεκριμένοι τύποι 

δεδομένων σε μια σύνοδο μπορεί να ακολουθούνται από άλλους συγκεκριμένους τύπους 

δεδομένων. Η ανάλυση αυτή μπορεί να προβλέψει πρότυπα επίσκεψης και βοηθήσει 

σημαντικά στον τομέα της διαφήμισης. Η μοντελοποίηση εξαρτήσεων προσπαθεί να 

καθορίσει αν υπάρχουν εξαρτήσεις μεταξύ των μεταβλητών στα δεδομένα χρήσης του 

Web, βοηθώντας στην αναγνώριση, για παράδειγμα, των σταδίων από τα οποία περνάει 

ένας επισκέπτης ηλεκτρονικού καταστήματος (περιήγηση, αναζήτηση προϊόντων, αγορά) 

μέχρι να γίνει τακτικός πελάτης. 

 

Η ανάλυση προτύπων στοχεύει στην απομάκρυνση κανόνων και προτύπων που 

θεωρούνται «αδιάφορα» και επομένως θα πρέπει να αποκλειστούν από παραπέρα 

ανάλυση. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων για την 

επεξεργασία, αλλά και για την παραγωγή ακριβέστερων συμπερασμάτων. 

 

2.1.2 Ορισμοί 
 
Κατά την επεξεργασία των Web Logs επιδιώκεται η αναπαράσταση τους με αφαιρετικές 

έννοιες οι οποίες είναι περισσότερο χρήσιμες τόσο για περαιτέρω στάδια όσο και για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Η διαδικασία αυτή είναι όχι μόνο αναγκαία αλλά και 

καταλυτική για την υλοποίηση εφαρμογών του Web Usage Mining. Για παράδειγμα, κατά 

την επεξεργασία των Web Logs γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των χρηστών ενός 

Web Site. Η έννοια του χρήστη είναι μια αφαιρετική αναπαράσταση μέρους της 
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πληροφορίας που περιλαμβάνουν τα Web Logs. Οι παρακάτω ορισμοί έχουν δημοσιευτεί 

από την World Wide Web Committee Web Usage Characterization Activity [32][37].  

 

User – Το πρόσωπο που χρησιμοποιεί έναν πελάτη του Web (browser) για τη διαδραστική 

ανάκτηση πόρων του Web.  

 
Page view – Οπτική απόδοση μιας ιστοσελίδας στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου πελάτη 

και μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής.  

 

Click stream – Μία ακολουθία από αιτήσεις (clicks) πρόσβασης σε ιστοσελίδες (Page 

views).  

 

User session – Ένα πεπερασμένο σύνολο από αιτήσεις ενός χρήστη σε έναν ή 

περισσότερους εξυπηρετητές Web.  

 

Server session (visit) – Μια συλλογή από αιτήσεις ενός χρήστη προς ένα συγκεκριμένο 

εξυπηρετητή Web κατά τη διάρκεια μιας συνόδου του χρήστη (User Session).  

 

Episode (task) – Ένα υποσύνολο συσχετιζόμενων αιτήσεων ενός χρήστη κατά τη διάρκεια 

μιας συνόδου.  

 

Web Request – Ένα αίτημα που υποβάλλεται από τον πελάτη. Διακρίνονται δύο τύποι 

αιτημάτων :  

 

Explicit Web Request – Αίτημα που δημιουργείται από τον χρήστη. 
 

Implicit Web Request – Αίτημα που δημιουργείται αδιαφανώς προς τον πελάτη, 
χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, ως ένα επικουρικό 
γεγονός που αντιστοιχεί σε ένα ρητό αίτημα του χρήστη. 

 
Web Resource – Ένας πόρος που προσδιορίζεται από ένα URI.  
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2.1.3 Αρχεία Καταγραφής Εξυπηρετητών Web 
 

2.1.3.1 Τύποι Αρχείων Καταγραφής Πρόσβασης 
 

Όταν οι χρήστες πλοηγούνται σε ένα Web Site, όλες οι συναλλαγές ανάμεσα στον browser 

του χρήστη και τον Web εξυπηρετητή  καταγράφονται σε αρχεία μορφής ASCII που 

ονομάζονται «αρχεία καταγραφής εξυπηρετητή Web» (Web Logs). Το κυριότερο από αυτά 

ονομάζεται «αρχείο καταγραφής πρόσβασης» (Access Log) και περιέχει τις λεπτομέρειες 

των συναλλαγών, όπως την IP διεύθυνση του πελάτη, τη χρονική στιγμή της αίτησης, τον 

κωδικό απόκρισης του εξυπηρετητή, το μέγεθος του αρχείου που ζητείται, καθώς και άλλα 

που θα παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω.  

 

Εκτός από το αρχείο καταγραφής πρόσβασης υπάρχουν και άλλων τύπων αρχεία, όπως το 

«αρχείο καταγραφής αναφέρων» (Referrer Log), που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη 

σελίδα από την οποία ξεκίνησε το αίτημα, το «αρχείο καταγραφής πράκτορα» (Agent Log), 

που περιέχει πληροφορίες σχετικά με αιτήματα από προγράμματα πρακτόρων, το «αρχείο 

καταγραφής σφαλμάτων» (Error Log), που περιέχει πληροφορίες σχετικά με αιτήματα που 

οδήγησαν σε σφάλματα, όπως αιτήματα για σελίδες που δεν υπάρχουν (κωδικός 

σφάλματος 404) ή μη διαθεσιμότητας του εξυπηρετητή (κωδικός σφάλματος 503). Το 

λογισμικό του εξυπηρετητή Web μπορεί να ρυθμιστεί, ώστε τα παραπάνω αρχεία να είναι 

ξεχωριστά ή να συνδυάζονται σε ένα μόνο. 

 

Τα Web Logs ποικίλουν σε μορφή ανάλογα με τον εξυπηρετητή Web που χρησιμοποιείται 

και τις ανάγκες του Web Site. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι δύο σημαντικότερες 

μορφές αρχείων: η Common Log Format και η Extended Log Format. 

 

2.1.3.2 Common Log Format 
 

Η Common Log Format (CLF) είναι η πιο συνηθισμένη μορφή αρχείων καταγραφής 

πρόσβασης και υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των εξυπηρετητών. Τα αρχεία που 

καταγράφονται σε αυτή τη μορφή αποτελούνται από εγγραφές με τη δομή που 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.1. 
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IP Address / Host Name 212.80.166.82 
Remote Login Name - 
Remote User - 
Timestamp [3/Jan/2003:10:27:42 +0200] 
HTTP Method GET 
URL /~setn02/389.pdf 
Protocol HTTP/1.1 
Status Code 200 
Bytes Sent 365647 

Πίνακας 2.1. Δείγμα αρχείου καταγραφής πρόσβασης. 
 

Στον Πίνακας 2.1. παρουσιάζεται ένα δείγμα από τα Web Logs του εξυπηρετητή Web του 

www.csd.auth.gr. Το πρώτο πεδίο αποτελεί την απομακρυσμένη IP διεύθυνση του χρήστη 

που δημιούργησε το αίτημα. Όταν η αναζήτηση της IP διεύθυνσης στο DNS είναι δυνατή 

και ενεργοποιημένη, τότε στη θέση της IP διεύθυνσης καταγράφεται το όνομα του 

υπολογιστή (hostname) που δημιούργησε το αίτημα.  

 

Ακολουθούν δύο πεδία με «-», που δηλώνει ότι τα πεδία δεν έχουν τιμή και αναφέρονται 

στα στοιχεία του χρήστη. Στο παράδειγμα, τα πεδία αυτά είναι κενά, επειδή η συναλλαγή 

που περιγράφεται δεν απαιτούσε την ταυτοποίηση του χρήστη.  

 

Το πεδίο «Χρονική Στιγμή», δηλαδή ημερομηνία και ώρα με λεπτομέρεια δευτερόλεπτου, 

αναφέρεται στο πότε έγινε το αίτημα στον εξυπηρετητή Web. Αναφέρεται στην τοπική 

ώρα του εξυπηρετητή και το τελευταίο τμήμα του, «+0200», δηλώνει πόσες ώρες πρέπει 

να προστεθούν στην ώρα GMT, για να προκύψει η τοπική ώρα. Η καταγραφή της στιγμής 

άφιξης των αιτημάτων με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια επιτρέπει την ανακατασκευή της 

ακολουθίας σελίδων που έχει επισκεφτεί ένας χρήστης. 

 

Το πεδίο «HTTP Μέθοδος» αναφέρει τη μέθοδο του πρωτοκόλλου HTTP που 

χρησιμοποιήθηκε στο αίτημα. Στον Πίνακα 2.2. αναφέρονται οι μέθοδοι του πρωτοκόλλου 

HTTP 1.1 και η σύντομη περιγραφή τους. Στο παράδειγμα, η μέθοδος είναι «GET».  

 

 

 

 

 

22 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ WEB USAGE MINING 

Όνομα Μεθόδου Περιγραφή 

GET Ανάκτηση οντότητας που αναγνωρίζεται από ένα 
URI αιτήματος. 

HEAD 
Το ίδιο με το GET εκτός του ότι ο εξυπηρετητής 
δεν πρέπει να επιστρέψει σώμα μηνύματος ως 
απάντηση. 

POST 
Προσάρτηση της εσώκλειστης οντότητας. Το 
URI που προσδιορίζεται θα χειριστεί την 
οντότητα. 

PUT Αποθήκευση της εσώκλειστης οντότητας με το 
URI που προσδιορίζεται. 

DELETE Διαγραφή του πόρου που προσδιορίζεται από το 
URI του αιτήματος. 

TRACE Εμφάνιση των αιτημάτων για λόγους 
αποσφαλμάτωσης. 

OPTIONS Ο εξυπηρετητής επιστρέφει μια λίστα με τις 
υποστηριζόμενες μεθόδους. 

CONNECT Δεσμευμένο για δυναμικούς ενδιάμεσους 
εξυπηρετητές. 

Πίνακας 2.2. Μέθοδοι του πρωτοκόλλου HTTP 1.1. 
 

Το πεδίο «URL» αναφέρεται στην απόλυτη διαδρομή του αρχείου που ζητήθηκε, δηλαδή 

«/~setn02/poster_papers/389.pdf». 

 

Το πεδίο «Πρωτόκολλο» αναφέρεται στην έκδοση του πρωτοκόλλου HTTP που 

χρησιμοποιείται, «HTTP/1.1».  

 

Το πεδίο «Κωδικός Κατάστασης» αναφέρεται στην απόκριση του εξυπηρετητή στο αίτημα 

του πελάτη. Ο κωδικός «200» σημαίνει επιτυχία εκτέλεσης του αιτήματος.  

 

Tο πεδίο «Απεσταλμένα Bytes» αναφέρεται στον όγκο δεδομένων σε bytes που έχουν 

αποσταλεί ως απάντηση, σύμφωνα με το αίτημα του χρήστη. 

 

2.1.3.3  Extended Log Format 
 

Τα αρχεία καταγραφής CLF υποστηρίζονται από την πλειοψηφία των εργαλείων 

ανάλυσης, αλλά οι πληροφορίες για κάθε συναλλαγή του εξυπηρετητή Web είναι 

συγκεκριμένες και σταθερές. Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η καταγραφή 

περισσότερων πληροφοριών. Web Sites ευαίσθητα σε θέματα προσωπικών δεδομένων 

μπορεί να απαιτούν την παράλειψη ορισμένων πεδίων. Επιπλέον, λάθη μπορεί να 
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προκύψουν κατά την ανάλυση του αρχείου καταγραφής καθώς, χαρακτήρες διαχωρισμού 

των πεδίων του αρχείου μπορεί να εμφανιστούν και μέσα στα πεδία.  

 

Αρχεία καταγραφής Extended Log Format (ELF) είναι σχεδιασμένα για την εξυπηρέτηση 

των παρακάτω αναγκών : 

 

 Έλεγχος πάνω στα πεδία που καταγράφονται. 

 Υποστήριξη αναγκών για ενδιάμεσους εξυπηρετητές (proxy servers), πελάτες και 

εξυπηρετητές με ενιαίο τρόπο.   

 Διαχείριση θεμάτων χαρακτήρων διαφυγής  

 Ανταλλαγή δημογραφικών δεδομένων.  

 Υποστήριξη περιληπτικών δεδομένων.  

 

Κάθε γραμμή μπορεί να περιέχει μια καταχώρηση ή μια οδηγία. Οι καταχωρήσεις 

αποτελούνται από μια ακολουθία πεδίων που σχετίζονται με μια HTTP συναλλαγή. Οι 

οδηγίες περιέχουν πληροφορίες για την ίδια τη διαδικασία καταγραφής. 

 

Μια επιπλέον διαφορά των ELF από τα CLF είναι η ύπαρξη των πεδίων Referer και User 

Agent, παράδειγμα των οποίων παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.3. 

 

Referrer http://www.csd.auth.gr/index.html 
User Agent "Mozilla/5.0 …Windows NT 5.0 …." 

Πίνακας 2.3. Επιπλέον πεδία των ELF αρχείων. 
 

Το πεδίο «Αναφέρων» περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα προέλευσης του χρήστη 

κατά την υποβολή του αιτήματος. Περιέχει, δηλαδή, το URL της σελίδας, η οποία περιείχε 

σύνδεσμο προς τη νέα σελίδα που αναφέρεται το αίτημα. Η περίπτωση που το πεδίο αυτό 

είναι κενό, οφείλεται είτε στο γεγονός ότι έχει ρυθμιστεί ο εξυπηρετητής Web να μη 

καταγράφει το στοιχείο αυτό είτε ο χρήστης έχει πληκτρολογήσει το URL απευθείας στο 

browser και επομένως δεν υπάρχει σελίδα αναφέρων. 

 

Το πεδίο «Πράκτορας Χρήστη» είναι ένα αλφαριθμητικό που περιέχει τον τύπο του 

browser και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο χρήστης.  
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Τα δύο παραπάνω πεδία είναι πολύ χρήσιμα για τις εφαρμογές ανάλυσης και εξόρυξης 

δεδομένων, γιατί δείχνουν από πού έρχονται οι χρήστες που επισκέπτονται το Web Site, 

αλλά και πώς πλοηγούνται μέσα σε αυτό. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

αναγνώριση χρηστών και συναλλαγών, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα σε επόμενο 

κεφάλαιο. 

 
2.2 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

2.2.1 Εισαγωγή 
 
Η διαδικασία προεπεξεργασίας των αρχείων καταγραφής πρόσβασης ενός εξυπηρετητή 

Web  αποσκοπεί στην προετοιμασία των δεδομένων εισόδου για τον αλγόριθμο εξόρυξης 

που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η εγκυρότητα και 

η αξία των τελικών αποτελεσμάτων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα αποτελέσματα της 

διαδικασίας αυτής. 

 

Ανάλογα με το είδος των δεδομένων και την ανάλυση που ακολουθεί, στο στάδιο της 

προεπεξεργασίας μπορούν να διακριθούν οι εξής μεθοδολογίες: 

Προ-επεξεργασία Περιεχομένου (Content Preprocessing) – είναι η διαδικασία μετατροπής 

κειμένου, εικόνων, scripts καθώς και άλλων αρχείων στη μορφή που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο Web Usage Mining. Το περιεχόμενο του Web Site μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για το φιλτράρισμα της εισόδου ή εξόδου από τον αλγόριθμο αναγνώρισης 

προτύπων.  

 

Προεπεξεργασία Δομής (Structure Preprocessing) – Η δομή ενός Web Site αποτελείται 

από τις σελίδες και τους συνδέσμους μεταξύ τους. Η προ-επεξεργασία δομής είναι 

αντίστοιχη με αυτή του περιεχομένου, με τη διαφορά ότι κάθε σύνοδος του εξυπηρετητή 

(server session) μπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετική δομή του Web Site (ανάλογα με τις 

σελίδες που έχει επισκεφθεί ο χρήστης). 

 

Προεπεξεργασία Χρήσης (Usage Preprocessing) – Τα αποτελέσματα του σταδίου αυτού 

είναι το αρχείο συνόδων χρηστών (user session file), το αρχείο συναλλαγών (transaction 

file), η τοπολογία του Web Site και η κατηγοριοποίηση των σελίδων. Είναι πάντοτε 
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απαραίτητη η εφαρμογή μεθόδων εκκαθάρισης των δεδομένων για την απομάκρυνση  

άχρηστων προς την ανάλυση στοιχείων. 

 

Στην Εικόνα 2.2. [33] παρουσιάζονται σε πλήρη μορφή τα στάδια της τυπικής 

προεπεξεργασίας, τα οποία είναι : 

 

 Εκκαθάριση Web Logs 

 Αναγνώριση χρηστών 

 Αναγνώριση συνόδων χρηστών 

 Συμπλήρωση διαδρομών πλοήγησης 

 Αναγνώριση συναλλαγών χρηστών 

 Διαμόρφωση αποτελεσμάτων 

 

 
Εικόνα 2.2. Διαδικασία προεπεξεργασίας Web Logs. 

 
Εκτός από τα κύρια δεδομένα εισόδου (Web Logs), σε ορισμένες περιπτώσεις 

χρησιμοποιούνται (ανάλογα με τις απαιτήσεις της ανάλυσης και τα διαθέσιμα στοιχεία) τα 

ίδια τα αρχεία που αποτελούν το Web Site και στατιστικά χρήσης από προηγούμενες 

αναλύσεις. Η κατηγοριοποίηση των αρχείων του Web Site δεν αποτελεί αντικείμενο της 

συγκεκριμένης εργασίας. 
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Από τα αρχεία του Web Site και χρησιμοποιώντας εργαλεία Web Crawling προκύπτει η 

τοπολογία του Web Site, η οποία λειτουργικά χρησιμοποιείται επικουρικά στα στάδια της 

αναγνώρισης χρηστών (User Identification) και της συμπλήρωσης διαδρομών πλοήγησης 

(Path Completion). Επίσης, για τους ίδιους λόγους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 

στοιχεία αναφέροντος (Referrer Logs) και πράκτορα χρήστη (User Agent Logs). Τα 

στοιχεία αυτά μπορεί να είναι είτε συγχωνευμένα με τα κύρια αρχεία καταγραφής 

πρόσβασης είτε σε ξεχωριστά αρχεία. 

 

2.2.2 Εκκαθάριση Web Logs 
 
Η εκκαθάριση των δεδομένων εισόδου σε μια διαδικασία Web Mining, αλλά και 

γενικότερα σε οποιαδήποτε ανάλυση εξόρυξης δεδομένων (Data Mining), είναι πολύ 

σημαντική και αναγκαία προκειμένου να αφαιρεθούν στοιχεία τα οποία δεν συμβάλουν 

στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Στην περίπτωση του Web Usage Mining, με την 

οποία ασχολείται η συγκεκριμένη εργασία, το στάδιο της εκκαθάρισης των δεδομένων 

περιλαμβάνει την αφαίρεση από τα Web Logs των εγγραφών που αναφέρονται σε 

προσβάσεις αρχείων που δεν παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του 

χρήστη, καθώς αυτός πλοηγείται σε ένα Web Site. Οι υπόλοιπες εγγραφές, που θα 

χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να παρέχουν μια όσο το δυνατό ακριβέστερη εικόνα των 

προσβάσεων των χρηστών στο Web Site. 

 

Όταν ένας χρήστης υποβάλει ένα αίτημα πρόσβασης σε μια σελίδα, είναι πολύ πιθανό η 

σελίδα αυτή να περιλαμβάνει εικόνες, ήχους, βίντεο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να 

παρουσιαστεί στο  Web και για τα οποία δεν έχει υποβάλει ρητά αιτήματα πρόσβασης. Αν 

και ο χρήστης αιτήθηκε την πρόσβαση μόνο μίας HTML σελίδας, σύμφωνα με το HTTP 

πρωτόκολλο, μαζί με το αρχείο της σελίδας θα δημιουργηθούν και θα καταγραφούν 

αυτόματα στα Web Logs οι αντίστοιχες εγγραφές πρόσβασης για κάθε αντικείμενο που 

περιλαμβάνει. Είναι προφανές πως στις περισσότερες περιπτώσεις ανάλυσης Web Usage 

Mining, οι καταγραφές πρόσβασης σε εικόνες και άλλα αντικείμενα δεν ενδιαφέρουν και 

θα πρέπει να αφαιρεθούν, καθώς δεν συμβάλουν στην σκιαγράφηση της συμπεριφοράς 

του χρήστη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί βασιζόμενοι στην κατάληξη των αρχείων που 

αναφέρονται στα Web Logs. Για παράδειγμα, γνωστές καταλήξεις αρχείων όπως gif, jpg, 

jpeg, bmp, png (συμπεριλαμβανομένων και αυτών με κεφαλαία γράμματα) κτλ είναι 

βέβαιο πως αναφέρονται σε αρχεία εικόνων. 
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Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αφαίρεση στοιχείων από τα Web Logs θα πρέπει να γίνεται 

πάντοτε σύμφωνα με το ζητούμενο της ανάλυσης και τη φύση του Web Site από το οποίο 

προέρχονται τα Web Logs. Για παράδειγμα, είναι προφανές πως όταν η ανάλυση αφορά 

ένα Web Site το οποίο ασχολείται με εικόνες, τότε η καταγραφές προσβάσεων στις εικόνες 

είναι απαραίτητες για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

 

Ένα άλλο ζήτημα που αφορά την εκκαθάριση των Web Logs είναι οι δυναμικές σελίδες ή 

τα CGI, των οποίων το περιεχόμενο δεν είναι στατικό και αντλείται από άλλες πηγές 

πληροφοριών (βάσεις δεδομένων κτλ.). Οι σελίδες αυτές μπορούν να διακριθούν και πάλι 

από την κατάληξη των αρχείων που καταγράφονται στα Web Logs. Η δυσκολία εστιάζεται 

στη διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις δυναμικές σελίδες η καταγραφή των οποίων συμβάλει 

στη σκιαγράφηση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων του χρήστη και σε αυτές που 

εξυπηρετούν λειτουργικούς σκοπούς και μόνο. Στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαία η 

γνώση της δομής και της λειτουργίας του Web Site, τα οποία αποτελούν δεδομένα εισόδου 

για το στάδιο της προεπεξεργασίας των Web Logs. 

 

2.2.3 Αναγνώριση Χρηστών 
 

Στο στάδιο αυτό γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης των χρηστών ή επισκεπτών ενός Web 

Site. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη λόγω των ενδιάμεσων 

εξυπηρετητών (proxy servers) και της δυναμικής ανάθεσης IP διευθύνσεων σε μεγάλο 

ποσοστό. Η χρήση των ενδιάμεσων εξυπηρετητών έχει ως αποτέλεσμα, μια ομάδα 

χρηστών να κάνει προσβάσεις στα αρχεία ενός Web Site χρησιμοποιώντας κοινό 

αναγνωριστικό (την IP διεύθυνση). Από την άλλη πλευρά η χρήση δυναμικών IP 

διευθύνσεων έχει ως αποτέλεσμα ο ίδιος χρήστης να εμφανίζεται με διαφορετικές 

διευθύνσεις περίπου κάθε φορά που επισκέπτεται το Web Site. Με δεδομένο ότι η IP 

διεύθυνση αποτελεί σημαντική παράμετρο στην αναγνώριση ενός χρήστη, οι παραπάνω 

περιπτώσεις περιπλέκουν τη διάκρισή τους. 

 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων στην αναγνώριση χρηστών, 

εφαρμόζονται τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούν επιπλέον στοιχεία που καταγράφονται στα 

Web Logs, όπως ο τύπος του browser, το λειτουργικό σύστημα, η σελίδα αναφοράς από 

την οποία γίνεται μετάβαση σε μια άλλη (referrer page), αλλά και στοιχεία από άλλες 
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πηγές, όπως η δομή του Web Site. Καταγραφές προσβάσεων σε σελίδες οι οποίες φαίνεται 

να προέρχονται από την ίδια IP διεύθυνση, αλλά με διαφορετικούς τύπους λειτουργικού 

συστήματος και browser υποδηλώνουν την ύπαρξη περισσότερων του ενός χρηστών. Μια 

άλλη περίπτωση είναι η καταγραφή μετάβασης σε σελίδα για την οποία δεν υπάρχει 

σύνδεσμος από τη σελίδα αναφοράς.  

 

Οι παραπάνω τεχνικές δεν μπορούν να διακρίνουν χρήστες που χρησιμοποιούν από τον 

ίδιο υπολογιστή περισσότερους από έναν browsers ταυτόχρονα ή χρήστες με κοινά όλα τα 

στοιχεία αναγνώρισής τους που κάνουν πρόσβαση στις ίδιες περίπου σελίδες ταυτόχρονα. 

Μια περίπτωση αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής είναι η συνδυασμένη χρήση πεδίων 

που αναφέρθηκαν παραπάνω ως αναγνωριστικά χρηστών, για παράδειγμα, ο συνδυασμός 

IP διεύθυνσης, λειτουργικού συστήματος και τύπου browser μπορεί να διακρίνει τους 

χρήστες με ικανοποιητική ακρίβεια. 

 

Διαφορετικού είδους προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων 

αποτελούν τα cookies και η καταχώρηση χρηστών (user registration).  

 

Τα cookies είναι αναγνωριστικά που χρησιμοποιούνται από ορισμένα Web Sites για τον 

μοναδικό προσδιορισμό των χρηστών τους. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και παρέχουν σε 

γενικές γραμμές αξιόπιστες πληροφορίες για την ταυτότητα του χρήστη. Μειονεκτήματα 

της χρήσης των cookies αναφέρονται σε θέματα που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, 

τη μη υποστήριξη από όλους τους browsers και τη δυνατότητα του χρήστη να τα 

διαγράψει. 

 

Μια άλλη συνηθισμένη πρακτική πολλών Web Sites, είναι η υποχρεωτική καταχώρηση 

των στοιχείων του χρήστη. Σε κάθε επίσκεψη απαιτείται η χρήση ονόματος χρήστη και 

κωδικού πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή, εκτός των cookies που είναι απαραίτητα για 

τη λειτουργία του συστήματος, στα αρχεία καταγραφής πρόσβασης είναι συμπληρωμένα 

τα αντίστοιχα πεδία.  

 

2.2.4 Αναγνώριση Συνόδων Χρηστών 
 

Στο Web Mining αυτό που έχει σημασία είναι οι σελίδες στις οποίες πλοηγείται ο χρήστης 

κάθε φορά που επισκέπτεται το Web Site. Είναι σχεδόν βέβαιο πως τα Web Logs που 
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αναλύονται περιλαμβάνουν πολλές επισκέψεις για κάθε χρήστη. Σκοπός του σταδίου 

αυτού είναι η αναγνώριση, μέσα από τα Web Logs, των συνόδων ανά χρήστη. 

 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος είναι η χρήση ενός χρονικού ορίου μετά το πέρας του οποίου, 

από την τελευταία καταγραφή πρόσβασης σε μια σελίδα, ο χρήστης θεωρείται ότι έχει 

ολοκληρώσει την επίσκεψή του [34]. Η βασική ιδέα είναι δηλαδή ότι όταν ο χρόνος που 

αναφέρεται ότι έχει αφιερώσει ένας χρήστης σε μια σελίδα ξεπεράσει τα 30 λεπτά, τότε 

είναι πολύ πιθανό η τελευταία αναφορά να αποτελεί αίτημα κάποιου διαφορετικού 

χρήστη. Σύμφωνα με άλλες, εργασίες αλλά και εμπορικές εφαρμογές, το χρονικό όριο των 

30 λεπτών είναι το πιο συνηθισμένο. Το όριο αυτό μπορεί και να διαφοροποιηθεί λίγο αν 

είναι δυνατό να εξαχθεί διαφορετική μέση τιμή χρησιμοποιώντας άλλες πηγές δεδομένων 

ή προηγούμενες αναλύσεις. 

 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στη φάση αυτή οφείλονται στη χρήση 

των τοπικών μνημών εναποθήκευσης στους browsers και στους εξυπηρετητές 

εναποθήκευσης (cache servers) που χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές των Web 

Sites. Οι μνήμες εναποθήκευσης χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των browsers και 

επιτρέπουν τη γρήγορη πρόσβαση σε μια σελίδα που είχε επισκεφθεί στο πρόσφατο 

παρελθόν ο χρήστης, ανακτώντας τη από την τοπική μνήμη του. Στην περίπτωση αυτή, η 

πρόσβαση στη συγκεκριμένη σελίδα δεν καταγράφεται στα Web Logs και επομένως, δεν 

υπάρχει πλήρης εικόνα της διαδρομής πλοήγησης. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και η χρήση 

των ενδιάμεσων εξυπηρετητών οι οποίοι αποθηκεύουν, για λόγους ταχύτητας, σελίδες στις 

οποίες είχαν πρόσβαση ένα σύνολο χρηστών. 

 

2.2.5 Συμπλήρωση Διαδρομών Πλοήγησης 
 

Το στάδιο αυτό έχει ως σκοπό τον εντοπισμό και συμπλήρωση των κενών στις διαδρομές 

πλοήγησης ενός χρήστη στο Web Site. Είναι δυνατό στα Web Logs να εντοπιστούν 

σελίδες για τις οποίες δεν υπάρχει σύνδεσμος στην τελευταία σελίδα που επισκέφτηκε ο 

χρήστης. Στην περίπτωση αυτή είτε ο χρήστης έχει εισάγει απευθείας το URL της σελίδας 

στον browser είτε έχει ανακτηθεί η σελίδα από την τοπική μνήμη εναποθήκευσης ή από 

κάποιον εξυπηρετητή εναποθήκευσης. Η περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται προσπαθώντας 

να προβλέψουμε τη σελίδα που λείπει. Γίνεται έλεγχος στις σελίδες που έχει ήδη 

επισκεφθεί ο χρήστης και εντοπίζεται η πλησιέστερη (χρονικά) που περιέχει σύνδεσμο 
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προς τη συγκεκριμένη σελίδα. Με την τεχνική αυτή παρεμβάλλονται εγγραφές στη σύνοδο 

του χρήστη.  

 

Ένα άλλο ζητούμενο είναι η επιλογή του χρόνου παραμονής του χρήστη στη σελίδα που 

προστέθηκε, η οποία στην περίπτωση αυτή θεωρείται βοηθητική (auxiliary), δηλαδή 

χρησιμοποιείται για λόγους πλοήγησης και μόνο. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

μέση διάρκεια παραμονής για τις βοηθητικές σελίδες του Web Site. 

 

2.2.6 Αναγνώριση Συναλλαγών Χρηστών 
 

Κάθε σύνοδος χρήστη στο αρχείο συνόδων χρηστών μπορεί να αντιμετωπιστεί από δύο 

πλευρές. Είτε ως μια συναλλαγή με πολλές αναφορές σε σελίδες είτε ως ένα σύνολο από 

πολλές συναλλαγές που καθεμιά αποτελείται από μια αναφορά σελίδας. Σκοπός της 

αναγνώρισης συναλλαγών είναι η δημιουργία ομάδων αναφορών για κάθε χρήστη που να 

έχουν κάποια σημασία. Επομένως, η διαδικασία της αναγνώρισης περιλαμβάνει είτε τη 

διαίρεση μιας μεγάλης συναλλαγής σε επιμέρους μικρότερες είτε τη συγχώνευση πολλών 

μικρών σε λιγότερες και μεγαλύτερες συναλλαγές. Η διαδικασία μπορεί να επεκταθεί σε 

περισσότερα βήματα συγχωνεύσεων ή διαιρέσεων, ώστε να παραχθεί ένα σύνολο 

συναλλαγών κατάλληλο για τη συγκεκριμένη ανάλυση εξόρυξης δεδομένων. Και οι δύο 

προσεγγίσεις έχουν ως είσοδο ένα αρχείο συναλλαγών και τις κατάλληλες παραμέτρους 

και παράγουν ένα αρχείο συναλλαγών στην ίδια μορφή με αυτό της εισόδου. Το 

χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει τον συνδυασμό προσεγγίσεων αναγνώρισης συναλλαγών 

με ομοιόμορφο τρόπο, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

Ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις αναγνώρισης συναλλαγών χρηστών είναι οι εξής : 

 Reference Length [34]. 

 Maximal Forward Reference [35]. 

 Time Window [33]. 

 

2.2.7 Διαμόρφωση Αποτελεσμάτων 
 
Στο τελευταίο στάδιο της προεπεξεργασίας των Web Logs πραγματοποιείται η 

διαμόρφωση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων σταδίων και η αφαίρεση των πεδίων 

που δεν είναι σημαντικά για τον αλγόριθμο ανάλυσης. 

31 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ WEB USAGE MINING 

 
2.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 

2.3.1 Εισαγωγή 
 

Η αναγνώριση προτύπων είναι το βασικό στάδιο του Web Mining, στο οποίο 

εφαρμόζονται αλγόριθμοι και τεχνικές από πολλά ερευνητικά πεδία, όπως τα Data Mining,  

Machine Learning και τη στατιστική.  

 

2.3.2 Στατιστική Ανάλυση (Statistical Analysis) 
 

Οι τεχνικές της στατιστικής είναι τα πιο «δυνατά» εργαλεία για την εξαγωγή γνώσης 

σχετικά με τους επισκέπτες ενός Web Site. Μπορούν να εφαρμοστούν πολλών ειδών 

αναλύσεις και πάνω σε διαφορετικές μεταβλητές, κατά την ανάλυση ενός αρχείου 

συνόδων. Οι παραγόμενες στατιστικές αναφορές μπορούν να έχουν πολλές εφαρμογές 

[32].  

 

2.3.3 Κανόνες Συσχέτισης (Association Rules) 
 

Οι σελίδες που αναφέρονται πιο συχνά μαζί μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μια σύνοδο 

εξυπηρετητή εφαρμόζοντας κανόνες συσχέτισης (association rules). Η τεχνική αυτή 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό μη διατεταγμένων συσχετίσεων μεταξύ των 

αντικειμένων μιας βάσης δεδομένων από συναλλαγές. 

 

Στην εργασία [32] αναφέρεται ότι στον τομέα του Web Usage Mining, οι κανόνες 

συσχέτισης αναφέρονται σε σύνολα από σελίδες οι οποίες προσπελαύνονται μαζί και με 

τιμή υποστήριξης (support value) που ξεπερνά κάποιο συγκεκριμένο όριο. Με τον όρο 

υποστήριξη εννοούμε το ποσοστό των συναλλαγών που περιέχουν κάποιο συγκεκριμένο 

πρότυπο. 

 

Οι σχεδιαστές Web Sites μπορούν να αναδομήσουν το Web Site περισσότερο αποδοτικά 

βασιζόμενοι στην ύπαρξη ή απουσία των κανόνων συσχέτισης. Όταν γίνεται ένα αίτημα  

πρόσβασης σε μια σελίδα, οι κανόνες συσχέτισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
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φόρτωση επιπλέον σελίδων που σχετίζονται μέσω των κανόνων με την αρχική 

προκειμένου να μειωθεί η καθυστέρηση φόρτωσης, όπως την αντιλαμβάνεται ο χρήστης. 

 

2.3.4 Ομαδοποίηση (Clustering) 
 

Ανάλυση ομαδοποίησης ονομάζεται η τεχνική ομαδοποίησης χρηστών ή σελίδων με 

παρόμοια χαρακτηριστικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη,  ανάπτυξη 

και εφαρμογή μελλοντικών στρατηγικών στον τομέα του μάρκετινγκ [33]. Η ομαδοποίηση 

των χρηστών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ομάδων χρηστών που έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά πλοήγησης και ενδιαφέροντα.  

 

Ανάμεσα στις εφαρμογές της ομαδοποίησης περιλαμβάνονται η εξαγωγή δημογραφικών 

συμπερασμάτων για τους χρήστες, η τμηματοποίηση αγοράς στις εφαρμογές ηλεκτρονικού 

εμπορίου και η παροχή προσωποποιημένου  περιεχομένου του Web για κάθε χρήστη. 

Επιπλέον, η ομαδοποίηση είναι σημαντικό εργαλείο για τις μηχανές αναζήτησης και τους 

πάροχους υπηρεσιών Web, καθώς συμβάλει στον εντοπισμό ομάδων σελίδων με παρόμοιο 

περιεχόμενο. 

 

2.3.5 Κατηγοριοποίηση (Classification) 
 

Κατηγοριοποίηση είναι η τεχνική της αντιστοίχισης αντικειμένων σε μια κατηγορία (ή και 

περισσότερες) από ένα σύνολο προκαθορισμένων κατηγοριών. Οι διαχειριστές των Web 

Sites και οι ειδικοί του μάρκετινγκ μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνική αυτή για τη 

δημιουργία του προφίλ χρηστών ή σελίδων που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κλάση.  

 

Τα παραπάνω απαιτούν την εξαγωγή και επιλογή χαρακτηριστικών που περιγράφουν 

καλύτερα τις ιδιότητες μιας δεδομένης κατηγορίας. Οι πιο σημαντικοί αλγόριθμοι 

κατηγοριοποίησης [32] :  

 

 Decision Trees Classifiers 

 Naïve Bayesian Classifiers 

 K-nearest Neighbor Classifier 

 Support Vector Machines 
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2.3.6 Διαδοχικά Πρότυπα (Sequential Patterns) 
 

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό προτύπων στο σύνολο των συνόδων,  

με τέτοιο τρόπο, ώστε ένα σύνολο από αντικείμενα να ακολουθεί κάποια άλλα με χρονική 

σειρά. Για έναν ειδικό του μάρκετινγκ στο Web είναι πολύ χρήσιμο να μπορεί να 

προβλέπει μελλοντικές τάσεις, ώστε να είναι δυνατό, για παράδειγμα, να τοποθετεί 

διαφημίσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών. Τα διαδοχικά πρότυπα 

περιλαμβάνουν κάποιους επιπλέον τύπους χρονικής ανάλυσης όπως [32] :  

 ανάλυση τάσεων 

 εντοπισμός σημείου αλλαγής 

 ανάλυση ομοιότητας. 

 

2.3.7 Μοντελοποίηση Εξαρτήσεων (Dependency Modeling) 
 

Ο στόχος της τεχνικής αυτής είναι ο καθορισμός ενός μοντέλου ικανού για την 

αναπαράσταση σημαντικών εξαρτήσεων ανάμεσα σε διάφορες μεταβλητές στον τομέα του 

Web. Η τεχνική μοντελοποίησης εξαρτήσεων παρέχει ένα θεωρητικό πλαίσιο για την 

ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών και ενδεχομένως είναι χρήσιμη για την 

πρόβλεψη της μελλοντικής κατανάλωσης των πόρων του Web. 

 
 
2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 

Η ανάλυση προτύπων είναι ένα από τα τελικά στάδια της διαδικασίας ανάλυσης και έχει 

ως στόχο την απομάκρυνση των αδιάφορων κανόνων και προτύπων και την εξαγωγή των 

ενδιαφερόντων κανόνων και συμπερασμάτων. 

 

 Τα αποτελέσματα των αλγόριθμων εξόρυξης συνήθως δεν είναι σε μορφή κατάλληλη για 

χρήση από τον άνθρωπο και επομένως απαιτείται η διαμόρφωσή τους με τη χρήση των 

κατάλληλων εργαλείων και μεθοδολογιών. Υπάρχουν δύο δημοφιλείς προσεγγίσεις προς 

την κατεύθυνση αυτή. Η μία περιλαμβάνει τη χρήση μηχανισμού ερωτημάτων γνώσης, 

όπως την SQL και η άλλη τη δημιουργία πολυδιάστατου κύβου δεδομένων πριν την 

εκτέλεση OLAP λειτουργιών [37]. Νέες προσεγγίσεις στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν 

34 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ WEB USAGE MINING 

τεχνικές, όπως την αναπαράσταση με εικόνες των αποτελεσμάτων της ανάλυσης 

προτύπων.  

 
 
2.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ WEB USAGE MINING 
 
Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζεται κατηγοριοποίηση των υλοποιήσεων Web Usage Mining 

ως προς το πεδίο εφαρμογής, την προέλευση και τον τύπο των δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, στην Εικόνα 2.3 γίνεται κατηγοριοποίηση των υλοποιήσεων 

ως προς τις περιπτώσεις εφαρμογής του Web Usage Mining. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στην εργασία [38] από την οποία προέρχονται και τα 

στοιχεία της Εικόνας 2.3 και του Πίνακα 2.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.3. Υλοποιήσεις Web Usage Mining ανά πεδίο εφαρμογής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ WEB USAGE MINING 

Data Source Data Type User Site Project Application  
Focus Server Proxy Client Structure Content Usage Profile Single Multi Single Multi 

WebSHIFT General X   X X X   X X  
SpeedTracer General X     X   X X  
WUM General X   X  X   X X  
Shahabi General   X X  X   X X  
SiteHelper Personalization X    X X  X  X  
Letizia Personalization   X  X X  X   X 
Web Watcher Personalization  X   X X X  X  X 
Krishnapuram Personalization X     X   X X  
Analog Personalization X     X   X X  
Mobasher Personalization X   X  X   X X  
Tuzhilin Business X     X   X X  
SurfAid Business X    X X   X X  
Buchner Business X     X X  X X  
WebTrends,  
Hitlist, Accrue,etc Business X     X   X X  

WebLog Miner Business X     X   X X  
PageGather, 
SCML Site Modification X   X X X   X X  

Manley Characterization X    X X   X  X 
Arlitt Characterization X    X X   X  X 
Pitkow Characterization X  X  X X   X  X 
Almeida Characterization X     X   X  X 
Rexford System Improve X X    X   X X  
Schechter System Improve X     X   X X  
Aggarwal System Improve  X    X   X X  

Πίνακας 2.4. Κατηγοριοποίηση υλοποιήσεων Web Usage Mining. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΓΡΑΦΟΣ WEB & ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 
3.1 Ο ΓΡΑΦΟΣ WEB 
 

3.1.1 Ορισμός και Χαρακτηριστικά 
 

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική του Web Usage Mining. Μια από τις πιο 

αποτελεσματικές μοντελοποιήσεις του Web που χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη 

πληροφορίας είναι ο γράφοι. Το συγκεκριμένο μοντέλο ονομάζεται γράφος Web και 

παρουσιάζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες, τα οποία έχουν μελετηθεί 

εκτενώς κυρίως από τους Kleinberg [48] και Kumar [43]. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ο γράφος του Web (Web Graph) είναι ένας κατευθυνόμενος γράφος 

που αποτελείται από σελίδες και συνδέσμους μεταξύ των σελίδων. Το σύνολο των 

σελίδων αποτελεί τους κόμβους και το σύνολο των συνδέσμων τις ακμές του γράφου. 

Επομένως, κάθε κόμβος αντιστοιχεί σε μια σελίδα και οι εξερχόμενες ακμές ενός κόμβου 

στους συνδέσμους που περιέχονται στην αντίστοιχη σελίδα.  

 

Ο γράφος του Web έχει πολύ μεγάλο μέγεθος: τον Ιούλιο του 2000 εκτιμήθηκε ότι 

περιείχε 2,1 δισεκατομμύρια ακμές [1][13] και 15 δισεκατομμύρια κόμβους. Επιπλέον, 7,3 

εκατομμύρια σελίδες προστίθενται κάθε μέρα και πολλές άλλες μεταβάλλονται ή 

διαγράφονται. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο γράφος του Web  θα πρέπει να έχει 

μεγαλώσει αρκετά ακόμη μέχρι σήμερα. Γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω ότι 

πρόκειται για έναν ασαφή γράφο που συνεχώς εξελίσσεται. Δύο βασικά προβλήματα που 

διακρίνονται κατά τη μελέτη του είναι το μέγεθός του και η ταχύτατη εξέλιξής του. Ακόμη 

και αν ήταν δυνατή η πλήρης καταγραφή του γράφου, η επεξεργασία του θα ήταν μια 

πραγματική πρόκληση. 

 

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του γράφου είναι ότι θεωρείται αραιός. Δηλαδή, το 

πλήθος των ακμών του είναι πολύ μικρό σε σχέση με το πλήθος των ακμών ενός πλήρους 

γράφου. Αυτό είναι ενδεχομένως αναμενόμενο με βάση το γεγονός ότι το πλήθος των 

συνδέσμων ανά σελίδα αναμένεται να είναι περίπου σταθερό και μικρό, σε αναλογία με τις 

ικανότητες επεξεργασίας της πληροφορίας από τον άνθρωπο. 
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Τα κίνητρα για τη μελέτη του γράφου του Web σχετίζονται με πολλούς σημαντικούς 

τομείς, όπως μαθηματικά, οικονομία, κοινωνιολογία, βιολογία, κτλ. Το βασικό 

πλεονέκτημα για όλους τους τομείς είναι ότι ο γράφος είναι ένα δυναμικό στοιχείο το 

οποίο όμως μπορεί να μετρηθεί και να αναλυθεί. Επίσης, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι ο γράφος παρουσιάζει κοινά 

χαρακτηριστικά με τα κοινωνικά και τα βιολογικά συστήματα. Συμπεράσματα από τη 

μελέτη του γράφου μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση τω παραπάνω συστημάτων. 

 

Η μελέτη του γράφου του Web έχει οδηγήσει στη βελτίωση των μεθόδων αναζήτησης,  

εντοπισμού κοινοτήτων στο Web και των αλγόριθμων κατηγοριοποίησης. Επίσης, το 

δίκτυο των συνδέσμων αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο κοινωνιολογικής μελέτης. Οι 

μετρήσεις σχετικά με τον γράφο και η συμπεριφορά των χρηστών, καθώς πλοηγούνται στο 

Web, παρουσιάζουν αυξανόμενο εμπορικό ενδιαφέρον. 

 

Τέλος, έρευνες [42] έχουν δείξει ότι οι ιδιότητες του γράφου του Web δεν εξαρτώνται από 

την κλίμακα. Δηλαδή, η μελέτη τμημάτων του Web είτε αυτά ανήκουν σε μια 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είτε σε ένα εξυπηρετητή Web είτε αναφέρονται σε ένα 

συγκεκριμένο θέμα (ανεξάρτητα δηλαδή από το πλήθος και την προέλευση των 

δεδομένων), οδηγεί πάντοτε στον εντοπισμό αντίστοιχων δομών.  

 

Το πρώτο βήμα για την μελέτη του γράφου του Web είναι εξαγωγή μεγάλων τμημάτων 

του. Εξαιτίας του μεγέθους του, είναι αδύνατη η εξαγωγή ολόκληρου του γράφου. Η 

διαδικασία αυτή ονομάζεται ιχνηλάτηση (crawling). Μπορεί να θεωρηθεί σαν μια 

αναζήτηση σε πλάτος (DFS) στο γράφο. Στην πραγματικότητα όμως η διαδικασία είναι 

πολύ πιο δύσκολη. Επιπλέον, η ταχύτατη εξέλιξη του γράφου έχει ως αποτέλεσμα ο 

γράφος να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του crawling. Επομένως, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι είναι δυνατή η εξαγωγή της κατάστασης του γράφου σε μια δεδομένη 

χρονική στιγμή (στιγμιότυπο). Λόγω των παραπάνω περιορισμών, οι έρευνες που αφορούν 

τον γράφο του Web εξετάζουν μόνο αντιπροσωπευτικά μεγάλα τμήματά. 
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3.1.2 Στατιστικές Μελέτες 
 

Οι στατιστικές μελέτες που αφορούν τον γράφου του Web έχουν σαν στόχο τη 

μοντελοποίησή του. Τα βασικά κίνητρα για τις μελέτες αυτές είναι δύο: 

 

 Τη σχεδίαση και ανάλυση αλγόριθμων που σχετίζονται με τον γράφο του Web. 

 Την εξαγωγή μη αναμενόμενων συμπερασμάτων που μπορούν στη συνέχεια να 

εξεταστούν και να εξακριβωθούν. 

 

Οι πρώτες σχετικές μελέτες ήταν στατιστικές αναλύσεις σε μεγάλα τμήματα του Web και 

σχετίζονταν με στατικές, αλλά και δυναμικές παραμέτρους του. Οι κατανομές των 

παραμέτρων αυτών, σε γενικές γραμμές, ακολουθούν την κατανομή power law: η 

πιθανότητα η παράμετρος να έχει τιμή i είναι ανάλογη του i-β για δεδομένο θετικό 

πραγματικό αριθμό β. Αυτό σημαίνει ότι πολλές σελίδες έχουν χαμηλή τιμή για τη 

συγκεκριμένη παράμετρο και λίγες έχουν μεγάλη τιμή. 

 

Οι κυριότερες στατιστικές μελέτες ασχολούνται με τους βαθμούς εισόδου και εξόδου των 

κόμβων. Οι δύο συγκεκριμένες παράμετροι ακολουθούν κατανομή power law με εκθέτη β 

= 2,1 για τον βαθμό εισόδου και β = 2,7 για τον βαθμό εξόδου [43]. Για παράδειγμα, οι 

σελίδες που περιέχουν εννιά συνδέσμους είναι πέντε φορές λιγότερες από τις σελίδες  που 

περιέχουν ένα σύνδεσμο. Επιπλέον, ο μέσος αριθμός συνδέσμων ανά σελίδα είναι 7. 

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανομή των μεγεθών των στενά συνδεδεμένων 

συστατικών του γράφου ακολουθεί κατανομή power law με β = 2,54 [43]. Με τον τρόπο 

αυτό αποδείχθηκε ότι ο μεγαλύτερος στενά συνδεδεμένος υπο-γράφος (strongly connected 

component) ενός γράφου 200 εκατομμυρίων κόμβων είναι 56 εκατομμύρια ενώ ο αμέσως 

μικρότερος είναι 150 χιλιάδες. 

 

Επίσης, πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με τις δυναμικές παραμέτρους του γράφου του 

Web και έχει αποδειχθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στις εφαρμογές του Web. Για 

παράδειγμα στην [44] έχει αποδειχθεί ότι το 50% του Web μεταβάλλεται κάθε 50 ημέρες. 

Επιπλέον, κάποια τμήματα του Web εξελίσσονται γρηγορότερα από άλλα. Το 40% του 

.com domain αλλάζει καθημερινά ενώ λιγότερο από το 10% των σελίδων σε άλλα domains 

μεταβάλλονται στον ίδιο χρόνο. 
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Ακολουθώντας κλασσικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στη στατιστική φυσική, 

μερικοί ερευνητές προσπάθησαν να εισάγουν μοντέλα με συμπεριφορά παρόμοια με αυτή 

που προκύπτει από μετρήσεις στον ίδιο τον γράφο του Web. Αρχικά θεωρήθηκε ότι ο 

γράφος είναι παρόμοιος με έναν τυχαίο γράφο με δεδομένες κατανομές των βαθμών 

εισόδου και εξόδου [45]. Με τη χρήση του μοντέλου αυτού αποδείχθηκε ότι η μέση 

απόσταση μεταξύ δύο σελίδων στον γράφο του Web είναι 19 μεταβάσεις. Σύμφωνα όμως 

με την παρατήρηση ότι οι κατανομές που ακολουθούνται στον γράφο του Web είναι 

power law, το μοντέλο αυτό δεν είναι σωστό. Ένα άλλο μοντέλο που προτάθηκε 

βασίστηκε στην έννοια της επιλεκτικής επισύναψης (preferential attachment model) [6][7]: 

οι νέες σελίδες έχουν τους περισσότερους συνδέσμους τους προς σελίδες που ήδη έχουν 

πολλούς εισερχόμενους συνδέσμους. Το πρόβλημα με το μοντέλο αυτό είναι ότι οι 

κατανομές βαθμών εισόδου και εξόδου που προκύπτουν δεν συμφωνούν με αυτές που 

παρατηρούνται στον γράφο του Web. Τέλος, στις εργασίες [8, 9] προτείνεται ένα μοντέλο, 

όπου κάθε νέα σελίδα δημιουργείται αντιγράφοντας μια υπάρχουσα σελίδα (Copy Model). 

Το μοντέλο αυτό φαίνεται να είναι το πιο ακριβές από όλα. Άλλες κατηγορίες μοντέλων 

είναι τα Lattice Perturbation Models [52] και τα PageRank Models [51]. 

 

3.1.3 Η Δομή  
 

Οι έρευνες για τη δομή του γράφου του Web μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: 

αυτές που εξετάζουν τη μικροσκοπική δομή και αυτές που εξετάζουν τη μακροσκοπική 

δομή του. Η μικροσκοπική μελέτη (τοπικές δομές του γράφου) μπορούν να φανούν 

χρήσιμες στη διαδικασία εντοπισμού κοινοτήτων. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να 

παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλά ζεύγη ομάδων σελίδων στις οποίες κάθε σελίδα από την 

πρώτη ομάδα έχει ένα σύνδεσμο προς κάθε σελίδα της δεύτερης ομάδας, ενώ δεν 

υπάρχουν σύνδεσμοι από τις σελίδες της δεύτερης ομάδας προς αυτές της πρώτης. Αυτού 

του είδους η δομή ονομάζεται διμερής ομάδα (bipartite clique) και αντιστοιχεί σε μια 

ομάδα που εστιάζει πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Στην Εικόνα 3.1 παρουσιάζεται μια 

δομή αυτού του είδους [50]. 

 

Σε μακροσκοπικό επίπεδο, έχει βρεθεί ότι το Web αποτελεί ένα μεγάλο σύνολο σελίδων 

με υψηλή συνδεσμικότητα. Δηλαδή, το Web μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από ένα 

μεγάλο και στενά συνδεδεμένο τμήμα που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των 

σελίδων. Από την άλλη, στην εργασία [43] παρουσιάζεται μελέτη που οδηγεί στο 
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συμπέρασμα ότι ο γράφος του Web έχει μορφή «παπιγιόν» (bow-tie). Η μελέτη 200 

εκατομμυρίων σελίδων έδειξε ότι ο γράφος αποτελείται από ένα μεγάλο στενά 

συνδεδεμένο τμήμα που περιλαμβάνει πάνω από το 90% των σελίδων, αν οι ακμές του 

γράφου θεωρηθούν μη κατευθυνόμενες. Επιπλέον, η έρευνα επιβεβαίωσε ότι η 

συνδεσμικότητα εισόδου και εξόδου των σελίδων ακολουθεί κατανομή power law. 

 

 
Εικόνα 3.1. Η μικροσκοπική δομή διμερούς ομάδας. 

 

 

 
Εικόνα 3.2. Η μακροσκοπική δομή «παπιγιόν». 
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Στην Εικόνα 3.2 παρουσιάζεται η δομή «παπιγιόν» με το μεγάλο στενά συνδεδεμένο 

τμήμα που αποτελείται από τέσσερα επιμέρους τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι το 

μεγαλύτερο και ονομάζεται πυρήνας (core). Το δεύτερο τμήμα, ονομάζεται IN και 

αποτελείται από εκείνες τις σελίδες από τις οποίες ο πυρήνας είναι προσβάσιμος, αλλά δεν 

είναι οι ίδιες προσβάσιμες από τον πυρήνα. Αντίστοιχα, το τρίτο τμήμα ονομάζεται OUT 

και αποτελείται από τις σελίδες που είναι προσβάσιμες από τον πυρήνα, αλλά ο πυρήνας 

δεν είναι προσβάσιμος από αυτές. Τα tendrils είναι οι σελίδες που δεν είναι προσβάσιμες 

από τον πυρήνα, ούτε έχουν πρόσβαση στον πυρήνα. Είναι προσβάσιμες από το ΙΝ και 

έχουν πρόσβαση στο OUT (όπως δείχνει η φορά των βελών στην Εικόνα 3.2). Τέλος, τα 

tubes είναι tendrils που περιλαμβάνουν κατευθυνόμενα μονοπάτια τα οποία συνδέουν 

σελίδες από το IN στο OUT. Μόνο το 10% του γράφου δεν ανήκει σε κάποιο από τα  

τέσσερα παραπάνω τμήματα. 

 

Τα αποτελέσματα της εργασίας [43] έδειξαν ότι η διάμετρος τους πυρήνα είναι 26 

σύνδεσμοι και του συνόλου του γράφου πάνω από 500 σύνδεσμοι. Τέλος, για κάθε τυχαίο 

ζεύγος κόμβων, η μέση απόστασή τους είναι 16 σύνδεσμοι, για κατευθυνόμενες ακμές, και 

7 σύνδεσμοι, για μη κατευθυνόμενες ακμές. 

 

3.1.4 Εφαρμογές 
 

Τόσο από τη μελέτη του γράφου του Web, όσο και από τη μελέτη των μοντέλων του 

προκύπτει ότι η κατανομή power law δεν είναι αρκετή για να περιγράψει όλες τις 

στατιστικές ιδιότητες τοπολογίας. Υπάρχουν επιπλέον ιδιότητες και δομές που μπορεί να 

είναι πιο χαρακτηριστικές για συγκεκριμένους τύπους γράφων. 

 

Η ανάλυση του γράφου μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό υπο-γράφων, δηλαδή, ομάδων 

κόμβων που να συνδέονται σημασιολογικά. Η διάκριση των ομάδων μπορεί να γίνει με 

βάση την πυκνότητα των συνδέσμων μεταξύ των κόμβων της ομάδας, με τον εντοπισμό 

διμερών ομάδων ή με τη διάκριση των σελίδων σε σελίδες-πλοήγησης (hubs) και σελίδες-

περιεχομένου (authorities). Τέλος, είναι δυνατός ο συνδυασμός τοπολογικών στοιχείων και 

στοιχείων περιεχομένου προκειμένου να γίνει καλύτερη σημασιολογική διάκριση των 

ομάδων. Ο εντοπισμός ομάδων και κοινοτήτων στο Web μπορεί να βοηθήσει στην: 
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 Πρόωρη σκιαγράφηση τάσεων 

 Καλύτερη μετάδοση της πληροφορίας, φέροντας σε επαφή άτομα με κοινά 

ενδιαφέροντα 

 Στοχευόμενο Marketing 

 

Επίσης, στον τομέα των μηχανών αναζήτησης, η μελέτη του γράφου του Web μπορεί να 

συμβάλει στην υλοποίηση πρακτόρων που θα πλοηγούνται αποδοτικότερα μέσα στον 

γράφο χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα τοπικά δομικά χαρακτηριστικά του, με 

σκοπό τον εντοπισμό συντομότερων μονοπατιών μεταξύ των σελίδων. 

 

 

3.2 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ WEB 
 

3.2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥ WEB 
 

Οι μετρικές του Web (Web Metrics) αποτελούν ένα εκτεταμένο σύνολο από ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά που επιδιώκουν την ποσοτικοποίηση και περιγραφή των παραμέτρων του 

Web και έχουν εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες του Web Mining. Πολλές από αυτές 

προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως βιβλιοθηκονομία, οικονομικά, 

κοινωνιολογία και ανάκτηση πληροφορίας ενώ ορισμένες είναι αποκλειστικά 

προορισμένες για το Web. Ορισμένες από τις μετρικές αυτές βασίζονται στα 

χαρακτηριστικά και τη δομή των γράφων, όπως ο γράφος του Web Που παρουσιάστηκε 

παραπάνω. 

 

Οι μετρικές του Web χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας και χρησιμότητας 

των πληροφοριών και συμβάλουν στην αποδοτικότερη οργάνωση και παρουσίασή τους. 

Τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα, αλλά οι μετρικές αποτελούν ένα ξεκίνημα για τη 

δημιουργία αποτελεσματικών μοντέλων που θα συμβάλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών 

του Web.  

 

Ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των μετρικών του Web, όπως παρουσιάζεται στην εργασία 

[41]. 
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Εικόνα 3.3. Κατηγοριοποίηση των Web Metrics. 
 

1. Web Graph Properties 
 
Αναφέρονται στις δομικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά (μικροσκοπικά και 

μακροσκοπικά) των γράφων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την αναπαράσταση 

τμημάτων του Web (Web Graph). Οι σελίδες αναπαρίστανται από κόμβους και οι 

σύνδεσμοι με κατευθυνόμενες ακμές. Τα μεγέθη που μετρώνται χρησιμοποιούνται για 

την αναδιοργάνωση και βελτίωση της αποδοτικότητα ενός Web Site: 

 
 Centrality 

 Global Metrics 

 Local Metrics 

 
2. Web Page Significance 
 
Η σπουδαιότητα μιας ιστοσελίδας μπορεί να προσεγγιστεί από δύο πλευρές: 

 
 Τη σχέση της (Relevance) με ένα συγκεκριμένο θέμα. 

 Την ποιότητά της (Quality) ως προς ένα θέμα, ανάλογα με τους συνδέσμους από 

και προς αυτή. 

 
Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε μηχανές αναζήτησης. 

 
3. Usage Characterization 
 
Πρότυπα στον τρόπο με τον οποίο πλοηγούνται οι χρήστες στο Web παρέχουν πολύ 

χρήσιμα στοιχεία για τη βελτίωση του περιεχομένου, της οργάνωσης και της 

παρουσίασης των Web Sites. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μετρικές που 

ποσοτικοποιούν τη συμπεριφορά των χρηστών. 
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 Statistical Prediction 

 Markov Models 

 Human Memory Model 

 
4. Web Page Similarity 
 
Οι μετρικές αυτές ποσοτικοποιούν τη σχέση μεταξύ σελίδων του Web. Έχει προηγηθεί 

σημαντική μελέτη για τον προσδιορισμό των παραμέτρων εκείνων που θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη ως δείκτες συσχέτισης.  

 
 Content-Based 

 Link-Based 

 Usage-Based 

 
5. Web Page Search and Retrieval 
 
Ασχολείται με τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης. 

 
 Effectiveness 

 Search Engine Comparison 

 
6. Information Theoretic 
 
Είναι μετρικές που εστιάζουν σε ιδιότητες, στο πεδίο του Web,  που σχετίζονται με τις 

ανάγκες για πληροφορία, την παραγωγή και κατανάλωσή της. 

 
 Desirability 

 Survivability 

 Rate Of Change 

 

3.2.2 ΟΙ ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ορισμένες μετρικές του Web, οι οποίες έχουν 

υλοποιηθεί και εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη εργασία. Επειδή στην εργασία αυτή 

γίνεται μοντελοποίηση ενός Web Site με τη μορφή γράφου και στα χαρακτηριστικά 

χρήσης του, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις συγκεκριμένες κατηγορίες. 
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Οι παρακάτω μετρικές διακρίνονται σε τρεις ομάδες, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

προτείνεται για την ομαδοποίηση των σελίδων και χρηστών ενός Web Site και 

χρησιμοποιούνται: 

 

 Στην απόδοση βαρών στις επισκέψεις ενός χρήστη και στη διαμόρφωση των 

προφίλ χρηστών. 

 Στην απόδοση βαρών στους κόμβους ή σελίδες του γράφου του Web Site. 

 Στην απόδοση βαρών στις ακμές ή συνδέσμους του γράφου του Web Site. 

 

3.2.2.1 Δυαδική (Binary) 
 

Δεν αποτελεί πραγματική μετρική του προβλήματος. Οι τιμές που προσδίδει είναι 0 ή 1 

και χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη συμμετοχή μιας σελίδας στο προφίλ ενός χρήστη, 

τη σπουδαιότητα μιας σελίδας και την ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ δύο σελίδων. Στην 

περίπτωση όμως αυτή όλα τα βάρη είναι ισοδύναμα. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται 

σε όλες τις περιπτώσεις απόδοσης βαρών για λόγους σύγκρισης με τις υπόλοιπες μετρικές 

της κατηγορίας. Αντίστοιχη μέθοδος αναφέρεται στην [75]. 

 

3.2.2.2 Διάρκεια Επίσκεψης (View Time) 
 

Είναι μια μετρική που ανήκει στον χαρακτηρισμό χρήσης του Web Site [71] και 

εφαρμόζεται στις περιπτώσεις α) απόδοσης βαρών στις επισκέψεις ενός χρήστη και β) 

στον προσδιορισμό της σπουδαιότητας μιας σελίδας του Web Site. Το βάρος 

προσδιορίζεται από το χρονικό διάστημα που έχει αφιερώσει ένας χρήστης σε μια σελίδα. 

Στην περίπτωση α) το χρονικό διάστημα υπολογίζεται στο πλαίσιο ενός χρήστη και μιας 

συνόδου του ενώ στην περίπτωση β) στο σύνολο των επισκέψεων όλων των χρηστών.  

 

Η μετρική αυτή βασίζεται στη λογική ότι όσο μεγαλύτερη η διάρκεια των επισκέψεων σε 

μια σελίδα, τόσο μεγαλύτερη είναι η σπουδαιότητα της σελίδας. Σελίδας με μέση διάρκεια 

επίσκεψης είτε δεν είναι πολύ σημαντικές είτε χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους 

πλοήγησης [75]. 
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3.2.2.3 Σειρά Επίσκεψης (Linear Order) 
 

Η μετρική αυτή [75] χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό της σπουδαιότητας μια 

επίσκεψης σελίδας στο πλαίσιο μιας συνόδου χρήστη και έμμεσα επηρεάζει τη 

διαμόρφωση του προφίλ του χρήστη. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Εικόνας 3.3 

ανήκει στον χαρακτηρισμό χρήσης και βασίζεται στην υπόθεση ότι σελίδες τις οποίες έχει 

επισκεφτεί ο χρήστης στο πλαίσιο μιας συνόδου και αργότερα χρονικά θα πρέπει να έχουν 

μεγαλύτερη σπουδαιότητα, γιατί, προκειμένου να καταλήξει στη σελίδα ή σελίδες που τον 

ενδιαφέρουν θα πρέπει να πλοηγηθεί σε μια σειρά από άλλες σελίδες. Καθώς πλοηγείται ο 

χρήστης στο Web Site, αν αυτό είναι σωστά δομημένο, θα πρέπει να επισκέπτεται, 

προοδευτικά, σελίδες πιο κοντά στο αντικείμενο που τον ενδιαφέρει. Η σειρά επίσκεψης 

εφαρμόζεται στην απόδοση βαρών στις σελίδες του Web Site. 

 

3.2.2.4 Πλήθος Επισκέψεων (Hits Count) 
 

Είναι μια απλή στον υπολογισμό μετρική χαρακτηρισμού χρήσης [71] που 

χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη σπουδαιότητα μιας σελίδας ή κόμβου του γράφου. 

Το πλήθος των επισκέψεων σε μια σελίδα καθορίζει και τη σπουδαιότητά της, με την 

έννοια ότι οι πολλές επισκέψεις σε αυτή αποτελούν ενδεικτικό στοιχείο του ενδιαφέροντος 

των χρηστών. 

 

3.2.2.5 Διελεύσεις Χρηστών – Συνδέσμων (Users - Links Traverses) 
 

Αυτές οι μετρικές χρήσης ανήκουν στην κατηγορία Web Page Similarity (Εικόνα 3.3) και 

βασίζονται στην ίδια λογική με την προηγούμενη (Πλήθος Επισκέψεων) με τη διαφορά ότι 

δεν μετρώνται οι επισκέψεις στις σελίδες, αλλά το πλήθος των διακριτών χρηστών που 

χρησιμοποίησαν ένα σύνδεσμο (Users Traverses) στη μια περίπτωση και το πλήθος των 

διελεύσεων από ένα σύνδεσμο (Links Traverses) στην άλλη περίπτωση. Εφαρμόζονται 

στην απόδοση βαρών στις ακμές του γράφου και προσδιορίζουν τον βαθμό συσχέτισης 

των αντίστοιχων κόμβων που συνδέουν οι ακμές. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των 

διελεύσεων ενός συνδέσμου τόσο μεγαλύτερη η συσχέτιση των κόμβων στα άκρα του. 
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3.2.2.6 Co-Occurrence Frequencies 
 

Η μετρική αυτή παρουσιάζεται στιες εργασίες [3] και [6] και ανήκει στην κατηγορία 

χαρακτηρισμού χρήσης (Εικόνα 3.3). Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται για την απόδοση 

βαρών στις ακμές του γράφου του Web Site ποσοτικοποιώντας τον βαθμό συσχέτισης των 

σελίδων με βάση τις επισκέψεις των χρηστών και υπολογίζεται ως εξής: Σε μια ακολουθία 

επισκέψεων σελίδων, P(p/q) είναι η πιθανότητα υπό συνθήκη ένας χρήστης να επισκεφτεί 

τη σελίδα p αφού πρώτα έχει επισκεφτεί τη σελίδα q. Η τιμή της μετρικής στην περίπτωση 

αυτή είναι min ( P(p/q) , P(q/p) ). Στη μοντελοποίηση ενός Web Site με γράφο, 

συνδεδεμένοι υπο-γράφοι των οποίων τα βάρη των ακμών υπολογίζονται με τη μετρική 

αυτή αντιπροσωπεύουν ομάδες των οποίες οι σελίδες είναι πολύ πιθανό να τις 

επισκεφτούν μαζί σε μια σύνοδο. Επομένως, αν ένας χρήστης επισκεφτεί μια σελίδα από 

την ομάδα είναι πολύ πιθανό να επισκεφτεί και κάποιες από τις υπόλοιπες.  

 

3.2.2.7 Βιβλιογραφικές Μετρικές (Bibliographic Metrics) 
 

Είναι μια μετρική που ανήκει στην κατηγορία Link-Based Similarity (Εικόνα 3.3) και στην 

οποία ένας σύνδεσμος που συνδέει δύο σελίδες ή διαφορετικά, μια ακμή που συνδέει δύο 

κόμβους στον γράφο ενός Web Site, υποδηλώνει κάποια συσχέτιση μεταξύ των σελίδων ή 

των κόμβων. Αυτό δεν αποκλείει το γεγονός σελίδες να σχετίζονται σημειολογικά χωρίς 

να είναι άμεσα συνδεδεμένες. Για να εντοπιστούν έμμεσες συσχετίσεις μεταξύ σελίδων θα 

πρέπει να εξεταστεί συνολικά ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους οι σελίδες. 

Στην Εικόνα 3.4 παρουσιάζονται δύο συμπληρωματικές μετρικές, οι οποίες προέρχονται 

από τη μελέτη των βιβλιογραφικών αναφορών στις επιστημονικές εργασίες και είναι 

γνωστές ως Bibliographic Coupling (BC) και Co-citation Coupling (CC) .  

 

Το δίκτυο αναφορών των επιστημονικών εργασιών μπορεί να αναπαρασταθεί με τη μορφή 

ενός κατευθυνόμενου γράφου αναφορών, όπου οι εργασίες αναπαρίστανται από κόμβους 

και οι αναφορές από κατευθυνόμενες ακμές. Ισοδύναμος με τον γράφο είναι ένας πίνακας, 

που ονομάζεται γράφος αναφορών Α (citation matrix), στον οποίο το στοιχείο Αij έχει την 

τιμή 1 αν στην εργασία i γίνεται αναφορά στην εργασία j και 0 διαφορετικά. Ο πίνακας 

αναφορών στην περίπτωση του Web Usage Mining ταυτίζεται με τον πίνακα γειτνίασης 

του γράφου του Web Site. 
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Εικόνα 3.4. Βιβλιογραφικές μέθοδοι συσχέτισης. 

 

Η BC υπολογίζει τη συσχέτιση μεταξύ δύο εργασιών u και v, προσδιορίζοντας, από τον 

γράφο αναφορών, το πλήθος των κοινών εργασιών στις οποίες αναφέρονται. Στην Εικόνα 

3.4, οι εργασίες u και v αναφέρονται σε δύο κοινές εργασίες. Η CC προσδιορίζει τη 

συσχέτιση δύο εργασιών u και v προσδιορίζοντας, από τον γράφο αναφορών, το πλήθος 

των κοινών εργασιών που αναφέρονται στις u και v. 

 

Σε σχέση με τον πίνακα αναφορών, οι δύο μετρικές μπορούν να υπολογιστούν με πράξεις 

πινάκων ως εξής: 

 

Bibliographic Coupling – Ο βαθμός συσχέτισης SB
ij μεταξύ δύο εργασιών i και j 

χρησιμοποιώντας την BC προκύπτει από το γινόμενο των διανυσμάτων Ai και Aj και για 

το σύνολο του γράφου από το γινόμενο A ·AT. Ο τύπος που προκύπτει είναι : 

 

( )'B T
i jij ij

TS A A A A= ⋅ = ⋅  

 

Το παραπάνω μέγεθος θα πρέπει να κανονικοποιηθεί, ώστε να είναι ανεξάρτητο από το 

πλήθος των αναφορών. Όπου U είναι ο μοναδιαίος πίνακας. Η παραπάνω σχέση επομένως 

γίνεται: 
T

B i j
ij T T

i j

A AS
U UA A

⋅
=

⋅ + ⋅
 

 
Co-citation Coupling – Ο βαθμός συσχέτισης SC

ij μεταξύ δύο εργασιών i και j 

χρησιμοποιώντας την CC προκύπτει από το γινόμενο των διανυσμάτων Ai
T και Aj

T και για 
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το σύνολο του γράφου από το γινόμενο AT ·A. Ο τύπος (κανοκικοποιημένος όπως 

παραπάνω) που προκύπτει είναι:  

( )TT T
jiC

ij T TT T
i j

A A
S

U UA A
⋅

=
⋅ + ⋅

 

 
Οι παραπάνω μετρικές μπορούν να μεταφερθούν στο πεδίο του Web Mining για τον 

υπολογισμό της σχέσης μεταξύ των σελίδων ενός Web Site, βασιζόμενοι στην τοπολογία 

του γράφου του. Αν θεωρήσουμε ότι οι εργασίες αντιστοιχούν στους κόμβους και οι 

αναφορές στις ακμές του γράφου, τότε ο πίνακας αναφορών A ταυτίζεται με τον πίνακα 

γειτνίασης και ο γράφος είναι κατευθυνόμενος [69]. 

 

3.2.2.8 TF.IDF 
 

Η μέθοδος αυτή προέρχεται από τον τομέα της Ανάκτησης Πληροφορίας (Information 

Retrieval - IR) και χρησιμοποιείται κυρίως στις μηχανές αναζήτησης για να υπολογιστεί ο 

βαθμός συσχέτισης ενός συνόλου όρων με ένα σύνολο εγγράφων [72]. Ανήκει στην 

κατηγορία Web Page Significance (Εικόνα 3.3). 

 

Στις εφαρμογές αυτής της κατηγορίας, αρχικά προσδιορίζεται το σύνολο των όρων που 

περιλαμβάνουν τα έγγραφα, οι οποίοι μετατρέπονται σε κανονική μορφή χρησιμοποιώντας 

απλούς συντακτικούς κανόνες (πχ. μετατροπή της λέξης «πόλεις» σε «πόλη»). Στην 

περίπτωση αυτή κάθε έγγραφο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα διάνυσμα διαστάσεων 1xT (Τ 

το πλήθος των όρων). 

 

Έστω D = {d1,…,dΝ} ένα σύνολο από Ν έγγραφα και για κάθε όρο ωi το qij δηλώνει το 

πλήθος των εμφανίσεων του όρου ωi στο di και qj είναι το πλήθος των εγγράφων που 

περιέχουν τον όρο ωi τουλάχιστο μία φορά. Η Συχνότητα Όρου (Term Frequency - TF) 

δίνεται από τον τύπο : 

| |
ij

ij
i

qTF
d

=  

 

Ο παραπάνω τύπος εκφράζει τη σημαντικότητα ενός όρου στο πλαίσιο ενός εγγράφου. 

Εξετάζοντας όμως το σύνολο των εγγράφων, παρατηρούμαι ότι ορισμένοι όροι είναι πιο 

σημαντικοί λόγω της μεγάλης συχνότητας ή σπανιότητας εμφάνισής τους. Όροι που 

εμφανίζονται πολύ συχνά στο σύνολο των εγγράφων είναι λιγότερο σημαντικοί από 
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αυτούς που εμφανίζονται σπάνια. Ένας παράγοντας που χρησιμοποιείται για να τονίσει τη 

σημαντικότητα αυτών των όρων είναι η Αντίστροφη Συχνότητα Εγγράφου (Inverse 

Document Frequency - IDF) που ορίζεται ως εξής: 

 

log jqIDF
N

=  

 
Ο τελικός τύπος απόδοσης βάρους των όρων ενός εγγράφου είναι ο εξής: 

 

. ij ij jTF IDF TF IDF= ⋅  
 

Η μέθοδος TF.IDF μπορεί να εφαρμοστεί στον τομέα του Web Mining για την απόδοση 

βάρους σπουδαιότητας στις σελίδες των συνόδων χρηστών ενός Web Site. Αν 

θεωρήσουμε ότι το σύνολο των συνόδων ενός χρήστη αντιστοιχεί στο σύνολο των 

εγγράφων και το σύνολο των επισκέψεων στο σύνολο των όρων των εγγράφων, τότε ο 

παραπάνω τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταταχθούν οι επισκέψεις μιας 

συνόδου ως προς τη σπουδαιότητά τους στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης συνόδου 

[70][72]. 

 

3.2.2.9 RIC – ROC (Relative Centrality) 
 

Οι μετρικές της κεντρικότητας (centrality) σε ένα γράφο (Web Graph Properties – Εικόνα 

3.3) υπερκειμένων εκφράζει το βαθμό συνδεσμικότητας ενός κόμβου σε σχέση με τους 

υπόλοιπους κόμβους του γράφου και χρησιμοποιούνται για την προσδιορισμό ιεραρχιών. 

 

Η απόσταση εξόδου ενός κόμβου i (Out Distance - OD) ορίζεται ως το άθροισμα των 

αποστάσεων από τον κόμβο i προς όλους τους υπόλοιπους κόμβους του γράφου. Αν ο 

γράφος αναπαρασταθεί από έναν πίνακα απόστασης D (distance matrix), τότε η OD 

υπολογίζεται από το άθροισμα  των στοιχείων της γραμμής i του D.  

 

Αντίστοιχα ορίζεται η απόσταση εισόδου (In Distance - ID) ενός κόμβου i, που είναι το 

άθροισμα των αποστάσεων από όλους τους υπόλοιπους κόμβους του γράφου προς τον i. 

Αναφορικά με τον D, η ID είναι το άθροισμα της στήλης i. 

 

j
i ijOD D= ∑  
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i
i jiID D= ∑  

 
Για να είναι οι παραπάνω μετρικές ανεξάρτητες από το πλήθος του γράφου θα πρέπει να 

κανονικοποιηθούν ως προς το άθροισμα όλων των ζευγών κόμβων. Από την 

κανονικοποίηση προκύπτουν οι μετρικές της Σχετικής Κεντρικότητας Εξόδους (Relative 

Out Centrality - ROC) και της Σχετικής Κεντρικότητας Εισόδους (Relative In Centrality - 

RIC). 

iji j
i

ijj

DROC D=
∑ ∑
∑  

 
jii j

i
jij

DRIC D=
∑ ∑
∑  

 
Κόμβοι με μεγάλες τιμές των RIC και ROC υπονοούν ότι είναι κοντά στους υπόλοιπους 

κόμβους του γράφου. Παρέχεται επομένως ένας τρόπος ιεράρχησης των υπερκειμένων ως 

προς την προς την ευκολία πρόσβασής τους [41].   

 

 
3.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

3.3.1 Εισαγωγή και Ορισμός Ανάλυσης Ομαδοποίησης 
 

Βασικό κομμάτι της εργασίας αυτής αποτελεί η ομαδοποίηση των δεδομένων και πιο 

συγκεκριμένα η ομαδοποίηση του γράφου του Web Site. Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζονται θεωρητικά θέματα της ανάλυσης ομαδοποίησης και στο επόμενο 

κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία ομαδοποίησης που έχει εφαρμοστεί.  

 

Ανάλυση Ομαδοποίησης (Cluster Analysis) ονομάζεται η οργάνωση μιας συλλογής 

προτύπων (που συνήθως αναπαρίστανται με τη μορφή διανυσμάτων τιμών μετρήσεων ή 

σημείων σε πολυδιάστατο χώρο) σε ομάδες, με βάση την ομοιότητά τους. Είναι προφανές 

ότι πρότυπα που ανήκουν στην ίδια ομάδα είναι περισσότερο όμοια μεταξύ τους σε σχέση 

με άλλα πρότυπα που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες. Υπάρχει πληθώρα τεχνικών για 

την αναπαράσταση των δεδομένων και τον υπολογισμό της ομοιότητας που έχει οδηγήσει 

σε μια μεγάλη και πολύπλευρη ποικιλία μεθοδολογιών ομαδοποίησης. 
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Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ ομαδοποίησης (clustering - 

κατηγοριοποίηση χωρίς επίβλεψη) και κατηγοριοποίησης (classification -  

κατηγοριοποίηση με επίβλεψη). Στην κατηγοριοποίηση με επίβλεψη, είναι διαθέσιμη μια 

συλλογή από χαρακτηρισμένα πρότυπα (έχουν διακριθεί κατηγορίες εκ των προτέρων). Το 

πρόβλημα εντοπίζεται στον χαρακτηρισμό νέων προτύπων και στην ανάθεσή τους σε 

κάποια από τις κατηγορίες. Συνήθως, τα χαρακτηρισμένα πρότυπα χρησιμοποιούνται ως 

δεδομένα εκπαίδευσης για τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας, τα οποία 

στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό νέων προτύπων. Στην περίπτωση 

της ομαδοποίησης, το πρόβλημα εντοπίζεται στη διαμόρφωση ομάδων προτύπων με 

ομοιότητες ως προς τα χαρακτηριστικά τους, από ένα σύνολο μη χαρακτηρισμένων 

προτύπων. Δηλαδή, η διάκριση των ομάδων (κατά αντιστοιχία με τις κατηγορίες) 

οδηγείται από τα χαρακτηριστικά των ίδιων των προτύπων που ομαδοποιούνται. 

 

Η ομαδοποίηση είναι χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις όπως: 

 

 ανάλυση προτύπων 

 διαμόρφωση ομάδων (grouping) 

 λήψη αποφάσεων 

 μηχανική μάθηση (machine learning) 

 εξόρυξη δεδομένων 

 ανάκτηση εγγράφων 

 τμηματοποίηση εικόνων 

 

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η προϋπάρχουσα πληροφορία (π.χ. στατιστικά μοντέλα) 

σχετικά με τα δεδομένα που ομαδοποιούνται είναι περιορισμένη και για τον λόγο αυτό 

είναι ανάγκη να γίνονται υποθέσεις, τις οποίες ο αναλυτής προσπαθεί να περιορίσει όπου 

αυτό είναι δυνατό. 

 

3.3.2 Τυπικά Στάδια Ομαδοποίησης 
 

Τα τυπικά στάδια ομαδοποίησης προτύπων είναι τα εξής [55]: 

 

 αναπαράσταση προτύπων (προαιρετικά περιλαμβάνει την επιλογή ή/και εξαγωγή 

των κατάλληλων χαρακτηριστικών), 
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 προσδιορισμός ενός μέτρου εγγύτητας προτύπων, κατάλληλο για τα αντίστοιχα 

δεδομένα εισόδου, 

 ομαδοποίηση 

 αφαιρετική αναπαράσταση δεδομένων (προαιρετικό), 

 εκτίμηση των αποτελεσμάτων. 

 
Στην Εικόνα 3.5 παρουσιάζονται τα τρία πρώτα στάδια της τυπικής διαδικασίας 

ομαδοποίησης. Συμπεριλαμβάνεται και μια διαδρομή ανάδρασης, μέσω της οποίας τα 

αποτελέσματα της ομαδοποίησης μπορούν να επηρεάσουν τα στάδια της επιλογής 

χαρακτηριστικών και των υπολογισμών ομοιότητας, κατά την επεξεργασία των προτύπων 

που ακολουθούν.  

 
Εικόνα 3.5. Πλήθος συνόδων συναρτήσει χρονικού ορίου. 

 

Η αναπαράσταση προτύπων αναφέρεται στο πλήθος των ομάδων, των διαθέσιμων 

προτύπων και στον τύπο και στην κλίμακα των χαρακτηριστικών που είναι διαθέσιμα στον 

αλγόριθμο ομαδοποίησης. Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες μπορεί να μην ελέγχονται 

από τον αναλυτή. Επιλογή χαρακτηριστικών ονομάζεται η διαδικασία αναγνώρισης του πιο 

ενεργού υποσυνόλου των αρχικών χαρακτηριστικών το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην 

ομαδοποίηση. Εξαγωγή χαρακτηριστικών ονομάζεται η χρήση μίας ή περισσότερων 

μεθόδων μετατροπής των αρχικών χαρακτηριστικών  με σκοπό την παραγωγή νέων 

εξεχόντων χαρακτηριστικών. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε 

αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό, ώστε να παραχθεί το κατάλληλο σύνολο 

χαρακτηριστικών για την ανάλυση. 

 

Η εγγύτητα προτύπων υπολογίζεται συνήθως με μια συνάρτηση που εφαρμόζεται σε ζεύγη 

προτύπων. Η συνάρτηση αυτή μπορεί να μετρήσει την ομοιότητα (εγγύτητα) ή μη 

(απόσταση) μεταξύ των προτύπων, ανάλογα με το είδος της ανάλυσης που απαιτείται και 

τη φύση των δεδομένων. Υπάρχουν απλές συναρτήσεις για τον υπολογισμό της 

απόστασης, όπως ο τύπος της Ευκλείδειας απόστασης, που χρησιμοποιείται συχνά για τον 

υπολογισμό της ανομοιότητας μεταξύ δύο προτύπων. Άλλες πιο πολύπλοκες συναρτήσεις 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της σημασιολογικής ομοιότητας.  
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Το στάδιο της ομαδοποίησης μπορεί να εκτελεστεί με πολλούς τρόπους και υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία αλγόριθμων ομαδοποίησης. Σε επόμενη παράγραφο επιχειρείται μια 

κατηγοριοποίηση των αλγόριθμων ομαδοποίησης. Η επιλογή της μεθόδου που θα 

χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος και τον τύπο των διαθέσιμων.   

 

Αφαιρετική αναπαράσταση δεδομένων είναι η διαδικασία εξαγωγής απλών και συμπαγών 

αναπαραστάσεων των ομάδων δεδομένων. Η απλότητα της αναπαράστασης μπορεί να 

θεωρηθεί είτε από την πλευρά της αυτοματοποιημένης ανάλυσης, όπου μια μηχανή θα 

χρησιμοποιήσει τις αφαιρετικές αναπαραστάσεις για την περαιτέρω ανάλυσή τους, είτε 

από την πλευρά του ανθρώπου-αναλυτή, όπου οι αναπαραστάσεις θα πρέπει να είναι 

κατανοητές και να βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων από τον άνθρωπο. Μια τυπική 

αναπαράσταση είναι η χρήση προτύπων ομάδων ή εξεχόντων προτύπων κάθε ομάδας. 

 

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στην ομαδοποίηση δεδομένων είναι η αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων ομαδοποίησης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που να 

προσδιορίζουν αν οι ομάδες που προκύπτουν από μια μέθοδο είναι «καλές» ή όχι, γιατί 

οποιοσδήποτε αλγόριθμος παράγει ομάδες ανεξάρτητα από το αν τα δεδομένα εισόδου 

περιέχουν ομάδες ή όχι. Όταν όμως τα δεδομένα περιέχουν ομάδες, κάποιες από τις 

παραγόμενες ομαδοποιήσεις είναι «καλύτερες» από τις άλλες. Η αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων ομαδοποίησης έχει πολλές πλευρές. Μια από αυτές σχετίζεται με τα ίδια 

τα δεδομένα και όχι με τον αλγόριθμο ομαδοποίησης: Δεδομένα που δεν περιέχουν 

ομάδες, δεν θα πρέπει να επεξεργάζονται από τον αλγόριθμο ομαδοποίησης. Η μελέτη της 

τάσης ομαδοποίησης, δηλαδή της ανάλυσης των δεδομένων εισόδου για τη διερεύνηση της 

δυνατότητας ομαδοποίησης των δεδομένων, πριν την εφαρμογή κάποιας μεθόδου, είναι 

ένα ανεξερεύνητο ερευνητικό πεδίο [55]. 

 
Ανάλυση εγκυρότητας ομαδοποίησης είναι η διαδικασία εκτίμησης των αποτελεσμάτων 

μιας μεθόδου ομαδοποίησης. Συχνά, αυτού του είδους η ανάλυση χρησιμοποιεί ένα μόνο 

συγκεκριμένο κριτήριο ως προς το πόσο βέλτιστη είναι μια λύση, με αποτέλεσμα η 

εκτίμηση να μην είναι ακριβής. Συνολικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν 

καθιερωμένοι κανόνες για την εκτίμηση αποτελεσμάτων μεθόδων ομαδοποίησης. Οι 

εκτιμήσεις γίνονται για να διαπιστωθεί αν οι ομάδες που προκύπτουν έχουν κάποιο νόημα 

και όχι αν είναι οι βέλτιστες. Μια ομαδοποίηση είναι έγκυρη αν δεν είναι τυχαία ή 
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τεχνητή. Όταν χρησιμοποιούνται στατιστικοί αλγόριθμοι ομαδοποίησης, η εγκυρότητα 

μπορεί να ελεγχθεί μέσω στατιστικών μεθόδων και ελέγχους υποθέσεων.  

 

3.3.3 Ορισμοί 
 

Σε αυτή την παράγραφο παρατίθενται μια σειρά από ορισμούς όρων που 

χρησιμοποιούνται στην ανάλυση ομαδοποίησης και αναφέρονται στην εργασία [55]. 

 

 Ένα πρότυπο (ή διάνυσμα χαρακτηριστικών, παρατηρήσεων ή απλά δεδομένων) x 

είναι ένα αντικείμενο πληροφορίας που χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο 

ομαδοποίησης. Συνήθως αποτελείται από ένα διάνυσμα μετρήσεων d: x = (x1, …, 

xd). 

 Τα μονοδιάστατα συστατικά xi του προτύπου x ονομάζονται χαρακτηριστικά ή 

ιδιότητες.  

 d είναι η διάσταση του προτύπου ή του χώρου των προτύπων. 

 Ένα σύνολο προτύπων αναπαρίσταται με τη μορφή : X = (x1, …, xd). Το i πρότυπο 

αναπαρίσταται με τη μορφή xi = (xi,1, …, xi,d). Σε πολλές περιπτώσεις ένα σύνολο 

προτύπων αναπαρίσταται με τη μορφή ενός n x d πίνακα.  

 Μια κλάση προτύπων είναι μια πηγή προτύπων στην οποία η κατανομή του χώρου 

των χαρακτηριστικών κυριαρχείται από την πυκνότητα πιθανότητας που 

αντιστοιχεί στην κλάση. Τεχνικές ομαδοποίησης προσπαθούν να ομαδοποιήσουν 

πρότυπα, ώστε οι κλάσεις που προσδιορίζονται να αντιστοιχούν στις διάφορες 

διαδικασίες παραγωγής προτύπων που έχουν δημιουργήσει τον χώρο των 

προτύπων.  

 Οι τεχνικές σκληρής ομαδοποίησης αντιστοιχίζουν μια ετικέτα κλάσης li σε κάθε 

πρότυπο xi , προσδιορίζοντας την κλάση του. Το σύνολο όλων των ετικετών για 

ένα σύνολο προτύπων ορίζεται : L = {l1,…,ln} με το li να ανήκει στο σύνολο 

{1,…,k}, όπου k το πλήθος των ομάδων. 

 Οι διαδικασίες ασαφούς ομαδοποίησης αναθέτουν σε κάθε πρότυπο xi ένα βαθμό 

συμμετοχής fij σε κάθε ομάδα j που παράγεται. 

 Ένα μέτρο απόστασης (ειδική περίπτωση μέτρου εγγύτητας) είναι μια μετρική του 

χώρου των χαρακτηριστικών, που χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της 

ομοιότητας των προτύπων. 
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3.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

3.4.1 Κατηγορίες Μεθόδων Ομαδοποίησης 
 

Η κατηγοριοποίηση των μεθόδων ομαδοποίησης είναι αρκετά σύνθετο ζήτημα, καθώς 

μπορεί να μελετηθεί από πολλές πλευρές. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η 

κατηγοριοποίηση των μεθόδων ομαδοποίησης από την εργασία [55]. Στην Εικόνα 3.6 

απεικονίζεται η κατηγοριοποίηση αυτή και ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των 

επιμέρους κατηγοριών.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 3.6. Κατηγοριοποίηση μεθόδων ομαδοποίησης 
 

 

Ιεραρχικοί (Hierarchical) – Τμηματικοί Αλγόριθμοι (Partitional) 
 

Η πρώτη διάκριση των αλγόριθμων ομαδοποίησης είναι ανάμεσα σε ιεραρχικούς 

(hierarchical) και σε τμηματοποίησης (partitional). Οι ιεραρχικοί αλγόριθμοι παράγουν μια 

ιεραρχία ομάδων μέσω της συνεχούς διαίρεσης ή συγχώνευσής τους. Προκειμένου να 

παραχθεί μια μοναδική ομαδοποίηση των δεδομένων, απαιτείται ένα δεύτερο βήμα 

μετασχηματισμού της ιεραρχίας σε ομάδες. Οι τμηματικοί αλγόριθμοι παράγουν τις 

τελικές ομάδες σε ένα και μόνο βήμα.  

 

Συσσωρευτικοί (Agglomerative) – Διαιρετικοί (Divisive) 
 

Η διάκριση ανάμεσα σε αυτές τις κατηγορίες αλγορίθμων ομαδοποίησης σχετίζεται με την 

αλγοριθμική δομή και λειτουργία τους. Η συσσωρευτική προσέγγιση αρχίζει με τη 
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δημιουργία τόσων ομάδων όσων και τα υπάρχοντα πρότυπα. Κάθε πρότυπο αποτελεί το 

μοναδικό μέλος μιας ομάδας. Καθώς εξελίσσεται ο αλγόριθμος, εκτελούνται διαδοχικές 

συγχωνεύσεις ομάδων, μέχρι να ικανοποιηθεί κάποιο κριτήριο που θα τερματίσει τον 

αλγόριθμο. Οι διαιρετικές μέθοδοι ξεκινούν με την ανάθεση όλων των προτύπων σε μία 

και μοναδική ομάδα. Κατά την εκτέλεση του αλγόριθμου, πραγματοποιούνται διαδοχικές 

διαιρέσεις μέχρι να ικανοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση κάποιο κριτήριο 

τερματισμού. 
 
Μονοθετικοί (Monothetic) - Πολυθετικοί (Polythetic) 
 

Η διάκριση βασίζεται στη διαδοχική ή ταυτόχρονη χρήση χαρακτηριστικών στη 

διαδικασία της ομαδοποίησης. Οι περισσότεροι αλγόριθμοι είναι πολυθετικοί, δηλαδή, όλα 

τα χαρακτηριστικά συμμετέχουν στον υπολογισμό των αποστάσεων μεταξύ των προτύπων 

και οι αποφάσεις για την αντιστοίχηση ομάδων βασίζονται σε αυτές τις αποστάσεις. 

 

 
Εικόνα 3.7. Μονοθετικός τμηματικός αλγόριθμος 

 

Ένας απλός μονοθετικός αλγόριθμος που αναφέρεται στην εργασία [56] χρησιμοποιεί τα 

χαρακτηριστικά για να διαιρέσει διαδοχικά το σύνολο των προτύπων σε ομάδες. Στην 

Εικόνα 3.7 [55], το σύνολο των προτύπων διαιρείται σε δύο ομάδες με βάση το 

χαρακτηριστικό X1 (κατακόρυφη γραμμή V). Καθεμιά από τις δύο ομάδες διαιρείται 

επιπλέον σε άλλες δύο ομάδες με βάση το χαρακτηριστικό X2 (οριζόντιες γραμμές Η1 και 

Η2). Το μεγαλύτερο πρόβλημα του συγκεκριμένου αλγόριθμου είναι ότι παράγει 2d 

ομάδες, όπου d είναι η διάσταση των προτύπων. Για μεγάλες τιμές του d (με τυπική τιμή 

το 100), παράγεται πολύ μεγάλος αριθμός κατακερματισμένων ομάδων, οι οποίες δεν 

έχουν τελικά κάποιο ενδιαφέρον. 
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Αποκλειστικοί (Hard) – Ασαφής (Fuzzy) 
 

Ένας αποκλειστικός αλγόριθμος αναθέτει κάθε πρότυπο σε μία μόνο ομάδα τόσο κατά την 

εκτέλεσή του όσο και στο τελικό αποτέλεσμα ενώ ένας ασαφής αλγόριθμος αναθέτει σε 

κάθε πρότυπο βαθμούς συμμετοχής σε πολλές ομάδες. Ένας ασαφής αλγόριθμος μπορεί 

να μετατραπεί σε αποκλειστικό αναθέτοντας κάθε πρότυπο στην ομάδα με τον μεγαλύτερο 

βαθμό συμμετοχής. Γενικά, οι συναρτήσεις συμμετοχής κανονικοποιούνται, ώστε το 

άθροισμα των βαθμών συμμετοχής ενός σημείου στις ομάδες να είναι 1. Για παράδειγμα, 

αν ένα σημείο ανήκει σε δύο ομάδες, το αποτέλεσμα θα είναι να ανήκει κατά 30% στη μια 

και 70% στην άλλη. 

 

Ντετερμινιστικοί (Deterministic) – Πιθανοκρατικοί (Probabilistic) 
 

Η διάκριση αυτή αναφέρεται κυρίως στις μεθόδους τμηματοποίησης (partitional) οι οποίες 

είναι σχεδιασμένες για τη βελτιστοποίηση συνάρτησης τετραγωνικού σφάλματος. Η 

βελτιστοποίηση μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές ή μέσω 

τυχαίας αναζήτησης του χώρου καταστάσεων. 

 

Αν οι ομάδες είναι ντετερμινιστικές, ένα σημείο είτε ανήκει σε μια ομάδα είτε δεν ανήκει 

σε αυτή. Αν οι ομάδες είναι πιθανοκρατικές, ένα σημείο ανήκει σε μια συγκεκριμένη 

ομάδα με κάποια πιθανότητα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί η διαφορά ανάμεσα σε 

πιθανοκρατικές και ασαφής ομάδες. Ένα σημείο ανήκει σε μία και μόνο πιθανοκρατική 

ομάδα, ωστόσο δεν είναι γνωστό σε ποια. Στις ασαφής ομάδες, ένα σημείο μπορεί να 

ανήκει σε περισσότερες από μια ομάδες, οι οποίες είναι γνωστές. Επίσης, οι πιθανότητες 

και οι ασαφείς συναρτήσεις συμμετοχής αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Οι πιθανότητες 

βασίζονται σε αθροίσματα και γινόμενα ενώ οι υπολογισμοί που γίνονται στις συναρτήσεις 

ασαφούς συμμετοχής είναι εύρεσης της μέγιστης και ελάχιστης τιμής. 

 
Ντετερμινιστικοί (Deterministic) – Στοχαστικοί (Stochastic) 
 

Αν όλα τα βήματα του αλγόριθμου ομαδοποίησης είναι ντετερμινιστικά, η μέθοδος είναι 

ντετερμινιστική. Αν υπάρχουν βήματα που περιλαμβάνουν τυχαίες ενέργειες, τότε η 

μέθοδος είναι στοχαστική. 
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Προοδευτικοί (Incremental) – Μη-Προοδευτικοί (Νon-Incremental) 
 

Οι προοδευτικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται όταν το μέγεθος του συνόλου των 

προτύπων είναι πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα περιορισμοί στον χρόνο εκτέλεσης και την 

απαιτούμενη μνήμη να επηρεάζουν τη δομή του αλγόριθμου. Αν και τα τελευταία χρόνια 

δεν έχουν αναφερθεί πολλά παραδείγματα αλγόριθμων με τόσο μεγάλο σύνολο 

δεδομένων, παρ’ όλα αυτά,  οι τεχνικές της κατηγορίας αυτής έχουν οδηγήσει την έρευνα 

προς τη δημιουργία αλγόριθμων που ελαχιστοποιούν το πλήθος των περασμάτων του 

συνόλου των προτύπων, μειώνουν το πλήθος των προτύπων που εξετάζονται κατά την 

εκτέλεση ή μειώνουν το μέγεθος των δομών δεδομένων που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος 

[55]. Μια παρατήρηση είναι ότι οι προδιαγραφές ενός αλγόριθμου ομαδοποίησης αφήνουν 

πολλά περιθώρια διαφοροποίησης στην υλοποίηση. 

 

3.4.2 Ιεραρχικοί Αλγόριθμοι 
 

Το κύριο πλεονέκτημα των ιεραρχικών μεθόδων είναι η ικανότητά τους να παράγουν 

ομάδες με τυχαία σχήματα, χωρίς να περιορίζονται στον εντοπισμό συμπαγών και 

κυκλικών ομάδων. Το κύριο μειονέκτημά τους είναι το μεγάλο υπολογιστικό κόστος, που 

τις καθιστά απαγορευτικές για μεγάλα σύνολα δεδομένων. 

 

Ο όρος «Ιεραρχικοί Αλγόριθμοι» χρησιμοποιείται στην πράξη για να προσδιορίσει μια 

πολύ συγκεκριμένη κατηγορία αλγορίθμων που λειτουργούν ως εξής: 

 

1. Ανάθεση κάθε δείγματος σε ξεχωριστή ομάδα. 

2. Συγχώνευση ενός ζεύγους ομάδων για το οποίο το κριτήριο ομοιότητας είναι 

ελάχιστο. 

3. Ανάθεση στη νέα ομάδα της τιμής ομοιότητας μεταξύ των συγχωνευμένων 

ομάδων. 

4. Επανάληψη των 2 και 3 μέχρι να προκύψει μία μόνο ομάδα. 
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Εικόνα 3.8. Τυπικό δενδρόγραμμα. 
 

Οι ιεραρχικές μέθοδοι από τη φύση τους συγχωνεύουν ομάδες. Η διαδικασία 

ομαδοποίησης αναπαρίσταται με ειδικές δομές που ονομάζονται δενδρογράμματα 

(dendrograms) και εμφανίζονται στην Εικόνα 3.8. Ένα δενδρόγραμμα διαφέρει από ένα 

συνηθισμένο δέντρο στο γεγονός ότι στα δενδρογράμματα η διαδρομή από τη ρίζα ως τα 

φύλλα ερμηνεύεται ως άξονας ομοιότητας. Οι συγχωνεύσεις σχεδιάζονται στη θέση που 

αντιστοιχεί στην τιμή της ομοιότητας των ομάδων. Σημαντικό πλεονέκτημα των 

δενδρογραμμάτων είναι ότι το δέντρο μπορεί να «κοπεί» σε ένα συγκεκριμένο σημείο και 

να προκύψουν ομαδοποιήσεις με τιμές εσωτερικής ομοιότητας ομάδων μικρότερη από 

αυτή του σημείου κοπής. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να παραχθεί μεγάλη ποικιλία 

δέντρων.  

 

Μεγάλη ποικιλία ιεραρχικών αλγόριθμων μπορεί να προκύψει χρησιμοποιώντας μια από 

τις κυριότερες μεθόδους υπολογισμού απόστασης μεταξύ των ομάδων που 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Single-Link ή Nearest-Neighbor 
 

Η ομοιότητα μεταξύ δύο ομάδων Α και Β είναι η ελάχιστη από όλες τις αποστάσεις 

μεταξύ των ζευγών σημείων των Α και Β. Η μέθοδος αυτή μπορεί να παράγει επιμήκεις 

ομάδες και να εντοπίσει «γέφυρες» ανάμεσα στις ομάδες, τις οποίες ένας άνθρωπος δε θα 

μπορούσε να εντοπίσει.  
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Complete-Link ή Furthest-Neighbor 
 

Η ομοιότητα μεταξύ των ομάδων Α και Β είναι η μέγιστη από όλες τις αποστάσεις μεταξύ 

των ζευγών σημείων των Α και Β. Η μέθοδος αυτή τείνει να παράγει συμπαγείς ομάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.9. Single-Link ομαδοποίηση: σύνολα συνδεδεμένα με «γέφυρα» θορύβου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.10. Complete-Link ομαδοποίηση: συνδεδεμένα με «γέφυρα» θορύβου. 
 

Group Average 
 

Η ομοιότητα μεταξύ των ομάδων Α και Β είναι ο μέσος όρος από τις όλες τις αποστάσεις 

μεταξύ των ζευγών σημείων από τις Α και Β. Η μέθοδος αυτή τοποθετείται «ανάμεσα» 

στις δύο προηγούμενες. 
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Centroid ή Mean 
 

Η ομοιότητα μεταξύ των ομάδων Α και Β είναι η απόσταση ανάμεσα στα «κεντρικά» 

σημεία (centroid – αριθμητικός μέσος ομάδας) των δύο ομάδων.  

 

Median 
 

Η ομοιότητα μεταξύ των ομάδων Α και Β είναι η απόσταση μεταξύ των «μέσων» σημείων 

(median – το σημείο του οποίου η j διάσταση είναι ο μέσος των j διαστάσεων των σημείων 

της ομάδας) 

 

Ward’s method 
 

Η ομοιότητα μεταξύ των ομάδων Α και Β είναι η αύξηση της διασποράς των σημείων 

γύρω από τα «κεντρικά» σημεία των ομάδων τους, λόγο της συγχώνευσης των ομάδων. Η 

διασπορά υπολογίζεται ως το άθροισμα των τετραγωνικών αποστάσεων ανάμεσα στα 

σημεία και τα αντίστοιχα «κεντρικά» σημεία. Πριν από τη συγχώνευση, μετράται η 

διασπορά των σημείων των ομάδων Α και Β. Μετά τη συγχώνευση, υπολογίζεται η 

διασπορά της συγχωνευμένης ομάδας και στη συνέχεια υπολογίζεται η αύξηση.  

 

3.4.3 Τμηματικοί Αλγόριθμοι Ομαδοποίησης 
 

Οι τμηματικοί αλγόριθμοι έχουν πλεονέκτημα σε εφαρμογές με μεγάλα σύνολα 

δεδομένων, όπου η παραγωγή δενδρικών δομών είναι υπολογιστικά απαγορευτική. Ένα 

σημαντικό μειονέκτημά τους όμως είναι η υποχρεωτική γνώση εκ των προτέρων του 

πλήθους των ομάδων που θα παραχθούν. Συνήθως παράγουν ομάδες βελτιστοποιώντας 

μια συνάρτηση κριτηρίου, η οποία ορίζεται είτε τοπικά είτε στο σύνολο των προτύπων. Η 

υπολογιστική αναζήτηση της ομαδοποίησης που βελτιστοποιεί τη συνάρτηση είναι πολύ 

δύσκολη. Πρακτικά, αυτού του είδους οι αλγόριθμοι εκτελούνται πολλές φορές με 

διαφορετικές αρχικές καταστάσεις. Η καλύτερη ομαδοποίηση από όλες τις εκτελέσεις, 

σύμφωνα με τη συνάρτηση κριτήριο, επιλέγεται ως τελική ομαδοποίηση.  
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Αλγόριθμοι Τετραγωνικού Σφάλματος 
 

Η συνάρτηση που χρησιμοποιείται πιο συχνά ως κριτήριο στους τμηματικούς αλγόριθμους 

είναι η συνάρτηση τετραγωνικού σφάλματος, που τείνει να έχει καλά αποτελέσματα για 

απομονωμένες και συμπαγείς ομάδες. Το τετραγωνικό σφάλμα μια ομαδοποίησης C ενός 

συνόλου προτύπων X, που περιέχει Κ ομάδες, είναι : 

 

( ) ( )
22

1 1
,

j
j

nK

j i
x c ji

e X C
= =

−=∑∑  

 

όπου, nj είναι το πλήθος των προτύπων της ομάδας j, xi
(j) είναι το πρότυπο i που ανήκει 

στην ομάδα j και cj είναι το κέντρο της ομάδας j. 

 

Ο αλγόριθμος k-means είναι ο απλούστερος αλγόριθμος που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση 

τετραγωνικού σφάλματος [59]. Αρχίζει με μια τυχαία αρχική ομάδα και αναθέτει συνεχώς 

πρότυπα σε ομάδες σύμφωνα με την ομοιότητα του προτύπου και του κέντρου της ομάδας, 

μέχρι να ικανοποιηθεί ένα συγκεκριμένο κριτήριο σύγκλησης (π.χ. να μην υπάρχουν άλλα 

πρότυπα που αλλάζουν ομάδα ή το τετραγωνικό σφάλμα σταματά να μειώνεται τόσο 

δραστικά). Ο αλγόριθμος k-means είναι τόσο δημοφιλής, γιατί είναι εύκολος στην 

υλοποίηση και η χρονική πολυπλοκότητά του είναι Ο(n), όπου n ο αριθμός των προτύπων. 

Ένα σημαντικό πρόβλημά του είναι η ευαισθησία στην αρχική επιλογή ομάδας και μπορεί 

να συγκλίνει σε ένα τοπικό ελάχιστο, αν δεν γίνει καλή αρχική επιλογή. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.11. Ευαισθησία του k-means στην επιλογή αρχικής ομάδας. 
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Στην Εικόνα 3.11 παρουσιάζεται το μειονέκτημα του k-means. Αν αρχική επιλογή είναι τα 

πρότυπα Α, B και C, τότε καταλήγουμε με τις ομάδες {A}, {B, C} και {D, E, F, G} (οι 

ομάδες περικλείονται από τις εκλείψεις). Το τετραγωνικό σφάλμα αυτής της περίπτωσης 

είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της βέλτιστης ομαδοποίησης {A, B, C}, {D, E} και {F, 

G}. Η ορθή ομαδοποίηση προκύπτει έχοντας ως αρχική ομάδα τα πρότυπα A, D, και F. 

 

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του k-means. Μια από αυτές περιλαμβάνει ένα 

προπαρασκευαστικό στάδιο στο οποίο γίνεται προσπάθεια επιλογής της καλύτερης 

αρχικής ομάδας, ώστε να είναι πιο πιθανό ο αλγόριθμος να παράγει «καλή» ομαδοποίηση 

[56]. Μια άλλη παραλλαγή [57] είναι η δυνατότητα διαίρεσης και συγχώνευσης των 

ομάδων. Τέλος, στην εργασία [58] προτείνεται η χρήση διαφορετικών συναρτήσεων 

κριτηρίων.  
 
Ομαδοποίηση με βάση τη Θεωρία Γράφων 
 

Οι πιο γνωστοί αλγόριθμοι που βασίζονται στη θεωρία γράφων αρχικά κατασκευάζουν ένα 

Ελάχιστο Ζευγνύον Δέντρο (Minimal Spanning Tree – MST) [60] των κόμβων και στη 

συνέχεια διαγράφουν τις μεγαλύτερες ακμές για να δημιουργηθούν ομάδες. Στην Εικόνα 

3.12 παρουσιάζεται το MST που παράγεται από εννιά σημεία. Διαγράφοντας την ακμή CD 

παράγονται δύο ομάδες {Α, B, C} και {D, E, F, G, H, I}. Η δεύτερη ομάδα μπορεί να 

διαιρεθεί περισσότερο διαγράφοντας την ακμή EF. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.12. Δημιουργία ομάδων από το Ελάχιστο Ζευγνύον Δέντρο. 
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Αλγόριθμοι Ανάλυσης - Μείγματος και Αναζήτησης - Κατάστασης 
 

Οι αλγόριθμοι ανάλυσης-μείγματος προκύπτουν από την υπόθεση ότι τα πρότυπα που 

πρόκειται να ομαδοποιηθούν προέρχονται από διαφορετικές κατανομές και στόχος είναι η 

αναγνώριση των παραμέτρων και του πλήθους κάθε κατανομής. Στις περισσότερες 

εργασίες στον τομέα αυτό, θεωρείται ότι τα συστατικά της πυκνότητας του μείγματος 

ακολουθούν την Gaussian κατανομή και επομένως, ζητείται ο προσδιορισμός των 

αντίστοιχων παραμέτρων.  

 

Παραδοσιακές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο πρόβλημα περιλαμβάνουν την απόκτηση 

(επαναληπτικά) μιας μέγιστης εκτίμησης πιθανότητας των διανυσμάτων παραμέτρων των 

πυκνοτήτων των συστατικών του μείγματος [61]. Ο αλγόριθμος Μεγιστοποίησης 

Προσδοκίας (Expectation Maximization - EM) [62] έχει εφαρμοστεί στο πρόβλημα 

εκτίμησης παραμέτρων. Ο αλγόριθμος ΕΜ ξεκινά με μια αρχική εκτίμηση του 

διανύσματος παραμέτρων, επαναληπτικά επαναπροσδιορίζει το διάνυσμα παραμέτρων, 

συγκρίνοντας το μείγμα που προκύπτει από τις εκτιμώμενες τιμές με το πραγματικό 

μείγμα.  

 

Υπάρχουν και μη παραμετρικές μέθοδοι ομαδοποίησης, με βάση την πυκνότητα 

μείγματος, όπως αυτή που περιγράφεται στην εργασία [61].  

 

Ομαδοποίηση Πλησιέστερου Γείτονα 
 

Εφόσον η εγγύτητα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαισθητική αναγνώριση των ομάδων, οι 

αποστάσεις του  πλησιέστερου γείτονα αποτελούν τη βάση των μεθόδων ομαδοποίησης 

της κατηγορίας αυτής. Στην εργασία [63] προτείνεται μια επαναληπτική διαδικασία στην 

οποία κάθε πρότυπο που δεν ανήκει σε μια ομάδα, ανατίθεται στην ομάδα στην οποία 

ανήκει ο πλησιέστερος γείτονάς του, όταν αυτή η απόσταση είναι κάτω από ένα 

προκαθορισμένο όριο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ανατεθούν όλα τα 

πρότυπα σε μια ομάδα ή να μη συμβαίνουν επιπλέον μετακινήσεις προτύπων ανάμεσα στις 

ομάδες. 
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Ασαφής Ομαδοποίηση 
 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι ομαδοποίησης παράγουν ομάδες στις οποίες κάθε πρότυπο 

ανήκει σε μια και μόνο ομάδα.. Επομένως, οι ομάδες στις μεθόδους αποκλειστικής 

ομαδοποίησης είναι μη επικαλυπτόμενες. Στην ασαφή ομαδοποίηση κάθε πρότυπο μπορεί 

να συσχετιστεί με οποιαδήποτε ομάδα σύμφωνα με μια συνάρτηση συμμετοχής [65]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.13. Ασαφείς Ομάδες. 
 
Ομαδοποίηση μέσω Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων 
 

Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυ (ΤΝΔ) [64] βασίζονται ως προς τη δομή και λειτουργία 

τους στα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στην 

κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση δεδομένων. Τα χαρακτηριστικά των ΤΝΔ που είναι 

σημαντικά στην ομαδοποίηση δεδομένων είναι: 

 

 Επεξεργάζονται αριθμητικά διανύσματα και επομένως τα πρότυπα θα πρέπει να 

περιέχουν ποσοτικά χαρακτηριστικά μόνο. 

 Είναι εκ φύσεως αρχιτεκτονική παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας. 

 Μπορούν να μάθουν να προσαρμόζουν τα βάρη της εσωτερικής τους διασύνδεσης. 

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να λειτουργήσουν ως κανονικοποιητές και επιλογείς 

χαρακτηριστικών με την κατάλληλη επιλογή των βαρών τους. 

 

Ομαδοποίηση Βάση Εξελικτικών Τεχνικών 
 
Οι Εξελικτικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούν εξελικτικούς τελεστές και ένα πληθυσμό 

λύσεων για την επιλογή της συνολικά βέλτιστης τμηματοποίησης των δεδομένων. Οι 
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υποψήφιες λύσεις κωδικοποιούνται με χρωμοσώματα. Οι πιο συνηθισμένοι εξελικτικοί 

τελεστές είναι: επιλογή, ανασυνδυασμός και μετάλλαξη. Κάθε τελεστής μετατρέπει ένα ή 

περισσότερα χρωμοσώματα εισόδου σε ένα ή περισσότερα χρωμοσώματα εξόδου. Μια 

συνάρτηση καταλληλότητας που εφαρμόζεται σε ένα χρωμόσωμα καθορίζει την 

πιθανότητά του να επιβιώσει στην επόμενη γενιά.  

 
 
3.5 Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ MAJORCLUST 
 

3.5.1 Γράφοι και Αναγνώριση Δομής Συστήματος 
 

Οι γράφοι χρησιμοποιούνται με επιτυχία εδώ και χρόνια στη μοντελοποίηση και 

αφαιρετική αναπαράσταση συστημάτων του πραγματικού κόσμου. Στην εργασία [39] 

παρουσιάζεται ένας σχετικά νέος αλγόριθμος ομαδοποίησης γράφων (MajorClust), με 

σκοπό την εξαγωγή της δομής τους. Βασίζεται στο γεγονός ότι όταν ένα σύστημα 

αναπαρίσταται με γράφο, ο γράφος περιέχει στοιχεία σχετικά με τη δομή του συστήματος. 

Ο αλγόριθμος βασίζεται σε ένα νέο μέγεθος της δομής του γράφου, το οποίο ορίζεται στην 

εργασία [39] και ονομάζεται «μερική συνδεσμικότητα με βάρη» Λ (weighted partial 

connectivity). Η μεγιστοποίηση του μεγέθους Λ οδηγεί στον προσδιορισμό της δομής του 

γράφου και επομένως του συστήματος. 

 

Ένας ορισμός της δομής ενός συστήματος είναι ο παρακάτω: 

«Η δομή ορίζει την οργάνωση των επιμέρους στοιχείων ενός συστήματος, καθώς αυτά 
διακατέχονται από τον γενικό χαρακτήρα του συνόλου». 
 

Η δομή αποτελεί ένα είδος μετά-πληροφορίας σχετικά με το σύστημα και μπορεί να έχει 

διάφορες μορφές. Συνήθως όμως η δομή ενός συστήματος αναπαρίσταται με ένα γράφο. 

Για παράδειγμα, στην Εικόνα 3.14 παρουσιάζεται η δομή ενός Web Site (το σύστημα), η 

αναπαράστασή των μερών του με τη μορφή γράφου G και δύο αφαιρετικές 

αναπαραστάσεις του, που μπορούν να θεωρηθούν ως η δομή του συστήματος. 

 

Για την παρακάτω αναπαράσταση, το σύστημα (το Web Site) αντιστοιχίζεται σε ένα 

γράφο G = <V, E>. Τα μέρη του συστήματος (Web Site) αποτελούν το σύνολο των 

κόμβων του γράφου V, οι σχέσεις μεταξύ των μερών αποτελούν το σύνολο των ακμών 
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(ενδεχομένως με βάρη) του γράφου E. Η δομή του συστήματος αναπαρίσταται από την 

κατανομή των κόμβων του G. 

 

 
Εικόνα 3.14. Γράφος Web Site και δύο αναπαραστάσεις της δομής του. 

 

Η κατανόηση της δομής ενός συστήματος βασίζεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

Αρθρωτός Χαρακτήρας : Το σύστημα μπορεί να αναλυθεί σε πολλά επιμέρους τμήματα ή 

διεργασίες, ώστε κάθε στοιχείο του συστήματος να ανήκει σε ένα και μόνο τμήμα ή 

διεργασία. Στην περίπτωση της ομαδοποίησης σελίδων ενός Web Site, κάθε σελίδα ανήκει 

σε μία και μόνο ομάδα. 

Συνδεσμικότητα : Τα μέρη ορίζονται εμμέσως, εκμεταλλευόμενοι τις θεωρητικές έννοιες 

συνδεσμικότητας των γράφων. Η συνδεσμικότητα μεταξύ των στοιχείων που ανήκουν 

στην ίδια ομάδα θεωρείται μεγαλύτερη αυτής μεταξύ των στοιχείων που ανήκουν σε 

διαφορετικές ομάδες. Αποτελεί βασική έννοια της ομαδοποίησης. Οι σελίδες που ανήκουν 

στην ίδια ομάδα σχετίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι με τις σελίδες άλλων ομάδων. 
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Δομική Σύμπτυξη : Η δομή του συστήματος είναι η δομική σύμπτυξη του γράφου G, όπου 

ένας μόνο κόμβος χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση όλων των κόμβων που ανήκουν 

στην ίδια ομάδα. Η δομική σύμπτυξη του γράφου ενός Web Site χρησιμοποιείται για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν, για παράδειγμα, τον έλεγχο εγκυρότητας 

ομαδοποίησης (κεφάλαιο 5.2.2). 

 

Ο περιγραφικός ορισμός της δομικής σύμπτυξης του G βασίζεται σε ένα νέο μέγεθος που 

ονομάζεται «μερική συνδεσμικότητα ακμών με βάρη» Λ (weighted partial connectivity) 

[39]. Το μέγεθος Λ ορίζεται για μια δομική σύμπτυξη του γράφου G και βασίζεται στην 

έννοια της συνδεσμικότητας κόμβου από τη θεωρία γράφων. 

 

Αν G = <V, E> είναι η αφαιρετική αναπαράσταση του συστήματος υπό εξέταση, C(G) = 

(C1, … , Cn) είναι η ανάλυση του G σε k υπό-γράφους Ci, αν i VC C =∈U  και  

. Οι παραγόμενοι υπό-γράφοι G(C,j j iCi C ≠ = ∅∩ i) ονομάζονται ομάδες (clusters). Το 

σύνολο Ec E⊆ αποτελείται από τις ακμές σύνδεσης μεταξύ των ομάδων. Η 

«συνδεσμικότητα ακμών» λ(G) (edge connectivity) ενός γράφου G δηλώνει τον ελάχιστο 

αριθμό ακμών που πρέπει να αφαιρεθούν ώστε ο G να γίνει μη συνδεδεμένος γράφος :  

 

( ) min{ ' : '  και ' , \ '  να μην είναι συνδεδεμένος γράφος}G E E E G V E Eλ = ⊂ =  
 
Ορισμός 1 (Λ)  
Έστω G είναι ένας γράφος και C = (C1, … , Cn) είναι μια ανάλυση του G. Η μερική 

συνδεσμικότητα με βάρη του C, Λ(C) ορίζεται ως εξής : 

Λ(C)=
1

k

i
Ci iλ

=
⋅∑ , όπου ( )Ci iλ λ≡  σημαίνει την συνδεσμικότητα κόμβων του G(Ci). 

 

 
Εικόνα 3.15. Ανάλυση γράφου και οι αντίστοιχες τιμές του Λ. 
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Ορισμός 2 (Δομή Συνδεσμικότητας – Connectivity Structure) 
Έστω G είναι ένας γράφος και C* μια ανάλυση του G που μεγιστοποιεί το Λ: 

 

Αν Λ(C*) ≡ Λ* = max{Λ(C) | όταν το C είναι μια ανάλυση του G } 
 

τότε η δομική σύμπτυξη Η = <C*(G), EC* > ονομάζεται δομή συνδεσμικότητας (ή πιο 

απλά δομή) του συστήματος που αναπαριστά ο γράφος G. 

 

Στην Εικόνα 3.16 είναι φανερό πως η μεγιστοποίηση του μεγέθους Λ σημαίνει και 

αναγνώριση της δομής του συστήματος. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του παραπάνω 

μεγέθους δομής είναι ο έμμεσος ορισμός του πλήθους των ομάδων. 

 

Δύο κανόνες ανάλυσης, που υπονοούνται στον ορισμό της δομής είναι οι παρακάτω:  

 

Αν για ένα γράφο G = <V, E> και μια ανάλυση (C1, … , Ck) ισχύει η ισχυρή συνθήκη 

διαίρεσης: 

λ(G) < min {λ1,…λk} 
 

τότε ο G μπορεί να αναλυθεί σε υπό-γράφους.  Να σημειωθεί ότι η συνθήκη αυτή πρέπει 

ισχύει για την ανάλυση και η εφαρμογή της μειώνει τη μέση τιμή των τυπικών αποκλίσεων 

των τιμών συνδεσμικότητας λi των ομάδων. Προφανώς, αυτό ο κανόνας διάσπασης 

ακολουθεί την ανθρώπινη αίσθηση κατά την αναγνώριση ομάδων σε ένα γράφο. 

 

Αν δεν ισχύει ο ισχυρός κανόνας διάσπασης για καμία ανάλυση C, το G θα διασπαστεί 

μόνο αν για κάποιο C ισχύει η συνθήκη |V|⋅λ(G) < Λ(C). Αυτή η ανισότητα αποτελεί μια 

αναγκαία συνθήκη για ανάλυση – είναι ισοδύναμη με την ακόλουθη ειδική περίπτωση 

ορισμού δομής: max{Λ({V}), Λ(C)} = Λ(C), επειδή Λ({V}) ≡ |V|⋅ λ(G). 
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Εικόνα 3.16. Παραδείγματα ανάλυσης γράφου σύμφωνα με τον ορισμό της δομής 

Η μερική συνδεσμικότητα με βάρη Λ μπορεί να γίνει ανεξάρτητη από το μέγεθος του 

γράφου, διαιρώντας με το πλήθος των κόμβων του γράφου |V|. Η κανονικοποιημένη τιμή 

του Λ δίνεται από τον τύπο: 

Λ⋅≡Λ
||

1
V

 

 

3.5.2 MajorClust 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά ο αλγόριθμος MajorClust, ο οποίος, 

σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των αλγορίθμων ομαδοποίησης, είναι: 

 

 Αλγοριθμικός 

 Ιεραρχικός 

 Συσσωρευτικός 

 Στοχαστικός 

 Αποκλειστικός 

 

Βασίζεται στη μεγιστοποίηση του μεγέθους Λ, που ορίζεται παραπάνω. Βασικό 

χαρακτηριστικό του αλγόριθμου είναι η υλοποίηση μιας τοπικής ευριστικής αναζήτησης 

για τον προσδιορισμό της ομάδας που θα αντιστοιχηθεί κάθε κόμβος του γράφου. Ένα από 

τα σημαντικότερα μειονεκτήματα του MajorClust, που οφείλεται στην τοπικότητα της 

αναζήτησης του γράφου, είναι ότι δεν είναι βέλτιστος. Μεγάλο του πλεονέκτημα όμως 

είναι η ταχύτητα εκτέλεσης, σε σχέση κυρίως με αντίστοιχους αλγόριθμους ομαδοποίησης, 

διευρύνοντας την κλάση των προβλημάτων στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί.  
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Αρχικά ο MajorClust αναθέτει κάθε κόμβο του γράφου σε ξεχωριστή ομάδα. Κατά τα 

βήματα της ομαδοποίησης, κάθε κόμβος αντιστοιχίζεται στην ίδια ομάδα με αυτή που 

ανήκει η πλειοψηφία των γειτόνων του. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις 

ανάθεσης, επιλέγεται μία από αυτές τυχαία. Ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται όταν δεν 

παρατηρηθούν νέες αλλαγές στην κατανομή των κόμβων στις ομάδες. Στην Εικόνα 3.17 

(αριστερά) παρουσιάζεται η βέβαιη περίπτωση, όπου οι περισσότεροι γείτονες του 

κεντρικού κόμβου ανήκουν στην αριστερή ομάδα. Στην αβέβαιη περίπτωση (δεξιά), ο 

κεντρικός κόμβος μπορεί να ανήκει σε μια από τις δύο ομάδες, η επιλογή μιας από αυτές 

γίνεται τυχαία. 

 
Εικόνα 3.17. Η  βέβαιη (αριστερά) και η αβέβαιη (δεξιά) περίπτωση ομαδοποίησης. 

 
Ακολουθεί η τυποποιημένη μορφή του αλγόριθμου MajorClust σε ψευδογλώσσα, όπως 

αυτή αναφέρεται στην εργασία [39]. Ο αλγόριθμος παίρνει ως είσοδο έναν γράφο G = <V, 

E> και παράγει μια συνάρτηση c : V → N, η οποία αναθέτει έναν αριθμό ομάδας σε κάθε 

κόμβο. 

 

(1) p=0, t=false
(2) V do p=p+1, c(v) = p end
(3) while t=true do
(4)      t=true
(5)      V do
(6)           c*=i if |{u:{u,v} E c(u)=i}| is max
(7)           if c(v) c* then c(u)=c*, t=false
(8)     

v

v

∀ ∈

∀ ∈
∈ ∧

≠
 end

(9) end

 

Πίνακας 3.1. Ο αλγόριθμος MajorClust. 
 

Η πολυπλοκότητα εκτέλεσης του MajorClust είναι ( )maxE C⋅Θ , όπου , που 

δηλώνει μία μέγιστη ομάδα. Στο βρόγχο while (γραμμές 3-8), κάθε ακμή του G εξετάζεται 

δύο φορές. Σε κάθε πέρασμα, μια ομάδα μεγαλώνει κατά ένα κόμβο τουλάχιστο. Αν 

max VC ⊆
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κανένας κόμβος δεν αλλάξει ομάδα, τότε ο αλγόριθμος τερματίζεται. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η παραπάνω εκτίμηση αγνοεί «παθολογικές» καταστάσεις, στις οποίες ο 

αλγόριθμος «ταλαντεύεται» μεταξύ δύο ή περισσότερων καταστάσεις των ομάδων. Μια 

τέτοιου είδους περίπτωση δεν αποτελεί πρόβλημα ομαδοποίησης ή εκτέλεσης, καθώς 

μπορεί να ανιχνευθεί. Όλοι οι κόμβοι είναι είτε σε σταθερή κατάσταση είτε 

αμφιταλαντεύονται μεταξύ ορισμένων ομάδων. 

 

Το πιο ισχυρό χαρακτηριστικό του αλγόριθμου, ο περιορισμός της αναζήτησης κόμβων σε 

τοπικό επίπεδο, έχει ως αποτέλεσμα την εύρεση μη βέλτιστων λύσεων. Σε κάθε βήμα, 

μόνο οι γείτονες ενός κόμβου εξετάζονται, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την 

πολυπλοκότητα και την ταχύτητα εκτέλεσής του. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι 

αγνοούνται χαρακτηριστικά του συνόλου του γράφου έχει ως αποτέλεσμα ότι δεν εγγυάται 

την εύρεση βέλτιστης λύσης (Εικόνα 3.18). 

 

 
Εικόνα 3.18. Η τοπικότητα του MajorClust οδηγεί και σε μη βέλτιστες τιμές του Λ. 

 

Στην Εικόνα 3.18, η βέλτιστη λύση για το παράδειγμα στα αριστερά είναι μία ομάδα, που 

ταυτίζεται με τη λύση που προτείνει ο MajorClust. Στο παράδειγμα στα δεξιά, η λύση  με 

τις δύο ομάδες είναι η βέλτιστη, αλλά λόγω της τοπικότητας στην εξέταση των κόμβων, 

προτείνει μόνο μία ομάδα. 

 

3.5.3 Επεκτάσεις στον MajorClust 
 

Προφανής επέκταση στον αλγόριθμο MajorClust είναι η εισαγωγή βαρών στις ακμές του 

γράφου. Στην περίπτωση αυτή ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί τόσο στοιχεία της δομής του 

γράφου (συνδεσμικότητα ακμών) όσο και τα βάρη των ακμών κατά τη διαδικασία 

ομαδοποίησης. Τα βάρη ew μοντελοποιούν τη σημαντικότητα κάθε ακμής (e). 

Προαπαιτούμενο για αυτό είναι η γενίκευση του Λ(C) εισάγοντας την έννοια της 

«συνδεσμικότητας ακμών με βάρη» λ  (weighted edge connectivity) ενός γράφου : 
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( )Gλ  = min{ και 
'

: '
e E

ew E E
∈

⊂∑ '\,' EEVG =  δεν είναι συνδεδεμένος},  

 

όπου ew το βάρος της ακμής e. 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο ο αλγόριθμος MajorClust μετατρέπεται, ώστε να λαμβάνει υπ’ όψη 

τα βάρη των ακμών του γράφου. Κάθε κόμβος αντιστοιχίζεται στην ομάδα που ανήκει η 

πλειοψηφία των γειτόνων του, σύμφωνα με τα βάρη των αντίστοιχων ακμών. Η 

σημαντικότητα κάθε γειτονικού κόμβου εξαρτάται από το βάρος της ακμής που τον 

συνδέει με τον κόμβο υπό εξέταση. 

 

3.6 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

3.6.1 Έλεγχος Εγκυρότητας Ομαδοποίησης  
 

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην ανάλυση ομαδοποίησης είναι η αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων με σκοπό τον εντοπισμό της ομαδοποίησης που ταιριάζει περισσότερο στα 

δεδομένα. Σκοπός των μεθόδων ομαδοποίησης είναι ο εντοπισμός των σημαντικών 

ομάδων που περιέχονται στο σύνολο των δεδομένων. Ένα πρόβλημα που εμφανίζεται 

συχνά είναι ο προσδιορισμός του βέλτιστου πλήθους ομάδων για συγκεκριμένα δεδομένα. 

 

Στον πειραματικό έλεγχο εγκυρότητας των περισσότερων αλγόριθμων ομαδοποίησης 

χρησιμοποιούνται δισδιάστατα σύνολα δεδομένα, ώστε η εγκυρότητα να εξεταστεί μέσω 

της οπτικοποίησης των ομάδων. Στην περίπτωση όμως των πολυδιάστατων συνόλων 

δεδομένων η οπτικοποίηση είναι σχεδόν αδύνατη και επιπλέον έχει τα μειονεκτήματα των 

υποκειμενικών συμπερασμάτων από τον άνθρωπο και της φύσης των αλγόριθμων 

ομαδοποίησης, οι οποίοι επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά των δεδομένων (γεωμετρία 

και κατανομή πυκνότητας) και τις παραμέτρους των αλγορίθμων. 

 

Τα παραπάνω προβλήματα επιβάλουν την εφαρμογή πιο αντικειμενικών μεθόδων 

εγκυρότητας ομαδοποίησης οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες τόσο στα δεδομένα όσο 

και στον αλγόριθμο ομαδοποίησης. Δυστυχώς, δεν υπάρχει μέθοδος εγκυρότητας 

ομαδοποίησης που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις και απαιτείται η επιλογή της 

καταλληλότερης.  
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3.6.2 Βασικές Έννοιες της Εγκυρότητας Ομαδοποίησης 
 

Υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις στον έλεγχο εγκυρότητας ομαδοποίησης [66]. Η πρώτη 

βασίζεται σε εξωτερικά κριτήρια (external criteria) και υπονοεί ότι τα αποτελέσματα 

αποτιμώνται με βάση μια προκαθορισμένη δομή που επιβάλλεται στο σύνολο των 

δεδομένων και αντικατοπτρίζει τη διαίσθηση του αναλυτή για την ομαδοποίηση που 

περιέχεται στα δεδομένα. Βασικός στόχος είναι ο έλεγχος για το αν τα δεδομένα είναι 

δομημένα ή τυχαία σημεία. Η δεύτερη προσέγγιση βασίζεται σε εσωτερικά κριτήρια 

(internal criteria) και επιτυγχάνει τον έλεγχο εγκυρότητας των ομάδων υπολογίζοντας 

μετρικές από τα ίδια τα δεδομένα. (π.χ. πίνακας εγγύτητας). Υπάρχουν δύο περιπτώσεις 

στις οποίες εφαρμόζονται τα εσωτερικά κριτήρια: α) ιεράρχηση ομαδοποιήσεων και β) 

απλές ομαδοποιήσεις. Η τρίτη προσέγγιση βασίζεται σε σχετικά κριτήρια (relative criteria) 

και στην οποία η αξιολόγηση μιας ομαδοποίησης γίνεται συγκρίνοντάς τη με μια άλλη 

ομαδοποίηση που προκύπτει από τον ίδιο αλγόριθμο, αλλά με διαφορετικές τιμές 

παραμέτρων.  

 

Στην [66] προτείνονται δύο κριτήρια για την αξιολόγηση και επιλογή της βέλτιστης 

ομαδοποίησης: 

 

1. Πυκνότητα (Compactness): Τα μέλη κάθε ομάδας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό 

πλησιέστερα μεταξύ τους. Ένα συνηθισμένο μέτρο είναι η διασπορά, η οποία θα πρέπει να 

ελαχιστοποιείται.  

 

2. Διαχωρισμός (Separation): Οι ομάδες θα πρέπει να είναι απομακρυσμένες μεταξύ τους. 

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι υπολογισμού της απόστασης μεταξύ ομάδων που 

χρησιμοποιούνται συνήθως: 

 

 Απλή Σύνδεση (Single Linkage): Μετράται η απόσταση μεταξύ των πλησιέστερων 

μελών των ομάδων. 

 Πλήρης Σύνδεση (Complete Linkage): Μετράται η απόσταση των πιο 

απομακρυσμένων μελών των ομάδων.  

 Μέση Σύνδεση (Average Linkage): Μετράται η απόσταση ανάμεσα στα κέντρα των 

ομάδων (centroids). Στην περίπτωση που τα πρότυπα αναπαρίστανται από 

διανύσματα τιμών το κέντρο μιας ομάδας ονομάζεται το μέσο διάνυσμα. Στην 
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περίπτωση της ομαδοποίησης γράφων, κόμβος κέντρο του υπογράφου ορίζεται ο 

κόμβος με την ελάχιστη μέση απόσταση από τους υπόλοιπους κόμβους της 

ομάδας. 

 

Οι δύο πρώτες προσεγγίσεις χρησιμοποιούν στατιστικούς ελέγχους και βασίζονται στον 

υπολογισμό του βαθμού κατά τον οποίο επαληθεύουν μια εκ των προτέρων 

προσδιορισμένη ομαδοποίηση. Το σημαντικότερο μειονέκτημά τους είναι το μεγάλο 

υπολογιστικό κόστος. Η τρίτη προσέγγιση εντοπίζει την καλύτερη ομαδοποίηση που 

μπορεί να προκύψει από έναν αλγόριθμο υπό συγκεκριμένες υποθέσεις και παραμέτρους. 

 

3.6.3 Εγκυρότητας Ομαδοποίησης και Χρησιμότητα Ομαδοποίησης 
 

Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αλγόριθμων ομαδοποίησης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση δεδομένων διαφόρων τύπων και προελεύσεων. Όμως, 

διαφορετικοί αλγόριθμοι τείνουν να παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, 

ακόμη και ο ίδιος αλγόριθμος μπορεί να παράγει διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με 

τις αρχικές παραμέτρους. Αυτός είναι ο λόγος που καθιστά τον έλεγχο εγκυρότητας τόσο 

απαραίτητο. 

 

Οι περισσότεροι αλγόριθμοι αποτιμούν την ποιότητα μιας ομαδοποίησης με βάση 

ορισμένες δομικές ιδιότητες των ομάδων, οι οποίες όταν είναι καλά ανεπτυγμένες, τότε το 

αποτέλεσμα θεωρείται ενδιαφέρον για τον αναλυτή. Αν οι δομικές ιδιότητες δεν είναι 

καλά ανεπτυγμένες, τότε δεν θεωρούνται ενδιαφέρουσες για τον αναλυτή. Λόγω της  

μεγάλης εστίασης στα δομικά χαρακτηριστικά, οι μετρικές αυτές ονομάζονται 

αντικειμενικές. Το μεγάλο πλεονέκτημά τους έγκειται στην ανεξαρτησία των 

αποτελεσμάτων του ελέγχου εγκυρότητας από τον αλγόριθμο ομαδοποίησης, επιτρέποντας 

τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών προσεγγίσεων.   

 

Το μειονέκτημα των αντικειμενικών μετρικών είναι ότι δεν εγγυώνται ότι μια 

ομαδοποίηση θα είναι ενδιαφέρουσα για τον αναλυτή, ακόμη και όταν τα συμπεράσματα 

για τα δομικά χαρακτηριστικά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία 

συσχέτιση ανάμεσα στις αντικειμενικές ανάγκες και τις ανάγκες του αναλυτή ή του 

χρήστη. Οι μετρικές που σχετίζονται με τις πληροφοριακές ανάγκες του αναλυτή 

ονομάζονται υποκειμενικές [40]. 
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3.6.4 Μέθοδοι Ελέγχου Εγκυρότητας Ομαδοποίησης 
 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα οικογενειών μεθόδων ελέγχου εγκυρότητας. Οι 

μέθοδοι κάθε οικογένειας βασίζονται σε κάποιο χαρακτηριστικό, για να αξιολογήσουν την 

ομαδοποίηση του συνόλου των δεδομένων. Η μέθοδος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ακολουθούν δύο 

πίνακες με μεθόδους ελέγχου εγκυρότητας. Στον Πίνακα 3.2 αναφέρονται οι βασικότερες 

μέθοδοι ελέγχου εγκυρότητας ομαδοποίησης, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στην 

εργασία [40].  Επίσης, αναφέρεται και η μέθοδος Λ-Measure, η οποία βασίζεται στην ίδια 

φιλοσοφία με τον αλγόριθμο ομαδοποίησης που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία αυτή 

(αλγόριθμος MajorClust). Στον Πίνακα 3.3 αναφέρονται μόνο ορισμένες από τις πιο 

γνωστές μεθόδους από κάθε προσέγγιση, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων [67].  

 

Μέθοδος Κατηγορία Βέλτιστη 
Ομαδοποίηση 

Βασικά Στοιχεία 
Ανάλυσης 

Χαρακτηριστικά 
Μειονεκτήματα 

Χαρακτηριστικά
Πλεονεκτήματα 

F-Measure Εξωτερικά 
κριτήρια 

Μεγιστοποίηση 
(μεγ. τιμή 1) 

 Σύγκριση με 
ορθή και 
προκαθορισμένη 
ομαδοποίηση 

 Σχεδόν 
αδύνατη η εκ των 
προτέρων γνώση 
ορθής 
ομαδοποίησης. 

 Αξιόπιστα 
αποτελέσματα 

 Μεγάλο 
κόστος 
υπολογισμού 

Dunn 
Measure 

Εσωτερικά 
Κριτήρια 

Μεγιστοποίηση 
τιμής. 

 Διάμετρος και 
αποστάσεις 
ομάδων. 

 Ευαισθησία 
στο θόρυβο. 

 Ευκολία 
υπολογισμού 

Dunn 
Measure 
(Bezdek) 

Εσωτερικά 
Κριτήρια 

Μεγιστοποίηση 
τιμής. 

 Διάμετρος και 
αποστάσεις 
ομάδων. 

 Αποδεκτά 
αποτελέσματα 
μόνο για 
σφαιρικές και 
διακριτές ομάδες 

 Αξιόπιστα 
πειραματικά 
αποτελέσματα 
για δεδομένα 
διαφορετικών 
προελεύσεων. 

Davies-
Bouldin 

Εσωτερικά 
Κριτήρια 

Ελαχιστοποίηση 
Τιμής 

 Διασπορά και 
αποστάσεις 
ομάδων 

 Αποδεκτά 
αποτελέσματα 
μόνο για 
σφαιρικές και 
διακριτές ομάδες 

 Καλύτερα 
αποτελέσματα 
από τις 
προσεγγίσεις της 
οικογένειας 
Dunn. 

Λ-Measure Εσωτερικά 
Κριτήρια 

Μεγιστοποίηση 
Τιμής 

 Γράφος 
ομοιότητας 
προτύπων 

 Κατανομή 
πυκνότητας 
ακμών γράφου 

– 
 Μεγάλο 

κόστος 
υπολογισμού 

Πίνακας 3.2. Παρουσίαση σημαντικότερων μεθόδων ελέγχου εγκυρότητας. 
 
 

 

Μέθοδος Βασικό Στοιχεία Ανάλυσης Κατηγορία 
Cp και Cp* Graph Compactness 
Dunn’s Index 
Davies Bouldin Index Clusters Diameter & Distance 

Internal Criteria 
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MinMaxCut 
Graph Conductance 
Graph Coverage 

Inter & Intra Cluster Edges 

Clustering Performance 
MQ & MQ* (Modularization Quality) Number of Nodes & Links 

Silhouette Index 
GS* Nodes Neighborhood 

Naïve 
Scaled Coverage measures 

Jaccard Coefficient 
Folkes & Mallows Index 
Rand Statistics 
Hubert & Arabie’s Statistic 

Co-Clusteredness 

Partition Coefficient 
Entropy of Clustering Probability Measures 

External Criteria 

Πίνακας 3.3. Αναφορά μεθόδων ελέγχου εγκυρότητας ανά κατηγορία προσέγγισης. 
Ακολουθεί η παρουσίαση των μεθόδων ελέγχου εγκυρότητας ομαδοποίησης που έχουν 

υλοποιηθεί στην εργασίας αυτή [40]. 

 

3.6.5 Davies-Bouldin Index 
 

Οι Davies και Bouldin πρότειναν τη μέθοδο ελέγχου εγκυρότητας που είναι γνωστή ως 

DB-Index [68] και εκφράζεται από το λόγο του αθροίσματος της διασποράς σε κάθε 

ομάδα προς το διαχωρισμό μεταξύ των ομάδων. Η DB-Index είναι μια πολύ συνηθισμένη 

και κοινώς αποδεκτή μέθοδος ελέγχου εγκυρότητας, παρά τα μειονεκτήματά της. 

 

Ορισμός DB 
Αν C = {C1, … , Ck} είναι μια ομαδοποίηση του συνόλου προτύπων Χ, τότε: 

 

1

1DB-Index
k

i
i

R
k =

= ∑  

(maxiR = )ijR  όπου j=1...n, i≠j  και 
( ) ( )( )
( ),
i j

ij
i j

s C s C
R

C Cδ
+

=  

 
όπου το s : C→R μετρά τη διασπορά στο εσωτερικό μιας ομάδας και το 
δ : C x C→R μετρά την απόσταση μεταξύ των ομάδων 
 
Αν ci είναι το κεντρικό πρότυπο (centroid) της ομάδας i, τυπικές μετρικές της διασποράς s 
και της απόστασης ομάδων δ είναι οι εξής: 
 

( ) 1
i

i i
x Ci

s C x
C ∈

c= −∑  
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ij i jc cδ = −  
Με δεδομένο το γεγονός ότι μικρή διασπορά και μεγάλη απόσταση μεταξύ ομάδων οδηγεί 

σε μικρές τιμές του Rij, κατά την εφαρμογή της μετρικής εγκυρότητας DΒ-Index 

επιδιώκεται ελαχιστοποίηση της τιμής της. 

 

3.6.6 Λ-Measure 
 

Μια συλλογή εγγράφων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα γράφο με βάρη G = <V,E,ew> με 

σύνολο κόμβων V, σύνολο ακμών E και συνάρτηση βάρους ακμών ew : E → [0,1], όπου 

το V αντιπροσωπεύει τα έγγραφα και το ew την εγγύτητα ή ομοιότητα των γειτονικών 

εγγράφων. Η μετρική Λ υπολογίζει τη μερική συνδεσμικότητα με βάρη (weighted partial 

connectivity), ο ορισμός της οποίας έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 3.4. 

 

( ) ∑
=

⋅=Λ
k

i
iiCC

1
λ  

 

Στη μέθοδο αυτή επιδιώκεται μεγιστοποίηση της τιμής του Λ. 

 

Στη μετρική Λ βασίζεται ο αλγόριθμος Majorclust που χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή 

για τον εντοπισμό των ομάδων σελίδων και έχει προταθεί από τους ίδιους συγγραφείς που 

πρότειναν και τον Majorclust. Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί σχετικά αξιόπιστη μέθοδος 

ελέγχου των αποτελεσμάτων της ομαδοποίησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΕΛΙΔΩΝ & ΧΡΗΣΤΩΝ WEB SITE 
 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στην εργασία αυτή προτείνεται μια μεθοδολογία για την ομαδοποίηση των σελίδων και 

των χρηστών ενός Web Site με βάση τα Web Logs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4.1. Διάγραμμα προτεινόμενης διαδικασίας Web Usage Mining 

Web Logs Data 
Cleaning 

Initial Users 
& Sessions

Users & 
Sessions 

Web Site 
Graph 

Weighted 
Web Site 

Graph 

Users 
Groups 

Users 
Profiles 

Web Pages 
Clusters 

Users & Session 
Identification 

Data 
reduction 

Edges Weights
 Binary 
 Users Traverses 
 Links Traverses 
 Bibliographic Coupling 
 Co-citation Coupling 
 Co-occurrence Freq. 

Vertices Weights
 Binary 
 View Time 
 Hits Count 
 RIC 
 ROC 

Pageviews Weights 
 Binary 
 TF.IDF 
 View Time 
 Linear Order 

Majorclust 

RESULT PROCESSING 

OUTPUT INPUT 

Web Pages 
Significance

Pre-Processing 

Web-Page Clustering 

Users Clustering 
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Στην Εικόνα 4.1 παρουσιάζονται τα στάδια επεξεργασίας και ανάλυσης, καθώς και οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται 

αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο έχουν συνδυαστεί τα επιστημονικά αντικείμενα που 

αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια όπως, ο γράφος του Web, οι μετρικές του Web, 

η ομαδοποίηση δεδομένων και ο αλγόριθμος MajorClust. 

 

Το τμήμα του διαγράμματος που περικλείεται από το μπλε πλαίσιο αναφέρεται στην προ-

επεξεργασία των Web Logs, η οποία περιλαμβάνει την εκκαθάριση των δεδομένων και 

την αναγνώριση των χρηστών και συνόδων (Initial Users & Sessions), όπως αναφέρεται 

στα κεφάλαια 4.2, 4.3 και 4.4. Αποτέλεσμα του σταδίου αυτού είναι το τελικό σύνολο των 

χρηστών και συνόδων (πλαίσιο Users & Sessions) που θα χρησιμοποιηθούν στα επόμενα 

στάδια. 

 

Το πράσινο πλαίσιο περικλείει τα βήματα που ακολουθούνται για την ομαδοποίηση των 

σελίδων. Από το σύνολο των συνόδων και χρηστών προκύπτει ο γράφος του Web Site. 

Από τον γράφο, τις συνόδους και εφαρμόζοντας τις μεθόδους που αναφέρονται στο 

πλαίσιο «Edges Weights» (κεφάλαιο 4.8) προκύπτουν τα βάρη των ακμών του γράφου. 

Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του γράφου του Web Site καθώς έχουν 

προσδιοριστεί οι κόμβοι και τα βάρη των ακμών του. Από την εφαρμογή του αλγόριθμου 

Majorclust στον γράφο του Web Site προκύπτει η ομαδοποίηση των σελίδων του (Web 

Pages Clusters), που θα χρησιμοποιηθεί στην ομαδοποίηση των χρηστών (κεφάλαιο 4.10).  

 

Τέλος, από το κόκκινο πλαίσιο περικλείονται τα στάδια της ομαδοποίησης χρηστών. 

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των χρηστών και συνόδων, που παράγονται από το στάδιο 

της προ-επεξεργασίας, παράγονται τα προφίλ των χρηστών (πλαίσιο Users Profiles) του 

Web Site με βάση τις μετρικές του πλαισίου «Pageviews Weights» (κεφάλαιο 4.9). Επίσης, 

από το ίδιο σύνολο συνόδων και χρηστών προσδιορίζεται η σπουδαιότητα των σελίδων 

(πλαίσιο Web Pages Significance) του γράφου με εφαρμόζοντας τις μετρικές που 

αναφέρονται στο πλαίσιο «Vertices Weights». Από τον συνδυασμό των προφίλ των 

χρηστών, της σπουδαιότητας των σελίδων και την ομαδοποίηση των σελίδων υπολογίζεται 

η ομαδοποίηση των χρηστών (Users Groups) (κεφάλαιο 4.11).  
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Όλες οι μέθοδοι και μετρικές που αναφέρονται στο διάγραμμα της Εικόνας 4.1 έχουν 

υλοποιηθεί και μελετηθεί στην εργασία αυτή. Στο κεφάλαιο αυτό ακολουθεί η λεπτομερής 

παρουσίασή τους ενώ στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα. 

 

 

4.2 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

4.2.1 Αρχεία Καταγραφής Πρόσβασης 
 
Βασική πηγή δεδομένων στην εργασία αυτή αποτελούν τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης 

από τον εξυπηρετητή Web του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα οποία αναφέρονται στο χρονικό 

διάστημα από τις 3 Ιανουαρίου 2003 μέχρι τις 12 Μαρτίου 2003 (περίπου 2.000.000 

εγγραφές). Ο εξυπηρετητής Web που χρησιμοποιείται είναι ο Apache.  

 

Τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης είναι σε CLF μορφή και όπως αναφέρεται και στο 

Κεφάλαιο 2, περιλαμβάνουν τα εξής πεδία (Πίνακας 1) :  

 
host/ip rfcname logname [DD/MMM/YYYY:HH:MM:SS -0000] … 

… "METHOD /PATH HTTP/Χ.Χ" code bytes 
 
 
 

Remote IP Address/Host Name 212.80.166.82 
Remote Login Name - 
Remote User - 
Timestamp [3/Jan/2003:10:27:42 +0200] 
HTTP Method GET /~setn02/389.pdf http /1.1 
Status Code 200 
Bytes Sent 365647 

Πίνακας 4.1. Περιγραφή πεδίων αρχείου καταγραφής πρόσβασης. 
 
Λόγω του τύπου των αρχείων καταγραφής πρόσβασης, δεν είναι διαθέσιμες χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα από την οποία προέρχεται κάθε αίτημα (referer), το 

λειτουργικό σύστημα και τον τύπο του browser του χρήση. Επίσης, δεν έχει ενεργοποιηθεί 

στον εξυπηρετητή Web το χαρακτηριστικό της αντιστοίχησης ονόματος υπολογιστή 

(DNS) και IP διεύθυνσης με αποτέλεσμα σε όλες τις εγγραφές να εμφανίζεται η 

απομακρυσμένη IP διεύθυνση, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τη διαδικασία που θα 

αναλυθεί παρακάτω σημαντικά. 
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4.2.2 Επιλογή Εγγραφών Web Logs 
 

Το πρώτο στάδιο της επεξεργασίας των δεδομένων περιλαμβάνει την αφαίρεση στοιχείων 

από το αρχείο καταγραφής πρόσβασης που δεν συμβάλουν στη σκιαγράφηση της 

συμπεριφοράς των χρηστών του Web Site. Τέτοιου είδους στοιχεία αποτελούν καταγραφές 

πρόσβασης σε εικόνες, αρχεία ήχου κτλ, για τα οποία ο χρήστης δεν έχει κάνει ρητές 

αιτήσεις πρόσβασης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι προσβάσεις σε σελίδες που 

περιλαμβάνουν πλαίσια (frames). Η περίπτωση αυτή είναι πολύ δύσκολο να διακριθεί και 

για τον λόγο αυτό γίνονται αποδεκτά όλα τα αρχεία HTML. Επίσης, άλλα στοιχεία που 

είναι περιττά για την εργασία αυτή είναι οι καταγραφές πρόσβασης στις οποίες οι 

αποκρίσεις του εξυπηρετητή Web που υποδηλώνουν κάποιο σφάλμα. 

 

Για την γενικότερη αντιμετώπιση του θέματος και για λόγους ευελιξίας κατά τη διάρκεια 

των πειραμάτων, η εφαρμογή χρησιμοποιεί ένα αρχείο ρυθμίσεων στο οποίο 

περιγράφονται οι γραμμές του αρχείου καταγραφής πρόσβασης οι οποίες θα γίνουν 

αποδεκτές ή θα απορριφθούν στο στάδιο της προεπεξεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, τα 

περιεχόμενα του αρχείου παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 

 

File=-[default.ida] 

FileName=+[.*] 

FileExtention=+[gif|jpg|jpeg|swf|css|class|png] 

DirectoryPath=-[/cgi-bin/|/cgi/] 

Method=+[get] 

StatusCode=+[200|304] 

IP=-[155.207.13.130|155.207.69.89|4.41.60.197|195.120.192.6] 

Bytes=+[>0] 

Πίνακας 4.2. Περιεχόμενα αρχείου ρυθμίσεων για την εκκαθάριση των Web Logs. 
 

Κάθε γραμμή του παραπάνω πίνακα αναφέρεται και σε ένα πεδίο του αρχείου καταγραφής 

πρόσβασης.  Η σύνταξη είναι η εξής: 

 
[ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ] = [+|-] ˝[˝ [>|<|=] [RE] ˝]˝ 

 
Τα σύμβολα «+» και «-» δηλώνουν αν η γραμμή, που ικανοποιεί τα κριτήρια της 

κανονικής έκφρασης που ακολουθεί, θα γίνει αποδεκτή ή θα απορριφθεί αντίστοιχα. Τα 

«>», «<» και «=» (χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση αριθμητικών πεδίων) 

καθορίζουν αν το αντίστοιχο αριθμητικό πεδίο θα έχει τιμή σύμφωνη με τη μαθηματική 
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έκφραση που ακολουθεί. Τέλος, το τμήμα «RE» καθορίζει την Κανονική Έκφραση 

(Regular Expression) σύμφωνα με την οποία θα επιλεγεί κάθε γραμμή. Οι κανονικές 

εκφράσεις που χρησιμοποιούνται ακολουθούν τη μορφή που χρησιμοποιεί η Java. Στον 

Πίνακα 4.3. περιγράφεται η λειτουργία κάθε γραμμής του Πίνακα 4.2. 

 

File = -[default.ida] Απόρριψη των εγγραφών με όνομα αρχείου default.ida. Η 
πρόσβαση στο αρχείο αυτό χαρακτηρίζει τη δράση του 
ιού nimda και τον παραλλαγών του και δεν είναι δυνατό 
να οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα. 

FileName = +[.*] Αποδοχή όλων των ονομάτων αρχείων, ανεξάρτητα από 
τη διαδρομή. 

FileExtention = -[gif|jpg|jpeg|swf|class|css| png] Απόρριψη αρχείων με τις συγκεκριμένες προεκτάσεις, οι 
οποίες συνδέονται με αρχεία εικόνων. 

DirectoryPath = -[/cgi-bin/|/cgi/] Απόρριψη των διαδρομών με τα συγκεκριμένα τμήματα. 
Ύστερα από μελέτη των Web Logs, παρατηρήθηκε ότι οι 
κατάλογοι αυτοί περιείχαν σενάρια για την αποστολή e-
mail και μόνο και επομένως δεν αποτελούν σημαντικό 
στοιχεία για την εργασία αυτή.  

Method = +[get] Αποδοχή μόνο της μεθόδου get. Η μέθοδος post 
χρησιμοποιείται από σενάρια αποστολής e-mail (ομοίως 
με το πεδίο DirectoryPath). 

StatusCode = +[200|304] Αποδοχή κωδικών απόκρισης εξυπηρετητή 200 και 304. 
Ο κωδικός 200 αναφέρεται στην ορθή εξυπηρέτηση του 
αιτήματος ενώ ο κωδικός 304 σε ανακατεύθυνση 
(redirect) του χρήστη σε άλλη διεύθυνση. Όλοι οι 
υπόλοιποι κωδικοί απόκρισης που παρατηρήθηκαν 
υποδήλωναν κάποιο σφάλμα στην εξυπηρέτηση των 
αιτημάτων. 

IP = -[155.207.13.130|155.207.69.89| 
           4.41.60.197|195.120.192.6] 

Απόρριψη των συγκεκριμένων IP διευθύνσεων λόγω μη 
κανονικής παραγωγής αιτημάτων προς τον εξυπηρετητή 
(μεγάλος αριθμός αιτημάτων με πολύ μεγάλο ρυθμό). 

Bytes = +[>0] Αποδοχή όλων των αρχείων ανεξαρτήτου μεγέθους. 

Πίνακας 4.3. Επεξήγηση αρχείου ρυθμίσεων για το φιλτράρισμα των Web Logs. 
 

Τα κριτήρια του Πίνακα 4.3 προέκυψαν από τη σχολαστική μελέτη των Web Logs και 

στοχεύουν στην απομάκρυνση των εγγραφών που δεν περιγράφουν την τυπική 

δραστηριότητα ενός επισκέπτη. 

 

Επιπλέον, έχει αφαιρεθεί σημαντικός αριθμός εγγραφών που οφείλονται στη 

δραστηριότητα των μηχανών αναζήτησης και των Web Crawlers. Οι πράκτορες μιας 

μηχανής αναζήτησης, πριν ξεκινήσουν την εξέταση ενός Web Site ελέγχουν για την 

ύπαρξη του αρχείου «robots.txt», το οποίο περιγράφει ποιοι κατάλογοι του Web Site 
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μπορούν να εξεταστούν προκειμένου να ενημερωθεί η βάση δεδομένων της μηχανής 

αναζήτησης. Οι εγγραφές αυτές προφανώς δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στην ανάλυση, 

γιατί δεν περιγράφουν ανθρώπινη δραστηριότητα.  Στην περίπτωση που εξετάζεται δεν 

υπάρχει το αρχείο «robots.txt» και συνεπώς, οι μηχανές αναζήτησης έχουν το δικαίωμα να 

διατρέξουν ολόκληρο το Web Site. 

 

Για την απομάκρυνση αυτών των καταγραφών πρόσβασης, αρχικά ελέγχεται ποιες IP 

διευθύνσεις έχουν καταγραφεί να ζητούν πρόσβαση στο αρχείο «robots.txt» και στη 

συνέχεια απομακρύνονται όλες οι εγγραφές των Web Logs που σχετίζονται με αυτές τις 

IPs. Προκύπτει ότι το πλήθος των εγγραφών που απομακρύνονται είναι αρκετά σημαντικό. 

 

4.2.3 Κωδικοποίηση Δεδομένων 
 

Κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης γίνονται τροποποιήσεις στα πεδία των αρχείων 

καταγραφής προκειμένου να διευκολυνθεί η παραπέρα επεξεργασία. Τα πεδία Όνομα 

σύνδεσης, Ονοματεπώνυμο χρήστη, HTTP Μέθοδος, Κωδικός κατάστασης και 

Απεσταλμένα Bytes (Πίνακας 4.1) δεν είναι απαραίτητα στα επόμενα στάδια και 

απομακρύνονται. Επιπλέον, τα πεδία της απομακρυσμένης IP διεύθυνσης και URL 

αντικαθίσταται από έναν αριθμητικό κωδικό μοναδικό για κάθε IP και URL αντίστοιχα. 

Το πεδίο της ημερομηνίας και ώρας μετατρέπεται σε μορφή UTC, ώστε να διευκολυνθούν 

οι υπολογισμοί που σχετίζονται με τον χρόνο. Τέλος, το σύνολο των κωδικοποιημένων 

εγγραφών ταξινομείται ως προς τον κωδικό χρήστη και τη χρονική στιγμή και 

αποθηκεύονται σε νέο αρχείο, το οποίο αποτελεί και την είσοδο για τα επόμενα στάδια. 

 

4.3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ 
 

4.3.1 Αναγνώριση Χρηστών 
 
Η διαδικασία αναγνώρισης χρηστών, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2, είναι αρκετά 

πολύπλοκη και ανάλογα με το είδος των διαθέσιμων πηγών πληροφοριών μπορεί να 

οδηγήσει σε λεπτομερή αποτελέσματα (πάντοτε όμως προσεγγιστικά) ή όχι. 

 
Στη συγκεκριμένη εργασία, η μόνη διαθέσιμη πληροφορία είναι η IP διεύθυνση  του 

απομακρυσμένου υπολογιστή. Για το λόγο αυτό έχει επιλεγεί μια απλή μέθοδος η οποία 
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βασίζεται αποκλειστικά στην IP διεύθυνση του πελάτη. Κάθε IP διεύθυνση προσδιορίζει 

και ένα χρήστη. Επομένως, έχοντας ως είσοδο το κωδικοποιημένο αρχείο εγγραφών, ο 

κωδικός χρήστη είναι και το αναγνωριστικό του. 

 

Είναι αναμενόμενο ότι με τη μέθοδο αναγνώρισης χρηστών που εφαρμόζεται δεν μπορούν 

να αντιμετωπιστούν μη έγκυρες αντιστοιχίσεις χρηστών που προκύπτουν από την ύπαρξη 

ενδιάμεσων εξυπηρετητών και τη δυναμική απόδοση IP διευθύνσεων. Επομένως, υπάρχει 

πάντοτε κάποιο ποσοστό σφάλματος στα αποτελέσματα [73]. 

 

4.3.2 Αναγνώριση Συνόδων 
 
Η αναγνώριση συνόδων χρηστών, όπως αναφέρεται σε πολλές εργασίες, απαιτεί τη χρήση 

των κατάλληλων μεθόδων στην κατασκευή και οργάνωση της δομής του Web Site 

προκειμένου να είναι ακριβής (session ids, λογαριασμοί σύνδεσης χρηστών κτλ). Στην 

περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα, μια από τις δημοφιλέστερες μεθόδους 

αναγνώρισης συνόδων είναι η χρήση χρονικού ορίου μεταξύ των προσβάσεων ενός 

χρήστη. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται το όριο των 30 λεπτών (μέθοδος Time 

Window) [34].  

 

Ο ακριβής χρόνος πρόσβασης σε μια σελίδα παρέχεται από τα Web Logs και έχει ακρίβεια 

δευτερολέπτου. Όταν το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών 

προσβάσεων του ίδιου χρήστη ξεπεράσει το όριο των 30 λεπτών (Session Timeout), τότε 

θεωρείται ότι ξεκινά καινούρια σύνοδος.  

 

Μια ακόμη τεχνική που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την Time Widow είναι η 

δημιουργία νέας συνόδου όταν, χωρίς να έχει λήξει το χρονικό όριο, γίνει πρόσβαση σε 

σελίδα την οποία έχει ήδη επισκεφτεί ο χρήστης στο πλαίσιο της ίδιας συνόδου. H τεχνική 

ονομάζεται MFR (Maximal Forward Reference) [35] και έχει τροποποιηθεί κατάλληλα, 

ώστε να μη απαλείφονται ακμές (μεταβάσεις) του γράφου του Web Site κατά τη διάσπαση 

των συνόδων. Για παράδειγμα, σε μια ακολουθία μεταβάσεων μεταξύ τριών σελίδων 1, 2 

και 3, η σύνοδος [1→2→3→1], λόγω της τεχνικής MFR θα διασπαστεί στις συνόδους 

[1→2→3] και [3→1].  
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Τέλος, ένα τρίτο στοιχείο που χρησιμοποιείται στην αναγνώριση συνόδων είναι η διάκριση 

των επισκέψεων σε σελίδες που είναι δυνατό να περιέχουν συνδέσμους προς άλλες σελίδες 

(σελίδες πλοήγησης) και σε αρχεία περιεχομένου που δεν είναι δυνατό να περιέχουν 

συνδέσμους, για τα οποία όμως γίνεται ρητά αίτημα από τον χρήστη (αρχεία 

περιεχομένου, με κατάληξη zip, exe, txt, pdf κτλ). Η διάκριση των προσβάσεων γίνεται 

στο στάδιο εκκαθάρισης των Web Logs και βασίζεται στην προέκταση του αρχείου. Κατά 

την αναγνώριση των συνόδων, καταγράφονται πληροφορίες σχετικά με την ακολουθία 

των επισκέψεων και στην περίπτωση που εντοπιστεί αρχείο περιεχομένου, θεωρείται ότι 

προέρχεται από την τελευταία σελίδα πλοήγησης που υπάρχει στην ακολουθία. Η τεχνική 

αυτή βασίζεται στο σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό ένας χρήστης να πλοηγείται από αρχείο 

περιεχομένου σε αρχείο περιεχομένου ή σελίδα, αλλά με πολύ μεγάλη βεβαιότητα 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι η τελευταία σελίδα πλοήγησης που επισκέφτηκε περιείχε 

συνδέσμους προς αρχεία περιεχομένου.  

 

Κάθε σύνοδος αναπαρίσταται από ένα διάνυσμα σελίδων. Η σειρά επίσκεψης των σελίδων 

εκφράζεται από τη σειρά που αποθηκεύονται στο διάνυσμα (επαναλήψεις σελίδων 

αποκλείονται από τη μέθοδο MFR). Επίσης, για κάθε σελίδα αποθηκεύεται και η χρονική 

διάρκεια επίσκεψης του χρήστη, που χρησιμοποιείται σε επόμενο στάδιο για την κατάταξη 

των σελίδων του Web Site ως προς τη σπουδαιότητά τους, καθώς και ο τύπος της σελίδας 

(πλοήγησης ή περιεχομένου). 

 

4.4 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

4.4.1 Εκκαθάριση Συνόδων, Χρηστών και Σελίδων 
 

Η εκκαθάριση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αναγνώρισης χρηστών και συνόδων 

κρίνεται απαραίτητη για λόγους απόδοσης αλλά και ποιότητας των αποτελεσμάτων. 

Σκοπός είναι οι απομάκρυνση από το σύνολο των δεδομένων των στοιχείων που δε 

συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση του προφίλ των χρηστών και της χρήσης του 

Web Site. 

 

Παραδείγματα τέτοιων στοιχείων είναι περιστασιακοί χρήστες που επισκέφτηκαν το Web 

Site μια με δύο φορές σε μεγάλο χρονικό διάστημα, σελίδες που δεν έχουν μεγάλη 

συχνότητα επίσκεψης και σύνοδοι που περιλαμβάνουν πολύ λίγες επισκέψεις. Τα στοιχεία 
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αυτά μπορούν να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης και θα πρέπει να 

απομακρυνθούν.  

 

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στο θέμα της εκκαθάρισης [3][73][74]. Λόγω της μεγάλης 

σημασίας των συνόδων στη δημιουργία του γράφου χρήσης του Web Site, σε επόμενο 

στάδιο στην εργασία αυτή, εφαρμόζεται όριο ως προς το μέγεθος των χρηστών και των 

συνόδων. Με τον όρο «μέγεθος χρήστη» εννοείται το πλήθος των συνόδων του χρήστη και 

με τον όρο «μέγεθος συνόδων» εννοείται το πλήθος των επισκέψεων που περιλαμβάνει μια 

σύνοδος.  

 

Για την υλοποίηση της εκκαθάρισης συνόδων, έχει οριστεί όριο στο μέγεθος των συνόδων 

κάτω από το οποίο μια σύνοδος θεωρείται «πολύ μικρή» για να συμβάλει στη διαμόρφωση 

των αποτελεσμάτων και διαγράφεται. Στην υλοποίηση της εφαρμογής Web Mining για τις 

ανάγκες της εργασίας αυτής έχει οριστεί ελάχιστο αποδεκτό μέγεθος συνόδου τις 3 

επισκέψεις σελίδων και μέγιστο τις 100. Δηλαδή, θεωρείται ότι για μπορέσει να συμβάλει 

μια σύνοδος στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του χρήστη, θα πρέπει να έχει επισκεφθεί 

τουλάχιστο 3 σελίδες του Web Site. Επίσης, σύνοδοι με πάνω από 100 επισκέψεις 

θεωρείται ότι προέρχονται από παραπλανητικά στοιχεία. Ο προσδιορισμός της τιμής των 

ορίων έχει γίνει εμπειρικά και υπάρχει περιθώριο περαιτέρω διερεύνησης. 

 

Το βασικό στάδιο εκκαθάρισης είναι αυτό που σχετίζεται με τις συνόδους. Η αφαίρεση 

όμως συνόδων μπορεί να οδηγήσει σε πληροφορίες για χρήστες και σελίδες που δεν είναι 

πλέον χρήσιμες και πρέπει να απομακρυνθούν.  

 

Αρχικά, στο στάδιο αυτό αφαιρούνται χρήστες που πλέον, το πλήθος των συνόδων με τις 

οποίες σχετίζονται είναι μικρότερο από κάποιο όριο. Το όριο αυτό έχει προσδιοριστεί 

εμπειρικά και έχει τιμή 3. Δηλαδή, οι πληροφορίες ενός χρήστη συμμετέχουν στη 

διαδικασία του Web Usage Mining που υλοποιείται στην εργασία αυτή, όταν έχει 

επισκεφτεί το Web Site τουλάχιστο 3 φορές (3 σύνοδοι).  

 

Μετά από την εκκαθάριση των χρηστών και των συνόδων, ακολουθεί η απομάκρυνση των 

καταγραφών για σελίδες και επισκέψεις σελίδων (page views) οι οποίες δεν εμφανίζονται 

σε καμία σύνοδο και επομένως δεν επηρεάζουν κανένα αποτέλεσμα. 
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4.4.2 Αναπαράσταση Αποτελεσμάτων 
 

Στον Πίνακα 4.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του σταδίου της προ-επεξεργασίας και 

στην Εικόνα 4.2 η ιεραρχική δομή που χρησιμοποιείται για την αναπαράστασή τους. Για 

το σύνολο των χρηστών δημιουργείται μια λίστα με τις αντίστοιχες δομές χρηστών. Κάθε 

χρήστης αναπαρίσταται από μια λίστα που περιέχει το σύνολο διανυσμάτων συνόδων που 

του αντιστοιχούν. Επίσης, το διακριτό σύνολο των σελίδων του Web Site αποτελεί μια 

λίστα στην οποία αποθηκεύονται στοιχεία για κάθε ιστοσελίδα, όπως ο κωδικός της, το 

URL και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις σελίδες, αλλά όχι τις επισκέψεις σε αυτές, 

όπως το πλήθος των επισκέψεων και ο χρόνος που δαπανήθηκε συνολικά σε καθεμιά από 

αυτές. 

Αποτελέσματα Προ-Επεξεργασίας 
 Αρχικά Δεδομένα Μετά την Εκκαθάριση 

Users 15.346 875 
Sessions 37.213 8.474 
Web Pages 2.366 1.216 
Page Views 109.974 48.455 

Πίνακας 4.4. Αποτελέσματα σταδίου προ-επεξεργασίας. 
 
Κάθε διακριτή σελίδα χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό αναγνωριστικό, που είναι ο 

αύξων αριθμός της σειρά που εμφανίζεται στα Web Logs. Αν εντοπιστούν P σελίδες και 

κάθε αναγνωριστικό παίρνει μοναδική τιμή στο διάστημα [0 …P-1], τότε, κάθε σύνοδος 

χρήστη s αναπαρίσταται από ένα διάνυσμα με διαστάσεις 1 x P το οποίο παίρνει τιμές 0 ή 

1. Η θέση στο διάνυσμα προσδιορίζει τη σελίδα και η τιμή της 1 ή 0 την εμφάνιση ή 

απουσία της σελίδας από τη σύνοδο. Για παράδειγμα, αν P = 5 και η ακολουθία σελίδων 

[2→4→1] αποτελεί μια σύνοδο, τότε το αντίστοιχο διάνυσμα είναι: [0→1→1→0→1]. 

Στην Εικόνα 4.2, η αντιστοίχηση αυτή αναπαρίσταται με τα βέλη από τη σύνοδο προς τη 

λίστα των σελίδων. 

 

Στην Εικόνα 4.2, το si,j προσδιορίζει τη σύνοδο j του χρήστη i. Κάθε στοιχείο του 

διανύσματος συνόδου προσδιορίζεται από το si,j,p όπου το p προσδιορίζει τη σελίδα που 

επισκέφτηκε ο χρήστης (p = 0 … P-1). Για παράδειγμα, το στοιχείο s1,3,5 έχει τιμή 1 όταν ο 

χρήστης με αναγνωριστικό 1, στη σύνοδό του με αναγνωριστικό 3, έχει επισκευτεί τη 

σελίδα με αναγνωριστικό 5. 
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User 0 

User 1 

User 2 

User Μ-1 

. 

. 

. 

Users List User Sessions 

10 2 3 . . . . . 

1 1 1 1 1 10 0 0 0 01

s0,0

s0,1

… 

s0,L

P-1 

Web Pages List 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4.2. Δομή αναπαράστασης αποτελεσμάτων προεπεξεργασίας. 
 
 

 
4.5 ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 

Στο στάδιο της απόδοσης βαρών στις επισκέψεις σελίδων των συνόδων, γίνεται η διάκριση 

της σπουδαιότητας κάθε επίσκεψης χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που αναφέρονται στον 

Πίνακα 4.5. Στο κεφάλαιο αυτό επεκτείνεται η αναπαράσταση των συνόδων σε σχέση με 

την περιγραφή του κεφαλαίου 4.4.2. Για κάθε επίσκεψη σελίδας που συμμετέχει σε μια 

σύνοδο, αποθηκεύεται στην αντίστοιχη θέση ένα βάρος pwi ≥ 0 i=0…P-1 το οποίο 

εκφράζει τη σημαντικότητα της επίσκεψης στο πλαίσιο μιας συνόδου. Για τις σελίδες που 

δε συμμετέχουν στη σύνοδο τίθεται μηδενικό βάρος. 

 
Μέθοδος Κατηγορία 

Δυαδική Γενική 
Σειρά Επίσκεψης Χαρακτηρισμός Χρήσης 
Διάρκεια Επίσκεψης Χαρακτηρισμός Χρήσης 
TF.IDF Μέτρηση Σπουδαιότητας 

Πίνακας 4.5. Μέθοδοι Απόδοσης Βαρών στις Επισκέψεις Σελίδων 
 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αναπαράσταση, με τη μορφή διανύσματος, της 

προτίμησης των χρηστών για κάποιες σελίδες. Για παράδειγμα, όταν ο χρήστης έχει 

αφιερώσει περισσότερο χρόνο ή έχει επισκεφθεί περισσότερες φορές ορισμένες σελίδες 

είναι αναμενόμενο αυτές να έχουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες.  

 

 
pwi = 0, αν η σελίδα δε συμμετέχει στη σύνοδο 
pwi > 0, αν η σελίδα συμμετέχει στη σύνοδο 
pwi < 0, δεν ορίζεται 
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User Session Vector 
 

 

0 1 2 3 … P-2 P-1 
Web Pages List 

Εικόνα 4.3. Αναπαράσταση συνόδου με τη μορφή διανύσματος. 
 

Στον Πίνακα 4.5 αναφέρονται οι μέθοδοι που έχουν υλοποιηθεί, καθώς και η κατηγορία 

που ανήκει καθεμιά. Σε όλες τις μεθόδους τα βάρη κανονικοποιούνται ως προς τη μονάδα 

(μέγιστο βάρος 1) για να είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση 

των μεθόδων του Πίνακα 4.5. 

 

Δυαδική (Binary) 
 

Όλες οι σελίδες έχουν την ίδια σπουδαιότητα και αποδίδεται βάρος 1, αν την έχει 

επισκεφτεί ο χρήστης στη συγκεκριμένη σύνοδο και 0 αν δεν την έχει επισκεφτεί. 

Προφανώς είναι η απλούστερη μέθοδος και δε διαφέρει καθόλου σε σχέση με την αρχική 

αναπαράσταση των συνόδων (κεφάλαιο 4.3.4). Αναφέρεται για λόγους πλήρους 

παρουσίασης του θέματος και για την πραγματοποίηση συγκρίσεων με τις υπόλοιπες 

μεθόδους (κεφάλαιο 3.2.2.1). 

 

Στην Εικόνα 4.4 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα απόδοσης βαρών με τη δυαδική μέθοδο, 

στο οποίο P = 7. Αν μια σύνοδος περιλαμβάνει τις εξής τα τέσσερις επισκέψεις σελίδων (1 

→ 0 → 4 → 5), τότε η σύνοδος του χρήστη έχει τη μορφή του διανύσματος της Εικόνας 

4.4. 

User Session Vector 
1 1 0 0 1 1 0 

pw0 pw1 0    0 0 pwP-2 pwP-1

 

0 1 2 3 4 5 6 
Web Pages List 

Εικόνα 4.4. Απόδοση Βαρών με βάση τη Δυαδική Μέθοδο. 
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Σειρά Επίσκεψης (Linear Order) 
 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην υπόθεση ότι σελίδες τις οποίες έχει επισκεφτεί ο χρήστης 

στο πλαίσιο μιας συνόδου και αργότερα χρονικά θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη 

σπουδαιότητα (κεφάλαιο 3.2.2.3). 

  

Εξετάζοντας και πάλι το παράδειγμα του κεφαλαίου 4.5.2, αν μια σύνοδος περιλαμβάνει 

τις επισκέψεις σελίδων (1 → 0 → 4 → 5), τότε κάθε επίσκεψη έχει ως βάρος pw τον 

αριθμό που εκφράζει τη σειρά με την οποία εμφανίζεται στη σύνοδο. Η αναπαράσταση 

του παραδείγματος παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.5. 

 

User Session Vector 
2 1 0 0 3 4 0 

 

0 1 2 3 4 5 6 
Web Pages List 

Εικόνα 4.5. Απόδοση Βαρών με βάση τη Σειρά Επίσκεψης. 
  

Διάρκεια Επίσκεψης (View Time) 
 

Η απόδοση βαρών στις επισκέψεις μιας συνόδου με βάση τη διάρκεια πρόσβασης σε κάθε 

σελίδα είναι μια από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους. Βασίζεται στην υπόθεση ότι όταν μια 

σελίδα ενδιαφέρει τον χρήστη, τότε ο χρήστης αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε αυτήν 

παρά σε κάποια άλλη που του είναι είτε αδιάφορη είτε χρησιμοποιείται μόνο για λόγους 

πλοήγησης. Ο χρόνος που έχουν αφιερώσει οι χρήστες σε κάθε σελίδα είναι εύκολο να 

υπολογιστεί από τα Web Logs (κεφάλαιο 3.2.2.2). 

 

Επεκτείνοντας το παράδειγμα του κεφαλαίου 4.5.2, αν μια σύνοδος αποτελείται από τις 

επισκέψεις (1(5) → 0(15) → 4(25)→ 5(10)), όπου μέσα στις παρενθέσεις αναφέρεται η 

διάρκεια της επίσκεψης σε δευτερόλεπτα, τότε το διάνυσμα της συνόδου έχει τη μορφή 

που παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.6. 
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User Session Vector 
15 5 0 0 25 10 0 

 

0 1 2 3 4 5 6 
Web Pages List 

 

Εικόνα 4.6. Απόδοση Βαρών με βάση τη Διάρκεια Επίσκεψης. 
 
TF.IDF 
 

Η μέθοδος TF.IDF, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.2.2.8, μπορεί να 

εφαρμοστεί στην εργασία αυτή για την απόδοση βαρών στις επισκέψεις των συνόδων. Αν 

θεωρηθεί ότι το σύνολο των σελίδων αποτελούν το σύνολο των όρων και το σύνολο των 

συνόδων το σύνολο των εγγράφων, τότε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο TF.IDF είναι δυνατή 

η απόδοση σε κάθε επίσκεψη σελίδας βάρους σπουδαιότητας, ανάλογο με αυτό ενός 

λεκτικού όρου σε ένα σύνολο εγγράφων. 

 

 
4.6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 

4.6.1 Προφίλ Χρήστη του Web Site 
 

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.5, σε κάθε επίσκεψη ενός χρήστη το πλαίσιο μιας συνόδου έχει 

αποδοθεί ένα βάρος που χαρακτηρίζει τη σπουδαιότητά της. Από τον συνδυασμό των 

συνόδων κάθε χρήστη προκύπτει ένα νέο δυάνισμα το οποίο ονομάζεται προφίλ. Με τον 

όρο προφίλ χρήστη εννοούμε ένα διάνυσμα τιμών το οποίο προσεγγίζει ποσοτικά τη 

συμπεριφορά και τις προτιμήσεις ενός χρήστη, από τον τρόπο που πλοηγήθηκε στο Web 

Site και για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στα Web Logs που αναλύθηκαν.  

 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο αντικείμενο [1]. Σε 

όλες τις εργασίες τα αποτελέσματα είναι προσεγγιστικά. Οι μέθοδοι και τα προφίλ 

χρηστών που προκύπτουν εξαρτώνται κυρίως από τον σκοπό της ανάλυσης. Η εργασία 

αυτή στοχεύει στην ομαδοποίηση των χρηστών. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται 
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διάφορες μέθοδοι απόδοσης βαρών που προσδιορίζουν προφίλ χρηστών (κεφάλαιο 4.4), τα 

οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε διαφορετικές ομαδοποιήσεις χρηστών. 

4.6.2 Υπολογισμός Μέσων Συνόδων – Προφίλ Χρηστών 
 

Στο Κεφάλαιο 4.4 παρουσιάστηκε η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή 

για τον προσδιορισμό και την αναπαράσταση των συνόδων των χρηστών. Επιλέχτηκε η 

χρήση διανυσμάτων για να απλοποιηθούν οι υπολογισμοί κατά την επεξεργασία (πράξεις 

μεταξύ πινάκων και διανυσμάτων).  

 

User 0 

User 1 

User 2 

User Μ-1 

. 

. 

. 

Users List User Sessions – s0,j

Mean Value

Mean User Session or  
User Profile – u0

u0

s0,0

s0,1

… 

s0,Li-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.7. Μέση Σύνοδος – Προφίλ Χρήστη. 
 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.7, σε κάθε χρήστη αντιστοιχεί ένα σύνολο συνόδων. Το 

προφίλ χρήστη προκύπτει από τον υπολογισμό της Μέσης Συνόδου Χρήστη ή διαφορετικά 

προφίλ χρήστη. Το προφίλ του χρήστη ui αποτελείται από ένα διάνυσμα διάστασης 1 x P (P 

το πλήθος σελίδων του Web Site) με τιμές τις αντίστοιχες μέσες τιμές των συνόδων j του 

χρήστη si,j. 

 

Αν pwi,j,p είναι η σπουδαιότητα της επίσκεψης σελίδας p στη σύνοδο j του χρήστη i και ui,p 

η τιμή της μέσης συνόδου του χρήστη i για τη σελίδα p, τότε η Μέση Σύνοδος του χρήστη 

i είναι το διάνυσμα ui και ορίζεται ως εξής: 

 

1
, ,,

0

1 iL
i j pi p

i j
u pw

L
−

=
= ∑  

 
 

Προφίλ Χρήστη i = Σ(Συνόδων j) / Πλήθος Συνόδων Li
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Το προφίλ κάθε χρήστη ορίζεται από το διάνυσμα ui:  

,i i pu u→  
 
Το σύνολο των προφίλ χρηστών αναπαρίσταται από τον πίνακα U, στον οποίο οι γραμμές 

ορίζουν τους χρήστες και οι στήλες τα προφίλ:  

 
iU u→  

όπου: 

i = 0…M-1  
j = 0…Li-1 
p = 0…P-1  

Li : πλήθος συνόδων του χρήστη i 
 
 
 

User 0 

User 1 

User 2 

User Μ-1

. 

. 

. 

Users List User Profiles 

.

.

.

u0

u1

u2

uM-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.8. Προφίλ Χρηστών. 
 

Στην Εικόνα 4.8 παρουσιάζεται η τελική δομή αναπαράστασης των προφίλ χρηστών. Για 

κάθε χρήστη έχει υπολογιστεί ένα διάνυσμα-προφίλ (μέση σύνοδος χρήστη). Τα βάρη στα 

προφίλ των χρηστών είναι κανονικοποιημένα ως προς τη μονάδα (μέγιστο βάρος 1). 

 

4.7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ WEB SITE 
 
Η χρήση των γράφων για την μοντελοποίηση φαινομένων του πραγματικού κόσμου είναι 

πολύ διαδεδομένη. Στη συγκεκριμένη εργασία ο γράφος χρησιμοποιείται για τη 

μοντελοποίηση του Web Site, αλλά και των προτιμήσεων των χρηστών μέσω των βαρών 

στους κόμβους και τις ακμές του. 
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Η διαδικασία δημιουργίας γράφου του Web Site βασίζεται στις συνόδους των χρηστών 

μετά το στάδιο της εκκαθάρισης και περιγράφονται στην παράγραφο 4.2.2. Σκοπός δεν 

είναι η δημιουργία ενός γράφου που αναπαριστά πλήρως το Web Site, όπως αυτό είναι 

δομημένο στο σύστημα αρχείων του εξυπηρετητή Web, αλλά ενός γράφου που βασίζεται 

στις μεταβάσεις των χρηστών κατά τις επισκέψεις τους. Η μέθοδος αυτή αναμένεται να 

συμβάλει ακόμη περισσότερο στον τελικό στόχο της εργασίας που είναι η ομαδοποίηση 

των επισκεπτών.  

  

Στον γράφο του Web Site κάθε σελίδα αναπαρίσταται από έναν κόμβο και κάθε μετάβαση 

από σελίδα σε σελίδα από μια κατευθυνόμενη ακμή. Το σύνολο των κόμβων αντιστοιχεί 

στο σύνολο των μοναδικών σελίδων και το σύνολο των ακμών στο σύνολο των μοναδικών 

μεταβάσεων. Έστω, για παράδειγμα, μια σύνοδος που αποτελείται από τις επισκέψεις 

σελίδων s: 

Web Pages List = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
 

s = (0→1→5→9→4→5→1→7→9→4) 
 
Ο γράφος που παράγεται από τη σύνοδο s παρουσιάζεται την Εικόνα 4.9. Παρατηρούμε 

ότι στον γράφο συμμετέχουν μόνο οι κόμβοι που αντιστοιχούν σε σελίδες που 

εμφανίζονται στη σύνοδο. Οι υπόλοιποι κόμβοι (στα δεξιά της εικόνας) ενδεχομένως να 

συμμετέχουν σε άλλες συνόδους. Επίσης, αν και στη σύνοδο υπάρχουν εννέα μεταβάσεις 

σελίδων, στον γράφο ορίζονται οκτώ ακμές, γιατί η μετάβαση (9→4) εμφανίζεται δύο 

φορές στη σύνοδο. Τέλος, το γεγονός ότι ο γράφος είναι κατευθυνόμενος έχει ως 

αποτέλεσμα οι μεταβάσεις (1→5) και (5→1) να μην είναι ταυτόσημες και δημιουργούνται 

δύο διαφορετικές ακμές. 

 

Ο γράφος που παράγεται στο στάδιο αυτό αποτελεί τη βάση από την οποία θα 

δημιουργηθούν οι γράφοι με προσαρμοσμένα βάρη, σύμφωνα με τις μεθόδους που 

αναλύονται στο κεφάλαιο 4.8. 
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 7

0 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4.9. Γράφος αναπαράστασης συνόδου. 
 
 
4.8 ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΜΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥ 
 

Το στάδιο της απόδοσης βαρών στις ακμές του γράφου είναι ίσως το πιο κρίσιμο, γιατί τα 

βάρη που υπολογίζονται καθορίζουν την ομαδοποίηση των σελίδων του Web Site, η οποία 

οδηγεί τελικά στην ομαδοποίηση των χρηστών. Στη φάση αυτή εξετάζεται η χρήση του 

Web Site από διάφορες προοπτικές και αναζητούνται νέες συσχετίσεις μεταξύ των κόμβων 

του γράφου. 

 

Οι μέθοδοι απόδοσης βαρών που εξετάζονται στη συγκεκριμένη εργασία διακρίνονται σε 

δύο κατηγορίες, α) σε αυτές που δεν μεταβάλλουν τον γράφο του Web Site και β) σε αυτές 

που ορίζουν νέες σχέσεις μεταξύ των κόμβων του:  

 

α. Δεν μεταβάλλεται ο γράφος του Web Site 

 Δυαδική 

 Διελεύσεις Χρηστών 

 Διελεύσεις Συνδέσμων 

 

β. Μεταβάλλεται ο γράφος του Web Site 

 Co-Occurrence Frequencies 

 Bibliographic Coupling Strength 

 Co-Citation Strength 

Για τη διευκόλυνση των υπολογισμών, ο γράφος αναπαρίσταται από έναν πίνακα P x P (P 

το πλήθος σελίδων του Web Site). Το στοιχείο του πίνακα που ορίζεται από το σημείο 

τομής της γραμμής i και της στήλης j εκφράζει το βάρος της ακμής που συνδέει τους 

κόμβους i και j. Ο Πίνακας 4.6 ονομάζεται Πίνακας Γειτνίασης (Adjacency Matrix) του 

1
4

5

69 8
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γράφου της Εικόνας 4.9 και τα στοιχεία του έχουν τιμές 1 ή 0, εκφράζοντας την ύπαρξη ή 

μη της αντίστοιχης ακμής. 

 
i\j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Πίνακας 4.6. Πίνακας γειτνίασης. 
 

Στον Πίνακα 4.7 παρουσιάζονται συνοπτικά οι μέθοδοι που έχουν υλοποιηθεί και η 

κατηγορία στην οποία ανήκει η καθεμιά. Στην τελευταία στήλη αναφέρεται το κάτω όριο 

της τιμής βάρους των ακμών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στον γράφο του Web 

Site. Η εφαρμογή των μεθόδων στις οποίες αναφέρεται το όριο συνήθως παράγουν 

πυκνούς γράφους και πολλά από τα βάρη των ακμών έχουν πολύ μικρές τιμές. Για να 

περιοριστεί η πολυπλοκότητα της διαδικασία, αλλά και για να εστιάσει ο αλγόριθμος 

ομαδοποίησης σε σημαντικούς συνδέσμους του γράφου, αφαιρούνται οι ακμές που έχουν 

βάρος κάτω από το όριο που αναφέρεται παραπάνω. Τα βάρη των ακμών είναι 

κανονικοποιημένα ως προς τη μονάδα (μέγιστο βάρος 1). 

 

Μέθοδος Κατηγορία Μεταβολή 
Γράφου Κάτω Όριο 

Δυαδική Ιδιότητες Γράφου ΟΧΙ – 

Διελεύσεις Χρηστών Χρήση Web Site ΟΧΙ – 
Διελεύσεις 
Συνδέσμων Χρήση Web Site ΟΧΙ – 

Bibliographic 
Coupling  

Βιβλιογραφική -  
Ιδιότητες Γράφου ΝΑΙ 0,2 

Co-Citation 
Coupling 

Βιβλιογραφική - 
Ιδιότητες Γράφου ΝΑΙ 0,2 

Co-Occurrence 
Frequencies Χρήση Web Site ΝΑΙ 0,27 

Πίνακας 4.7. Μέθοδοι Απόδοσης Βαρών στις Ακμές του Γράφου 
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Δυαδική (Binary) 
 

Η δυαδική μέθοδος (κεφάλαιο 3.2.2.1) δεν επιφέρει καμία μεταβολή στο γράφο του Web 

Site που περιγράφεται παραπάνω. Ο πίνακας γειτνίασης έχει τη μορφή του Πίνακα 4.6 και 

αντιστοιχεί στον γράφο της Εικόνας 4.9. 

 

Διελεύσεις Χρηστών (Users Traverses) 
 

Το βάρος των ακμών προσδιορίζεται από το πλήθος των διακριτών χρηστών που 

μετέβηκαν από κάθε ακμή. Βασίζεται στη λογική ότι όσο περισσότεροι χρήστες διέρχονται 

από κάποια ακμή, τόσο μεγάλη είναι η συσχέτιση μεταξύ των κόμβων που συνδέει η ακμή. 

Αντίθετα, ακμές τις οποίες έχουν διέλθει λιγότεροι χρήστες προσδιορίζουν χαλαρή σχέση 

μεταξύ των αντίστοιχων κόμβων (κεφάλαιο 3.2.2.5). 

 

Διελεύσεις Συνδέσμων (Links Traverses) 
 

Το βάρος των ακμών προσδιορίζεται από το πλήθος των διελεύσεων κάθε ακμής. Όσο 

περισσότερες είναι οι διελεύσεις κάποιας ακμής τόσο μεγαλύτερη είναι η σχέση μεταξύ 

των κόμβων που συνδέει και επομένως το βάρος της είναι αναλόγως μεγάλο (κεφάλαιο 

3.2.2.5). 

 

Co-Occurrence Frequencies 
 

Στη μέθοδο αυτή οι ακμές του γράφου επαναπροσδιορίζονται με βάση την πιθανότητα δύο  

σελίδες (κόμβοι) να τις επισκέπτονται οι χρήστες σε μια σύνοδο (κεφάλαιο 3.2.2.6). Πιο 

συγκεκριμένα, το βάρος μιας ακμής προσδιορίζεται από την πιθανότητα κάποιος χρήστης 

να επισκεφτεί τη σελίδα β, αν έχει ήδη επισκεφτεί τη σελίδα α. Η πιθανότητα υπολογίζεται 

από τον λόγο του πλήθος των συνόδων που οι σελίδες α και β εμφανίζονται μαζί προς το 

συνολικό πλήθος των συνόδων. 

 

Bibliographic Coupling 
 

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη λογική ότι δύο σελίδες (κόμβοι) που έχουν συνδέσμους 

προς κοινές σελίδες θα πρέπει να σχετίζονται σημασιολογικά και επομένως πρέπει να 

δημιουργηθεί στον γράφο ακμή που να τις συνδέει και με βάρος ανάλογο του πλήθους των 

συνδέσμων (κεφάλαιο 3.2.2.7). Οι νέες ακμές που δημιουργούνται προστίθενται στις ήδη 
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υπάρχουσες προκειμένου να ώστε να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ ήδη συνδεδεμένων 

κόμβων και να δημιουργηθούν καινούριοι σύνδεσμοι όπου δεν υπάρχουν. Δηλαδή, τα νέα 

βάρη που υπολογίζονται για ακμές που ήδη υπάρχουν προστίθενται στα αρχικά βάρη του 

γράφου του Web Site. 

 

Co-Citation Coupling 
 

Η μέθοδος Co-citation Coupling (κεφάλαιο 3.2.2.7) ακολουθεί την ίδια λογική με την 

Bibliographic Coupling με τη διαφορά ότι δύο σελίδες σχετίζονται μεταξύ τους αν υπάρχει 

μια τρίτη που έχει συνδέσμους και προς τις δύο. Όπως και στην προηγούμενη μέθοδο οι 

νέες ακμές προστίθενται στις αρχικές του γράφου του Web Site. 

 

 

4.9 ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥ 
 

Τα βάρη των κόμβων του γράφου του Web Site προκύπτουν με τις παρακάτω μεθόδους: 

 Δυαδική 

 View Time 

 Hits Count 

 RIC (Relative In Centrality) 

 ROC (Relative Out Centrality) 

 

Με την απόδοση βαρών στους κόμβους του γράφου του Web Site επιδιώκεται η διάκριση 

των κόμβων με βάση τη σπουδαιότητά τους, σύμφωνα με τα γενικά χαρακτηριστικά του 

γράφου (global metrics) και τη συμπεριφορά του συνόλου των χρηστών. Το σύνολο των 

κόμβων του γράφου αποτελούν ένα διάνυσμα  V (Vertex Weights) διάστασης 1 x P, κάθε 

στοιχείο του οποίου αποτελεί το βάρος της σελίδας. Η θέση κάθε στοιχείου στο διάνυσμα 

προσδιορίζει την αντίστοιχη σελίδα του Web Site. Τα βάρη των σελίδων είναι 

κανονικοποιημένα ως προς τη μονάδα (μέγιστο βάρος 1). 

 

, 0... 1 i PiV v = −→  
 

Στον Πίνακα 4.8 παρουσιάζονται συνοπτικά οι μέθοδοι που έχουν υλοποιηθεί μαζί με την 

κατηγορία στην οποία ανήκει η καθεμιά. 
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Μέθοδος Κατηγορία  
Δυαδική – 
View Time Usage Property 
Hits Count Usage Property 
Relative In Centrality Web Graph Properties - Centrality 
Relative Out Centrality Web Graph Properties - Centrality 

Πίνακας 4.8. Μέθοδοι Απόδοσης Βαρών στους Κόμβους του Γράφου 
 

Δυαδική (Binary) 
 

Όλοι οι κόμβοι του γράφου έχουν το ίδιο βάρος 1,0. Υλοποιείται ως μέθοδος αναφοράς για 

την πραγματοποίηση συγκρίσεων με τις υπόλοιπες μεθόδους (κεφάλαιο 3.2.2.1). 

 

Διάρκεια Επίσκεψης (View Time) 
 

Η σημαντικότητα κάθε κόμβου καθορίζεται από τη συνολική χρονική διάρκεια των 

επισκέψεων των χρηστών σε κάθε σελίδα του Web Site. Οι υπολογιζόμενες τιμές 

κανονικοποιούνται ως προς τη μονάδα (κεφάλαιο 3.2.2.2). 

 

Πλήθος Επισκέψεων (Hits Count) 
 

Η σημαντικότητα κάθε κόμβου καθορίζεται από το πλήθος των επισκέψεων σε κάθε 

σελίδα του Web Site (κεφάλαιο 3.2.2.4). 

 

RIC (Relative In Centrality) 
 

Για τον υπολογισμό της RIC απαιτείται η δημιουργία του πίνακα απόστασης (distance 

matrix), ο οποίος  περιέχει τις αποστάσεις (σε πλήθος ακμών) μεταξύ όλων των κόμβων 

του γράφου. Η RIC ενός κόμβου υπολογίζεται από το άθροισμα των αποστάσεων όλων 

των υπόλοιπων κόμβων προς τον συγκεκριμένο. Είναι ένα μέγεθος που εκφράζει την 

ευκολία πρόσβασης σε ένα κόμβο (κεφάλαιο 3.2.2.9). 

 

ROC (Relative Out Centrality) 
 

Αντίστοιχα με την RIC, τα βάρη των κόμβων προκύπτουν από τον πίνακα απόστασης 

(distance matrix). Η RΟC ενός κόμβου υπολογίζεται από το άθροισμα των αποστάσεων 

όλων των υπόλοιπων κόμβων του γράφου από τον συγκεκριμένο. Είναι ένα μέγεθος που 

εκφράζει την ευκολία πρόσβασης από ένα κόμβο προς τους υπόλοιπους (κεφάλαιο 

3.2.2.9). 
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4.10 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ 
 

4.10.1 Επέκταση MajorClust για κατευθυνόμενους γράφους 
 

Ο αλγόριθμος MajorClust παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3.5 και βασίζεται στην 

[39]. Το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης είναι ένα σύνολο από Κ διανύσματα ci (Web Page 

Clusters) διάστασης 1 x P (όπου P το πλήθος των σελίδων του Web Site), για κάθε ομάδα 

σελίδων που εντοπίζεται. Κάθε στοιχείo j των διανυσμάτων ci,j της ομάδας i αντιστοιχεί σε 

μια σελίδα-κόμβο και έχει τιμή 1 ή 0, ανάλογα με τη συμμετοχή ή μη της σελίδας στην 

ομάδα αντίστοιχα. Το διάνυσμα της ομάδας i ορίζεται ως εξής: 

 

 όπου , 0... 1,   0... 1i jC i K jc→ = − = P −  
 

Όπως αναφέρεται στην [39], ο αλγόριθμος Majorclust χρησιμοποιείται για την 

ομαδοποίηση κόμβων μη κατευθυνόμενων γράφων. Στην εργασία αυτή ο γράφος του Web 

Site που παράγεται από τις συνόδους των χρηστών είναι κατευθυνόμενος, για να  

μοντελοποιήσει με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια τις διαδρομές πλοήγησης των 

χρηστών. Για να εφαρμοστεί ο MajorClust θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να εξετάζει 

κατευθυνόμενες ακμές. 

 

Για να εφαρμοστεί ο Majorclust σε κατευθυνόμενους γράφους θα πρέπει να τροποποιηθεί 

η έννοια της ομάδας. Ο Majorclust εντοπίζει ομάδες οι οποίες είναι μη-βέλτιστοι 

συνδεδεμένοι υπό-γράφοι (connected components) μη κατευθυνόμενων γράφων. Σε 

κατευθυνόμενο γράφο θεωρούμε ότι ένας κόμβος ανήκει σε μια ομάδα, όταν υπάρχει 

τουλάχιστο μια κατευθυνόμενη ακμή που συνδέει τον κόμβο με τους υπόλοιπους κόμβους 

της ομάδας. Η διαφορά με τους χαλαρά συνδεδεμένους υπο-γράφους (weakly connected 

components) κατευθυνόμενων γράφων είναι ότι, αν και ένας κόμβος μπορεί να έχει πολλές 

εισερχόμενες ή εξερχόμενες ακμές, η κατεύθυνση των ακμών που θα ληφθεί υπόψη, 

εξαρτάται από συνολική συνδεσμικότητα του κόμβου με τους γειτονικούς κόμβους. Η 

προτεινόμενη μέθοδος αναλύεται στα παραδείγματα που ακολουθούν. 
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Εικόνα 4.10. Connected Component 
μη κατευθυνόμενου γράφου. 

Εικόνα 4.11. Strongly Connected 
Component κατευθυνόμενου γράφου. 

 

 

 

Εικόνα 4.12. Ομαδοποίηση Majorclust 
(αβέβαιη περίπτωση) 

 

Στο παράδειγμα της Εικόνας 4.10 παρουσιάζεται το μοναδικό connected component μη 

κατευθυνόμενου γράφου. Στην Εικόνα 4.11 παρουσιάζονται τα strongly connected 

components κατευθυνόμενου γράφου. Στην Εικόνα 4.12 παρουσιάζεται η ομαδοποίηση 

που προκύπτει από τον Majorclust (αβέβαιη περίπτωση – ο κόμβος 5 μπορεί να ανατεθεί 

σε μια από τις δύο ομάδες).  

 

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί ο Majorclust στο γράφο της Εικόνας 4.11, προτείνεται 

ένας νέος τύπος συνδεσμικότητας κόμβου με τους γειτονικούς του σε κατευθυνόμενο 

γράφο. Κατά τον προσδιορισμό της ομάδας ανάθεσης ενός κόμβου, ορίζεται ότι, η 

κατεύθυνση των ακμών που καθορίζουν τη συνδεσμικότητά του προσδιορίζεται από την 
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κατεύθυνση των ακμών προς τους γειτονικούς του κόμβους με το μεγαλύτερο άθροισμα 

βαρών. 

 

  
Εικόνα 4.13. Νέα ομαδοποίηση Majorclust (παράδειγμα 1) 

 

Παράδειγμα 1: Στην περίπτωση του κόμβου 3 της Εικόνας 4.13, υπάρχουν 2 εξερχόμενες 

και μία εισερχόμενη ακμή. Αν θεωρήσουμε ότι όλες οι ακμές έχουν το ίδιο βάρος 1, τότε 

το άθροισμα των εξερχόμενων ακμών είναι 2 και των εισερχόμενων 1. Επομένως, κάθε 

φορά που θα εξετάζεται η ανάθεση του κόμβου 3, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 

εξερχόμενες ακμές και ο κόμβος μπορεί να ανατεθεί είτε στην ομάδα 1 είτε στην ομάδα 2 

(αβέβαιη περίπτωση), όχι όμως στην ομάδα 3.  

 

  
Εικόνα 4.14. Νέα ομαδοποίηση Majorclust (παράδειγμα 2) 
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Παράδειγμα 2: Στην Εικόνα 4.14, ο κόμβος 3 ανατίθεται στην ομάδα 1 (β), αφού το 

άθροισμα των βαρών των εξερχόμενων ακμών που συνδέονται με κόμβους της ομάδας 1, 

είναι 2 (α). 

 

  
Εικόνα 4.15. Νέα ομαδοποίηση Majorclust (παράδειγμα 3) 

 

Παράδειγμα 3: Στην Εικόνα 4.15, παρατηρούμε ότι στον κόμβο 3, το άθροισμα των βαρών 

των εξερχόμενων ακμών είναι 10+20=30 και των εισερχόμενων είναι 50 (α). Επομένως, 

για τον κόμβο 3, θα λαμβάνονται υπόψη οι εισερχόμενες ακμές και ο κόμβος ανατίθεται 

στην ομάδα 3 (β). 

 

  
Εικόνα 4.16. Νέα ομαδοποίηση Majorclust (παράδειγμα 4) 

1

3

1 1

(β) 

(α) (β) 
6

3 4

5

1

7

2
2

3

30

20 

50 

8

10
10 

6

3 4

5

1

7

2
2

3

30 

20 

50 

8

10
10 

6

3 4

5

1

7

2

10

20

50

2

6

3 4

5

1

7

2
1 2

3

10 

20

50 

(α) 

 

106 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΕΦΑΡΜΟΓΗ WEB MINING 

Παράδειγμα 4: Στην Εικόνα 4.16, στον τον κόμβο 3, το άθροισμα των βαρών των 

εξερχόμενων ακμών είναι 10+30+10+20=70 και των εισερχόμενων είναι 50 (α). 

Επομένως, θα λαμβάνονται υπόψη οι εξερχόμενες ακμές. Το άθροισμα των εξερχόμενων 

ακμών προς την ομάδα 1 είναι 10+30=40  και προς την ομάδα 2 είναι 10+20=30. 

Επομένως ο κόμβος 3 ανατίθεται στην ομάδα 1 (β). 

 
(1) p=0, t=false
(2) V do p=p+1, c(v) = p end
(3) while t=true do
(4)      inweightsum=0
(5)      outweightsum=0
(6)      t=true
(7)      V do (randomly chosen)
(8)           z V do 
(9)               

v

v

∀ ∈

∀ ∈
∀ ∈

 inweightsum= ew({z,v}) if {z,v} E

(10)              outweightsum= ew({v,z}) if {v,z} E
(11)         end
(12)          if (inweightsum>outweightsum)
(13)                c*=i if {u:ew({u,v} E) c(u)=i} is 

∈

∈

∈ ∧

∑
∑

∑ max
(14)          else if (inweightsum>outweightsum)
(15)                c*=i if {u:ew({v,u} E) c(u)=i} is max
(16)          else if (inweightsum=outweightsum)
(17)                c*=i if {u:(ew({u,v} E)

∈ ∧

∈

∑

+ew({v,u} E)) c(u)=i} is max
(18)         if c(v) c* then c(u)=c*, t=false
(19)    end
(20)end

∈ ∧

≠
∑  

Πίνακας 4.9.Τοποποιημένος MajorClust για κατευθυνόμενους γράφου 
 

Στον αλγόριθμο που περιγράφεται στον Πίνακα 4.9, στις γραμμές από (7) μέχρι (19) 

αποφασίζεται σε ποια ομάδα θα ανατεθεί ο κόμβος v. Αρχικά υπολογίζεται το άθροισμα 

των βαρών των ακμών που καταλήγουν ή ξεκινούν στον v μέσω των αθροισμάτων 

inweightsum και outwightsum αντίστοιχα (γραμμές 8 - 11). Στη συνέχεια, αν το  

inweightsum είναι μεγαλύτερο, υπολογίζονται τα αθροίσματα βαρών των εισερχόμενων 

ακμών του v. Αν το outwightsum είναι μεγαλύτερο, τότε υπολογίζονται τα αθροίσματα 

βαρών των εξερχόμενων ακμών του v. Αν τα δύο αθροίσματα είναι ίσα, τότε υπολογίζεται 

το άθροισμα των εισεχρόμενων και εξερχόμενων ακμών του v (γραμμές 12 - 17). 
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4.10.2 Ζητήματα Υλοποίησης του MajorClust 
 

Ένας σημαντικός παράγοντας στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του Majorclust 

αποτελεί η τυχαία εξέταση των κόμβων. Σε κάθε πέρασμα του αλγόριθμου, η σειρά 

εξέτασης των κόμβων πρέπει να είναι τελείως τυχαία και διαφορετική. Επίσης, στις 

αβέβαιες περιπτώσεις όπου ένας κόμβος μπορεί να ανατεθεί σε δύο ή περισσότερες 

ομάδες, η ανάθεση θα πρέπει να είναι τυχαία. 

 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η περίπτωση που ο αλγόριθμος καταλήγει σε  

κατάσταση ατέρμονης εκτέλεσης στην οποία ένας ή περισσότεροι κόμβοι ταλαντεύονται 

μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων. Για την αντιμετώπισή της, μετρώνται οι αβέβαιες 

περιπτώσεις ανάθεσης ομάδων και όταν, το πλήθος των περασμάτων που περιλαμβάνουν 

μόνο αβέβαιες αναθέσεις φτάσει στο προκαθορισμένο όριο των 30 περασμάτων, ο 

αλγόριθμος τερματίζεται. Το πλήθος των αβέβαιων περιπτώσεων ανάθεσης που 

τερματίζουν τον αλγόριθμο αποτελεί παράμετρο της εφαρμογής. 

 

 

4.11 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 
 
Σκοπός του σταδίου ομαδοποίησης χρηστών είναι η ανάθεση των χρηστών σε ομάδες με 

βάση τις ομάδες σελίδων που δημιουργήθηκαν από τον MajorClust και τα προφίλ 

χρηστών. Για τις ανάγκες της ομαδοποίησης προτείνεται ο υπολογισμός του μεγέθους 

«Ποσοστό Συμμετοχής» (UserParticipation) χρήστη ανά ομάδα σελίδων. Χρήστες με 

μεγάλο ποσοστό συμμετοχής σε μια ομάδα σελίδων αποτελούν μια ομαδοποίηση χρηστών. 

Είναι προφανές πως η μέθοδος είναι ασαφής (fuzzy), καθώς ένας χρήστης μπορεί να 

ανατεθεί σε περισσότερες από μια ομάδες. Για να γίνει αποκλειστική ανάθεση αρκεί να 

ανατεθεί κάθε χρήστης στην ομάδα με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. 

 

Για τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής, αρχικά υπολογίζεται η μέγιστη συμμετοχή 

που θα μπορούσε να πετύχει ο χρήστης i ως προς την ομάδα σελίδων k (MaxUserMatch), 

από το γινόμενο των αντίστοιχων στοιχείων των διανυσμάτων V και C για τα οποία το 

προφίλ του χρήστη U έχει τιμή διάφορη του μηδενός. 

 

,

1
,0, 0, 

i j

P
j k pji kMaxUserMatch v cu

−

= ≠
= ⋅∑  
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Όπου: 

V = το σύνολο των κόμβων/σελίδων του Web Site, 
C = η ομαδοποίηση του γράφου του Web Site, 
U = ο πίνακας των προφίλ των χρηστών, 
vj = το βάρος σπουδαιότητας της σελίδας i, 
ck,p=0 ή 1, συμμετοχή της σελίδας p στην ομάδα k, 
ui,j =βάρος της σελίδα j στο προφίλ του χρήστη i, 
i = 0…M-1, οι χρήστες, 
k = 0…K-1, οι ομάδες σελίδων, 
j = 0…P-1, οι σελίδες του Web Site, 
 

Το MaxUserMatch υπολογίζει τη μέγιστη συμμετοχή του χρήστη σε μια ομάδα, χωρίς να 

ληφθούν υπόψη τα βάρη των επισκέψεων σελίδων από το προφίλ του, αλλά για τις σελίδες 

που στο προφίλ έχουν τιμή διάφορη του μηδενός. 

 

Το UserMatch λαμβάνει υπόψη το προφίλ του χρήστη και υπολογίζεται από το γινόμενο 

των αντίστοιχων στοιχείων των διανυσμάτων προφίλ U, κόμβων/σελίδων V και της 

ομαδοποίσηης C. 

 

1
, ,0, P

j k p i jji kUserMatch v c u−

=
= ⋅ ⋅∑  

 

Το τελικό ποσοστό συμμετοχής του χρήστη (UserParticipation) προκύπτει από την 

κανονικοποίηση του UserMatch με το MaxUserMatch, ώστε να είναι ανεξάρτητο από την 

ομάδα σελίδων και να είναι συγκρίσιμα τα ποσοστά για κάθε ζεύγος χρήστη – ομάδας 

σελίδων. 

  
 

i, k
i, k

i, k

UserMatchUserParticipation
MaxUserMatch

=  

 

Ένας χρήστης αντιστοιχίζεται σε μια ομάδα όταν το ποσοστό συμμετοχής του στην ομάδα 

είναι μεγαλύτερο από το όριο του 70%. Το όριο αυτό έχει προσδιοριστεί εμπειρικά και 

αποτελεί παράμετρο της εφαρμογής. 
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Web Page Clusters  

 

A 

B

C 

31 2

Users 

 
 
 
 

90%
70%

80%

90%
75%

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4.17. Παράδειγμα ομαδοποίησης χρηστών. 
 
Στην Εικόνα 4.17 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ομαδοποίησης χρηστών. Υπάρχουν τρεις 

ομάδες σελίδων (A, B, C) και τρεις χρήστες (1, 2, 3). Τα βέλη χρησιμοποιούνται για να 

δείξουν ότι από τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής και την αφαίρεση των 

περιπτώσεων με ποσοστό μικρότερο του 70%, έχουν προκύψει οι συσχετίσεις του 

σχήματος. Τα νούμερα δίπλα στα βέλη είναι το αντίστοιχο ποσοστό. Για παράδειγμα, ο 

χρήστης 1 σχετίζεται με τις ομάδες Α και Β με ποσοστά συμμετοχής 90% και 70% 

αντίστοιχα.  

 

Σύμφωνα με τη μέθοδο ομαδοποίησης χρηστών που αναλύεται παραπάνω, κάθε ομάδα 

χρηστών προκύπτει από το σύνολο των χρηστών που σχετίζονται με μια ομάδα σελίδων. 

 

Ομάδες Σελίδων Χρήστες 
Α 1 (90%) 

Β 
1 (70%) 
2 (80%) 
3 (75%) 

C 2 (90%) 
3 (100%) 

Πίνακας 4.10. Αντιστοίχηση χρηστών σε ομάδες σελίδων 
 

Στην περίπτωση της ασαφούς ομαδοποίησης χρηστών, όπου ένας χρήστης μπορεί να 

συμμετέχει σε περισσότερες από μία ομάδες, η ομαδοποίηση που προκύπτει 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.11. 
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Ομάδες Χρηστών Χρήστες Ομάδες Σελίδων 
Α’ 1  Α 

Β’ 
1  
2 
3 

Β 

C’ 2  
3  C 

Πίνακας 4.11. Ασαφής ομαδοποίηση χρηστών 
 

Στην αποκλειστική ομαδοποίηση χρηστών, κάθε χρήστης ανατίθεται στην ομάδα με το 

μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής. Η ομαδοποίηση που προκύπτει παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 4.12. Παρατηρούμε ότι στην ομάδα σελίδων Β δεν έχει ανατεθεί κανένας χρήστης 

και έτσι προκύπτουν μόνο δύο ομάδες χρηστών. 

 

Ομάδες Χρηστών Χρήστες Ομάδες Σελίδων 
Α’ 1  Α 

 Ø Β 

Β’ 2  
3  C 

Πίνακας 4.12. Αποκλειστική ομαδοποίηση χρηστών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα της εφαρμογής που 

υλοποιήθηκε για την ανάλυση των μεθόδων ομαδοποίησης που περιγράφονται στα 

προηγούμενα κεφάλαια. 

 

5.1 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ WEB LOGS 
 

5.1.1 Αναγνώριση Συνόδων και Χρηστών 
 

Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή των πειραμάτων είναι τα αρχεία 

καταγραφής πρόσβασης του εξυπηρετητή Web που φιλοξενεί το Web Site του Τμήματος 

Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από τις 3 Ιανουαρίου 2003 μέχρι 

τις 12 Μαΐου 2003 (2.077.852 εγγραφές). Οι εγγραφές του αρχείου καταγραφής 

πρόσβασης είναι σε μορφή CLF και μετά το στάδιο της απομάκρυνσης των ανεπιθύμητων 

εγγραφών το πλήθος τους περιορίζεται σε  119.525. 

 

Από το στάδιο της αναγνώρισης συνόδων και χρηστών προκύπτει το πλήθος των χρηστών, 

των συνόδων, των σελίδων του Web Site και των επισκέψεων σε σελίδες (Πίνακας 5.1). Η 

αναγνώριση των χρηστών γίνεται με βάση την IP διεύθυνση του πελάτη ενώ για την 

αναγνώριση των συνόδων χρησιμοποιείται ο συνδυασμός των τεχνικών MFR και Time 

Window, με χρονικό όριο 30 λεπτά (κεφάλαιο 4.3). 

 

Αναγνώριση Συνόδων - Χρηστών 
Χρήστες 15.346
Σύνοδοι 37.213
Ιστοσελίδες 2.366
Επισκέψεις 109.974

Πίνακας 5.1. Αποτελέσματα σταδίου αναγνώρισης χρηστών και συνόδων. 
 

Για την αναγνώριση των συνόδων, στις περισσότερες εργασίες και εμπορικές εφαρμογές 

χρησιμοποιείται το χρονικό όριο των 30 λεπτών. Για την επαλήθευση του ορίου αυτού, 

εκτελέστηκε η εφαρμογή χρησιμοποιώντας διαφορετικές τιμές του ορίου. Στην Εικόνα 5.1 

παρουσιάζεται η διακύμανση του πλήθος των συνόδων χρηστών συναρτήσει του χρονικού 

ορίου μεταξύ των συνόδων. Στο γράφημα έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί η διακύμανση για 
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χρονικό όριο γύρω από τα 30 λεπτά. Παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορά 2.500 περίπου 

συνόδων στα άκρα του γραφήματος, που μπορεί όμως να δικαιολογηθεί από τη μεγάλη 

διαφορά στα άκρα του διαστήματος του ορίου (50 λεπτά). Αποδεικνύεται με γράφημα σε 

επόμενη παράγραφο ότι μετά την εκκαθάριση των συνόδων και των χρηστών, για το ίδιο 

διάστημα επιλογής χρονικών ορίων, το πλήθος των συνόδων παραμένει σχεδόν σταθερό. 

 

 
Εικόνα 5.1. Πλήθος συνόδων σε συνάρτηση με το Session Timeout. 

 

Στην Εικόνα 5.2 παρουσιάζεται η γραφική παράσταση του πλήθους των συνόδων ανά 

μέγεθος συνόδου (λογαριθμικά). Παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση κοντά στην αρχή 

των αξόνων και λίγες σύνοδοι με πολύ μεγάλο μέγεθος. Στο στάδιο της εκκαθάρισης οι 

ακραίες περιπτώσεις θα απομακρυνθούν. 

 

 
Εικόνα 5.2. Πλήθος συνόδων σε συνάρτηση με το  μέγεθους συνόδου. 
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5.1.2 Εκκαθάριση Συνόδων και Χρηστών 
 

Για την εκκαθάριση των δεδομένων της προεπεξεργασίας γίνονται ορισμένες παραδοχές οι 

οποίες περιορίζουν το πλήθος δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν τελικά, με σκοπό τη 

βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των συμπερασμάτων της εργασίας 

(παράγραφος 4.4). Οι παραδοχές παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2 και προκύπτουν από 

εμπειρικά παρατηρήσεις. 

 

Παράμετροι Εκκαθάρισης Δεδομένων 
Ελάχιστο μέγεθος συνόδου 3 επισκέψεις 
Μέγιστο μέγεθος συνόδου 100 επισκέψεις 
Ελάχιστο μέγεθος χρήστη 3 σύνοδοι 

Πίνακας 5.2. Παράμετροι εκκαθάρισης προ-επεξεργασίας. 
 

Στην Εικόνα 5.3, παρουσιάζεται διάγραμμα με τη διακύμανση του πλήθους των συνόδων 

που διαμορφώνονται μεταβάλλοντας την τιμή του χρονικού ορίου για τη διάκριση των 

συνόδων. Το διάγραμμα είναι αντίστοιχο με αυτό της Εικόνας 5.1 με επιπλέον στοιχείο τη 

διακύμανση του πλήθους των συνόδων μετά από την εκκαθάριση. 

 

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, παρά το γεγονός ότι το διάστημα στο οποίο παίρνει τιμές 

το χρονικό όριο είναι μεγάλο (10 – 60 λεπτά), παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει σημαντική 

διακύμανση στο πλήθος των συνόδων. Οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι, η διαδικασία 

διάκρισης των συνόδων δεν μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα συμπεράσματα λόγω της 

προσεγγιστικής της φύσης. 
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Εικόνα 5.3. Πλήθος συνόδων σε συνάρτηση  με Session Timeout (με την εκκαθάριση). 

 

Στην Εικόνα 5.4 παρουσιάζεται η γραφική παράσταση του πλήθους των συνόδων ανά 

μέγεθος συνόδου (λογαριθμικά) μετά την εκκαθάριση.  

 

Στον Πίνακα 5.3 παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα της προ-επεξεργασίας (πριν και 

μετά την εκκαθάριση). Παρατηρείται μεγάλη μείωση του πλήθους όλων των μεγεθών και 

κυρίως του πλήθους των χρηστών, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απομάκρυνση 

των συνόδων με πολύ μικρό μέγεθος. Προκύπτει ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός 

περιστασιακών επισκεπτών του Web Site. 

 

 
Εικόνα 5.4. Πλήθος συνόδων σε συνάρτηση με μέγεθος συνόδου (με την εκκαθάριση). 
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 Αρχικά Στοιχεία Τελικά Στοιχεία Ποσοστό Μεταβολής 
Users 15.346 875 -94,30%
Sessions 37.213 8.474 -77,23%
Web Pages 2.366 1.216 -48,61%
Page Views 109.974 48.455 -55,94%

Πίνακας 5.3. Αποτελέσματα προ-επεξεργασίας. 
 
 
5.2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ WEB SITE 
 

5.2.1 Περιπτώσεις Ομαδοποίησης Σελίδων 
 
Η ομαδοποίηση σελίδων του Web Site είναι το σημαντικότερο στάδιο στην εφαρμογή 

αυτή, γιατί καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ομαδοποίηση των χρηστών που ακολουθεί. Η 

ομαδοποίηση εξαρτάται από τον γράφο του Web Site, που διαμορφώνεται ανάλογα με τη 

μέθοδο απόδοσης βαρών ακμών, τα πρότυπα πλοήγησης των χρηστών και από τον 

αλγόριθμο MajorClust. Για τη δημιουργία του γράφου έχουν υλοποιηθεί οι εξής έξι 

μέθοδοι απόδοσης βαρών των ακμών, που αναλύονται στο κεφάλαιο 4.8 : 

 

 Δυαδική 

 Διελεύσεις Χρηστών 

 Διελεύσεις Συνδέσμων 

 Bibliographic Coupling 

 Co-Citation Coupling 

 Co-Occurrence Frequencies 

 

Για τη διενέργεια των πειραμάτων ομαδοποίησης σελίδων εκτελέστηκε η εφαρμογή, που 

υλοποιήθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας, πολλές φορές, με διαφορετικές 

παραμέτρους κάθε φορά. Ιδιαίτερα για τις μεθόδους όπου απαιτούνταν ο προσδιορισμός 

ενός κάτω ορίου στα βάρη των ακμών (μέθοδοι 4, 5, 6), η εφαρμογή εκτελέστηκε πολλές 

φορές με μικρή διαφοροποίηση του ορίου προκειμένου να προσδιοριστεί το κάτω όριο που 

ελαχιστοποιεί και μεγιστοποιεί τις μετρικές DB Index και Λ Measure αντίστοιχα. 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο αλγόριθμος Majorclust παράγει σε κάθε εκτέλεση 

διαφορετικά αποτελέσματα, λόγω της φύσης της υλοποίησής του. 

 

Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομαδοποίησης σελίδων. Για κάθε 

περίπτωση παρουσιάζονται οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν, τα αποτελέσματα της 
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επεξεργασίας, καθώς και η κατανομή των μεγεθών των ομάδων που προκύπτουν. Στον 

Πίνακα 5.4 δίνεται η επεξήγηση των στοιχείων των πινάκων που συνοδεύουν κάθε 

περίπτωση. 

 
Μέθοδος Ονομασία Μεθόδου. 
Κατηγορία Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση  

των βαρών των ακμών. 
Μεταβολή Γράφου του Web Site Η μέθοδος μεταβάλει τον αρχικό γράφο του Web Site 

που παράγεται από τις μεταβάσεις των χρηστών. 
Πλήθος Κόμβων Πλήθος κόμβων που συμμετέχουν στον γράφο 

(παραμένει σταθερό). 
Πλήθος Ακμών Το πλήθος των ακμών που δημιουργούνται από την 

εκάστοτε μέθοδο. 
Κάτω Όριο Βάρους Ακμής Το ελάχιστο βάρος ακμής προκειμένου μια ακμή να 

διατηρηθεί στο γράφο. Ακμές με πολύ μικρό βάρος  
απομακρύνονται. 

Ανεξάρτητο Γράφοι Το πλήθος των ανεξάρτητων γράφων από τους οποίους 
αποτελείται ο γράφος του Web Site. Ο αρχικός γράφος 
αποτελείται από 6 ανεξάρτητους γράφους. 

Ομάδες Σελίδων Πλήθος ομάδων σελίδων που προκύπτουν από τον 
Majorclust. 

DB Index Η τιμή που προκύπτει από τον υπολογισμό της 
συγκεκριμένης μετρικής σχετικά με την εγκυρότητα της 
ομαδοποίησης. Ζητείται η ελαχιστοποίηση του μεγέθους 
αυτού. 

Λ Index Η τιμή που προκύπτει από τον υπολογισμό της 
συγκεκριμένης μετρικής σχετικά με την εγκυρότητα της 
ομαδοποίησης. Ζητείται η μεγιστοποίηση του μεγέθους 
αυτού. 

Μέσο / Μέγιστο Μέγεθος Ομάδας Το μέσο και το μέγιστο μέγεθος των ομάδων που 
δημιουργούνται από τον Majorclust. 

Πίνακας 5.4. Επεξήγηση των αποτελεσμάτων ομαδοποίησης σελίδων. 
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Περίπτωση 1: Δυαδική 
 

Μέθοδος Δυαδική 
Κατηγορία - 
Μεταβολή Γράφου του Web Site ΟΧΙ 
Πλήθος Κόμβων 1.216 
Πλήθος Ακμών 6.344 
Κάτω Όριο Βάρους Ακμής - 
Ανεξάρτητο Γράφοι 6 
Ομάδες Σελίδων 31 
DB Index 1,0399971 
Λ Index 1.290,00 
Μέσο / Μέγιστο Μέγεθος Ομάδας 39,22 / 891 
Πίνακας 5.5. Στοιχεία ομαδοποίησης (Δυαδική) 

 
 
 

 
Εικόνα 5.5. Κατανομή μεγεθών ομάδων (Δυαδική) 
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Περίπτωση 2: Διελεύσεις Χρηστών 
 

Μέθοδος Διελεύσεις Χρηστών 
Κατηγορία Χρήση Web Site 
Μεταβολή Γράφου του Web Site ΟΧΙ 
Πλήθος Κόμβων 1.216 
Πλήθος Ακμών 6.344 
Κάτω Όριο Βάρους Ακμής - 
Ανεξάρτητο Γράφοι 6 
Ομάδες Σελίδων 82 
DB Index 5,797982 
Λ Index 1,1596371 
Μέσο / Μέγιστο Μέγεθος Ομάδας 14,83 / 370 

Πίνακας 5.6. Στοιχεία ομαδοποίησης (Διελεύσεις Χρηστών) 
 

 

 

 
Εικόνα 5.6. Κατανομή μεγεθών ομάδων (Διελεύσεις Χρηστών)  
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Περίπτωση 3: Διελεύσεις Συνδέσμων 
 

Μέθοδος Διελεύσεις Συνδέσμων 
Κατηγορία Χρήση Web Site 
Μεταβολή Γράφου του Web Site ΟΧΙ 
Πλήθος Κόμβων 1.216 
Πλήθος Ακμών 6.344 
Κάτω Όριο Βάρους Ακμής - 
Ανεξάρτητο Γράφοι 6 
Ομάδες Σελίδων 85 
DB Index 8,772187 
Λ Index 1,1782314 
Μέσο / Μέγιστο Μέγεθος Ομάδας 14,31 / 388 

Πίνακας 5.7. Στοιχεία ομαδοποίησης (Διελεύσεις Συνδέσμων) 
 
 
 

 
Εικόνα 5.7. Κατανομή μεγεθών ομάδων (Διελεύσεις Συνδέσμων)  
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Περίπτωση 4: Bibliographic Coupling 
 

Μέθοδος Bibliographic Coupling 
Κατηγορία Χρήση και Δομή Web Site 
Μεταβολή Γράφου του Web Site ΝΑΙ 
Πλήθος Κόμβων 1.216 
Πλήθος Ακμών 10.439 
Κάτω Όριο Βάρους Ακμής 0,2 
Ανεξάρτητο Γράφοι 6 
Ομάδες Σελίδων 76 
DB Index 1,684729 
Λ Index 856,854 
Μέσο / Μέγιστο Μέγεθος Ομάδας 16 / 359 

Πίνακας 5.8. Στοιχεία ομαδοποίησης (Bibliographic Coupling) 
 
 
 

 
Εικόνα 5.8. Κατανομή μεγεθών ομάδων (Bibliographic Coupling) 
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Περίπτωση 5: Co-citation Coupling 
 

Μέθοδος Co-citation Coupling 
Κατηγορία Χρήση και Δομή Web Site 
Μεταβολή Γράφου του Web Site ΝΑΙ 
Πλήθος Κόμβων 1.216 
Πλήθος Ακμών 9.149 
Κάτω Όριο Βάρους Ακμής 0,2 
Ανεξάρτητο Γράφοι 6 
Ομάδες Σελίδων 64 
DB Index 1,3652656 
Λ Index 897,864 
Μέσο / Μέγιστο Μέγεθος Ομάδας 19 / 544 
Πίνακας 5.9. Στοιχεία ομαδοποίησης (Co-citation Coupling) 

 
 
 

 
Εικόνα 5.9. Κατανομή μεγεθών ομάδων (Co-citation Coupling) 
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Περίπτωση 6: Co-occurrence Frequencies 
 

Μέθοδος Co-occurrence Frequencies 
Κατηγορία Πιθανοκρατική,  

Χρήση Web Site 
Μεταβολή Γράφου του Web Site ΝΑΙ 
Πλήθος Κόμβων 1.216 
Πλήθος Ακμών 28.898 
Κάτω Όριο Βάρους Ακμής 0,27 
Ανεξάρτητο Γράφοι 7 
Ομάδες Σελίδων 51 
DB Index 1,101904 
Λ Index 10.702,271 
Μέσο / Μέγιστο Μέγεθος Ομάδας 23,84 / 102 

Πίνακας 5.10. Στοιχεία ομαδοποίησης (Co-occurrence Frequencies) 
 
 
 

 
Εικόνα 5.10. Κατανομή μεγεθών ομάδων (Co-occurrence Frequencies ) 
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5.2.2. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα - Αξιολόγηση 
 
Στον Πίνακα 5.11 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της ομαδοποίησης 

σελίδων, τα οποία σε συνδυασμό με το γράφημα της Εικόνας 5.11, αλλά και τις κατανομές 

μεγεθών ομάδων ανά μέθοδο (γραφικές παραστάσεις των Εικόνων 5.5 - 5.10), μας 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, οι περισσότερες μέθοδοι απόδοσης βαρών των ακμών, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα χαρακτηριστικά του Majorclust, παράγουν μία μεγάλη ομάδα 

σελίδων, που περιλαμβάνει μέχρι και το 73% των κόμβων (Δυαδική μέθοδος) και πολλές 

μικρότερες ομάδες. 

 

Μ
έθ
οδ
ος

 

Κ
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Μ
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ή 
Γρ
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Π
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Α
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ώ
ν 

Π
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θο
ς 
Κ
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ν 

Κ
άτ
ω
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ο 
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 Γ
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ι 

Ο
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ς 
Σε
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ν 

Μ
έσ
ο 
Μ
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ος

 
Ο
μά
δα
ς 

Μ
έγ
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το

 Μ
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Ο
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δα
ς 

D
B

 In
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x 

Λ
 M

ea
su

re
 

Δε
ίκ
τη
ς 
Π
οι
ότ
ητ
ας

 
Ο
μα
δο
πο
ίη
ση
ς 

Δυαδική 
 

- ΟΧΙ 6.344 1.216 - 6 31 39.22 891 1,039997 1.290,0000000 1,240.3881

Διελεύσεις 
Χρηστών 

Χρήση  
Web Site ΟΧΙ 6.344 1.216 - 6 82 14.83 370 5,797982 1,1596371 0.2000

Διελεύσεις  
Συνδέσμων 

Χρήση  
Web Site ΟΧΙ 6.344 1.216 - 6 85 14.14 388 8,772187 1,1782314 0.1343

Bibliographic 
Coupling 

Χρήση 
Web Site, 

Δομή Γράφου 
ΝΑΙ 10.439 1.216 0,20 6 76 16 359 1,684729 856,8540000 508.6005

Co-Citation 
Coupling 

Χρήση 
Web Site, 

Δομή Γράφου 
ΝΑΙ 9.149 1.216 0,20 6 64 25.87 544 1,365266 897,8640000 657.6479

Co- 
Occurrence  
Frequencies 

Πιθανοκρατική, 
Χρήση 

Web Site 
ΝΑΙ 28.898 1.216 0,27 7 51 23.84 102 1,101904 10.702,2710000 9,712.5258

Πίνακας 5.11. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ομαδοποίησης σελίδων. 
 

Εξαίρεση αποτελεί η μέθοδος Co-occurrence Frequencies, στην οποία η μεγαλύτερη 

ομάδα περιλαμβάνει μόλις το 8,3% των κόμβων. Επίσης, όπως φαίνεται και στα 

γραφήματα των Εικόνων 5.10 και 5.11, η μέθοδος παράγει ορισμένες μεγάλες ομάδες και 

λίγες με πολύ μικρό μέγεθος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κόμβων συμμετέχει σε ομάδες 

με μέγεθος τουλάχιστο 20 κόμβων. Στην Εικόνα 5.14, με τα κόκκινα βέλη, υποδεικνύονται 

οι πέντε μεγαλύτερες ομάδες σελίδων που προκύπτουν από τη μέθοδο αυτή. 

 
Για τον χαρακτηρισμό της ποιότητας και τη σύγκριση των ομαδοποιήσεων σελίδων έχουν 

υλοποιηθεί δύο μέθοδοι ελέγχου εγκυρότητας ομαδοποίησης: DB-Index (κεφάλαιο 3.6.5) 

και Λ Measure (κεφάλαιο 3.6.6). Οι δείκτες που έχουν υπολογιστεί για κάθε ομαδοποίηση 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.11. Επίσης, στα γραφήματα των Εικόνων 5.12 και 5.13 

παρουσιάζεται η διακύμανση κάθε δείκτη ανά μέθοδο απόδοσης βαρών. Ο δείκτης DB-
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Index έχει μικρότερη τιμή για καλύτερη ομαδοποίηση και ο δείκτης Λ Measure έχει 

μεγαλύτερη τιμή για καλύτερη ομαδοποίηση. Να σημειωθεί ότι ο DB-Index αποτελεί μια 

κλασσική μετρική ελέγχου εγκυρότητας ομαδοποίησης και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές 

εργασίες ενώ ο Λ Measure έχει προταθεί στην εργασία [40] από τους ίδιους συγγραφεί που 

έχουν προτείνει και τον αλγόριθμο Majorclust. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συνεπώς, 

παρουσιάζει η σύγκριση και των δύο περιπτώσεων. 

 

 
Εικόνα 5.11. Κατανομή μεγεθών ομάδων σελίδων ανά μέθοδο. 

 

 
Εικόνα 5.12. Διακύμανση μετρικής DB Index ανά μέθοδο. 
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Εικόνα 5.13. Διακύμανση μετρικής Λ Measure ανά μέθοδο. 

 
Στο γράφημα της Εικόνας 5.12 παρατηρείται ότι ο δείκτης DB-Index παρουσιάζει 

ελάχιστο στις μεθόδους «Δυαδική» και «Co-Occurrence Frequencies» (με τιμές 1,039997 

και 1,101904 αντίστοιχα). Στο γράφημα της Εικόνας 5.13 παρατηρείται ο δείκτης Λ 

Measure να παρουσιάζει μέγιστο στη μέθοδο «Co-Occurrence Frequencies». 

Συνδυάζοντας τις παρατηρήσεις αυτές οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη 

ομαδοποίηση προκύπτει από τη μέθοδο «Co-Occurrence Frequencies» για την απόδοση 

βαρών στις ακμές του γράφου του Web Site. Εφόσον η μέθοδος αυτή σχτίζεται με τον 

τρόπο χρήσης του Web Site και συγκεκριμένα με τα χαρακτηριστικά πλοήγησης των 

χρηστών, προκύπτει ότι οι διαχειριστές του Web Site θα μπορούσαν να το βελτιώσουν ως 

προς τη δομή και την απόδοση του, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες από την 

ομαδοποίηση των σελίδων. 

 

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η δεύτερη «καλύτερη» ομαδοποίηση, με βάση τις 

μετρικές εγκυρότητας ομαδοποίησης, που προκύπτει από την απλούστερη μέθοδο 

απόδοσης βαρών στις ακμές του γράφου, τη Δυαδική. Παρατηρούμε ότι η χρήση και μόνο 

των στοιχείων μετάβασης των χρηστών από σελίδα σε σελίδα που αναπαρίστανται από τον 

γράφο του Web Site είναι ικανή να παράγει «καλές» ομαδοποιήσεις. Το μειωνέκτημα 

όμως της περίπτωσης αυτής είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σελίδων ανήκει στην 

ίδια ομάδα με αποτέλεσμα να είναι περιορισμένα τα συμπεράσματα που μπορούν να 

προκύψουν, σε σχέση και με τον σκοπό της ανάλυσης. 

 

Στον Πίνακα 5.12 παρουσιάζεται η κατάταξη των ομαδοποιήσεων ως προς την ποιότητά 

τους. Ο συνολικός δείκτης ποιότητας (τελευταία στήλη) προκύπτει από το γινόμενο του Λ 
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Measure και του αντίστροφου του DB-Index. Μεγαλύτερη τιμή εκφράζει καλύτερη 

ομαδοποίηση. 

 

 Μέθοδος Λ Measure x 1/DB-Index 
1 Co-Occurrence Frequencies 9,712.5258 
2 Δυαδική 1,240.3881 
3 Co-Citation Coupling 657.6479 
4 Bibliographic Coupling 508.6005 
5 Διελεύσεις Χρηστών 0.2000 
6 Διελεύσεις Συνδέσμων 0.1343 

Πίνακας 5.12. Κατάταξη ομαδοποιήσεων σελίδων ως προς την ποιότητα των ομάδων. 
 

 
Εικόνα 5.14. Γράφος αναπαράστασης ομάδων σελίδων (Co-Occurrence Frequencies). 

 
Στην Εικόνα 5.14 παρουσιάζεται ο γράφος των ομάδων σελίδων που προκύπτουν 

χρησιμοποιώντας την «καλύτερη» μέθοδο ομαδοποίησης σελίδων: Co-Occurrence 

Frequencies. Σε κάθε κόμβο, ο αριθμός εκτός παρενθέσεων είναι το αναγνωριστικό της 

ομάδας και εντός παρενθέσεων το πλήθος των σελίδων που περιλαμβάνει η ομάδα. Το 

βάρος κάθε ακμής αποτελεί το πλήθος των ακμών των κόμβων που είναι συνδεδεμένοι 
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μεταξύ δύο ομάδων και ανά κατεύθυνση. Επίσης, είναι ευδιάκριτα τα μη-συνδεδεμένα 

σύνολα ομάδων σελίδων (το βασικό σύνολο ομάδων και οι έξι μικρές ομάδες κάτω δεξιά 

στην εικόνα). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γράφου είναι η μεγάλη πυκνότητά του. Ο 

γράφος της Εικόνας 5.14 αποτελεί τη δομική σύμπτυξη του γράδου του Web Site, όπως 

αυτή ορίζεται στο κεφάλαιο 3.5.1. 

 
 
5.3 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ WEB SITE 
 
Η ομαδοποίηση των χρηστών του Web Site προκύπτει από τον συνδυασμό της 

ομαδοποίησης των σελίδων (κεφάλαιο 4.10), των προφίλ των χρηστών (κεφάλαιο 4.6) και 

της κατάταξης σπουδαιότητας των σελίδων του Web Site (κεφάλαιο 3.2.2). Στον Πίνακα 

5.13 παρουσιάζονται οι μέθοδοι που έχουν υλοποιηθεί για κάθε περίπτωση. 

 

Απόδοση Βαρών Ακμών 
(Ομαδοποίηση Σελίδων) 

Προφίλ Χρηστών 
(Απόδοση Βαρών 
Επισκέψεων) 

Κατάταξη  
Σπουδαιότητας  

Σελίδων 
1. Binary 1. Binary 1. Binary 
2. Users Traverses 2. TF.IDF 2. View Time 
3. Links Traverses 3. View Time 3. Hits Count 
4. Bibliographic Coupling 4. Linear Order 4. RIC 
5. Co-citation Coupling  5. ROC 
6. Co-occurrence Frequencies   
Πίνακας 5.13. Μέθοδοι που συμμετέχουν στην ομαδοποίηση χρηστών. 

 

Ο συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων ορίζει 120 περιπτώσεις ομαδοποίησης χρηστών, 

των οποίων τα στοιχεία των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στους Πίνακες 5.14.α και 

5.14.β. Λόγω των πολλών περιπτώσεων ομαδοποίησης χρηστών, θα αναλυθούν μόνο τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την καλύτερη ομαδοποίηση σελίδων (Co-occurrence 

Frequencies),  σύμφωνα με το κεφάλαιο 5.2.2.   
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   PageViews Weights 

   BINARY TF.IDF 

  Hard Assignment Fuzzy Assignment Hard Assignment Fuzzy Assignment 

Edges  
Weights 

Vertices 
Weighs 

Page 
Clusters 

Size Users 
Clusters 

Mean
Size 

Max
Size

Users 
Clusters

Mean
Size

Max
Size

Mean 
Assign. 
Score 

Users 
Clusters 

Mean 
Size 

Max 
Size 

Users 
Clusters

Mean
Size

Max
Size

Mean 
Assign. 
Score

Binary 9 97,22 854 15 61,73 866 90,90 21 41,67 773 23 43,52 829 95,92

View Time 8 109,38 861 15 60,13 867 93,19 22 39,77 769 22 43,36 797 97,24

Hits Count 7 125,00 860 14 64,57 869 93,67 22 39,77 770 22 43,32 801 97,69

RIC 10 87,50 854 17 54,59 866 91,35 22 39,77 775 23 43,26 825 95,74

B
in

ar
y 

ROC 

31 

11 79,55 848 19 49,26 863 91,41 22 39,77 775 23 43,26 823 96,49

Binary 31 28,23 725 58 22,40 801 87,47 64 13,67 399 73 21,23 518 91,35

View Time 33 26,52 764 53 21,89 812 90,35 65 13,46 352 71 20,61 454 92,60

Hits Count 30 29,17 757 51 22,84 808 90,32 66 13,26 363 71 20,66 463 92,60

RIC 33 26,52 727 57 22,58 801 89,42 64 13,67 399 72 21,57 518 91,46

U
se

rs
  

Tr
av

er
se

s 

ROC 

82 

33 26,52 720 57 22,60 798 89,60 63 13,89 396 73 21,23 520 91,24

Binary 33 26,52 724 58 22,36 801 87,64 68 12,07 398 73 21,53 519 91,72

View Time 32 27,34 766 53 21,89 813 89,92 67 13,06 353 71 20,76 455 92,63

Hits Count 31 28,23 757 52 22,37 807 90,39 69 12,68 363 71 20,83 464 92,70

RIC 35 25,00 726 57 22,51 801 89,91 67 13,06 399 72 21,71 519 91,84

Li
nk

s 
Tr

av
er

se
s 

ROC 

85 

35 25,00 720 57 22,53 798 90,06 67 13,06 396 73 21,42 520 91,80

Binary 18 48,61 476 43 35,84 740 88,28 46 19,02 398 58 26,19 560 92,25

View Time 18 48,61 669 39 34,15 805 89,68 48 18,23 450 57 25,18 611 92,72

Hits Count 16 84,69 632 34 41,24 797 91,97 48 18,23 431 56 26,07 599 94,00

RIC 20 43,75 509 42 36,67 758 88,49 46 19,02 408 57 26,44 562 92,44B
ib

lio
gr

ap
hi

c 
 

C
ou

pl
in

g 

ROC 

76 

21 41,67 505 43 36,00 754 88,55 46 19,02 401 58 26,1 559 91,91

Binary 14 62,50 824 39 26,95 855 85,31 42 20,83 623 50 23,30 722 94,33

View Time 15 58,33 838 28 34,11 854 94,41 47 18,62 627 50 21,64 671 95,73

Hits Count 12 72,92 836 30 31,73 850 91,93 46 19,02 629 50 21,70 667 95,41

RIC 14 62,50 823 40 26,33 855 84,80 42 20,83 622 50 22,96 710 94,08C
o-

ci
ta

tio
n 

C
ou

pl
in

g 

ROC 

64 

16 54,69 822 40 26,30 855 84,73 42 20,83 621 50 23,10 715 94,35

Binary 24 36,46 541 35 45,86 725 90,12 40 21,88 153 46 41,37 340 91,72

View Time 26 33,65 581 35 42,46 730 91,16 40 21,88 172 46 39,11 340 92,14

Hits Count 24 36,46 574 34 44,65 722 91,39 40 21,88 169 45 40,53 340 92,10

RIC 25 35,00 502 36 44,69 666 90,38 40 21,88 152 46 40,87 319 91,53

C
o-

oc
cu

rr
en

ce
 

Fr
eq

ue
nc

ie
s 

ROC 

51 

25 35,00 536 35 45,57 708 91,17 40 21,88 158 46 39,85 328 92,40

Πίνακας 5.14.α. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ομαδοποίησης χρηστών. 
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   PageViews Weights 

   View Time Linear Order 

  Hard Assignment Fuzzy Assignment Hard Assignment Fuzzy Assignment 

Edges  
Weights 

Vertices 
Weighs 

Page 
Clusters 

Size Users 
Clusters 

Mean
Size 

Max
Size

Users 
Clusters

Mean
Size 

Max
Size

Mean 
Assign. 
Score 

Users 
Clusters 

Mean 
Size 

Max 
Size 

Users 
Clusters

Mean
Size 

Max
Size

Mean 
Assign. 
Score 

Binary 15 58,33 832 16 56,19 841 98,52 15 58,33 789 21 46,00 826 93,63

View Time 12 72,92 844 13 68,46 850 97,53 13 67,31 817 20 46,65 838 93,60

Hits Count 12 72,92 845 12 74,00 851 99,27 13 67,31 811 20 46,35 831 94,04

RIC 15 58,33 831 15 59,67 841 98,75 15 58,33 789 21 45,57 823 93,52

B
in

ar
y 

ROC 

31 

15 58,33 831 16 56,13 841 97,54 17 51,47 785 22 43,45 822 95,03

Binary 46 19,02 602 56 18,57 656 94,71 55 15,91 513 65 21,02 631 91,42

View Time 44 19,89 641 54 18,85 685 95,06 51 17,16 562 63 20,60 661 90,12

Hits Count 45 19,44 661 52 19,75 716 94,89 51 17,16 562 62 20,89 662 91,02

RIC 46 19,02 606 56 18,55 658 94,99 55 15,91 513 65 21,02 636 91,17

U
se

rs
  

Tr
av

er
se

s 

ROC 

82 

46 19,02 603 56 18,55 656 95,11 56 15,63 505 66 20,65 627 91,35

Binary 47 18,62 600 56 18,55 659 94,58 55 15,91 510 68 20,28 630 90,71

View Time 44 19,89 642 54 18,85 686 95,12 51 17,16 561 67 19,61 661 89,79

Hits Count 46 19,02 661 53 19,38 715 94,64 51 17,16 563 67 19,64 663 90,30

RIC 47 18,62 606 55 18,82 660 95,56 55 15,91 511 68 20,26 635 90,99

Li
nk

s 
Tr

av
er

se
s 

ROC 

85 

47 18,62 601 57 18,23 658 94,66 57 15,35 502 69 20,00 627 91,15

Binary 30 29,17 594 38 29,16 677 92,66 37 23,65 427 53 28,55 653 91,65

View Time 27 32,41 679 30 34,77 738 95,52 36 24,31 498 53 25,77 665 90,60

Hits Count 26 33,65 686 28 37,64 749 95,94 36 24,31 452 52 27,98 653 92,44

RIC 29 30,17 602 36 30,64 687 93,90 37 23,65 435 54 28,00 653 91,16

B
ib

lio
gr

ap
hi

c 
 

C
ou

pl
in

g 

ROC 

76 

30 29,17 600 36 30,64 682 93,99 37 23,65 439 54 27,87 654 91,60

Binary 31 28,23 766 38 25,11 796 93,49 33 26,52 701 45 23,82 757 91,29

View Time 29 30,17 789 31 29,65 809 97,07 33 26,52 729 44 23,00 774 92,41

Hits Count 28 31,25 788 30 30,53 811 98,23 33 26,52 718 42 23,95 761 93,04

RIC 31 28,23 769 37 25,76 799 94,03 33 26,52 702 47 22,74 757 90,25C
o-

ci
ta

tio
n 

C
ou

pl
in

g 

ROC 

64 

32 27,34 768 37 25,73 798 94,57 34 25,74 700 48 22,35 757 90,26

Binary 35 25,00 401 37 32,05 498 94,88 34 25,74 333 36 48,50 506 92,57

View Time 34 25,74 454 36 30,53 521 95,16 32 27,34 360 35 47,00 519 92,21

Hits Count 33 26,52 459 36 31,22 531 95,64 32 27,34 332 36 45,89 502 92,69

RIC 36 24,31 402 39 29,77 483 95,51 35 25,00 297 37 46,76 456 91,57

C
o-

oc
cu

rr
en

ce
 

Fr
eq

ue
nc

ie
s 

51 

34 25,74 398 37 31,54 480 95,47 34 25,74 353 37 46,14 517 91,74ROC 
Πίνακας 5.14.β. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ομαδοποίησης χρηστών. 
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Η ανάθεση χρηστών σε ομάδες μπορεί να είναι είτε αποκλειστική είτε ασαφής (κεφάλαιο 

4.11). Στην αποκλειστική ανάθεση, κάθε χρήστης ανήκει σε μία μόνο ομάδα ενώ στην 

ασαφή ανάθεση μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μία ομάδες ανάλογα με το 

ποσοστό συμμετοχής στην καθεμιά.  Στην ασαφή ανάθεση, ένας χρήστης αντιστοιχίζεται 

σε μια ομάδα, όταν το ποσοστό συμμετοχής είναι τουλάχιστο 70% (κεφάλαιο 4.11). Στα 

γραφήματα των Εικόνων 5.15 και 5.16 παρουσιάζονται τα μέσα και μέγιστα μεγέθη των 

ομάδων χρηστών αποκλειστικής ανάθεσης για κάθε συνδυασμό μεθόδων δημιουργίας 

προφίλ χρήστη και κατάταξης σελίδων ως προς τη σπουδαιότητά τους. Ομοίως, τα 

γραφήματα των Εικόνων 5.17 και 5.18 αναφέρονται στην ασαφή ομαδοποίηση. 

 

  
Εικόνα 5.15. Μέγιστα Μεγέθη Ομάδων (αποκλειστική 

ομαδοποίηση). 
Εικόνα 5.16. Μέσα Μεγέθη Ομάδων (αποκλειστική 

ομαδοποίηση). 
 

 
Εικόνα 5.18. Μέσα Μεγέθη Ομάδων (ασαφής 

ομαδοποίηση). 
Εικόνα 5.17. Μέγιστα Μεγέθη Ομάδων (ασαφής 

ομαδοποίηση). 
 

Εξετάζοντας τις ομαδοποιήσεις ως προς τα μέγιστα και μέσα μεγέθη ομάδων, 

παρατηρούμε ότι οι περισσότερο ομοιόμορφες ομάδες δημιουργούνται από τη μετρική 

TF.IDF ως προς τα προφίλ των χρηστών ενώ στις υπόλοιπες μεθόδους τα μεγέθη των 

μέγιστων ομάδων είναι πολύ μεγάλα, ώστε να προκύπτουν λοιπές ομάδες χρηστών με 
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μεγέθη που να έχουν κάποιο νόημα. Για παράδειγμα, αν η μέγιστη ομάδα έχει μέγεθος 800 

χρήστες (συνολικό πλήθος χρηστών 875), τότε οι υπόλοιπες θα έχουν πολύ μικρά μεγέθη 

(1-5 χρήστες). Μια τέτοιου είδους ομαδοποίηση συνήθως δεν έχει πρακτική αξία και 

δύσκολα μπορεί να εξαχθεί κάποιο χρήσιμο συμπέρασμα. Τα αντίστοιχα μεγέθη ως προς 

τις μεθόδους κατάταξης σπουδαιότητας των σελίδων παραμένουν σχεδόν σταθερά. Αυτό 

αποτελεί μια ένδειξη ότι οι καλύτερες ομαδοποιήσεις χρηστών προκύπτουν από τη 

μετρική TF.IDF. Στην Εικόνα 5.19 παρουσιάζεται η κατανομή των μεγεθών ομάδων 

χρηστών που προκύπτουν από τη μέθοδο TF.IDF και με αποκλειστική ανάθεση. 

Παρατηρούμε ότι τα μεγέθη των ομάδων είναι περισσότερο ομοιόμορφα. 

 

 
Εικόνα 5.19. Κατανομή μεγεθών ομάδων χρηστών (Co-Occurrence Freq. – TF.IDF). 

  
Κάθε περίπτωση ομαδοποίησης χρηστών παρουσιάζει ενδιαφέρον ανάλογα με το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο εξετάζεται και τον σκοπό της ανάλυσης. Επομένως, ο όρος 

«καλή» ομαδοποίηση είναι υποκειμενικός. Ο συνδυασμός όμως των αποτελεσμάτων 

ομαδοποίησης σελίδων και χρηστών μπορεί να οδηγήσει σε αξιόλογα συμπεράσματα. Για 

παράδειγμα, η ομαδοποίηση χρηστών που προκύπτει από την εφαρμογή των 

βιβλιογραφικών μετρικών και της μετρικής TF.IDF στη διαμόρφωση των προφίλ χρηστών 

εστιάζει περισσότερο σε χαρακτηριστικά του περιεχομένου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στην αξιολόγηση και προσαρμογής της δομής των ενός Web Site ως προς το περιεχόμενό 

του. Επίσης, ο συνδυασμός των μετρικών Co-Occurrence Frequencies και Linear Order 

εστιάζει στα χαρακτηριστικά πλοήγησης των χρηστών και τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία ενός δυναμικού συστήματος προτάσεων 

συνδέσμων στο πλαίσιο της προσωποποίησης του Web Site. Ανάλογα με τον σκοπό της 
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ανάλυσης θα πρέπει να προσδιορίζονται τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά μελέτης ώστε να 

προκύπτουν αξιόλογα και χρήσιμα συμπεράσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
6.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 

Βασικά χαρακτηριστικά του WWW, με τη μορφή που έχει στις μέρες μας, είναι ο 

τεράστιος όγκος και η δυναμικότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει. Για να 

μπορέσουν να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές σε οικονομικό, κοινωνιολογικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, θα πρέπει να μελετηθούν και να υλοποιηθούν μεθοδολογίες 

δόμησης και εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων. Το επιστημονικό πεδίο που ασχολείται 

με το αντικείμενο αυτό από την πλευρά του τρόπου χρήσης των πληροφοριών είναι η 

Εξόρυξη Πληροφορίας Χρήσης στο Διαδίκτυο (Web Usage Mining). 

 

Με το αντικείμενο αυτό έχουν ασχοληθεί πολλές επιστημονικές εργασίες οι οποίες, 

χρησιμοποιώντας τη γνώση από διάφορα επιστημονικά πεδία, κατάφεραν ως ένα βαθμό να 

δώσουν απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα και να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα, τα 

οποία αποτελούν τη βάση για μελλοντική έρευνα. Παρά τις αξιόλογες προσπάθειες που 

έχουν γίνει, υπάρχει ακόμη περιθώριο για μελέτες, πειραματισμούς και καινοτόμες 

προσεγγίσεις, που θα έχουν θετικό αντίκτυπο και στις μεθόδους παραγωγής πληροφορίας 

και στον τρόπο κατανάλωσής της. 

 

6.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
 

Στην εργασία αυτή μελετώνται υπάρχουσες μέθοδοι με σκοπό την καταγραφή μιας νέας 

προσέγγισης στον τομέα του Web Usage Mining. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 

επικεντρώνεται στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από την ομαδοποίηση των 

σελίδων και των χρηστών ενός Web Site. 

 

Το πρώτο στάδιο της μεθοδολογία περιλαμβάνει την εξαγωγή πρωτογενούς πληροφορίας 

από την ανάλυση των Web Logs. Τα στοιχεία που προκύπτουν χρησιμοποιούνται για τη 

μοντελοποίηση της δομής, αλλά και του τρόπου χρήσης του Web Site από τους επισκέπτες 

με τη μορφή ενός γράφου. Ο γράφος του Web Site επεκτείνεται εφαρμόζοντας διάφορες 

μεθόδους απόδοσης βαρών τόσο στους κόμβους (σπουδαιότητα σελίδων) όσο και στις 

ακμές του (βαθμός συσχέτισης σελίδων) με σκοπό την όσο το δυνατό λεπτομερέστερη 
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αναπαράσταση της συνολικής  συμπεριφοράς των επισκεπτών. Επιπλέον, για κάθε 

επισκέπτη δημιουργείται ένα λεπτομερές προφίλ το οποίο καταγράφει τις ιδιαίτερες 

προτιμήσεις του.  

 

Στον γράφο του Web Site που έχει προκύψει εφαρμόζεται ένας νέος σχετικά αλγόριθμος 

ομαδοποίησης, ο Majorclust, ο οποίος σε γενικές γραμμές προσεγγίζει την ανθρώπινη 

διαίσθηση στη δημιουργία ομάδων. Οι ομάδες σελίδων που προκύπτουν αποτελούν τη 

βάση για την ομαδοποίηση των χρηστών. Τα προφίλ των χρηστών συγκρίνονται και 

αντιστοιχίζονται με τις ομάδες σελίδων με αποτέλεσμα την ασαφή ή αποκλειστική 

ανάθεση των χρηστών σε ομάδες. 

 

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής και για τις ανάγκες του πειραματικού μέρους της έχει 

υλοποιηθεί μια εφαρμογή στην οποία υλοποιούνται οι προσεγγίσεις και μέθοδοι που 

αναφέρονται παραπάνω με σκοπό τη σύγκριση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  

 

6.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Η ποιότητα των ομαδοποιήσεων τόσο των σελίδων όσο και των χρηστών είναι ένα 

υποκειμενικό ζήτημα που αφορά το συγκεκριμένο περιβάλλον εφαρμογής. Μια 

ομαδοποίηση θεωρείται «καλή», όταν εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο έχει γίνει και 

αναδεικνύει τις πραγματικές ομάδες που περιλαμβάνουν τα δεδομένα. Στην εργασία αυτή, 

όπως προκύπτει από τις διάφορες μετρήσεις, η ομαδοποίηση των σελίδων σε ομοιόμορφα 

ως προς το μέγεθος σύνολα φαίνεται να αποτελεί την «καλύτερη» απάντηση στο 

πρόβλημα.  

 

Η ομαδοποίηση των χρηστών αποτελεί μια ιδιόμορφη περίπτωση, καθώς στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι ομαδοποιήσεις δεν είναι ομοιόμορφες. Όμως σε συνδυασμό 

με την ομαδοποίηση σελίδων, που αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο στοιχείο, θα 

μπορούσε κάποιος να εκφράσει την άποψη ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες 

προκύπτουν ομοιόμορφες ομαδοποιήσεις αποτελούν την ορθότερη προσέγγιση και έχουν 

τη μεγαλύτερη πρακτική αξία. Στην πραγματικότητα, όλες οι ομαδοποιήσεις χρηστών 

είναι χρήσιμες. Ακόμη και στην περίπτωση που προκύπτουν ακραία αποτελέσματα (μια 

ομάδα περιλαμβάνει το 97% των χρηστών), κρύβεται κάποιο πρακτικό συμπέρασμα, το 

οποίο είναι η παρόμοια συμπεριφορά όλων των χρηστών του Web Site. Η αποδοχή ή 
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απόρριψη κάποιων συμπερασμάτων εξαρτάται από συγκριτικές μελέτες και τον τελικό 

σκοπό της ανάλυσης. 

 

Στην εργασία αυτή προτείνεται μια μεθοδολογία ανάλυσης στο πλαίσιο της οποίας 

εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ομαδοποίησης 

σελίδων και χρηστών ενός Web Site από διαφορετικές σκοπιές. Στόχος είναι να 

παρουσιαστεί η χρησιμότητα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας και οι δυνατότητες που 

δίνονται, ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες ανάλυσης κάθε περίπτωσης. 

 

6.4 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 

Η εργασία αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί με την μελέτη επιπλέον μεθόδων για τη 

διαμόρφωση του γράφου του Web Site και των προφίλ των χρηστών, οι οποίες θα 

αναπαριστούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ακρίβεια τα χαρακτηριστικά χρήσης του 

Web Site σε συνολικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο χρήστη. Στην προτεινόμενη 

μεθοδολογία χρησιμοποιούνται μόνο στοιχεία χρήσης. Επιπρόσθετα συμπεράσματα 

μπορούν να προκύψουν από την εκμετάλλευση στοιχείων περιεχομένου των σελίδων και 

δομής των αρχείων του Web Site. 

 

Επίσης, ο αλγόριθμος Majorclust θα μπορούσε να τροποποιηθεί με σκοπό την 

αποδοτικότερη εκμετάλλευση της πληροφορίας που αναπαριστούν οι κατευθυνόμενοι 

γράφοι, καθώς με την αρχική του μορφή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε μη 

κατευθυνόμενους γράφους. Στην εργασία αυτή γίνεται μια πρώτη προσπάθεια επέκτασης 

του αλγόριθμου προς την κατεύθυνση αυτή. Μια άλλη περίπτωση είναι η χρήση 

διαφορετικών αλγόριθμων ομαδοποίησης γράφων. Τα αποτελέσματα των ομαδοποιήσεων 

μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα των 

συμπερασμάτων και να επιλεγεί ο καταλληλότερος αλγόριθμος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΥΠΩΝ 
 
 

Α Πίνακας γειτνίασης, πίνακας αναφορών 
U Μοναδιαίος πίνακας 
Τ Πλήθος λεκτικών όρων 
D Σύνολο εγγράφων 
Di Έγγραφο 
TF Term Frequency 
ωi Λεκτικός όρος 
qij Πλήθος εμφάνισης όρου ωi στο dj
D Πίνακας απόστασης γράφου 
C Ομαδοποίηση – Σύνολο Ομάδων 
K Πλήθος Ομάδων 
x Πρότυπο 
Χ Σύνολο προτύπων 
ni Πλήθος προτύπων ομάδας i 
N Πλήθος προτύπων 
G Γράφος 
V Σύνολο κόμβων γράφου 
Ε Σύνολο ακμών γράφου 
Λ weighted partial connectivity 
H Δομική Σύμπτυξη γράφου 
P Πλήθος σελίδων 
Μ Πλήθος Χρηστών 
ew Βάρος Ακμής 
pw Βάρος Επίσκεψης 
vw Βάρος Κόμβου 
ui Προφίλ χρήστη i 
Li Πλήθος συνόδων χρήστη i   

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 

 Java Standard Edition 1.5 (http://java.sun.com) 

 JCreator LE 3.5 (http://www.jcreator.com) 

 OpenJGraph (http://sourceforge.net/projects/openjgraph/) 
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