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Ι. Περύληψη διπλωματικόσ εργαςύασ 

ιμερα, το Διαδίκτυο αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ 

του ανκρϊπου. Χρθςιμοποιείται ωσ μζςο επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και 

ψυχαγωγίασ, αλλά και ωσ ζνα απαραίτθτο εργαλείο για τθν εργαςία.  

Η αφξθςθ των χρθςτϊν, ςυνοδεφεται από εκκετικι αφξθςθ του μεγζκουσ του 

Παγκόςμιου Ιςτοφ. τθ ςθμαντικι αφξθςθ του μεγζκουσ των χρθςτϊν και των 

δεδομζνων, ιδιαίτερθ ιταν θ ςυμβολι των εφαρμογϊν Web 2.0, μίασ γενιάσ 

υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν που προςζδωςε ςτον Παγκόςμιο Ιςτό νζα 

χαρακτθριςτικά όπωσ θ διαδραςτικότθτα, το δυναμικό περιεχόμενο, θ ςυνεργαςία, 

θ κοινότθτα. Η αφξθςθ αυτι, παρά τθν προφανι δυνατότθτα που παρζχει ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ χριςτεσ να βρίςκουν πλθροφορίεσ ςχεδόν για οποιοδιποτε κζμα 

ςτο Διαδίκτυο, παρουςιάηει ωςτόςο ζνα ςθμαντικό μειονζκτθμα. Κακιςτά όλο και 

πιο δφςκολθ τθν αναηιτθςθ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν. Ζτςι, αν και θ 

ποςότθτα των διακζςιμων δεδομζνων αυξάνεται, θ αξία τουσ τείνει να μειωκεί 

κακϊσ θ αναηιτθςθ τουσ μετατρζπεται ςε μια χρονοβόρα διαδικαςία, με 

αποτζλεςμα θ εφρεςθ και χρθςιμοποίθςι τουσ να είναι δυςχερισ για πολλοφσ 

χριςτεσ και ιδιαίτερα για αυτοφσ που δεν είναι εξοικειωμζνοι με ςφνκετεσ τεχνικζσ 

αναηιτθςθσ. 

Μια προςζγγιςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ μεγάλου όγκου 

δεδομζνων προτάκθκε με τθν δθμιουργία ςυςτθμάτων παραγωγισ 

εξατομικευμζνου περιεχομζνου ςτο Διαδίκτυο. Η παραγωγι τζτοιων προτάςεων 

βαςίηεται ςε ςυςτιματα εξόρυξθσ γνϊςθσ από δεδομζνα του Παγκόςμιου Ιςτοφ. 

Η εξόρυξθ γνϊςθσ από δεδομζνα είναι μία δυναμικι τεχνολογία που βοθκάει 

τουσ χριςτεσ να επικεντρωκοφν ςτθ ςθμαντικι πλθροφορία που βρίςκεται 

αποκθκευμζνθ ςτισ βάςεισ δεδομζνων. Σο κζμα τθσ εξόρυξθσ γνϊςθσ από 

δεδομζνα αποτελεί ζνα από τα πιο ενεργά κζματα τόςο τθσ ακαδθμαϊκισ όςο και 

τθσ επιχειρθματικισ ζρευνασ και ζχει ςυγκεντρϊςει μεγάλο ενδιαφζρον από 

ερευνθτζσ ςε πολλά διαφορετικά πεδία όπωσ τεχνθτι νοθμοςφνθ, βάςεισ 

δεδομζνων, ςτατιςτικι, μάρκετινγκ κ.α.. 
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Η παροφςα διπλωματικι εργαςία επικεντρϊνεται ςτθν επιςκόπθςθ του τομζα 

τθσ Εξόρυξθσ Δεδομζνων (data mining), και πιο ςυγκεκριμζνα του Παγκόςμιου 

Ιςτοφ, επιπροςκζτωσ ςτθν ανάλυςθ, ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ εφαρμογισ 

παραγωγισ εξατομικευμζνου περιεχομζνου ενόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. 

υγκεκριμζνα, ςτο πρϊτο κεφάλαιο τθσ διπλωματικισ εργαςίασ γίνεται 

παρουςίαςθ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων ςαν διαδικαςία, ανάλυςθ των επιςτθμονικϊν 

τομζων που βρίςκει εφαρμογι και εξζταςθ των μεκοδολογιϊν - αλγορίκμων 

εξόρυξθσ δεδομζνων.  

το δεφτερο, παρουςιάηεται θ ανεφρεςθ γνϊςθσ από δεδομζνα 

περιεχομζνου, δομισ και χριςθσ Παγκόςμιου Ιςτοφ και οι εφαρμογζσ του web 

mining ςτισ μζρεσ μασ.  

το τρίτο κεφάλαιο, που είναι και το εκτενζςτερο, παρουςιάηονται οι 

τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι εξατομικευμζνου 

περιεχομζνου, ο τρόποσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων παραγωγισ ςυςτάςεων με 

κάποιεσ εφαρμογζσ τουσ και γίνεται ανάλυςθ και ςφγκριςθ των κατθγοριϊν των 

ςυςτθμάτων αυτϊν.  

το τζταρτο κεφάλαιο αναλφονται θ ςχεδίαςθ και τα χαρακτθριςτικά τθσ 

υλοποίθςθσ, και γίνεται μία εικονικι παρουςίαςθ των ςελίδων του θλεκτρονικοφ 

καταςτιματοσ αρχικά από τθν πλευρά των χρθςτϊν και ςτθ ςυνζχεια από τθν 

πλευρά του διαχειριςτι.  

Σζλοσ, ςτο πζμπτο κεφάλαιο γίνεται μια ςφνοψθ των ςυμπεραςμάτων που 

απορρζουν τόςο από τθν επιςκόπθςθ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων, όςο και από τθν 

ανάλυςθ και ςχεδίαςθ τθσ εφαρμογισ παραγωγισ εξατομικευμζνου περιεχομζνου. 

 



4 
 

Περιεχόμενα 

1. Ειςαγωγι ςτθν εξόρυξθ δεδομζνων.............................................................................. 8 

1.1 Ειςαγωγι ............................................................................................................... 8 

1.2 Οριςμόσ εξόρυξθσ δεδομζνων ................................................................................. 9 

1.2.1 Εξόρυξθ δεδομζνων και ανεφρεςθ γνϊςθσ .......................................................... 9 

1.3 Εξόρυξθ δεδομζνων και άλλοι επιςτθμονικοί τομείσ ............................................... 11 

1.3.1 τατιςτικι ........................................................................................................ 11 

1.3.2 Σεχνθτι Νοθμοςφνθ ......................................................................................... 12 

1.3.3 Μθχανικι Μάκθςθ .......................................................................................... 12 

1.3.4 Βάςεισ δεδομζνων ........................................................................................... 13 

1.4 Σομείσ εφαρμογισ εξόρυξθσ δεδομζνων ................................................................ 13 

1.4.1 Ζρευνα αγοράσ ................................................................................................ 13 

1.4.2 Χρθματοοικονομικά ......................................................................................... 14 

1.4.3 Αςφάλεια υςτθμάτων ..................................................................................... 14 

1.4.4 Διαδίκτυο ........................................................................................................ 14 

1.5 Είδθ βάςεων δεδομζνων που εφαρμόηεται εξόρυξθ δεδομζνων ............................. 15 

1.5.1 χεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων ............................................................................ 15 

1.5.2 Βάςεισ δεδομζνων ςυναλλαγϊν........................................................................ 15 

1.5.3 Προθγμζνεσ βάςεισ δεδομζνων και αποκικεσ πλθροφορίασ .............................. 16 

1.6 Μεκοδολογίεσ Εξόρυξθσ Δεδομζνων...................................................................... 16 

1.6.1 Κατθγοριοποίθςθ ............................................................................................. 17 

1.6.2 υςταδοποίθςθ ............................................................................................... 19 

1.6.3 Κανόνεσ ςυςχζτιςθσ ......................................................................................... 20 

1.6.4 Πρότυπα ακολουκιϊν ...................................................................................... 22 

1.6.5 Παλινδρόμθςθ ................................................................................................. 22 

1.7 Απαιτιςεισ εξόρυξθσ δεδομζνων ........................................................................... 22 

2. Εξόρυξθ δεδομζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό ................................................................... 26 

2.1 Ειςαγωγι ............................................................................................................. 26 

2.2 Κατθγορίεσ  web mining ........................................................................................ 29 

2.2.1 Εξόρυξθ γνϊςθσ από δεδομζνα περιεχομζνου (web content mining) .................. 29 

2.2.2 Εξόρυξθ γνϊςθσ από δεδομζνα δομισ (web structure mining) ........................... 30 

2.2.3 Εξόρυξθ γνϊςθσ από δεδομζνα χριςθσ (web usage mining) ............................... 31 

2.3 Εφαρμογζσ  web mining ........................................................................................ 33 



5 
 

2.3.1 Προςωποποίθςθ περιεχομζνου ........................................................................ 33 

2.3.2 Προανάκλθςθ και επαναποκικευςθ δεδομζνων ............................................... 34 

2.3.3 Τποςτιριξθ ςτο ςχεδιαςμό ιςτοςελίδων ........................................................... 34 

2.3.4 Ηλεκτρονικό εμπόριο ....................................................................................... 34 

3. Εξόρυξθ δεδομζνων και θλεκτρονικό εμπόριο............................................................. 35 

3.1 Ειςαγωγι ............................................................................................................. 35 

3.2 Εξατομίκευςθ ....................................................................................................... 37 

3.3 υςτιματα ςυςτάςεων ......................................................................................... 39 

3.3.1 Βαςικά ςτοιχεία ............................................................................................... 41 

3.3.1.1 Είςοδοσ ....................................................................................................... 41 

3.3.1.2 Ανάλυςθ των δεδομζνων ............................................................................. 43 

3.3.1.3 Ζξοδοσ ........................................................................................................ 43 

3.3.1.4 Μζκοδοσ ..................................................................................................... 44 

3.3.1.5 Σρόποσ αποςτολισ ...................................................................................... 46 

3.3.2 Κατθγορίεσ ςυςτθμάτων ςυςτάςεων ................................................................ 47 

3.3.2.1 Content based Filtering (με βάςθ το περιεχόμενο) ........................................ 47 

3.3.2.2 Collaborative filtering (ςυνεργατικό φιλτράριςμα) ........................................ 48 

3.3.2.3 φγκριςθ μεκόδων ...................................................................................... 50 

3.3.2.4 Hybrid approaches (υβριδικά ςυςτιματα) .................................................... 50 

3.4 Εφαρμογζσ τθσ εξατομίκευςθσ - παραγωγισ ςυςτάςεων ........................................ 51 

3.4.1 Amazon.com .................................................................................................... 51 

3.4.2 Youtube.com ................................................................................................... 54 

3.4.3 Google.com ..................................................................................................... 56 

4. Τλοποίθςθ................................................................................................................. 58 

4.1 Σεχνολογία λογιςμικοφ ......................................................................................... 58 

4.2 Βάςθ δεδομζνων  ................................................................................................. 60 

4.3 Χαρακτθριςτικά υλοποίθςθσ ................................................................................. 64 

4.4 Παρουςίαςθ υλοποίθςθσ ...................................................................................... 65 

4.4.1 ελίδεσ χρθςτϊν .............................................................................................. 65 

4.4.2 ελίδεσ διαχειριςτι .......................................................................................... 74 

5. υμπεράςματα ...................................................................................................... 7482 

ΙΙ. Αναφορζσ ................................................................................................................... 84 

 

 



6 
 

Πύνακασ ςχημϊτων 

χιμα 1. Βιματα διαδικαςίασ ανακάλυψθσ γνϊςθσ μζςα από δεδομζνα (KDD) ……………… 10 

χιμα 2. Δζντρο απόφαςθσ …………………………………….……………………………….……………………….. 18 

χιμα 3. Νευρωνικό δίκτυο …………………………………….……………………………….……………………….. 19 

χιμα 4. υςταδοποίθςθ δεδομζνων …………………………………….……………………………….………… 20 

χιμα 5. Οι κατθγορίεσ του Web Mining …………………………………….……………………………….……. 28 

χιμα 6. ER διάγραμμα βάςθσ δεδομζνων …………………………….……………………….………………..  63 

Πύνακασ εικόνων 

Εικόνα 1. Η μετάβαςθ ςτο Web 3.0 …………………………………….…………………………………..………… 39 

Εικόνα 2. Amazon.co.uk – ελίδα χριςτθ …………………………………….………………………………….... 52 

Εικόνα 3. Amazon.co.uk – Αρχικι ςελίδα (προτάςεισ προσ χριςτθ) ...………………………………. 53 

Εικόνα 4. Amazon.co.uk – ελίδα προϊόντοσ (προτάςεισ προσ χριςτθ) ...………………………….. 54 

Εικόνα 5. Youtube.com – Προτάςεισ προσ χριςτθ  .....……………………………………………………….  55 

Εικόνα 6. Google.com – αυτόματθ ςυμπλιρωςθ ερωτθμάτων ………………………………………...  56 

Εικόνα 7. beta.stylegift.gr – Αρχικι ςελίδα ………………………………….…………………………………...  66 

Εικόνα 8. beta.stylegift.gr – Αρχικι ςελίδα ………………………………….…………………………………...  67 

Εικόνα 9. beta.stylegift.gr – Τποκατθγορίεσ τθσ κατθγορίασ spa & wellness ……………………. 67 

Εικόνα 10. beta.stylegift.gr – Προϊόντα υποκατθγορίασ ‘Πτιςεισ’ ……………………………………. 68 

Εικόνα 11. beta.stylegift.gr – ελίδα προϊόντοσ ………………………….…………………………………....  69 

Εικόνα 12. beta.stylegift.gr – Αξιολόγθςθ προϊόντοσ ……………………………………………………….. 69 

Εικόνα 13. beta.stylegift.gr – Καλάκι αγορϊν …………………………………………………………………… 70 

Εικόνα 14. beta.stylegift.gr – τοιχεία αποςτολισ ……………………………………………………………. 70 

Εικόνα 15. beta.stylegift.gr – τοιχεία τιμολόγθςθσ …………………………………………………………. 71 

Εικόνα 16. beta.stylegift.gr – Επιβεβαίωςθ παραγγελίασ …………………………………………………. 72 

Εικόνα 17. beta.stylegift.gr – Λογαριαςμόσ χριςτθ ………………………………………………………….. 72 

Εικόνα 18. beta.stylegift.gr – ελίδα λογαριαςμοφ χριςτθ ……………………….…….……………….  73 

Εικόνα 19. beta.stylegift.gr – ελίδα ςτατιςτικϊν ςτοιχείων προϊόντοσ …………………………...  73 

Εικόνα 20. beta.stylegift.gr – Αναηιτθςθ με λζξθ κλειδί ‘μαςάη’ ………………………………………. 74 

Εικόνα 21. beta.stylegift.gr – ελίδα ειςόδου διαχειριςτι ………………………………………………… 75 

Εικόνα 22. beta.stylegift.gr – Αρχικι ςελίδα περιοχισ διαχειριςτι …………………………………… 75 

Εικόνα 23. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, καρτζλα ‘ρυκμίςεισ’ ..…………………………. 76 

Εικόνα 24. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, καρτζλα ‘κατάλογοσ’ ………………………….. 77 

Εικόνα 25. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, ειςαγωγι νζου προϊόντοσ ………………….. 77 

Εικόνα 26. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, καρτζλα ‘ςτοιχεία προϊόντων’ ……………. 78 



7 
 

Εικόνα 27. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, παραγγελία ………………………………………… 78 

Εικόνα 28. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, φορολογικοί ςυντελεςτζσ ………………….. 79 

Εικόνα 29. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, καρτζλα ‘αναφορζσ’ …………………………… 79 

Εικόνα 30. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, διαχείριςθ αντιγράφων αςφαλείασ …… 80 

Εικόνα 31. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, δθμιουργία html τφπου newsletter …… 80 

Εικόνα 32. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, αλλαγζσ δυναμικϊν ςελίδων ……………... 81 

 



8 
 

1. Ειςαγωγό ςτην εξόρυξη δεδομϋνων 

1.1 Ειςαγωγό 

Ο 21οσ αιϊνασ ζχει χαρακτθριςτεί από πολλοφσ, ωσ ο αιϊνασ τθσ 

πλθροφορίασ. Η πλθροφορία αποτελεί τον πλζον πολφτιμο πόρο των ςφγχρονων 

επιχειριςεων. Η ικανότθτα ςυλλογισ πλθροφοριϊν και δεδομζνων, και μετζπειτα θ 

ανάλυςθ και αξιοποίθςι τουσ, ςυγκαταλζγεται ωσ ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςε 

πολλοφσ τομείσ. τθ ςφγχρονθ εποχι τθσ πλθροφορίασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό, 

αν όχι απαραίτθτο, να υπάρχει ζνα εργαλείο για τθν ανάλυςθ και ερμθνεία τθσ 

τεράςτιασ  ποςότθτασ που είναι καταχωρθμζνθ ςε αρχεία, βάςεισ δεδομζνων, και 

άλλα μζςα αποκικευςθσ, με ςτόχο εξαγωγι τθσ γνϊςθσ. Ζνα τζτοιο εργαλείο είναι 

οι τεχνικζσ Εξόρυξθσ Δεδομζνων (Data Mining), οι οποίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα 

εξαγωγισ κανόνων μζςω των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 

Ο τομζασ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων αποτελεί αντικείμενο μελζτθσ από πολλοφσ 

ερευνθτζσ και μθχανικοφσ ειδικά τα τελευταία χρόνια με τθν ραγδαία αφξθςθ του 

όγκου τθσ πλθροφορίασ. Η ζρευνα ςε αυτό τον τομζα ζχει προχωριςει αρκετά, 

ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα και ζχουν εξαχκεί πολλά ςυμπεράςματα. 

Η υπολογιςτικι ιςχφσ των υπολογιςτϊν διπλαςιάηεται κάκε 18 μινεσ [1]. 

Επίςθσ θ χωρθτικότθτα δεδομζνων διπλαςιάηεται κάκε 12 εβδομάδεσ. Σο 

αποτζλεςμα είναι μια διαφορά ςτισ δφο τάςεισ θ οποία αυξάνεται εκκετικά και 

καλείται το κενό δεδομζνων (data gap) ι ο νόμοσ τθσ αποκικευςθσ (storage law) 

[2]. Είναι χαρακτθριςτικι θ ζκφραςθ «πνιγόμαςτε ςτα δεδομζνα, αλλά 

λιμοκτονοφμε για γνϊςθ» («We are drowning in data, but starving for knowledge» - 

John Naisbett).  

Είναι γεγονόσ πωσ το ςθμαντικότερο πρόβλθμα είναι το κενό μεταξφ τθσ 

απόδοςθσ του υλικοφ και τθσ ποςότθτασ των δεδομζνων που κζλουμε να 

επεξεργαςτοφμε. Οι τυπικοί αλγόρικμοι που διαχειρίηονται πολφ λιγότερα 

δεδομζνα αντιμετωπίηουν προβλιματα απόδοςθσ από τθ ςτιγμι που το υλικό δεν 

μπορεί να καλφψει το κενό από τον όγκο δεδομζνων. Για παράδειγμα, ζνασ 
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αλγόρικμοσ ταξινόμθςθσ που λειτουργεί ορκά με λίγα megabyte δεδομζνων κα 

μποροφςε να ζχει προβλιματα απόδοςθσ αν εφαρμοςτεί ςε gigabytes δεδομζνων. 

1.2 Οριςμόσ εξόρυξησ δεδομϋνων 

Η εξόρυξθ δεδομζνων είναι μία διαδικαςία εξαγωγισ κρυμμζνθσ 

πλθροφορίασ από μεγάλεσ βάςεισ δεδομζνων. Ζνασ τυπικόσ οριςμόσ είναι ο εξισ: 

«Εξόρυξθ δεδομζνων είναι θ διαδικαςία εξαγωγισ υπονοοφμενθσ και 

άγνωςτθσ, αλλά ενδεχομζνωσ χριςιμθσ γνϊςθσ, υπό τθν μορφι ςυςχετίςεων, 

προτφπων και τάςεων, μζςω εξζταςθσ, ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ βάςεων 

δεδομζνων, ςυνδυάηοντασ και χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ από τθν μθχανικι 

μάκθςθ, τθν αναγνϊριςθ προτφπων, τθν ςτατιςτικι, τισ βάςεισ δεδομζνων και τθν 

οπτικοποίθςθ» [3]. 

1.2.1 Εξόρυξη δεδομϋνων και ανεύρεςη γνώςησ 

Για να εξερευνθκοφν εκατομμφρια εγγραφϊν από εκατοντάδεσ μεταβλθτζσ, 

και να ευρεκοφν κατάλλθλα πρότυπα, χρειάηεται μια μελζτθ που οδθγεί ςτθν 

ανακάλυψθ γνϊςθσ μζςα από τα δεδομζνα (Knowledge Discovery in Data – KDD).  

Η εξόρυξθ δεδομζνων αποτελεί ζνα κφριο βιμα ςτθν διαδικαςία τθσ 

ανακάλυψθσ γνϊςθσ μζςα από δεδομζνα (KDD), αν και ςυχνά κεωρείται 

λανκαςμζνα ταυτόςθμο τθσ ίδιασ τθσ διαδικαςίασ. Προκειμζνου να κατανοθκεί 

καλφτερα θ εξόρυξθ δεδομζνων, ακολουκεί μία ςφντομθ αναφορά ςτθν διαδικαςία 

ανεφρεςθσ γνϊςθσ. Η ανακάλυψθ γνϊςθσ ςαν διαδικαςία αποτελείται ουςιαςτικά 

από μια επαναλθπτικι ακολουκία των παρακάτω βθμάτων [4] (βλζπε χιμα 1): 

1. Κακαριςμόσ δεδομζνων (data cleaning), όπου ουςιαςτικά απομακρφνουμε 

τον κόρυβο και ακατάλλθλα δεδομζνα. 

2. Ενοποίθςθ δεδομζνων (data integration), όπου πικανϊσ να ζχουμε 

πολλαπλζσ πθγζσ δεδομζνων (ςυχνά ανομοιογενισ) οι οποίεσ κα πρζπει να 

ςυνδυαςτοφν. 

3. Επιλογι δεδομζνων (data selection), όπου δεδομζνα ςχετικά με τθν 

διαδικαςία τθσ ανάλυςθσ μασ κα πρζπει να επιλεχκοφν και να ανακτθκοφν από τθ 

βάςθ μασ. 
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4. Μετατροπι δεδομζνων (data transformation), όπου τα δεδομζνα μασ κα 

πρζπει να μετατραποφν ςε μια ενιαία μορφι κατάλλθλθ για τθ διαδικαςία τθσ 

εξόρυξθσ. 

5. Εξόρυξθ δεδομζνων (data mining), μια ουςιαςτικι διαδικαςία όπου 

εφαρμόηονται ποικίλεσ εξελιγμζνεσ τεχνικζσ για τθν εξαγωγι δυνθτικά χριςιμων 

προτφπων. 

6. Αξιολόγθςθ μοτίβων (pattern evaluation), θ διαδικαςία κατά τθν οποία 

αναγνωρίηουμε και ξεχωρίηουμε τα πραγματικά ενδιαφζροντα μοτίβα με χριςθ 

μετρικϊν ενδιαφζροντοσ (interestingness measures) 

7. Αναπαράςταςθ γνϊςθσ (knowledge presentation), όπου εφαρμόηουμε 

τεχνικζσ οπτικοποίθςθσ και αναπαράςταςθσ γνϊςθσ προκειμζνου να 

παρουςιάςουμε καλφτερα τθν εξαγόμενθ γνϊςθ ςτουσ χριςτεσ. 

χιμα 1. Βιματα διαδικαςίασ ανακάλυψθσ γνϊςθσ μζςα από δεδομζνα (KDD) 
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Πολλζσ φορζσ κάποια από τα παραπάνω βιματα ςυνδυάηονται. Για 

παράδειγμα, τα βιματα του κακοριςμοφ και τθσ ενςωμάτωςθσ των δεδομζνων, 

μποροφν να υλοποιθκοφν μαηί, με ςτόχο τθν δθμιουργία μιασ αποκικθσ 

δεδομζνων. Με τθν ίδια λογικι μποροφν να ςυνδυαςτοφν τα βιματα τθσ επιλογισ 

και τροποποίθςθσ των δεδομζνων. Πάντωσ, θ ςθμαντικότερθ διαδικαςία για τθν 

ανεφρεςθ γνϊςθσ, είναι αυτι τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων.  

1.3 Εξόρυξη δεδομϋνων και ϊλλοι επιςτημονικού τομεύσ 

Ο τομζασ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων ςχετίηεται με πολλοφσ άλλουσ τομείσ όπωσ 

τθν ςτατιςτικι (statistics), τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ (artificial intelligence), τθ 

μθχανικι μάκθςθσ (machine learning), τισ βάςεισ δεδομζνων (data bases), τισ 

μθχανζσ αναηιτθςθσ, τα ςυςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων (decision support 

systems), τα ςυςτιματα άμεςθσ ανάλυςθσ δεδομζνων (OLAP) και του ταιριάςματοσ 

προτφπων (pattern matching). Παρακάτω κα αναλφςουμε τθ ςχζςθ που ζχει θ 

εξόρυξθ δεδομζνων με μερικοφσ από τουσ πιο βαςικοφσ τομείσ που μόλισ 

αναφζρκθκαν. 

1.3.1 Στατιςτικό 

Είναι γνωςτό πωσ ζνα μεγάλο μζροσ τθσ ερευνθτικισ βάςθσ τθσ εξόρυξθσ 

δεδομζνων βαςίηεται ςτθ ςτατιςτικι. Αυτό είναι λογικό μιασ και θ ςτατιςτικι ζχει 

ανάλογουσ ςκοποφσ με τθν εξόρυξθ δεδομζνων αφοφ αποςκοποφν ςτθν 

αναγνϊριςθ χριςιμων πλθροφοριϊν και προτφπων ςτα δεδομζνα. Μζροσ των 

διαδικαςιϊν ςε ζνα μοντζλο εξόρυξθσ δεδομζνων μπορεί να αποτελεί θ αναηιτθςθ 

των δεδομζνων και θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων από τα αποτελζςματα μιασ 

αναηιτθςθσ. Μια ςυχνά χρθςιμοποιοφμενθ τεχνικι ςτθν εξόρυξθ δεδομζνων είναι 

αυτι τθσ δειγματολθψίασ. Αυτόσ ο τρόποσ ςτθ ςτατιςτικι λζγεται «ςτατιςτικι 

εξαγωγι ςυμπεράςματοσ». Ακόμα και ςιμερα, ζνα ςθμαντικό τμιμα των νζων 

υλοποιθμζνων αλγόρικμων εξόρυξθσ δεδομζνων αποτελοφν ςτθν ουςία ςτατιςτικζσ 

τεχνικζσ που ζχουν προςαρμοςτεί ςτισ απαιτιςεισ των αλγορίκμων και των 

υπολογιςμϊν. Όπωσ και με τισ κλαςικζσ τεχνικζσ ςτατιςτικισ ςτθν εξόρυξθ 

δεδομζνων ακολουκοφμε ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ (regression analysis), ανάλυςθ 

ςυςτάδων (cluster analysis) κ.α. Ακόμα και όταν οι αλγόρικμοι εξόρυξθσ δεδομζνων 
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δεν χρθςιμοποιοφν άμεςα τεχνικζσ ςτατιςτικισ, πολλζσ φορζσ οι βαςικζσ τουσ ιδζεσ 

ζχουν ωσ αρχικι επιρροι τθν ςτατιςτικι. 

1.3.2 Τεχνητό Νοημοςύνη 

Άλλοσ ζνασ τομζασ που ςχετίηεται με αυτόν τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων είναι θ 

τεχνθτι νοθμοςφνθ. Βαςικι κατεφκυνςθ τθσ επιςτιμθσ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ 

είναι θ δθμιουργία μθχανικϊν δομϊν που παριςτάνουν τον τρόπο με τον οποίο ο 

ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ αποκθκεφει δεδομζνα, πλθροφορία και γνϊςθ και θ 

αντιςτοιχία των δομϊν αυτϊν με τον ανκρϊπινο ςυλλογιςμό [5]. Επιπλζον, ο 

βαςικόσ τθσ ςκοπόσ είναι να βγάηει λογικά ςυμπεράςματα από ανεπεξζργαςτα 

δεδομζνα, κάτι που κάνει και ο τομζασ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων. Επίςθσ ο τομζασ 

τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων κάνει εκτεταμζνθ χριςθ εργαλείων τεχνθτισ νοθμοςφνθσ 

και μθχανικισ μάκθςθσ. Μερικά παραδείγματα είναι τα νευρωνικά δίκτυα, δζντρα 

απόφαςθσ και μθχανζσ διανυςμάτων (vector machines). Γενικά ο τομζασ τθσ 

τεχνθτισ νοθμοςφνθσ είναι πιο γενικόσ και εμπεριζχει περιοχζσ εκτόσ των κλαςικϊν 

μεκόδων εξόρυξθσ δεδομζνων.  

1.3.3 Μηχανικό Μϊθηςη 

Η μθχανικι μάκθςθ είναι μια περιοχι τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ θ οποία 

εξετάηει πωσ μποροφμε να δθμιουργοφμε προγράμματα τα οποία μποροφν να 

μακαίνουν. τθν εξόρυξθ δεδομζνων, θ μθχανικι μάκθςθ χρθςιμοποιείται για 

τεχνικζσ πρόβλεψθσ ι κατθγοριοποίθςθσ [6]. Με τθ μθχανικι μάκθςθ, ο 

υπολογιςτισ κάνει κάποιεσ προβλζψεισ και μετά, βαςιηόμενοσ ςτθν 

ανατροφοδότθςθ (feedback), όποτε αυτό είναι ορκό, μακαίνει από αυτό. Μακαίνει 

από τα παραδείγματα, τθν αποκθκευμζνθ γνϊςθ, και τθν ανατροφοδότθςθ. Όταν 

ςυμβεί μελλοντικά ανάλογθ περίπτωςθ, θ ανατροφοδότθςθ χρθςιμοποιείται για να 

κάνει τθν ίδια πρόβλεψθ ι για να κάνει μια εντελϊσ διαφορετικι πρόβλεψθ. Η 

ςτατιςτικι είναι πολφ ςθμαντικι ςε προγράμματα μθχανικισ μάκθςθσ γιατί τα 

αποτελζςματα των προβλζψεων πρζπει να είναι ςτατιςτικά ςθμαντικά. 
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1.3.4 Βϊςεισ δεδομϋνων 

Μια βάςθ δεδομζνων είναι μια ςυλλογι από δεδομζνα. Αντίκετα με ζνα απλό 

ςφνολο, τα δεδομζνα ςε μια βάςθ ζχουν μια οριςμζνθ δομι ι ςχιμα με το οποίο 

είναι ςχετιηόμενα. Ζτςι τα δεδομζνα ςε μια βάςθ αναπαρίςτανται με ζνα πιο 

κεωρθτικό τρόπο ι μοντζλο δεδομζνων. Αυτό το μοντζλο χρθςιμοποιείται για να 

περιγράψει τα δεδομζνα, τα χαρακτθριςτικά τουσ, και τισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ. Ζνα 

μεγάλο μζροσ των ςθμερινϊν ερευνθτϊν ςτθν εξόρυξθ δεδομζνων είναι άτομα 

προερχόμενα από τον τομζα των βάςεων δεδομζνων. Η ςχζςθ των δφο αυτϊν 

τομζων είναι εμφανισ μιασ και πριν επεξεργαςτοφμε τα δεδομζνα μασ πρζπει 

πρϊτα να μποροφμε να τα διαχειριςτοφμε ορκά. Ζτςι χωρίσ καλά ςυςτιματα 

διαχείριςθσ δεδομζνων δεν μποροφμε να εφαρμόςουμε αλγόρικμουσ εξόρυξθσ 

δεδομζνων. Οι δφο τομείσ ακόμθ μοιράηονται πολλά, όπωσ διαδικτυακζσ βάςεισ 

δεδομζνων (Web databases), προςωρινζσ ι χωρικζσ βάςεισ δεδομζνων κ.α. Ζνα 

αξιοςθμείωτο παράδειγμα ενόσ πετυχθμζνου ςυνδυαςμοφ εξόρυξθσ δεδομζνων και 

βάςεων δεδομζνων είναι θ μθχανι αναηιτθςθσ Google, θ οποία εκτελεί εργαςίεσ 

πολφ γριγορα, αποδοτικά και με ακριβι αποτελεςμάτων ςε οποιοδιποτε ερϊτθμα. 

1.4 Τομεύσ εφαρμογόσ εξόρυξησ δεδομϋνων 

Η διαδικαςία τθσ ανεφρεςθσ γνϊςθσ μζςα από βάςεισ και θ εξόρυξθ 

δεδομζνων ζχει πολλζσ εφαρμογζσ, όπωσ παρατθρικθκε. Κάποιοι τομείσ 

αναφζρονται παρακάτω. 

1.4.1 Έρευνα αγορϊσ 

Για τθν εμπορικι εφαρμογι τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων, είναι ςθμαντικό να 

αναφζρουμε ότι ςε εταιρίεσ που ο όγκοσ των δεδομζνων είναι αυξθμζνοσ, λόγω του 

μεγάλου αρικμοφ πελατϊν και οικονομικϊν ςτοιχείων, γίνεται χριςθ ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ δεδομζνων για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ ανάλυςθσ και τθσ χριςθσ των 

δεδομζνων αυτϊν. Σα τελευταία χρόνια οι τάςεισ του μάρκετινγκ ορίηουν μια 

πολιτικι ζρευνασ των αναγκϊν των πελατϊν. Αναηθτοφν απαντιςεισ ςε ερωτιματα 

όπωσ, τι είναι αυτό που κζλουν οι πελάτεσ, ποιεσ είναι οι ανάγκεσ τουσ κ.α. Ο 

τομζασ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων ζχει ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςε αυτι τθν 

κατεφκυνςθ από τθν ανάλυςθ δεδομζνων μια επιχείρθςθσ και τθν εξαγωγι 
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χριςιμων ςυμπεραςμάτων για τθν ςυμπεριφορά των πελατϊν. Ζνασ ςυχνά 

χρθςιμοποιοφμενοσ αλγόρικμοσ εξόρυξθσ δεδομζνων είναι ο A-Priori. Ο αλγόρικμοσ 

αυτόσ κάνει ανάλυςθ δεδομζνων αγοράσ, όπου υπάρχουν δεδομζνα ςχετικά με 

πελάτεσ ι αγορϊν ςε καταςτιματα. Ο A-Priori καταςκευάηει αποδικά 

ςυμπεράςματα όπωσ «κάκε πελάτθσ που υλικά για παραςκευι πίτςασ, κα αγοράςει 

και μπίρα με μεγάλθ πικανότθτα». 

Άλλα παραδείγματα εξόρυξθσ δεδομζνων ςτο μάρκετινγκ είναι θ ανάλυςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ των πελατϊν θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων χρθςιμοποιϊντασ τα log 

αρχεία ι θ πρόβλεψθ εάν ζνασ πελάτθσ κα αγοράςει ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν 

χρθςιμοποιϊντασ παρελκοντικζσ του κινιςεισ. 

1.4.2 Χρηματοοικονομικϊ 

Πολφ μεγάλοσ αρικμόσ χρθματιςτθριακϊν εταιριϊν χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ 

εξόρυξθσ δεδομζνων ϊςτε να γνωρίηουν που να επενδφςουν. τθν πραγματικότθτα 

μια μεγάλθ μερίδα ζρευνασ ςτο τομζα εξόρυξθσ δεδομζνων ζχει γίνει ζχοντασ ωσ 

αφετθρία χρθματιςτθριακζσ εφαρμογζσ. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, θ εξόρυξθ 

δεδομζνων γίνεται από κείμενα και τεχνικζσ αναφορζσ επιχειριςεων, για τθν 

επίτευξθ μίασ πρόβλεψθσ τθσ τάςθσ των μετοχϊν. 

1.4.3 Αςφϊλεια Συςτημϊτων 

Από τισ ςθμαντικότερεσ και πιο επιτυχθμζνεσ εφαρμογζσ τθσ εξόρυξθσ 

δεδομζνων αποτελεί θ πρόλθψθ και αποφυγι διάφορων τφπων απάτθσ. Σζτοιεσ 

μπορεί να είναι απάτεσ διαδικτφου, που κάποιοσ μπορεί να αντιλθφκεί με 

εντοπιςμό περίεργων ςυναλλαγϊν. Επιπλζον, ςυναλλαγζσ που μπορεί να 

ςχετίηονται με οικονομικζσ παρανομίεσ ι άλλου είδουσ απάτεσ, που μποροφν να 

προλθφκοφν με τθ χριςθ ςυςτθμάτων αναγνϊριςθσ ανωμαλιϊν. 

1.4.4 Διαδύκτυο 

Ο τομζασ τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων είχε άμεςθ εφαρμογι με επιτυχία ςτο 

Διαδίκτυο. Σο πιο δθμοφιλζσ παράδειγμα εξόρυξθσ δεδομζνων ςτο διαδίκτυο είναι 

θ Google. Είναι πρακτικι αδφνατθ θ ακριβισ μζτρθςθ του όγκου των δεδομζνων 
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που υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι ςτον παγκόςμιο ιςτό, όμωσ κάκε ερϊτθμα ςτθν μθχανι 

αναηιτθςθσ δεν ξεπερνά ςε χρόνο τα δυο δευτερόλεπτα. 

1.5 Εύδη βϊςεων δεδομϋνων που εφαρμόζεται εξόρυξη 

δεδομϋνων 

Η εφαρμογι τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων μπορεί κεωρθτικά να εφαρμοςτεί 

ςε οποιαδιποτε είδοσ δεδομζνων. τθν πράξθ όμωσ οριςμζνα είδθ παρουςιάηουν 

και το μεγαλφτερο ενδιαφζρον, και είναι οι ακόλουκεσ. 

1.5.1 Σχεςιακϋσ βϊςεισ δεδομϋνων 

Σο πιο μεγάλο ποςοςτό των εμπορικϊν εφαρμογϊν, δθλαδι των πιο 

ενδιαφερόντων δεδομζνων από οικονομικισ απόψεωσ, είναι αποκθκευμζνα ςε 

ςχεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων. Μια ςχεςιακι βάςθ δεδομζνων είναι μια ςυλλογι 

από πίνακεσ, κάκε ζνασ από τουσ οποίουσ ζχει ζνα μοναδικό όνομα. Κάκε πίνακασ 

αποτελείται από ζνα ςφνολο πεδίων και ςε αυτόν βρίςκονται αποκθκευμζνα ζνασ 

μεγάλοσ αρικμόσ δεδομζνων (εγγραφϊν). Κάκε εγγραφι ςε ζναν ςχεςιακό πίνακα 

αναπαριςτά ζνα αντικείμενο και χαρακτθρίηεται από ζνα μοναδικό “κλειδί” [7]. Σα 

ςχεςιακά δεδομζνα μποροφν να επεξεργαςτοφν ι να αναλυκοφν μζχρι κάποιο 

βακμό με χριςθ ερωτθμάτων γραμμζνων ςε γλϊςςα SQL ι με χριςθ γραφικϊν 

περιβαλλόντων. Παράδειγμα τζτοιων ερωτθμάτων κα μποροφςαν να ιταν “Επζλεξε 

τισ πωλιςεισ του ζτοσ 2010 ανά μινα” ι “ποια μετοχι είχε τθ μεγαλφτερθ μεταβολι 

το τελευταίο ζτοσ”. Με τθν χριςθ τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων κάποιοσ μπορεί να 

ειςχωριςει βακφτερα ςτα δεδομζνα και να ψάξει για μοτίβα ι τάςεισ ςε αυτά. Για 

παράδειγμα, ζνα τζτοιο ςφςτθμα μπορεί να αναλφςει τα δεδομζνα των πελατϊν και 

να προβλζψει μελλοντικζσ ςυμπεριφορζσ βαςιςμζνο ςε προθγοφμενα δεδομζνα. 

1.5.2 Βϊςεισ δεδομϋνων ςυναλλαγών 

Γενικά μια βάςθ δεδομζνων ςυναλλαγϊν αποτελείται από ζνα αρχείο όπου 

κάκε εγγραφι αναπαριςτά μια ςυναλλαγι. Μια ςυναλλαγι ςυνικωσ περιλαμβάνει 

ζναν μοναδικό αρικμό, και μια λίςτα των αντικειμζνων που αποτελοφν τθν 

ςυναλλαγι (όπωσ τα προϊόντα που αγοράηονται ςε ζνα κατάςτθμα). Μια τζτοια 

βάςθ μπορεί να ζχει επιπρόςκετουσ πίνακεσ ςυςχετιςμζνουσ με αυτι, οι οποίοι 
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περιζχουν πρόςκετεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πϊλθςθ, όπωσ τθν θμερομθνία 

και τθν ϊρα πραγματοποίθςθσ τθσ ςυναλλαγισ, τον κωδικό αρικμό του πελάτθ, τον 

κωδικό αρικμό του πωλθτι, το κατάςτθμα ςτο οποίο πραγματοποιικθκε θ 

ςυναλλαγι, κοκ. Με χριςθ ενόσ ςυςτιματοσ εξόρυξθσ δεδομζνων μποροφμε να 

 πραγματοποιοφμε ανάλυςθ δεδομζνων και να βρίςκουμε ςτοιχεία όπωσ π.χ. ποια 

προϊόντα αγοράηονται ςυνικωσ μαηί και να προγραμματίηουμε ζτςι καλφτερα τθν 

προϊκθςθ τουσ.  

1.5.3 Προηγμϋνεσ βϊςεισ δεδομϋνων και αποθόκεσ 

πληροφορύασ 

Κάκε βάςθ, ανάλογα με τθν εφαρμογι και το πεδίο γνϊςθσ, παρουςιάηει τα 

δικά τθσ χαρακτθριςτικά που μπορεί να είναι τα εξισ: 

- Χρονικά δεδομζνα (χρονοςειρζσ) 

- Χωρικά δεδομζνα 

- Αντικειμενοςτραφείσ βάςεισ δεδομζνων 

- Δεδομζνα δικτφου 

1.6 Μεθοδολογύεσ Εξόρυξησ Δεδομϋνων 

Όπωσ θ εξόρυξθ γνϊςθσ μπορεί να εφαρμοςτεί ςε διάφορουσ τφπουσ 

δεδομζνων, αντίςτοιχα μποροφμε να εφαρμόςουμε διαφορετικζσ μεκοδολογίεσ - 

τεχνικζσ και να ανακαλφψουμε αρκετοφσ τφπουσ μοτίβων (patterns) από τα 

δεδομζνα μασ. Να ςθμειϊςουμε πωσ, θ εξόρυξθ δεδομζνων, ωσ αναπτυςςόμενοσ 

κλάδοσ, ανακαλφπτει διαρκϊσ νζεσ τεχνικζσ επεξεργαςίασ δεδομζνων. Μερικζσ από 

τισ ςθμαντικότερεσ μεκοδολογίεσ, τισ οποίεσ και κα αναλφςουμε είναι οι εξισ : 

 Κατθγοριοποίθςθ 

 υςταδοποίθςθ 

 Κανόνεσ υςχζτιςθσ 

 Πρότυπα Ακολουκιϊν 

 Παλινδρόμθςθ 
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1.6.1 Κατηγοριοπούηςη 

Η κατθγοριοποίθςθ (classification) αποτελεί μια από τισ βαςικζσ μεκοδολογίεσ  

εξόρυξθσ δεδομζνων. Βαςίηεται ςτθν εξζταςθ των χαρακτθριςτικϊν ενόσ νζου 

αντικειμζνου το οποίο με βάςθ τα χαρακτθριςτικά αυτά αντιςτοιχίηεται ςε ζνα 

προκακοριςμζνο ςφνολο κλάςεων. Σα αντικείμενα που πρόκειται να 

κατθγοριοποιθκοφν αναπαριςτάνονται γενικά από τισ εγγραφζσ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων και θ διαδικαςία τθσ κατθγοριοποίθςθσ αποτελείται από τθν ανάκεςθ 

κάκε εγγραφισ ςε κάποιεσ από τισ προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ [8]. Για 

παράδειγμα, ζνα κατάςτθμα θλεκτρικϊν ςυςκευϊν μπορεί να κατθγοριοποιιςει 

τουσ πελάτεσ του ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ τουσ για τα προϊόντα που 

εμπορεφεται ζτςι ϊςτε οι πωλθτζσ τθσ να γνωρίηουν ποιόν και με ποιό τρόπο κα 

προςεγγίςουν και τι κα του προτείνουν ζτςι ϊςτε να μεγιςτοποιοφν τισ πικανότθτεσ 

επιτυχίασ. 

τθν μεκοδολογία αυτι, κυριότερο ςτόχο αποτελεί θ παραγωγι ενόσ 

μοντζλου, το οποίο κα χρθςιμοποιείται για να κατατάςςει τισ νζεσ εγγραφζσ 

(δεδομζνα), τα οποία δεν ζχουν κατθγοριοποιθκεί ςε άλλθ κατθγορία. Η 

κατθγοριοποίθςθ, ςαν διαδικαςία, αποτελείται από 2 βιματα. 

Σο πρϊτο βιμα αποτελείται από τθν εκμάκθςθ (learning) του μοντζλου. 

Αρχικά, γίνεται χριςθ ενόσ μζρουσ δεδομζνων, τα οποία ονομάηονται δεδομζνα 

εκπαίδευςθσ (training data), προκειμζνου να δθμιουργθκεί το μοντζλο ςφμφωνα με 

το οποίο κα κατθγοριοποιθκεί το ςφνολο των δεδομζνων. Σο τμιμα των δεδομζνων 

αυτϊν που χρθςιμοποιείται ονομάηεται ςφνολο εκπαίδευςθσ (training set).  

Η διαδικαςία κατθγοριοποίθςθσ (classification) αποτελεί το δεφτερο βιμα, 

όπου κατθγοριοποιοφνται τα δεδομζνα που δεν ζχουν κατθγοριοποιθκεί. τθν 

περίπτωςθ που χρειάηεται ζλεγχοσ αξιοπιςτίασ του μοντζλου, ζχοντασ το μοντζλο 

που προζκυψε από το προθγοφμενο βιμα προςπακοφμε με χριςθ δοκιμαςτικϊν 

παραδειγμάτων (training samples) να επιβεβαιϊςουμε τθν ακρίβεια του. Αν ζχει 

τελικά μια αποδεκτι ακρίβεια τότε κα χρθςιμοποιθκεί για τθν κατθγοριοποίθςθ 

νζων δεδομζνων αλλά και δεδομζνων τα οποία δεν ανικουν ςε κάποια κατθγορία. 
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τισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, υπάρχει ζνα περιοριςμζνοσ αρικμόσ 

κατθγοριϊν και κάκε εγγραφι κα πρζπει  να ανατεκεί ςτθν κατάλλθλθ κατθγορία. 

Για αυτό το ςκοπό χρθςιμοποιοφνται κάποιεσ τεχνικζσ, τισ οποίεσ μποροφμε να 

κατατάξουμε ςε δφο κατθγορίεσ. Η πρϊτθ χρθςιμοποιεί δζντρα απόφαςθσ (decision 

trees) και θ δεφτερθ, νευρωνικά δίκτυα (neural networks). 

Σα δζντρα απόφαςθσ είναι μοντζλα υποςτιριξθσ αποφάςεων, τα οποία 

δθμιουργοφν κάποιουσ κανόνεσ, ϊςτε να ταξινομοφν (κατθγοριοποιοφν) ζνα 

ςφνολο δεδομζνων. Σο κάκε δζντρο αναπαριςτά ςφνολα από αποφάςεισ 

(decisions). Κάκε κόμβοσ του δζντρου αναπαριςτά ζνα χαρακτθριςτικό ενόσ 

αντικειμζνου που πρόκειται να ταξινομθκεί, ενϊ κάκε κλαδί που ξεκινά από τον 

κόμβο αυτό αντιςτοιχεί ςε μία από τισ πικανζσ τιμζσ του χαρακτθριςτικοφ, τισ 

οποίεσ ο κόμβοσ μπορεί να λάβει. 

το ακόλουκο ςχιμα, βλζπουμε ζνα δζντρο απόφαςθσ που διακρίνει τουσ 

πελάτεσ μίασ τράπεηασ ςε ‘καλοφσ’ και ‘κακοφσ’ ανάλογα με το επίπεδο 

εκπαίδευςισ τουσ, αλλά και το ειςόδθμά τουσ. 

 

χιμα 2. Δζντρο απόφαςθσ 

Σα νευρωνικά δίκτυα (neural networks) είναι επίςθσ μία διαδεδομζνθ 

μζκοδοσ ταξινόμθςθσ (κατθγοριοποίθςθσ). υγκεκριμζνα, είναι μία δομι που 

αποτελείται από ζνα δίκτυο νευρϊνων οι οποίοι ςυνδζονται μεταξφ τουσ. Οι 

νευρϊνεσ χωρίηονται ςε τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ: 
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1. Σουσ νευρϊνεσ ειςόδου (input neurons), οι οποίοι δζχονται 

πλθροφορίεσ που κα υποςτοφν επεξεργαςία, 

2. Σουσ νευρϊνεσ εξόδου (output neurons), ςτουσ οποίουσ καταλιγουν 

τα αποτελζςματα τθσ επεξεργαςίασ, 

3. Σουσ ενδιάμεςουσ νευρϊνεσ, οι οποίοι βρίςκονται μεταξφ των 

νευρϊνων ειςόδου και εξόδου.  

 

χιμα 3. Νευρωνικό δίκτυο 

1.6.2 Συςταδοπούηςη 

Η ςυςταδοποίθςθ (clustering) είναι θ εργαςία του καταμεριςμοφ ενόσ 

ετερογενοφσ πλθκυςμοφ ςε ζνα ςφνολο περιςςότερων ετερογενϊν ςυςτάδων 

(clusters) [9]. Αυτό που διαφοροποιεί τθ ςυςταδοποίθςθ από τθν κατθγοριοποίθςθ 

είναι ότι θ ςυςταδοποίθςθ δε βαςίηεται ςε προκακοριςμζνεσ κατθγορίεσ. τθν 

κατθγοριοποίθςθ, τα δεδομζνα διαιροφνται ςε κατθγορίεσ ανακζτοντασ κάκε 

ςτοιχείο ι εγγραφι ςε μια προκακοριςμζνθ κατθγορία με βάςθ ζνα μοντζλο που 

αναπτφςςεται μζςω τθσ εκπαίδευςθσ του, με παραδείγματα που ζχουν 

κατθγοριοποιθκεί εκ των προτζρων.  

ιμερα, είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για τισ επιχειριςεισ να μποροφν να 

ομαδοποιοφν τουσ πελάτεσ τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ. Για παράδειγμα, από 

τθν ανάλυςθ ενόσ πολφ μεγάλου ςυνόλου πελατϊν, μπορεί να μειωκεί το κόςτοσ  

μίασ διαφθμιςτικισ εκςτρατείασ που βαςίηεται ςτθν αποςτολι μαηικϊν ςφντομων 

μθνυμάτων sms. Αυτό γίνεται με τον περιοριςμό του πλικουσ των πελατϊν που 
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απευκφνεται, επιλζγοντασ αυτοφσ με μεγαλφτερθ πικανότθτα να αντιδράςουν 

κετικά. 

Οι αλγόρικμοι ςυςταδοποίθςθσ (ομαδοποίθςθσ) χειρίηονται πλικοσ 

δεδομζνων και άρα χρειάηονται ζνα μεγάλο πλικοσ υπολογιςμϊν. Ζτςι, θ 

πολυπλοκότθτά τουσ εξαρτάται από το πλικοσ των προσ επεξεργαςία δεδομζνων.  

Η διαδικαςία τθσ ςυςταδοποίθςθσ μπορεί να χωριςτεί ςτα ακόλουκα βιματα: 

1. Επιλογι χαρακτθριςτικϊν γνωριςμάτων, όπου επιλζγουμε τα γνωρίςματα 

(attributes) αυτά που κα μασ ςυμπεριλάβουν τελικά τθν πλθροφορία που 

χρειαηόμαςτε. 

2. Αλγόρικμοσ ςυςταδοποίθςθσ. Επιλογι του καταλλθλότερου αλγορίκμου 

ςυςταδοποίθςθσ για τθν εργαςία μασ, με βάςθ το μζτρο γειτνίαςθσ και το κριτιριο 

ςυςταδοποίθςθσ που χρθςιμοποιεί. 

3. Επικφρωςθ αποτελεςμάτων. Ζλεγχοσ τθσ ακρίβειασ των τελικϊν 

αποτελεςμάτων με χριςθ διαφόρων μετρικϊν και κριτθρίων. 

4. Ερμθνεία και παρουςίαςθ αποτελεςμάτων. Παρουςίαςθ και περαιτζρω 

ανάλυςθ τθσ εξαχκείςασ γνϊςθσ με ειδικοφσ και από άλλουσ τομείσ προκειμζνου να 

χρθςιμοποιθκεί κατά τον βζλτιςτο τρόπο. 

 

χιμα 4. υςταδοποίθςθ δεδομζνων 

1.6.3 Κανόνεσ ςυςχϋτιςησ 

Η εξαγωγι κανόνων ςυςχζτιςθσ (association rules) κεωρείται μια από τισ 

ςθμαντικότερεσ διεργαςίεσ εξόρυξθσ δεδομζνων. Ζχει προςελκφςει μεγάλο 
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ενδιαφζρον γιατί παρζχουν ζναν ςυνοπτικό τρόπο για να εκφραςτοφν οι 

ενδεχομζνωσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ που γίνονται εφκολα κατανοθτζσ από τουσ 

τελικοφσ χριςτεσ, και εφαρμόηονται ευρζωσ ςτθν επιςτιμθ και ςτθν οικονομία [10]. 

Οι κανόνεσ ςυςχζτιςθσ ανακαλφπτουν κρυμμζνεσ «ςυςχετίςεισ» μεταξφ των 

γνωριςμάτων ενόσ ςυνόλου των δεδομζνων. Αυτοί οι ςυςχετιςμοί παρουςιάηονται 

ςτθν ακόλουκθ μορφι Α → Β όπου το Α και το Β αναφζρονται ςτα ςφνολα 

γνωριςμάτων που υπάρχουν ςτα υπό ανάλυςθ δεδομζνα. Παράδειγμα ενόσ τζτοιου 

κανόνα ςυςχζτιςθσ είναι ο εξισ: 

Γάλα, Δθμθτριακά → Ψωμί για τοςτ *sup = 5%, conf = 80%] 

Ο κανόνασ αυτόσ υποδεικνφει ότι οι πελάτεσ οι οποίοι αγοράηουν γάλα και 

δθμθτριακά, αγοράςουν και ψωμί για τοςτ με ποςοςτό υποςτιριξθσ 5% και 

βεβαιότθτασ  80% για τον κανόνα. Με άλλα λόγια,  το 80% των πελατϊν που 

αγοράηουν γάλα και δθμθτριακά, αγοράηουν επίςθσ και ψωμί  για τοςτ, και το 5% 

όλων των πελατϊν αγοράηουν όλα τα παραπάνω προϊόντα. 

Η παραπάνω εφαρμογι των κανόνων ςυςχζτιςθσ ονομάηεται ανάλυςθ του 

«καλακιοφ τθσ νοικοκυράσ» (market basket analysis), όπου ςκοπόσ είναι να 

αναγνωριςτοφν τα αγακά που αγοράηονται μαηί. 

τουσ κανόνεσ ςυςχζτιςθσ, το πρϊτο μζροσ ονομάηεται υπόκεςθ, ενϊ το 

δεφτερο ςυμπζραςμα. Η ιςχφσ του κάκε κανόνα, κρίνεται από τα ποςοςτά 

υποςτιριξθσ (support) και εμπιςτοςφνθσ (confident).  

Ζνασ κανόνασ Χ → Τ ζχει υποςτιριξθ (support) s, s% των εγγραφϊν περιζχουν 

τθν Χ ∪ Τ. Τποςτιριξθ ενόσ ςυνόλου αντικειμζνων ονομάηεται το ποςοςτό εκείνο, 

ςτο ςφνολο των αντικειμζνων, που περιλαμβάνουν όλα τα γνωρίςματα. τθν 

περίπτωςθ που ζνα ςφνολο Α ξεπεράςει ζνα ςυγκεκριμζνο όριο support, 

ονομάηεται ςυχνό ι μεγάλο itemset (ςφνολο αντικειμζνων), όλα τα υπόλοιπα 

ονομάηονται ςπάνια. 

O κανόνασ Χ → Τ ιςχφει ςτο ςφνολο των δεδομζνων με εμπιςτοςφνθ 

(confidence) c, αν c% των εγγραφϊν που περιζχουν το Χ, αλλά περιζχουν επίςθσ και 

το Τ. Εμπιςτοςφνθ λζγεται δθλαδι το ποςοςτό των εγγραφϊν ςε ζνα ςφνολο 
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αντικειμζνων που δεδομζνου ότι περιλαμβάνουν τα γνωρίςματα του πρϊτου 

μζρουσ του κανόνα, περιλαμβάνουν και το δεφτερο. 

Σο πρόβλθμα τθσ εφρεςθσ κανόνων ςυςχζτιςθσ εςτιάηεται ςτθν εφρεςθ όλων 

των κανόνων που ζχουν μία  κακοριςμζνθ από το χριςτθ ελάχιςτθ τιμι 

υποςτιριξθσ και εμπιςτοςφνθσ. 

1.6.4 Πρότυπα ακολουθιών 

Η εξόρυξθ πρότυπων ακολουκιϊν (sequential patterns) είναι θ εξόρυξθ των 

ςυχνά εμφανιηόμενων προτφπων ςχετικϊν με το χρόνο ι όπωσ ακολουκίεσ. Οι 

περιςςότερεσ μελζτεσ ςτα πρότυπα ακολουκιϊν επικεντρϊνονται ςτα ςυμβολικά 

πρότυπα. Ο χριςτθσ εδϊ μπορεί να προςδιορίςει όπωσ περιοριςμοφσ ςτα είδθ των 

προτφπων ακολουκιϊν που εξάγονται με τθν παροχι των προςχεδίων προτφπων 

(template patterns) υπό μορφι ςειριακϊν επειςοδίων, παράλλθλων επειςοδίων ι 

κανονικϊν εκφράςεων [11]. Παραδείγματα προτφπων ακολουκιϊν ζχουμε ςτθν 

κακθμερινι όπωσ ηωι όπωσ τα κείμενα, οι μουςικζσ νότεσ, τα δεδομζνα του καιροφ  

και οι ακολουκίεσ του DNA. 

1.6.5 Παλινδρόμηςη 

Η παλινδρόμθςθ (regression) είναι κζμα το οποίο ζχει μελετθκεί πολφ ςτθν 

ςτατιςτικι και ςτα νευρωνικά δίκτυα. Κφριοσ ςκοπόσ εδϊ είναι θ πρόβλεψθ τθσ 

τιμισ μιασ μεταβλθτισ μελετϊντασ τισ τιμζσ που είχε ςτο παρελκόν. υνικωσ 

χρθςιμοποιοφμε ζνα μοντζλο για τθν μεταβλθτι. υγκεκριμζνα, θ παλινδρόμθςθ, 

χρθςιμοποιϊντασ μια βάςθ αρικμθτικϊν δεδομζνων, αναπτφςςει μια μακθματικι 

ςχζςθ που ταιριάηει ςτα δεδομζνα αυτά. τθ ςυνζχεια, θ μακθματικι αυτι ςχζςθ 

χρθςιμοποιείται για τθν πρόβλεψθ μελλοντικισ ςυμπεριφοράσ, εφαρμόηοντασ ςε 

αυτι νζα αρικμθτικά δεδομζνα [11]. Η παλινδρόμθςθ καλφπτει ζνα μεγάλο τμιμα 

του τομζα τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων που ζχει να κάνει με προβλζψεισ.  

1.7 Απαιτόςεισ εξόρυξησ δεδομϋνων 

Προκειμζνου να πραγματοποιθκεί αποτελεςματικά εξόρυξθ δεδομζνων, 

χρειάηεται να εξεταςτεί πρϊτα τι χαρακτθριςτικά πρζπει να ζχει ζνα τζτοιο ςφςτθμα 
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ςτθν πράξθ και τι προκλιςεισ – ιδιαιτερότθτεσ μπορεί να αντιμετωπίςει κάποιοσ 

κατά τθν ανάπτυξθ τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων [12].  

 Διαχείριςθ διαφορετικϊν ειδϊν δεδομζνων 

Επειδι υπάρχουν πολλά είδθ δεδομζνων και βάςεων που χρθςιμοποιοφνται 

ςε διάφορεσ εφαρμογζσ, ίςωσ κάποιοσ να κεωροφςε πωσ υπάρχει ζνα ςφςτθμα 

ανακάλυψθσ γνϊςθσ που είναι ςε κζςθ να πραγματοποιεί αποτελεςματικά εξόρυξθ 

δεδομζνων ςε διαφορετικά είδθ δεδομζνων. Αφοφ οι περιςςότερεσ διακζςιμεσ 

βάςεισ είναι ςχεςιακζσ, είναι κρίςιμο ζνα ςφςτθμα εξόρυξθσ δεδομζνων να μπορεί 

εργάηεται τόςο αποτελεςματικά όςο και αποδοτικά ςε ςχεςιακά δεδομζνα. 

Επιπλζον, υπάρχουν διάφορεσ βάςεισ δεδομζνων που αποτελοφνται ςφνκετουσ 

τφπουσ δεδομζνων, όπωσ δομθμζνα δεδομζνα και πολφπλοκα αντικείμενα, 

υπερκείμενο και πολυμεςικά δεδομζνα, χωρικά, χρονικά και χωροχρονικά 

δεδομζνα, δεδομζνα ςυναλλαγϊν, οικονομικά δεδομζνα κοκ. Ζτςι ζνα δυνατό 

ςφςτθμα κα ζπρεπε να είναι ςε κζςθ να πραγματοποιεί αποτελεςματικά εξόρυξθ 

δεδομζνων ςε τζτοια πολφπλοκα δεδομζνα. Παρόλα αυτά, θ ανομοιομορφία των 

τφπων δεδομζνων και των διαφορετικϊν ςτόχων τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων κάνουν 

μθ ρεαλιςτικι τθν επιδίωξθ και τθν προςδοκία για ζνα ενιαίο ςφςτθμα το οποίο κα 

μπορεί να διαχειρίηεται όλων των ειδϊν τα δεδομζνα. Ανάλογα με το είδοσ των 

δεδομζνων, είναι προτιμότερο και πιο αποτελεςματικό να δθμιουργθκοφν ειδικά 

ςυςτιματα εξόρυξθσ δεδομζνων. Για παράδειγμα, ςυςτιματα αφιερωμζνα ςτθν 

ανακάλυψθ γνϊςθσ από ςχεςιακά δεδομζνα, δεδομζνα ςυναλλαγϊν, χωρικζσ 

βάςεισ, πολυμεςικζσ βάςεισ κοκ.  

 Αποτελεςματικότθτα των αλγορίκμων εξόρυξθσ δεδομζνων 

Για να εξαγάγουμε με αποτελεςματικότθτα πλθροφορίεσ και γνϊςθ από 

τεράςτιεσ ποςότθτεσ δεδομζνων, οι χρθςιμοποιοφμενοι αλγόρικμοι εξόρυξθσ 

δεδομζνων πρζπει να είναι αποτελεςματικοί και κλιμακοφμενοι ιδιαίτερα ςε 

μεγάλεσ βάςεισ. Αυτό ςθμαίνει, ότι ο χρόνοσ εκτζλεςθσ ενόσ αλγορίκμου εξόρυξθσ 

δεδομζνων πρζπει να είναι προβλζψιμοσ και αποδεκτόσ ςε μεγάλεσ βάςεισ 

δεδομζνων. Αλγόρικμοι με εκκετικι ι ακόμα και μεςαίασ τάξθσ πολυωνυμικι 

πολυπλοκότθτα δεν ζχουν πρακτικι χριςθ. 

 Χρθςιμότθτα και βεβαιότθτα αποτελεςμάτων εξόρυξθσ δεδομζνων 
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Η γνϊςθ που αποκαλφπτεται από τθν εξόρυξθ δεδομζνων κα πρζπει να 

απεικονίηει αποτελεςματικά τα περιεχόμενα τθσ βάςθσ και να είναι χριςιμθ για 

ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ. Οι ατζλειεσ κα πρζπει να εκφράηονται με διαφόρουσ 

τρόπουσ αλλά και μετρικζσ αβεβαιότθτασ, όπωσ για παράδειγμα με χριςθ κατά 

προςζγγιςθ κανόνων ι ποςοτικϊν κανόνων. Ο κόρυβοσ και ειδικά δεδομζνα κα 

πρζπει να διαχειρίηονται ορκά από τα ςυςτιματα εξόρυξθσ δεδομζνων.  

 Διατφπωςθ διαφόρων ειδϊν αποτελεςμάτων εξόρυξθσ δεδομζνων 

Από μεγάλεσ ποςότθτεσ δεδομζνων μποροφν να ανακαλυφκοφν διάφορα είδθ 

γνϊςθσ. Επίςθσ, κάποιοσ μπορεί να κζλει να εξετάςει τθν γνϊςθ που ζχει βρει από 

διαφορετικζσ απόψεισ και να τθν παρουςιάςει με διαφορετικοφσ τρόπουσ. Αυτό 

απαιτεί να εκφράςουμε τόςο τισ ανάγκεσ των απαιτιςεων τθσ ίδιασ τθσ εξόρυξθσ 

δεδομζνων όςο και τθν ανακαλυπτόμενθ γνϊςθ με γλϊςςεσ υψθλοφ επιπζδου και 

γραφικά περιβάλλοντα ζτςι ϊςτε το ζργο του εκάςτοτε χριςτθ να μπορεί να 

προδιαγραφεί και από μθ ειδικοφσ και θ γνϊςθ που ανακαλφπτουμε να είναι 

κατανοθτι και άμεςα χρθςιμοποιιςιμθ από τουσ χριςτεσ. Αυτό επίςθσ 

προχποκζτει το ςφςτθμα ανακάλυψθσ γνϊςθσ να υιοκετεί εκφραςτικζσ τεχνικζσ 

αναπαράςταςθσ γνϊςθσ. 

 Ανακάλυψθ γνϊςθσ από διαφορετικζσ πθγζσ δεδομζνων 

Παγκοςμίωσ, τα δίκτυα υπολογιςτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου του Διαδικτφου, 

ςυνδζουν πολλζσ πθγζσ δεδομζνων από τεράςτιεσ κατανεμθμζνεσ και 

ανομοιογενείσ βάςεισ. Η ανακάλυψθ γνϊςθσ από διαφορετικζσ πθγζσ 

μορφοποιθμζνων και μθ δεδομζνων κζτει νζεσ προκλιςεισ ςτθν εξόρυξθ 

δεδομζνων. Από τθν άλλθ, θ εξόρυξθ δεδομζνων μπορεί να βοθκιςει ςτθν 

αποκάλυψθ των υψθλοφ επιπζδου ομοιοτιτων ςε ανομοιογενείσ βάςεισ οι οποίεσ 

πολφ δφςκολα μποροφν να αποκαλυφκοφν από απλά ςυςτιματα δθμιουργίασ 

ερωτθμάτων (query systems). Επιπρόςκετα, το τεράςτιο μζγεκοσ τθσ βάςθσ, ο 

μεγάλοσ καταμεριςμόσ των δεδομζνων, και θ υπολογιςτικι πολυπλοκότθτα 

οριςμζνων μεκόδων εξόρυξθσ δεδομζνων δρουν ωσ κίνθτρα για τθν ανάπτυξθ 

παράλλθλων και κατανεμθμζνων αλγορίκμων εξόρυξθσ δεδομζνων. 

 Διαφφλαξθ τθσ ιδιωτικότθτασ και τθσ αςφάλειασ των δεδομζνων 

Όταν τα δεδομζνα μποροφν να εξετάηονται από διαφορετικζσ ςκοπιζσ και ςε 

διαφορετικά επίπεδα, διακυβεφεται ο ςκοπόσ τθσ προςταςίασ τθσ αςφάλειασ των 
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δεδομζνων και θ διαφφλαξθ τουσ από παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ. Είναι 

ςθμαντικό να εξετάςουμε πότε θ ανακάλυψθ γνϊςθσ μπορεί να οδθγιςει ςε 

τζτοιεσ περιπτϊςεισ, και τι μζτρα αςφαλείασ μποροφν και κα πρζπει να 

προβλεφκοφν και να υλοποιθκοφν για τθν αποτροπι τυχόν αποκάλυψθσ 

ευαίςκθτων πλθροφοριϊν. 
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2. Εξόρυξη δεδομϋνων ςτον παγκόςμιο ιςτό 

2.1 Ειςαγωγό 

Από τα πιο ενδιαφζροντα ερευνθτικά πεδία του γενικοφ τομζα εξόρυξθσ 

δεδομζνων είναι θ εξόρυξθ δεδομζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό. Όπωσ είναι γνωςτό το 

να υπολογίςουμε το ακριβζσ μζγεκοσ δεδομζνων του παγκόςμιου ιςτοφ είναι 

αδφνατο. Σο Φεβρουάριο του 2011 ζχει υπολογιςτεί πωσ υπάρχουν περίπου 

284,842,077 ςελίδεσ με ρυκμό αφξθςθσ δζκα περίπου εκατομμυρίων ςελίδων το 

μινα [13]. Η πιο δθμοφιλισ παγκοςμίωσ, μθχανι αναηιτθςθσ Google ανακοίνωςε 

πρόςφατα πωσ ζχουν ‘ανακαλφψει’ 1 τριςεκατομμφριο URLs [14]. Άνω του 90% των 

δεδομζνων που υπάρχουν ςε αυτζσ τισ ιςτοςελίδεσ είναι δεδομζνα κειμζνου. Ο 

παγκόςμιοσ ιςτόσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ θ μεγαλφτερθ βάςθ δεδομζνων που είναι 

ανοικτι και διακζςιμθ ςε κάκε χριςτθ και κακθμερινά αντιμετωπίηει τισ προκλιςεισ 

τόςο ςε κζματα παρουςίαςθσ όςο και ποιότθτασ δεδομζνων. Ο όροσ βάςθ 

δεδομζνων εδϊ χρθςιμοποιείται κάπωσ κεωρθτικά μιασ και ςτθν πραγματικότθτα 

δεν υπάρχει πρακτικά δομι ι ςχιμα ςτον παγκόςμιο ιςτό. Αυτό κάνει ακόμα πιο 

επιτακτικι τθν ανάγκθ για εξόρυξθ δεδομζνων ςτον παγκόςμιο ιςτό παρζχοντασ 

τεράςτια βοικεια ςε κάκε είδουσ χριςτθ. Με τον όρο εξόρυξθ γνϊςθσ ςτον 

παγκόςμιο ιςτό δεν αναφερόμαςτε μόνο ςε δεδομζνα που περιζχονται ςε 

ιςτοςελίδεσ αλλά και ςε δεδομζνα που ζχουν να κάνουν με τθ δραςτθριότθτα ενόσ 

χριςτθ ςε αυτό. Σα δεδομζνα διαδικτφου μποροφν να χωριςτοφν ςτισ ακόλουκεσ 

κατθγορίεσ:  

 Περιεχόμενο ιςτοςελίδων 

 Κϊδικασ προγραμματιςμοφ (html,xml,κ.ά.) 

 Εςωτερικι διαςφνδεςθ ιςτοςελίδων (μεταξφ τουσ ςφνδεςμοι) 

 Δεδομζνα χριςθσ (log files) 

 Δεδομζνα από προφίλ χρθςτϊν (κυρίωσ cookies) 

Λόγω του εφρουσ των εφαρμογϊν που λειτουργοφν ςτα πλαίςια του 

Παγκόςμιο Ιςτοφ (πλθροφοριακά ςυςτιματα τραπεηϊν, ςυςτιματα διαχείριςθσ 

δεδομζνων, εφαρμογζσ θλεκτρονικοφ εμπορίου, θλεκτρονικοφ επιχειριν, 
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θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, θλεκτρονικισ μάκθςθσ, κ.ά.), και τθσ αφξθςθσ του 

μεγζκουσ του, τα δεδομζνα ςυνεχϊσ ανανεϊνονται και αυξάνονται. Ωσ αποτζλεςμα 

τα δεδομζνα αυτά χαρακτθρίηονται από μεγάλθ δυναμικότθτα και 

διαφορετικότθτα. Σα ςθμαντικότερα ςτοιχεία που περιγράφουν τα δεδομζνα του 

Παγκόςμιου Ιςτοφ και κακιςτοφν τόςο τθν διαχείριςθ όςο και τθν απόκτθςι τουσ 

απαιτθτικζσ είναι τα εξισ: 

 Διαφορετικότθτα δεδομζνων 

Αρχικά, τα πρϊτα χρόνια φπαρξθσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ, οι πλθροφορίεσ 

ιταν καταχωρθμζνεσ με τθ μορφι αρχείων κειμζνων. ιμερα ζνα μεγαλφτερο 

φάςμα τφπων δεδομζνων και αρχείων χρθςιμοποιείται για τθν καταγραφι των 

πλθροφοριϊν. Αρχεία .html, .xml, αρχεία βάςεων δεδομζνων, αρχεία κειμζνου .pdf, 

και πολυμζςων .jpg, .mp4, .flv. Επιπλζον, με τθν εμφάνιςθ του Web 2.0 υπάρχει και 

μία νζα μορφι δεδομζνων τα δεδομζνα ςχολιαςμοφ (annonation data). 

 Όγκοσ δεδομζνων 

Η αφξθςθ του μεγζκουσ του Παγκόςμιου Ιςτοφ, όπωσ αναλφςαμε και 

προθγουμζνωσ, πραγματοποιείται με εκκετικοφσ ρυκμοφσ τόςο ςτον αρικμό των 

δεδομζνων, όςο ςτον αρικμό των χρθςτϊν. Ο αρικμόσ των χρθςτϊν το 2010, 

υπολογίηεται περίπου ςτα 2 διςεκατομμφρια [15], ςφμφωνα με τελευταίεσ ζρευνεσ. 

Η μεγάλθ αφξθςθ οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν εμφάνιςθ των υπθρεςιϊν Web 

2.0. 

 Δυναμικότθτα των δεδομζνων 

Η πλειοψθφία των δικτυακϊν τόπων βαςίηεται ςε δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ οι 

οποίεσ αντλοφν το περιεχόμενό τουσ από βάςεισ δεδομζνων. Ζτςι παράγουν 

κακθμερινά διαφορετικό και ενθμερωμζνο περιεχόμενο. 

 Κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ 

Ο παγκόςμιοσ ιςτόσ πλζον δεν αποτελείται και δεν αναφζρεται αποκλειςτικά 

ςε δεδομζνα , πλθροφορίεσ και υπθρεςίεσ αλλά και ςτθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

χρθςτϊν και ςυςτθμάτων. Η ολοζνα και αυξανόμενθ ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςτον 

τρόπο παρουςίαςθσ των πλθροφοριϊν αποτυπϊνεται κυρίωσ ςτισ ςφγχρονεσ 

εφαρμογζσ όπωσ blogs (ιςτολόγια), wikis (θλεκτρονικζσ εγκυκλοπαίδειεσ) κτλ. 
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Σα παραπάνω χαρακτθριςτικά προκαλοφν δυςκολίεσ κατά τθ διαδικαςία 

διαχείριςθσ και ανάκτθςθσ πλθροφορίασ και γνϊςθσ. Ο μεγάλοσ όγκοσ των 

δεδομζνων κακιςτά δφςκολθ τθν αξιολόγθςθ τθσ εγκυρότθτάσ τουσ και παράλλθλα 

επιβραδφνει τουσ μθχανιςμοφσ ανάκτθςι τουσ.  

Με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων αυτϊν, εμφανίςτθκε ο τομζασ 

τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων του παγκόςμιου ιςτοφ (Web Mining), ο οποίοσ αναφζρεται 

ςτθν εφαρμογι τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων (data mining) με ςτόχο τθν εξαγωγι 

γνϊςθσ από δεδομζνα του παγκόςμιου ιςτοφ. 

Οι εργαςίεσ ςτο τομζα τθσ εξόρυξθσ γνϊςθσ ςτον παγκόςμιο ιςτό μποροφν να 

κατθγοριοποιθκοφν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ [16]:  

 Εξόρυξθ γνϊςθσ από δεδομζνα περιεχομζνου (web content mining) 

 Εξόρυξθ γνϊςθσ από δεδομζνα δομισ (web structure mining) 

 Εξόρυξθ γνϊςθσ από δεδομζνα χριςθσ (web usage mining) 

Ακολουκεί ζνα ςχιμα τισ κατθγορίεσ του web mining 

 

χιμα 5. Οι κατθγορίεσ του Web Mining 
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2.2 Κατηγορύεσ  web mining 

2.2.1 Εξόρυξη γνώςησ από δεδομϋνα περιεχομϋνου (web 

content mining) 

Σο web content mining, εξετάηει τα περιεχόμενα των ιςτοςελίδων κακϊσ και 

τα αποτελζςματα αναηθτιςεων. Σο περιεχόμενο αυτό αναφζρεται ςτουσ τφπουσ 

δεδομζνων που μποροφν αν περιζχονται ςτισ ιςτοςελίδεσ, όπωσ για παράδειγμα 

δεδομζνα κειμζνου, εικόνεσ, αρχεία ιχου και βίντεο. Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

περιεχόμενο μποροφν να εξαχκοφν από τα χαρακτθριςτικά των δεδομζνων 

(metadata). 

Οι προκλιςεισ αυτοφ του τομζα τθσ εξόρυξθσ δεδομζνων είναι πολλζσ μιασ 

και το μζγεκοσ των ιςτοςελίδων είναι απροςδιόριςτα μεγάλο και θ δομι τουσ δεν 

είναι ομοιόμορφθ. Επίςθσ υπάρχει πλθκϊρα κειμζνων ςε πολλαπλζσ εκδόςεισ 

κακϊσ και λανκαςμζνθ και ατελισ πλθροφορία. Αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτικι 

τθν ανάγκθ για χριςθ τεχνικϊν ϊςτε τα αποτελζςματα από αναηθτιςεισ να είναι 

ορκά και ακριβι. Εκτόσ από αυτό, υπάρχει ζνα τμιμα του διαδικτφου γνωςτό και ωσ 

«βακφσ ιςτόσ (deep web)» το οποίο δεν μπορεί εφκολα να ευρετθριοποιθκεί από 

μθχανζσ αναηιτθςθσ. Ο «βακφσ ιςτόσ» περιζχει βάςεισ δεδομζνων, βιβλιοκικεσ, 

γενετικά δεδομζνα και ευρετιρια. Σο web content mining χωρίηεται επιμζρουσ ςτο 

web page content mining και ςτο search result mining. Σο πρϊτο είναι θ 

παραδοςιακι αναηιτθςθ ιςτοςελίδων ςφμφωνα με το περιεχόμενο τουσ, ενϊ το 

δεφτερο είναι περαιτζρω αναηιτθςθ ςε ιςτοςελίδεσ που είναι αποτζλεςμα 

προθγοφμενθσ αναηιτθςθσ [17]. 

Σο web content mining εςτιάηει ςτο κείμενο των ιςτοςελίδων που περιζχεται 

ςτον HTML, script, κλπ. κϊδικα και μπορεί να εκμεταλλευτεί τθν θμι-δομθμζνθ 

φφςθ αυτϊν των τφπων κειμζνων. Σα HTML tags κακϊσ και τα XML markup των 

ιςτοςελίδων ενςωματϊνουν πλθροφορίεσ που αφοροφν όχι μόνο ςτθ διαμόρφωςθ 

(layout) αλλά και ςτθ λογικι δομι. Σο web content mining μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για να ανιχνεφςει εμφανίςεισ όρων ςτα κείμενα. Για παράδειγμα, 

μπορεί να βρεκεί ότι θ λζξθ «champion» ςυναντιζται πολφ ςυχνά με τθ λζξθ 

«Manchester United» ςτθν Αγγλία και με τθ λζξθ «Barcelona» ςτθν Ιςπανία.  
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2.2.2 Εξόρυξη γνώςησ από δεδομϋνα δομόσ (web structure 

mining) 

Σο web structure mining, αφορά ςτθν εξόρυξθ γνϊςθσ από δεδομζνα δόμθςθσ 

Web. Ο παγκόςμιοσ ιςτόσ κεωρείται ςαν ζνασ κατευκυνόμενοσ γράφοσ όπου οι 

ιςτοςελίδεσ είναι οι κόμβοι του και οι ςφνδεςμοι είναι οι πλευρζσ που τουσ 

ενϊνουν. Η βαςικι ιδζα εδϊ είναι πωσ ζνασ υπερςφνδεςμοσ από ζνα κείμενο Α ςε 

ζνα κείμενο Β υποδθλϊνει πωσ ο ςυγγραφζασ του κειμζνου Α κεωρεί το 

περιεχόμενο του κειμζνου Β αξιοςθμείωτο. Οι υπερςφνδεςμοι χρθςιμοποιοφνται 

ευρζωσ ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ για να αναγνωρίςουν ςχζςεισ ςυςχζτιςθσ μεταξφ 

κειμζνων, να ομαδοποιιςουν κείμενα ανάλογα τθ ςθμαντικότθτα τουσ και 

τελευταία για να βρουν κοινότθτεσ ςτον παγκόςμιο ιςτό από τισ παραπομπζσ ι τθν 

μθ φπαρξθ παραπομπϊν.  

Η αρχικι πθγι των δεδομζνων από τθν οποία εξάγεται θ γνϊςθ είναι ζνα 

ςφνολο ςελίδων και μπορεί να αφορά ζνα απλό web site ι και ολόκλθρο το Web. 

Ζνασ ςθμαντικόσ τομζασ εφαρμογισ είναι ο προςδιοριςμόσ τθσ ςχετικότθτασ των 

διαφορετικϊν ςελίδων που εμφανίηονται εξίςου κατάλλθλεσ όταν αναλφονται ςε 

ςχζςθ με το περιεχόμενό τουσ ι όταν αντιμετωπίηονται ξεχωριςτά [17]. Η δομι των 

ςυνδζςμων υπερκειμζνου χρθςιμοποιείται ςε διάφορεσ προςεγγίςεισ π.χ.  θ μθχανι 

αναηιτθςθσ Google οφείλει τθν επιτυχία τθσ ςτον αλγόρικμο PageRank που 

κακορίηει τθ ςχετικότθτα μιασ ςελίδασ με βάςθ άλλεσ ςελίδεσ που «αναφζρεται» (θ 

ςχετικότθτα μιασ ςελίδασ αυξάνεται με τον αρικμό των ςυνδζςμων προσ αυτι από 

άλλεσ ςελίδεσ και ειδικότερα από άλλεσ ςχετικζσ ςελίδεσ).  

Επιπλζον, θ εξόρυξθ γνϊςθσ από δεδομζνα  δομισ χρθςιμοποιείται για τθν 

ανακάλυψθ ‘κοινοτιτων’, τα μζλθ των οποίων μοιράηονται κοινά ενδιαφζροντα. Η 

ανακάλυψθ των κοινοτιτων ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν περίπτωςθ των 

κοινωνικϊν δικτφων (social networks), για το ςχεδιαςμό αποδοτικότερων 

μθχανιςμϊν εξατομίκευςθσ (personalization) και ςυςτάςεων (recommendation). 

Από μια άλλθ ςκοπιά, οι ςφνδεςμοι αποτελοφν μζροσ του περιεχομζνου μιασ 

ιςτοςελίδασ. Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα για τισ ςελίδεσ ςτισ οποίεσ οι ςφνδεςμοι όπωσ 

και άλλα ςτοιχεία τουσ, είναι ςθμαςιολογικά χαρακτθριςμζνα. Για αυτό το λόγο ςε 
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πολλζσ περιπτϊςεισ, οι κατθγορίεσ web content mining και web structure mining 

αντιμετωπίηονται ςαν μία [17]. υχνά χρθςιμοποιοφνται για να εξάγουν 

πλθροφορίεσ από ιςτοςελίδεσ, να κακορίςουν λζξεισ κλειδιά περιγράφοντασ το 

περιεχόμενο, να ανακζςουν ιςτοςελίδεσ ςε ζνα μοντζλο, να ανιχνεφςουν τα 

γεγονότα ι τισ διαδρομζσ ςε πόρουσ του Web, κλπ.  

2.2.3 Εξόρυξη γνώςησ από δεδομϋνα χρόςησ (web usage 

mining) 

το web usage mining γνωςτό και ωσ web log mining, γίνεται επεξεργαςία των 

log αρχείων ςχετικά με τισ προςβάςεισ χρθςτϊν ςτισ διάφορεσ ιςτοςελίδεσ. Με τθ 

βοικεια τεχνικϊν αυτοφ του τομζα γίνεται κατανοθτι θ ςυμπεριφορά ενόσ χριςτθ 

αλλά και θ δομι τθσ πλθροφορίασ. Σα αρχεία καταγραφισ (web server logs, proxy 

server logs) από τθ μεριά του εξυπθρετθτι, τα δεδομζνα των cookies, από τθ μεριά 

του πελάτθ, και κάκε είδουσ δεδομζνα ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ ανκρϊπου και των ιςτοςελίδων του παγκόςμιου ιςτοφ 

χρθςιμοποιοφνται επίςθσ για να τονιςτοφν οι ανάγκεσ των πελατϊν και να 

βελτιωκεί θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν τουσ. Σο general access pattern tracking είναι 

ζνασ τφποσ του web usage mining ο οποίοσ εξετάηει ςτο ιςτορικό επιςκζψεων των 

ιςτοςελίδων. Αυτι θ χριςθ (usage) μπορεί να είναι γενικι ι μπορεί να ςτοχεφει ςε 

ςυγκεκριμζνθ χριςθ ι χριςτεσ. Επίςθσ αναγνωρίηοντασ τα πρότυπα τθσ κίνθςθσ, το 

usage mining γίνεται εξόρυξθ αυτϊν ακολουκιακϊν προτφπων (sequential patterns). 

Για παράδειγμα τα πρότυπα μποροφν να ςυςταδοποιθκοφν βάςθ των ομοιοτιτων 

τουσ. Αυτό ςτθ ςυνζχεια μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ϊςτε να γίνει ςυςταδοποίθςθ 

των χρθςτϊν ςε ομάδεσ βαςιηόμενοι ςε ομοιότθτεσ των προςβάςεων τουσ ςε 

ιςτοςελίδεσ. Σζλοσ ζνασ άλλοσ τφποσ του web usage mining είναι το customized 

usage tracking το οποίο αναλφει μεμονωμζνεσ τάςεισ ζτςι ϊςτε οι ιςτοςελίδεσ να 

προςδίδονται ςε ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ. Βαςιηόμενοι ςε πρότυπα προςβάςεων, 

μια ιςτοςελίδα μπορεί δυναμικά να τροποποιθκεί για ζνα χριςτθ όςον αφορά τθν 

πλθροφορία που παρουςιάηει, το βάκοσ τθσ δομισ του και τθ μορφι των πθγϊν 

που παρουςιάηονται [18].  

Επιπλζον, οι ςχζςεισ μποροφν να εξαχκοφν από τα δεδομζνα χριςθσ χωρίσ να 

ζχει ςχεδιαςτεί κάποια ιδιαίτερθ δομι ι οργάνωςθ. Για παράδειγμα, ζςτω ο 
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θλεκτρονικόσ κατάλογοσ ενόσ online καταςτιματοσ ο οποίοσ δεν διακζτει κάποια 

ιεραρχικι οργάνωςθ με βάςθ τθν κατθγορία των προϊόντων, τον καταςκευαςτι, 

κλπ. Η εφαρμογι εξόρυξθσ ςτα δεδομζνα των επιςκζψεων ςε αυτι τθν ιςτοςελίδα 

μπορεί να δείξει ότι οι περιςςότεροι χριςτεσ π.χ. ςε ποςοςτό 80% που 

ενδιαφζρκθκαν για το προϊόν Α ενδιαφζρκθκαν επίςθσ για το προϊόν Β. Σο 

«ενδιαφζρον» μπορεί να κακορίηεται από τα αιτιματα για τισ ςελίδεσ περιγραφισ 

των προϊόντων, ι τθν τοποκζτθςθ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ ςτο καλάκι 

αγορϊν, κλπ. Αυτοί οι κανόνεσ αποτελοφν βαςικζσ ςτρατθγικζσ cross-selling και up-

selling ενόσ θλεκτρονικοφ εμπορίου π.χ. όταν ζνασ νζοσ χριςτθσ ενδιαφζρεται για 

το προϊόν Α τότε κα λάβει μια ςφςταςθ για το προϊόν Β. 

Επίςθσ, ςχζςεισ μποροφν να εξαχκοφν από δεδομζνα χριςθσ ςε περιπτϊςεισ 

που διαφορετικζσ ςχζςεισ ζχουν προδιαγραφεί. Για παράδειγμα, θ εξόρυξθ 

ακολουκιϊν μπορεί να δείξει ότι οι περιςςότεροι από εκείνουσ τουσ χριςτεσ που 

επιςκζφτθκαν τθ ςελίδα Α πιγαν αργότερα ςτθ ςελίδα Β. Αυτό μπορεί να 

ερμθνευκεί ότι οι επιςκζπτεσ επικυμοφν να φκάςουν ςτθ Β από τθ Α, αλλά ότι αυτό 

δεν είχε προβλεφκεί ςτθν αρχιτεκτονικι και ωσ εκ τοφτου δεν υπάρχει απευκείασ 

ςφνδεςμοσ από τθ Α ςτο β. Αυτι θ γνϊςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ ςτατικι 

βελτίωςθ τθσ ιςτοςελίδασ για όλουσ τουσ χριςτεσ (προςκζτοντασ μια ςφνδεςθ από 

τθ Α ςτθ Β) ι για τθν παραγωγι δυναμικϊν εξατομικευμζνων ςυςτάςεων για το 

υποςφνολο των χρθςτϊν που πθγαίνουν ςτθ Α π.χ. «μπορεί να ςασ ενδιαφζρει να 

δείτε επίςθσ τθ Β». 

Σα τελευταία χρόνια ζχουν υλοποιθκεί πολλζσ εφαρμογζσ και αλγόρικμοι για 

τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων από δεδομζνα διαδικτφου. Ο παγκόςμιοσ ιςτόσ είναι 

μια απζραντθ πθγι δεδομζνων που προζρχονται είτε από το περιεχόμενο 

διαδικτφου (web content), δθλαδι τα διςεκατομμφρια ςελίδων που είναι 

διακζςιμεσ, είτε από τθ χριςθ διαδικτφου (web usage), δθλαδι από τα log αρχεία 

δεδομζνων που ςυλλζγονται κακθμερινά από τουσ διακομιςτζσ.  

Είναι επίςθσ χριςιμο να ςυνδυαςτεί το web usage mining με το web content 

mining και το web structure mining προκειμζνου να ανιχνευτοφν τα πιο ςυχνά 

παρατθρθμζνα μονοπάτια και οι ςελίδεσ που τα απαρτίηουν.  
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2.3 Εφαρμογϋσ  web mining 

Ο γενικόσ ςκοπόσ του τομζα του web mining είναι να ςυνδυάςει πλθροφορίεσ 

που αφοροφν τα πρότυπα των περιθγιςεων των χρθςτϊν, που αποτελοφν 

ςθμαντικι πθγι εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων για τθ βελτίωςθ των ςελίδων αλλά και 

τθν ομαδοποίθςθ των χρθςτϊν. Σα αποτελζςματα που παράγονται από τθν 

ανάλυςθ των web log αρχείων μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για πολλοφσ ςκοποφσ, 

όπωσ ςτθν προςωποποίθςθ του περιεχομζνου των ςελίδων, ςτθ βελτίωςθ τθσ 

περιιγθςθσ των χρθςτϊν με προανάκλθςθ (prefetching) και επαναποκικευςθ 

(caching) δεδομζνων, ςτθ βελτίωςθ ςχεδίαςθσ των ςελίδων και τζλοσ ςε ςελίδεσ 

όπωσ θλεκτρονικοφ εμπορίου ςτθν ικανοποίθςθ του πελάτθ [19]. 

2.3.1 Προςωποπούηςη περιεχομϋνου 

Οι τεχνικζσ που υπάρχουν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να παρζχουν 

προςωποποιθμζνα δεδομζνα ςτου χριςτεσ δίνοντασ τουσ τθν αίςκθςθ πωσ υπάρχει 

ειδικό περιεχόμενο ςε ςελίδεσ ειδικά για αυτοφσ και τα ενδιαφζροντά τουσ. Για 

παράδειγμα είναι δυνατόν να γίνει πρόβλεψθ τθσ ςυμπεριφοράσ ενόσ χριςτθ ςε 

πραγματικό χρόνο εάν ςυγκρικοφν τα τρζχοντα πρότυπα περιιγθςθσ με τα τυπικά 

πρότυπα που ζχουν παλαιότερα εξαχκεί από τα web log αρχεία. ε αυτι τθν 

περιοχι τα ςυςτιματα (recommendation systems) που προτείνουν ςε χριςτεσ 

ςυνδζςμουσ με περιεχόμενο που πικανό τουσ ενδιαφζρει είναι  πολφ κοινά 

χρθςιμοποιοφμενα. Σο πιο γνωςτό πλζον ςφςτθμα που προτείνει ςυνδζςμουσ είναι 

το Google. Εκεί κάκε υπθρεςία που προςφζρεται ζχει ειδικι περιοχι που προτείνει 

ςυνδζςμουσ ςτο χριςτθ με χριςθ αρχείων cookies. Ακόμα και οι αναηθτιςεισ ςτθ 

μθχανι αναηιτθςθσ τθσ Google είναι προςωποποιθμζνεσ για κάκε υπολογιςτι. 

Λαμβάνει υπ’ όψιν το ιςτορικό αναηθτιςεων και ςε μελλοντικζσ αναηθτιςεισ δίνει 

αντίςτοιχα αποτελζςματα που είναι πιο ενδιαφζροντα για κάκε χριςτθ. Ζνα άλλο 

παράδειγμα είναι τα θλεκτρονικά καταςτιματα που ανάλογα με τισ προθγοφμενεσ 

αγορζσ ενόσ χριςτθ του προτείνει ςτθν κεντρικι ςελίδα προςφορζσ τθσ κατθγορίασ 

προϊόντων που προτιμάει.  
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2.3.2 Προανϊκληςη και επαναποθόκευςη δεδομϋνων 

Σα αποτελζςματα που προζρχονται από τθν εφαρμογι τεχνικϊν web usage 

mining μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του 

διακομιςτι και γενικά των εφαρμογϊν διαδικτφου. Συπικά οι τεχνικζσ web usage 

mining μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ δθμιουργία κατάλλθλων ςτρατθγικϊν 

προανάκλθςθσ (prefetching) και επαναποκικευςθσ (caching)δεδομζνων για τθ 

μείωςθ του χρόνου απόκριςθσ των διακομιςτϊν. 

2.3.3 Υποςτόριξη ςτο ςχεδιαςμό ιςτοςελύδων 

Η ευχρθςτία είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα ηθτιματα ςτο ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ των ιςτοςελίδων. Με τισ υπάρχουςεσ τεχνικζσ μπορεί να δοκοφν 

κατευκφνςεισ για τθ βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ των εφαρμογϊν διαδικτφου. Οι 

προςαρμοςτικζσ ςελίδεσ εκφράηουν ζνα επιπλζον βιμα ςτθν βελτίωςθ τθσ 

ευχρθςτίασ τουσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ το περιεχόμενο και θ δομι μπορεί 

δυναμικά να προςαρμόηεται και να αναδιοργανϊνεται ανάλογα με τθ ςυμπεριφορά 

των χρθςτϊν. 

2.3.4 Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Η εξόρυξθ γνϊςθσ ςε εμπορικζσ ςελίδεσ είναι πολφ ςθμαντικι ςτθ βελτίωςθ 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τθν ικανοποίθςθ του κάκε πελάτθ αλλά και ςτθν 

αφξθςθ των κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ. Η διαχείριςθ των ςχζςεων πελάτθ και 

επιχείρθςθσ μπορεί να βοθκθκεί από τθ χριςθ τεχνικϊν web mining. 



35 
 

3. Εξόρυξη δεδομϋνων και ηλεκτρονικό εμπόριο 

3.1 Ειςαγωγό 

Η αλματϊδθσ ανάπτυξθ του παγκόςμιου ιςτοφ προκάλεςε ριηικζσ αλλαγζσ και 

εξελίξεισ ςτον τομζα των επιχειριςεων. Η δυνατότθτα των εταιριϊν να 

ςυνεργάηονται και να διεκπεραιϊνουν τισ υποκζςεισ με τουσ ςυνεταίρουσ και τουσ 

πελάτεσ τουσ οπουδιποτε ςτον κόςμο δεν ζγινε μόνο πραγματικότθτα αλλά 

αποτελεί και αναγκαιότθτα. Κάτω από αυτό το πρίςμα γίνεται εμφανζσ ότι το 

επόμενο βιμα εξζλιξθσ ςτον τομζα των επιχειριςεων είναι θ ανάπτυξθ μίασ 

παγκόςμια διαδικτυακισ οικονομίασ. Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, μία τζτοια 

οικονομία χαρακτθρίηεται από τθν απρόςωπθ φφςθ του on-line περιβάλλοντοσ και 

τθσ εκτεταμζνθσ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ τθσ πλθροφορίασ.  

Σα θλεκτρονικά καταςτιματα (e-shop) αποτελοφν τθν κυριότερθ εφαρμογι 

του θλεκτρονικοφ εμπορίου (e-commerce), υλοποιοφν το ςενάριο επιχείρθςθ-προσ-

καταναλωτι (Β2C) και ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ αλλά και ςτθν πϊλθςθ προϊόντων 

και υπθρεςιϊν μζςω του παγκόςμιου ιςτοφ. Είναι γεγονόσ ότι τα τελευταία χρόνια 

ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ από τζτοια καταςτιματα λειτουργοφν, ενϊ κακθμερινά νζα 

e-shops ανοίγουν τισ διαδικτυακζσ τουσ πφλεσ. Άλλωςτε, το θλεκτρονικό εμπόριο 

ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ-πελάτεσ να επιλζξουν προϊόντα και υπθρεςίεσ 

μζςα από μια μεγάλθ ποικιλία.  

Οι επιχειριςεισ που κα ενςωματϊςουν το “e” ςτθν οργάνωςθ και τθ 

λειτουργία τουσ είναι αυτζσ που κα αποκτιςουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςτθν 

ιδιαίτερα ανταγωνιςτικι ψθφιακι οικονομία. Μεταξφ των κυριότερων 

πλεονεκτθμάτων περιλαμβάνονται: θ παροχι πλθροφοριϊν, προϊόντων και 

υπθρεςιϊν 24 ϊρεσ το 24ϊρο, 7 θμζρεσ τθν εβδομάδα, θ παγκόςμια πρόςβαςθ 

ανεξαρτιτωσ γεωγραφικισ περιοχισ, θ άμεςθ απόκριςθ, θ απουςία χαρτιοφ, θ 

μείωςθ του κόςτουσ, οι εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ, κλπ. Ζνα επιτυχθμζνο 

θλεκτρονικό κατάςτθμα μπορεί να ενιςχφςει τθ δθμόςια εικόνα τθσ επιχείρθςθσ, να 

αυτοματοποιιςει εςωτερικζσ και εξωτερικζσ διαδικαςίεσ, να μειϊςει το κόςτοσ και 

το χρόνο εξυπθρζτθςθσ και να τθν τροφοδοτεί ςυνεχϊσ με ςτοιχεία που αφοροφν 
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τόςο τουσ πελάτεσ όςο και τισ ςυναλλαγζσ τουσ κακϊσ επίςθσ και με ερωτιςεισ, 

ςχόλια, παρατθριςεισ, ςυςτάςεισ, κλπ.  

τθ ςυνζχεια, θ προςοχι ςτρζφεται ςτουσ ψυχολογικοφσ παράγοντεσ που 

επθρεάηουν τθν αποδοχι του θλεκτρονικοφ εμπορίου από τουσ on-line πελάτεσ και 

τθν αντίλθψθ που ζχουν ςχετικά με τισ on-line ςυναλλαγζσ. Ζνασ τζτοιοσ 

παράγοντασ είναι θ ατομικότθτα (μοναδικότθτα) των e-πελατϊν, θ οποία αποτελεί 

ςθμείο κλειδί ςτθν εξάπλωςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου. Σο ερϊτθμα είναι πόςο 

εφκολα οι χριςτεσ του παγκόςμιου ιςτοφ μποροφν να γίνουν e-πελάτεσ, και ποιοί 

είναι οι εςωτερικοί μθχανιςμοί και οι εξωτερικοί παράγοντεσ που μετζχουν κατά τθ 

διάρκεια μίασ θλεκτρονικισ αγοράσ. Σο αρχικό πρόβλθμα πθγάηει από το γεγονόσ 

ότι οι αγοραςτζσ με πολυποίκιλεσ ανάγκεσ, προτιμιςεισ και ιςτορικό, πλοθγοφνται 

χρθςιμοποιϊντασ εκτεταμζνεσ και περίπλοκεσ δομζσ του παγκόςμιου ιςτοφ και 

κατακλφηονται από πολλζσ επιλογζσ και πλθροφορίεσ, θ πλειονότθτα των οποίων 

δεν ςχετίηονται με τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντά τουσ.  

Για να αντιμετωπιςκεί αυτό το πρόβλθμα τθσ πλθκϊρασ των πλθροφοριϊν 

προτάκθκαν νζεσ τεχνικζσ που ςυμβάλουν ςτθν πρόοδο τθσ θλεκτρονικισ 

επιχειρθματικότθτασ και θ πιο διαδεδομζνθ από αυτι είναι θ εξατομίκευςθ του 

παγκόςμιου ιςτοφ (web personalization) [16]. Σα θλεκτρονικά καταςτιματα ζχουν 

πλζον τθ δυνατότθτα να βελτιϊςουν τθν απόδοςι τουσ εντοπίηοντασ τισ ξεχωριςτζσ 

ανάγκεσ και επικυμίεσ των πελατϊν και αυξάνοντασ τθν ικανοποίθςι τουσ, 

προωκϊντασ τθν εμπιςτοςφνθ και δθμιουργϊντασ εξατομικευμζνεσ ςχζςεισ. Η 

εξατομίκευςθ αποτελεί το ςθμαντικότερο μζςο για τθν ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ 

εμπορίου. 

Σα ςυςτιματα ςυςτάςεων (recommendations systems) αποτελοφν ίςωσ τθν 

πιο δθμοφιλι μορφι εξατομίκευςθσ και τείνουν να μετατραποφν ςτισ μζρεσ μασ ςε 

ςθμαντικά επιχειρθςιακά εργαλεία. Αρχικά, εμφανίςτθκαν ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ 

του ’90 και χρθςιμοποιοφνταν από λίγεσ ιςτοςελίδεσ. ιμερα δεν νοοφνται 

εφαρμογζσ θλεκτρονικοφ εμπορίου που να μθν ενςωματϊνουν τεχνολογίεσ 

παραγωγισ ςυςτάςεων, προκειμζνου να βοθκιςουν τουσ πελάτεσ ςτισ αγορζσ τουσ. 

Η εφαρμογι ςυςτθμάτων εξατομίκευςθσ περιεχομζνου κεωρείτε, πλζον, 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ ενόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. Σα ςυςτιματα αυτά 
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μποροφν να προςομοιάςουν ςε μεγάλο βακμό τθν αλλθλεπίδραςθ με τον πωλθτι 

ςε ζνα φυςικό κατάςτθμα, ενϊ ταυτόχρονα διευκολφνουν τθν πλοιγθςθ ςε ζνα 

θλεκτρονικό κατάςτθμα και τθν αναηιτθςθ προϊόντων. κοπόσ τουσ είναι να 

προτείνουν προϊόντα που κα ταιριάηουν ςτισ απαιτιςεισ και τισ προτιμιςεισ του 

χριςτθ. Για να επιτευχκεί αυτό είναι απαραίτθτθ θ ςυλλογι πλθροφοριϊν γφρω 

από το γνωςτικό επίπεδο του χριςτθ, τα ενδιαφζροντα και τισ προτιμιςεισ του, τισ 

ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ του. Ζχοντασ ςυλλζξει τισ παραπάνω πλθροφορίεσ τα 

ςυςτιματα παραγωγισ ςυςτάςεων είναι ςε κζςθ να δθμιουργιςουν το προφίλ ενόσ 

χριςτθ και με βάςθ αυτό να παράγουν κατάλλθλεσ προτάςεισ.  

3.2 Εξατομύκευςη 

Η ιδζα τθσ εξατομικευμζνθσ παρουςίαςθσ περιεχομζνου πρωτοεμφανίςτθκε 

τθ δεκαετία του ’90. Ο αρχικόσ ςτόχοσ, ιταν το ςφςτθμα να είναι ςε κζςθ να 

αναγνωρίςει τον επιςκζπτθ μια ιςτοςελίδασ και μζςω ενόσ προςωπικοφ 

χαιρετιςμοφ να δθμιουργιςει ζνα περιςςότερο οικείο και φιλικό περιβάλλον. Η 

αφξθςθ των διακζςιμων δεδομζνων ςτον Παγκόςμιο Ιςτό, οδιγθςε ςτθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ εξατομίκευςθσ ωσ ζνα μζςο που κα καταςτιςει τθν εφρεςθ των 

απαραίτθτων πλθροφοριϊν πιο εφκολθ και γριγορθ για το μζςο χριςτθ. 

Η εξζλιξθ τθσ αρχικισ ιδζασ πραγματοποιικθκε με πολφ αργοφσ ρυκμοφσ και 

μόλισ ςτο τζλοσ τθσ περαςμζνθσ δεκαετίασ άρχιςε να ενςωματϊνεται με επιτυχία ςε 

κάποιεσ ιςτοςελίδεσ. Κάποιοι, όμωσ, κεϊρθςαν τθν ιδζα ανζφικτθ [20]. Ο λόγοσ 

ιταν το μεγάλο κόςτοσ υλοποίθςθσ ενόσ αποδοτικοφ ςυςτιματοσ εξατομίκευςθσ 

περιεχομζνου, ςε αντιδιαςτολι με τα πρακτικά οφζλθ που κα παρείχε και τθν 

αποδοχι που γνϊριηε από τουσ τελικοφσ χριςτεσ εκείνθ τθν εποχι. υγκεκριμζνα, 

ζρευνα που διενεργικθκε το 2003 από τθν εταιρία Jupiter Research, ζδειξε ότι 

μόλισ το 14% των ερωτθκζντων χρθςτϊν ιςχυρίςτθκε ότι θ προςφορά 

εξατομικευμζνου περιεχομζνου και προτεινόμενων προϊόντων από ζνα θλεκτρονικό 

κατάςτθμα κα τουσ οδθγοφςε ςε περιςςότερεσ αγορζσ, ενϊ μόλισ το 8% διλωςε ότι 

κα επιςκζπτεται ςυχνότερα μια ιςτοςελίδα που κα του παρείχε εξατομικευμζνο 

περιεχόμενο [20]. 
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Αυτι θ ςτάςθ των χρθςτϊν, κα μποροφςε να δικαιολογθκεί με βάςθ τισ 

τεχνολογίεσ που υπιρχαν τθν εποχι εκείνθ και δεν κακιςτοφςαν αποτελεςματικά τα 

ςυςτιματα εξατομίκευςθσ, αλλά και τθν επιφυλακτικότθτα που ζδειχναν οι χριςτεσ 

να εμπιςτευκοφν προςωπικά τουσ δεδομζνα ςε ιςτοςελίδεσ ςτο διαδίκτυο.  

Οι εκτιμιςεισ αυτζσ αποδείχκθκαν πολφ ςφντομα λανκαςμζνεσ. Η ςυνζχεια 

τθσ ζρευνασ ςτον τομζα αυτό και θ ανάπτυξθ νζων τεχνικϊν υλοποίθςθσ, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν πρόοδο τθσ τεχνολογίασ, ζφεραν τα ςυςτιματα εξατομίκευςθσ 

και πάλι ςτο προςκινιο, ιδιαίτερα μετά το 2006.  

Χαρακτθριςτικά, ςε νζα ζρευνα που ζγινε το 2008 από τθν ίδια εταιρεία 

(Jupiter Research), τα αποτελζςματα είναι τελείωσ διαφορετικά. Ζτςι, αν και το 48% 

των ερωτθκζντων χρθςτϊν διλωςε πωσ λόγω τθσ τότε οικονομικισ κρίςθσ ςκοπεφει 

να ελαττϊςει τισ θλεκτρονικζσ του αγορζσ, εντοφτοισ, το 61% από αυτοφσ απάντθςε 

πωσ είναι πικανό να επθρεαςτεί από προϊόντα που κα του προτακοφν από 

εξατομικευμζνα θλεκτρονικά καταςτιματα. Ακόμθ, θ ίδια ζρευνα, ζδειξε πωσ ζνα 

ποςοςτό 65% των χρθςτϊν που ςυμμετείχαν ςε αυτιν, λαμβάνουν ςοβαρά υπ’ όψιν 

τουσ τισ εξατομικευμζνεσ προτάςεισ που τουσ γίνονται πριν προβοφν ςτθν αγορά 

ενόσ νζου προϊόντοσ. 

Η αλλαγι ςτον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίηεται θ ιδζα τθσ εξατομίκευςθσ 

περιεχομζνου ςτο διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια, εξθγείται με διάφορουσ τρόπουσ. 

Κάποιοι από τουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν τθν αλλαγι είναι: 

 Η ςυνεχόμενθ αφξθςθ των δεδομζνων ςτο διαδίκτυο που είναι διακζςιμα 

ςτουσ χριςτεσ και θ επιτακτικι ανάγκθ για αποδοτικό φιλτράριςμα τουσ. 

 Η ςυνεχισ εξζλιξθ τθσ ζρευνασ ςτον τομζα αυτό, κακϊσ και θ παράλλθλθ 

ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ, που οδιγθςαν τα ςυςτιματα εξατομίκευςθσ 

ςε βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτάσ τουσ. 

 Η εφαρμογι τθσ εξατομίκευςθσ με ιδιαίτερθ επιτυχία ςε ιςτοςελίδεσ με 

περιεχόμενο πζραν του θλεκτρονικοφ εμπορίου, όπωσ μθχανζσ 

αναηιτθςθσ, και ψυχαγωγικζσ ιςτοςελίδεσ. 

 Ο μεγαλφτεροσ βακμόσ ωριμότθτασ των χρθςτϊν του διαδικτφου, που 

οδιγθςε ςτθν κατανόθςθ πωσ θ εξατομίκευςθ των ιςτοςελίδων δεν 
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αποτελεί απειλι για τθν ανωνυμία τουσ, αλλά βοθκθτικό εργαλείο που 

διευκολφνει ςθμαντικά τθν διαδικαςία αναηιτθςθσ των πλθροφοριϊν 

που χρειάηονται, αλλά και τθν περιιγθςι τουσ ςτο διαδίκτυο γενικότερα.  

Οι τεχνολογίεσ εξατομίκευςθσ ζχουν αναπτυχκεί ςε μεγάλο βακμό από 

εταιρίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του θλεκτρονικοφ εμπορίου, κακϊσ 

και από αυτζσ που προςφζρουν ψυχαγωγικό περιεχόμενο ςτο διαδίκτυο. Σζλοσ, με 

τθ μετάβαςθ ςτο Web 3.0, θ εξατομίκευςθ αποτελεί μια από τισ ζννοιεσ κλειδιά τθσ 

νζασ τεχνολογίασ και κα ςυνιςτά βαςικό χαρακτθριςτικό του Διαδικτφου (βλζπε 

Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. Η μετάβαςθ ςτο Web 3.0 

3.3 Συςτόματα ςυςτϊςεων 

Σα ςυςτιματα ςυςτάςεων (recommendation systems) αποτελοφν ςθμαντικά 

εργαλεία των επιχειριςεων διότι ςυντελοφν ςτθ δθμιουργία εξατομικευμζνων 

μορφϊν. Εμφανίςτθκαν ςτα μζςα του 1990 και λόγω των καινοτόμων βελτιϊςεων 

που προκάλεςαν ςτισ ιςτοςελίδεσ που εφαρμόςτθκαν, ζχουν μετατραπεί ςε πολφ 

ςθμαντικά εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςε πολλζσ εφαρμογζσ θλεκτρονικοφ 

εμπορίου  με ςκοπό να βοθκιςουν τουσ καταναλωτζσ να αγοράςουν τα προϊόντα 

που επικυμοφν. 

ιμερα με τθν ολοζνα και μεγαλφτερθ ειςροι δεδομζνων ςτον παγκόςμιο 

ιςτό και με τθν εκκετικι αφξθςθ του όγκου πλθροφορίασ τθν οποία δζχεται ο 
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χριςτθσ τα ςυςτιματα αυτά αποκτοφν ακόμθ μεγαλφτερθ ςθμαςία. Ο ςκοπόσ τθσ 

ανάπτυξθσ τζτοιων ςυςτθμάτων είναι θ επιλεκτικι προϊκθςθ πλθροφορίασ ςτο 

χριςτθ με κφριο γνϊμονα τθν προςωπικότθτα του. 

Σα ςυςτιματα αυτά χρθςιμοποιοφν γνϊςθ για να οδθγιςουν τουσ 

τελευταίουσ ςτον εντοπιςμό των προϊόντων-υπθρεςιϊν που τουσ ενδιαφζρουν. Οι 

προτάςεισ μπορεί να βαςίηονται: ςτισ μεγαλφτερεσ ςυνολικζσ πωλιςεισ του 

θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ, ςτα δθμογραφικά δεδομζνα του πελάτθ, ςτθν 

ανάλυςθ τθσ προθγοφμενθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ του ςαν μια πρόβλεψθ τθσ 

μελλοντικισ ςυμπεριφοράσ του, ςε δεδομζνα από κοινότθτεσ χρθςτϊν, κλπ. Οι 

τφποι των προτάςεων περιλαμβάνουν: εξατομικευμζνεσ προςφορζσ, τιμζσ, 

προϊόντα ι υπθρεςίεσ, προςκικθ ι παράλειψθ κεματικϊν ενοτιτων ι 

παραγράφων, ταξινόμθςθ, κρφψιμο, εμφάνιςθ, προςκικθ, παράλθψθ ι ζμφαςθ 

ςυνδζςμων, προαιρετικζσ εξθγιςεισ ι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ, ςφνοψθ απόψεων 

μιασ κοινότθτασ, παροχι κριτικϊν μιασ κοινότθτασ, κλπ. Η όλθ διαδικαςία μπορεί να 

υλοποιθκεί χειροκίνθτα π.χ. ςυνδυαςμόσ προϊόντων ι αυτόματα από τον 

θλεκτρονικό υπολογιςτι π.χ. ςυςχζτιςθ πελατϊν με παρόμοια αγοραςτικι 

ςυμπεριφορά [21]. 

Σα ςυςτιματα παραγωγισ ςυςτάςεων μποροφν να βελτιϊςουν τισ πωλιςεισ 

των ιςτοςελίδων θλεκτρονικοφ εμπορίου με διάφορουσ τρόπουσ: 

 Μετατρζποντασ τουσ επιςκζπτεσ ςε πελάτεσ.  

Οι επιςκζπτεσ ςυνικωσ πλοθγοφνται ςε ζνα ιςτοχϊρο χωρίσ να αγοράηουν 

τίποτα. Σα ςυςτιματα παραγωγισ ςυςτάςεων μποροφν να τουσ βοθκιςουν να 

βρουν προϊόντα που επικυμοφν να αγοράςουν. 

 Αυξάνοντασ τισ πωλιςεισ.  

Σα ςυςτιματα παραγωγισ ςυςτάςεων βελτιϊνουν τισ πωλιςεισ προτείνοντασ 

επιπρόςκετα προϊόντα ςτον πελάτθ να αγοράςει. Εάν οι ςυςτάςεισ είναι καλζσ, το 

μζςο μζγεκοσ των παραγγελιϊν κα πρζπει να αυξάνεται. Για παράδειγμα, μία 

ιςτοςελίδα κα μποροφςε να προτείνει επιπρόςκετα προϊόντα κατά τθ διαδικαςία 

τθσ εξόφλθςθσ, ςφμφωνα με αυτά τα προϊόντα που ο χριςτθσ ζχει βάλει ιδθ ςτο 

καλάκι αγορϊν του. 
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 Χτίηοντασ θλεκτρονικι εμπιςτοςφνθ.  

Οι ιςτοςελίδεσ επενδφουν ςτο να μακαίνουν τουσ πελάτεσ τουσ, 

χρθςιμοποιοφν ςυςτιματα παραγωγισ ςυςτάςεων για να δθμιουργιςουν τα 

προφίλ των χρθςτϊν και να παρουςιάςουν εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ που 

ταιριάηουν με τισ ανάγκεσ των καταναλωτϊν. Οι τελευταίοι επιλζγουν αυτζσ τισ 

ιςτοςελίδεσ που ταιριάηουν καλφτερα ςτισ ανάγκεσ τουσ. Όςο περιςςότερο ζνασ 

χριςτθσ χρθςιμοποιεί το ςφςτθμα παραγωγισ ςυςτάςεων, τόςο καλφτερα το 

ςφςτθμα τον μακαίνει παράγοντασ καλφτερεσ ςυςτάςεισ. 

Γενικά, τα ςυςτιματα παραγωγισ ςυςτάςεων μποροφν να ταξινομθκοφν ςε 

τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ: content based filtering (φιλτράριςμα με βάςθ το 

περιεχόμενο), collaborative filtering (ςυνεργατικό φιλτράριςμα) και hybrid 

approaches (υβριδικζσ προςεγγίςεισ).  

Σο content based filtering λαμβάνει υπόψθ του τισ παραμζτρουσ του χριςτθ 

με τισ πλθροφορίεσ των προϊόντων (μεταδεδομζνα, λζξεισ κλειδιά, κλπ.), ενϊ το 

collaborative filtering τθν «ομοιότθτα» των χρθςτϊν προκειμζνου να παράγουν 

ςυςτάςεισ. Οι δφο αυτζσ μζκοδοι μποροφν να ςυνδυαςτοφν ςε υβριδικζσ 

προςεγγίςεισ. 

3.3.1 Βαςικϊ ςτοιχεύα 

Σα βαςικά δομικά ςτοιχεία ενόσ ςυςτιματοσ παραγωγισ ςυςτάςεων είναι θ 

είςοδοσ, θ ανάλυςθ των δεδομζνων, θ ζξοδοσ και θ μζκοδοσ παραγωγισ των 

προτάςεων. Επιπρόςκετα, μποροφμε να κεωριςουμε τον τρόπο αποςτολισ των 

προτάςεων. Αυτά τα ςτοιχεία δεν είναι ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ αφοφ για 

παράδειγμα ςυγκεκριμζνεσ ςχεδιαςτικζσ επιλογζσ απαιτοφν ςυγκεκριμζνεσ  

ειςόδουσ ι ςυγκεκριμζνεσ ζξοδοι μποροφν να παραχκοφν μόνο με κάποιεσ και όχι 

με όλεσ τισ μεκόδουσ προτάςεων [22]. 

3.3.1.1 Εύςοδοσ 

Ζνα ςφςτθμα παραγωγισ ςυςτάςεων δζχεται ςαν είςοδο μια ςυλλογι από 

δεδομζνα που μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων τισ προτιμιςεισ των 

πελατϊν, τα χαρακτθριςτικά των προϊόντων, τισ ςυςχετίςεισ των ςυναλλαγϊν, κλπ. 
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ϊςτε να παράγει εξόδουσ-προτάςεισ. Σα δεδομζνα αυτά καλφπτουν ζνα μεγάλο 

εφροσ και μποροφν να διακρικοφν ςε ςχζςθ με τθν προζλευςι τουσ ςε : 

α) δεδομζνα για τον πελάτθ ςτον οποίο κζλουμε να προτείνουμε προϊόντα και 

β) γενικά δεδομζνα από τισ κοινότθτεσ ι τθ ςυγκεκριμζνθ κοινότθτα που 

ανικει ο πελάτθσ. 

Σα προςανατολιςμζνα ςτον πελάτθ δεδομζνα ειςόδου κυρίωσ αφοροφν: 

 Τπονοοφμενθ πλοιγθςθ 

Σα δεδομζνα ςε αυτι τθν περίπτωςθ εξάγονται από τθν πλοιγθςθ του πελάτθ 

ςτθν ιςτοςελίδα, χωρίσ αυτόσ να είναι ενιμεροσ για τθν παρουςία του ςυςτιματοσ. 

Μπορεί να περιλαμβάνουν τα ςυγκεκριμζνα προϊόντα που ο πελάτθσ βλζπει τθν 

τρζχουςα ςτιγμι ι αυτά που περιζχονται ςτο καλάκι αγορϊν του. Επίςθσ τθν 

κατθγορία ι το χαρακτθριςτικό ςτο οποίο ο πελάτθσ πλοθγείται. 

 αφισ πλοιγθςθ 

ε αντίκεςθ με τθν υπονοοφμενθ, ςτθ ςαφι πλοιγθςθ οι πελάτεσ ειςάγουν τα 

δεδομζνα με ςκοπό να πλθροφοριςουν το ςφςτθμα για τισ προτιμιςεισ τουσ. Ο πιο 

απλόσ τρόποσ είναι με τθ χριςθ ερωτθματολογίων ι φορμϊν που ςυγκεντρϊνουν 

δθμογραφικά ι άλλα ςτοιχεία. 

 Λζξεισ κλειδιά και χαρακτθριςτικά των προϊόντων 

υχνά τα δεδομζνα από τον πελάτθ δεν περιορίηονται ςε μια απλι κατθγορία 

ι κάποιο προϊόν που τον ενδιαφζρει. Μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν λζξεισ 

κλειδιά ι χαρακτθριςτικά των προϊόντων είτε με ςαφι τρόπο μζςω π.χ. μιασ 

μθχανισ αναηιτθςθσ, είτε με υπονοοφμενο τρόπο π.χ. από τα προϊόντα που ο 

πελάτθσ βλζπει τθν τρζχουςα ςτιγμι. ε κάκε περίπτωςθ, αυτά τα δεδομζνα 

μεταφράηονται ςαν είςοδοσ που υποδεικνφει τα τρζχοντα ενδιαφζροντα του 

πελάτθ. 

 Βακμολόγθςθ 

Οι πελάτεσ παρζχουν τισ πιο χριςιμεσ και ςαφείσ πλθροφορίεσ ςε ζνα 

ςφςτθμα παραγωγισ ςυςτάςεων όταν αξιολογοφν τα προϊόντα που ζχουν ιδθ 
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αγοράςει. Η αξιολόγθςθ μπορεί να γίνει με βακμοφσ π.χ. «βακμολόγθςε ζνα προϊόν 

ςε μια κλίμακα από 1-5» ι με απλι ερϊτθςθ τθσ μορφισ «ςου άρεςε αυτό;». 

 Ιςτορικό ςυναλλαγϊν 

Σο ιςτορικό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν μια μορφι υπονοοφμενθσ 

βακμολόγθςθσ. Με βάςθ αυτό μποροφν να ςυςχετιςκοφν προϊόντα και να εξαχκοφν 

ςυμπεράςματα για τισ προτιμιςεισ των πελατϊν. 

Σα δεδομζνα από τισ κοινότθτεσ περιλαμβάνουν μια ποικιλία πλθροφοριϊν 

για τον τρόπο που τα διάφορα μζλθ τθσ κοινότθτασ ι ολόκλθρθ θ κοινότθτα 

αντιλαμβάνεται τα προϊόντα. Με τον ίδιο τρόπο που χρθςιμοποιείται το ιςτορικό 

ςυναλλαγϊν για να παραχκοφν προτάςεισ για ζναν πελάτθ, μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί και το ιςτορικό ςυναλλαγϊν μιασ κοινότθτασ. Σα παραπάνω 

μποροφν να ςυνδυαςκοφν για να παραχκεί θ λίςτα των καλφτερων προϊόντων μιασ 

ιςτοςελίδασ ι να εξαχκοφν ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν κίνθςθ των πωλιςεων ι 

τισ ομοιότθτεσ / διαφορζσ των προϊόντων. Παράλλθλα, πολλζσ ιςτοςελίδεσ 

ενκαρρφνουν τα ςχόλια από τουσ πελάτεσ τουσ, τα οποία αν και κεωροφνται πολφ 

χριςιμα, εντοφτοισ απαιτοφν αρκετό χρόνο επεξεργαςίασ, αφοφ κάποιοσ πρζπει να 

διαβάςει μια παράγραφο για να καταλάβει αν το ςχόλιο είναι κετικό ι αρνθτικό. 

Για να διευκολυνκεί αυτι θ διαδικαςία, τα περιςςότερα ςυςτιματα παραγωγισ  

ςυςτάςεων παρζχουν δυνατότθτεσ βακμολόγθςθσ των προϊόντων. 

3.3.1.2 Ανϊλυςη των δεδομϋνων 

τθ ςυνζχεια, ακολουκεί θ εφαρμογι ςτατιςτικϊν και data mining τεχνικϊν, 

με ςκοπό να εντοπιςτοφν οι ενδιαφζρουςεσ ςυςχετίςεισ ςτα δεδομζνα. Οι πιο 

ευρζωσ γνωςτζσ τεχνικζσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτθν ανάλυςθ δεδομζνων 

περιλαμβάνουν τισ κατθγοριοποίθςθ (classification), ςυςταδοποίθςθ (clustering), 

κανόνεσ ςυςχζτιςθσ (association rules), πρότυπα ακολουκιϊν (sequential patterns), 

τισ οποίεσ αναλφςαμε ςε προθγοφμενα κεφάλαια. 

3.3.1.3  Έξοδοσ 

Η ζξοδοσ ενόσ ςυςτιματοσ παραγωγισ ςυςτάςεων εξαρτάται από τον τφπο, 

τθν ποςότθτα και τθν ποιότθτα των δεδομζνων που ανζλυςε. Ο πιο κοινόσ τφποσ 
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εξόδου είναι οι προτάςεισ. Αυτζσ ςυνικωσ ζχουν τθ μορφι «δοκίμαςε αυτό» ι 

«αυτό» ςτθ ςελίδα που ο χριςτθσ πλοθγείται. Ζνασ δεφτεροσ τφποσ αφορά ςε 

προβλζψεισ για τθ βακμολόγθςθ που κα ζδινε ο πελάτθσ ςε ζνα προϊόν. Μποροφν 

να παρουςιάηονται ςαν μια μεμονωμζνθ πρόταςθ ι ςαν μια λίςτα προτάςεων ι να 

εμφανίηονται ςτθ ςελίδα παρουςίαςθσ του προϊόντοσ. Όταν οι κοινότθτεσ είναι 

μικρζσ ι τα μζλθ γνωρίηονται μεταξφ τουσ είναι χριςιμο να παρουςιάηονται οι 

βακμολογίεσ ςυγκεκριμζνων μελϊν ϊςτε κάκε χριςτθσ να μπορεί να εξάγει τα δικά 

του ςυμπεράςματα για τθ ςθμαςία τθσ πρόταςθσ. Αυτι θ τεχνικι είναι χριςιμθ 

όταν ο πελάτθσ μπορεί να επιλζξει γνωςτά μζλθ τθσ κοινότθτασ ι όταν οι 

βακμολογίεσ ςυνοδεφονται και από κριτικζσ. Οι κριτικζσ είναι παραδείγματα 

προτάςεων που περιζχουν εκτιμιςεισ τισ οποίεσ δεν μπορεί να κατανοιςει πλιρωσ 

ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα. Πράγματι, είναι δφςκολο να διακρικοφν τα κετικά ι τα 

αρνθτικά ςχόλια για ζνα προϊόν και για αυτό το λόγο ςυχνά ςυνοδεφονται και από 

αρικμθτικζσ βακμολογίεσ. 

3.3.1.4 Μϋθοδοσ 

Κάκε μια μζκοδοσ αντιπροςωπεφει μια οικογζνεια αλγορίκμων και τεχνικϊν, 

ενϊ πρζπει να ςθμειωκεί ότι είναι δυνατόσ ο ςυνδυαςμόσ περιςςότερων τθσ μιασ 

μεκόδου για τθν παραγωγι των προτάςεων. Μερικζσ από τισ πιο γνωςτζσ που 

χρθςιμοποιοφνται ςιμερα είναι οι εξισ: 

 Raw retrieval 

τθ μζκοδο αυτι παρζχεται ςτουσ πελάτεσ ζνα πλαίςιο αναηιτθςθσ μζςω του 

οποίου μποροφν να κάνουν ερωτιςεισ ςτθ βάςθ δεδομζνων των προϊόντων. τθ 

ςυνζχεια, το ςφςτθμα επιςτρζφει απλά ςτον πελάτθ ότι ηιτθςε. Για παράδειγμα, 

όταν ο πελάτθσ ηθτά από ζνα CD του Χριςτου Χολίδθ, τότε το ςφςτθμα επιςτρζφει 

μια λίςτα με όλα τα CD του, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτον πελάτθ να βρει ίςωσ 

κάποιο CD του καλλιτζχνθ που δεν γνϊριηε. 

 Statistical summaries.  

Αρκετά ςυςτιματα παρζχουν ςτατιςτικζσ αναλφςεισ των απόψεων μιασ 

κοινότθτασ. Αυτά τα ςτοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν μετριςεισ δθμοτικότθτασ 

μζςα ςτθν κοινότθτα (π.χ. ποςοςτό ανκρϊπων που τουσ αρζςει ι αγόραςαν ζνα 
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ςυγκεκριμζνο προϊόν) ι ςυνοπτικζσ βακμολογίεσ (π.χ. ο αρικμόσ των ατόμων που 

προτείνουν ζνα προϊόν ι θ μζςθ βακμολογία για ζνα προϊόν). Επίςθσ, διάφορα 

ςυςτιματα παρουςιάηουν μζςεσ τιμζσ βακμολογίων αγοραςτϊν αλλά και πωλθτϊν. 

Οι πικανοί πελάτεσ μποροφν να ςυμβουλευτοφν τισ μζςεσ τιμζσ και τισ εκτιμιςεισ 

αλλά δεν μποροφν να δουν βακμολογίεσ από πελάτεσ με τουσ οποίουσ ςυμφωνοφν. 

Με αυτό τον τρόπο παράγονται μόνο μθ-εξατομικευμζνεσ προτάςεισ (δθλαδι ίδιεσ 

για όλουσ τουσ πελάτεσ). 

 Attribute-based 

Αυτά τα ςυςτιματα βαςίηονται ςτα χαρακτθριςτικά των προϊόντων. Όςα 

ςυςτιματα χρθςιμοποιοφν αυτό το μοντζλο προχωράνε ζνα βιμα παραπζρα από το 

απλό ερϊτθμα, όπωσ τθσ μεκόδου raw retrieval. Για παράδειγμα, ζνα πελάτθσ 

πλοθγείται ςτο τμιμα «ζντεχνθ μουςικι» ενόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ και ζχει 

ςτο καλάκι του διάφορα CDs ειδικισ προςφοράσ. Σότε μπορεί να λάβει μια 

πρόταςθ για ζκπτωςθ ςε κάποιο CD ζντεχνθσ μουςικισ. Άλλα ςυςτιματα για να 

παράγουν προτάςεισ χρθςιμοποιοφν τα προφίλ των χρθςτϊν που υποδεικνφουν τισ 

προτιμιςεισ τουσ π.χ. μπορεί ζνασ πελάτθσ να αγοράηει μόνο CDs που ζχουν 

ζκπτωςθ, ενϊ κάποιοσ άλλοσ ποτζ δεν αγοράηει μουςικι τθσ δεκαετίασ του ‘70. 

 Item-to-item correlation 

Πολλά ςυςτιματα αναγνωρίηουν τα προϊόντα που εμφανίηονται πιο ςυχνά και 

τα ςυςχετίηουν με τα προϊόντα για τα οποία ο χριςτθσ ζχει εκφράςει κάποιο 

ενδιαφζρον. Η ςυςχζτιςθ μπορεί να βαςίηεται ςε δεδομζνα αγορϊν, προτιμιςεων 

από κοινοφσ πελάτεσ, ι άλλεσ μετρικζσ. τθν πιο απλι μορφι τθσ, μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για να αναγνωρίςει ταιριαςτά είδθ για ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν 

όπωσ άλλου είδουσ ρουχιςμόσ που αγοράηεται ςυνικωσ μαηί με ζνα παντελόνι π.χ. 

πουκάμιςο ι πουλόβερ. Πιο προθγμζνα ςυςτιματα ςυςχετίηουν ζνα ολόκλθρο 

ςφνολο από προϊόντα π.χ. αυτά που ζχει ο χριςτθσ ςτο καλάκι του για να παράγουν 

τισ κατάλλθλεσ προτάςεισ.  

 User-to-user correlation 

Πολλά ςυςτιματα προτείνουν προϊόντα ςε ζναν πελάτθ με βάςθ τθ ςυςχζτιςι 

του με άλλουσ πελάτεσ που ζχουν αγοράςει προϊόντα από το θλεκτρονικό 
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κατάςτθμα. Η τεχνικι ςτθρίηεται ςτθν αρχι ότι εάν διάφορα μζλθ τθσ κοινότθτασ 

που ανικει ο πελάτθσ ζχουν και τουσ αρζςει ζνα προϊόν τότε είναι αρκετά πικανό 

να αρζςει και ςε αυτόν. 

Ζνα ςθμαντικό κζμα που κα πρζπει να προςεχκεί ιδιαίτερα ςχετικά με τθν 

παραγωγι ςυςτάςεων είναι αν ο υπολογιςμόσ κα γίνει εξολοκλιρου online, όταν 

δθλαδι ο πελάτθσ αλλθλεπιδρά με το θλεκτρονικό κατάςτθμα, ι μζρθ του να 

υπολογίηονται offline, κυρίωσ για λόγουσ απόδοςθσ. Οι online προτάςεισ 

προτιμϊνται γιατί απαντοφν απευκείασ ςτο χριςτθ. Οι raw retrieval, statistical 

summaries, attribute-based μζκοδοι εκτελοφν απλοφσ υπολογιςμοφσ που ςυνικωσ 

γίνονται ςτθ διάρκεια τθσ αλλθλεπίδραςθσ του πελάτθ με το site. Οι item-to-item 

correlation και user-to-user correlation τεχνικζσ είναι περιςςότερο πολφπλοκεσ 

υπολογιςτικά και ςυχνά απαιτοφν μια offline επεξεργαςία θ οποία κα προετοιμάςει 

το μοντζλο που κα εκτελεςκεί online.  

3.3.1.5 Τρόποσ αποςτολόσ 

Ο τρόποσ αποςτολισ των προτάςεων ςτουσ πελάτεσ αποτελεί μια κρίςιμθ 

ςχεδιαςτικι απόφαςθ των ιςτοςελίδων. Οι push τεχνολογίεσ ζχουν το πλεονζκτθμα 

ότι φτάνουν ςτον πελάτθ όταν αυτόσ δεν αλλθλεπιδρά με το κατάςτθμα. Σο e-mail 

είναι θ πιο διαδεδομζνθ μζκοδοσ αυτισ τθσ κατθγορίασ. Η αποςτολι προτάςεων 

και προςφορϊν μζςω newsletter μπορεί να οδθγιςει ζναν πελάτθ ςτο κατάςτθμα. 

Οι ςθμερινζσ τεχνολογίεσ επιτρζπουν ςτουσ πελάτεσ να κάνουν «κλικ» ςε ζνα 

ςφνδεςμο μζςα ςτο κείμενο του e-mail και να μεταφερκοφν κατευκείαν ςτο προϊόν. 

Οι εφαρμογζσ που χρθςιμοποιοφν pull τεχνολογίεσ επιτρζπουν ςτον πελάτθ να 

ελζγξει πότε κα του παρουςιαςκοφν οι προτάςεισ. Ο πελάτθσ ενθμερϊνεται για το 

χρόνο που είναι ενεργζσ οι προτάςεισ (π.χ. εμφανίηοντασ ζνα ςφνδεςμο) αλλά δεν 

παρουςιάηονται ςε αυτόν πριν ο ίδιοσ να τισ ηθτιςει. ιμερα, οι pull τεχνολογίεσ 

είναι μια επιλογι ςχεδίαςθσ για εφαρμογζσ όπου οι τφποι των προτάςεων είναι 

περιφερειακοί (π.χ. θ λίςτα των 10 best-seller προϊόντων) αντί να είναι 

ενςωματωμζνοι ςτθν εφαρμογι. Οι πακθτικζσ τεχνολογίεσ παρουςιάηουν τισ 

προτάςεισ ςτο περιβάλλον του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ π.χ. προτάςεισ που 

ςχετίηονται με το τρζχον προϊόν, προτάςεισ ςχετικζσ με το περιεχόμενο τθσ 

εξερεφνθςθσ του χριςτθ, κλπ. Ζχουν το πλεονζκτθμα ότι φτάνουν ςτον πελάτθ όταν 
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ο ίδιοσ είναι ιδθ ανοικτόσ ςτθν ιδζα να λάβει προτάςεισ. Γενικά, οι μζκοδοι 

αποςτολισ αλλάηουν με τθν πάροδο του χρόνου. Οι πρϊιμεσ εφαρμογζσ 

ςυςτθμάτων παραγωγισ ςυςτάςεων εςτίαηαν ςε push και pull τεχνολογίεσ γιατί   

επικυμία να δείξουν ενδιαφζρον ςτουσ πελάτεσ ιταν ςθμαντικι. Σελευταία, οι 

εφαρμογζσ κινοφνται προσ τθν κατεφκυνςθ των πακθτικϊν και push τεχνολογιϊν, 

με τθν πρϊτθ να εφαρμόηεται ςτισ ιςτοςελίδεσ και τθ δεφτερθ να χρθςιμοποιείται 

για να φζρει τουσ πελάτεσ πίςω ςε αυτζσ. 

3.3.2 Κατηγορύεσ ςυςτημϊτων ςυςτϊςεων 

Όπωσ αναφερκικαμε και νωρίτερα ςτθν ειςαγωγι του κεφαλαίου, τα 

ςυςτιματα ςυςτάςεων χωρίηονται ςε : 

 Content based filtering 

 Collaborative filtering 

 Hybrid approaches 

3.3.2.1 Content based Filtering (με βϊςη το περιεχόμενο) 

Σα ςυςτιματα προτάςεων που βαςίηονται ςτο περιεχόμενο (content-based), 

εςτιάηουν ςτθν ςφγκριςθ των αντικειμζνων για τθν εφρεςθ κοινϊν μεταξφ τουσ 

χαρακτθριςτικϊν. τθν περίπτωςθ που το πεδίο αναφοράσ είναι ζγγραφα 

αναηθτοφνται ομοιότθτεσ ςτα κζματα που πραγματεφονται, ενϊ ςτθν περίπτωςθ 

αντικειμζνων ι άλλου είδουσ προϊόντων και υπθρεςιϊν τα κοινά χαρακτθριςτικά 

αναηθτοφνται μζςα από τισ περιγραφζσ και τισ προδιαγραφζσ τουσ. 

τα ςυςτιματα αυτά, τα προφίλ των χρθςτϊν είναι μοναδικά για κάκε χριςτθ 

και αποτελοφνται αποκλειςτικά από τα χαρακτθριςτικά των προϊόντων για τα οποία 

ζχουν δείξει ενδιαφζρον ςτο παρελκόν. Σο ενδιαφζρον μπορεί να είναι θ γνϊμθ του 

χριςτθ για ζνα προϊόν μζςω αξιολόγθςθσ, οι προθγοφμενεσ αγορζσ που ζχει κάνει ι 

θ περιιγθςι του ςε ιςτοςελίδεσ ςχετικζσ με αυτό. Η παραγωγι των προτάςεων 

ζγκειται ςτθν εφρεςθ προϊόντων με όμοια χαρακτθριςτικά με αυτά που 

εμπεριζχονται ςτο προφίλ κάκε χριςτθ [23]. 

τισ περιπτϊςεισ που τα χαρακτθριςτικά των προϊόντων είναι αποκθκευμζνα 

ςε δομθμζνεσ μορφζσ κειμζνου (π.χ. βάςεισ δεδομζνων) θ δθμιουργία των προφίλ 
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και θ ςφγκριςθ των προϊόντων είναι αρκετά απλι διαδικαςία. τισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ ωςτόςο, τα χαρακτθριςτικά πρζπει να εξαχκοφν από μθ δομθμζνο 

κείμενο, όπωσ περιγραφζσ, το ςυνοδευτικό κείμενο ςε μια ιςτοςελίδα ι γνϊμεσ 

άλλων χρθςτϊν ςε φυςικι γλϊςςα. τθν περίπτωςθ αυτι τα ςυςτιματα 

χρθςιμοποιοφν τεχνικζσ μοντελοποίθςθσ κειμζνου για τθ μετατροπι τουσ ςε μια 

δομθμζνθ αναπαράςταςθ. 

τα ςυςτιματα προτάςεων βαςιςμζνα ςτο περιεχόμενο, θ διαδικαςία 

δθμιουργίασ των προφίλ και θ δθμιουργία προτάςεων με βάςθ αυτά είναι 

ουςιαςτικά μια μορφι ταξινόμθςθσ. Σο ςφςτθμα κα πρζπει να εκπαιδευτεί ϊςτε να 

αναγνωρίηει τα χαρακτθριςτικά ενόσ προϊόντοσ και να το κατθγοριοποιιςει με βάςθ 

τα υπάρχοντα μοντζλα χρθςτϊν. 

Σα ςυςτιματα παραγωγισ προτάςεων που βαςίηονται ςτο περιεχόμενο, 

παρουςιάηουν κάποια ςθμαντικά μειονεκτιματα. Εξαρτϊνται αποκλειςτικά ςτισ 

παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ για κάκε αντικείμενο, με αποτζλεςμα όταν οι 

πλθροφορίεσ είναι ανεπαρκείσ οι παραγόμενεσ προτάςεισ να μθν είναι 

ικανοποιθτικζσ. Η χριςθ τουσ μπορεί να είναι επιτυχείσ ςε περιπτϊςεισ που τα 

δεδομζνα είναι δομθμζνα, ενϊ επιλφουν ςε κάποιον βακμό το πρόβλθμα “cold-

start”, δθλαδι τθσ εκκίνθςθσ χωρίσ αρκετζσ αξιολογιςεισ. Ωςτόςο, θ χριςθ 

αποκλειςτικά ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ δεν είναι επαρκισ ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ. 

3.3.2.2  Collaborative filtering (ςυνεργατικό φιλτρϊριςμα) 

Μια από τισ πιο δθμοφιλείσ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται από ςυςτιματα 

προτάςεων ςτο Διαδίκτυο είναι το ςυνεργατικό φιλτράριςμα (collaborative 

filtering). Πρόκειται για τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ι φιλτραρίςματοσ αντικειμζνων 

με κριτιριο τθν άποψθ άλλων χρθςτϊν για το αντικείμενο αυτό. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τα ςυςτιματα αυτά είναι θ φπαρξθ αξιολόγθςθσ 

για αντικείμενα από άλλουσ χριςτεσ. 

Σα πρϊτα ςυςτιματα που χρθςιμοποίθςαν τεχνικζσ collaborative filtering 

ιταν δφο μορφϊν, pull-active και push-active. τθν πρϊτθ περίπτωςθ υπιρχαν 

αποκθκευμζνεσ αξιολογιςεισ άλλων χρθςτϊν για τα αντικείμενα και ο χριςτθσ 
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ζπρεπε να διαλζξει και να τραβιξει (pull) τισ αξιολογιςεισ του χριςτθ που 

εμπιςτευόταν. Σο μειονζκτθμα των ςυςτθμάτων αυτϊν ιταν ότι προχπόκεταν ο 

χριςτθσ να γνωρίηει άλλουσ χριςτεσ ϊςτε να εμπιςτευκεί τισ κρίςεισ τουσ. Η 

δεφτερθ κατθγορία (push-active) εφαρμόςτθκε ςε ςυςτιματα που ζδιναν τθν 

δυνατότθτα ςε ζνα χριςτθ να προωκιςει τθν γνϊμθ του για ζνα αντικείμενο ςε 

όςουσ πίςτευε ότι κα τουσ ενδιζφερε. Σο μειονζκτθμα ςτθν περίπτωςθ αυτι ιταν ο 

χριςτθσ κα πρζπει να γνωρίηει ποιουσ ενδιαφζρει το αντικείμενο τθ δεδομζνθ 

χρονικι ςτιγμι. 

Σα προβλιματα αυτά ξεπεράςτθκαν με τα ςυςτιματα automated 

collaborative filtering (αυτόματου ςυνεργατικοφ φιλτραρίςματοσ) τα οποία 

εντοπίηουν αυτόματα παρόμοιουσ χριςτεσ και παράγουν τισ κατάλλθλεσ προτάςεισ 

[24]. 

Οι αλγόρικμοι που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυςτιματα collaborative filtering 

χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: memory-based και model-based. τθν πρϊτθ 

κατθγορία εντάςςονται οι αλγόρικμοι που απαιτοφν καταχωρθμζνεσ όλεσ τισ 

αξιολογιςεισ, τουσ χριςτεσ και τα αντικείμενα για τθ δθμιουργία των προβλζψεων, 

ενϊ ςτθ δεφτερθ κατθγορία οι αλγόρικμοι που περιοδικά κρατάνε ζνα άκροιςμα 

των αξιολογιςεων.  

Οι memory-based αλγόρικμοι ζχουν μεγάλεσ υπολογιςτικζσ και 

αποκθκευτικζσ απαιτιςεισ και χρθςιμοποιοφνται ςε ερευνθτικά ςυςτιματα μικροφ 

μεγζκουσ. Για μεγαλφτερα εμπορικά ςυςτιματα χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ model-

based αλγόρικμοι που λειτουργοφν με επιτυχία ςε μεγάλθ κλίμακα, ι υβριδικοί που 

απαιτοφν τθν αποκικευςθ των αξιολογιςεων αλλά κάνουν offline κάποιουσ 

υπολογιςμοφσ για επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ. 

Σο βαςικό μειονζκτθμα όλων των αλγορίκμων που χρθςιμοποιοφνται ςτο 

collaborative filtering είναι θ παραμόρφωςθ των αποτελεςμάτων από τθν φπαρξθ 

χρθςτϊν ι αντικειμζνων με λίγεσ αξιολογιςεισ. Η πρϊτθ λφςθ ςτο πρόβλθμα αυτό 

είναι θ απόρριψθ χρθςτϊν ι αντικειμζνων που ζχουν λιγότερεσ από k αξιολογιςεισ. 

Μια δεφτερθ λφςθ ζγκειται ςτθν προςαρμογι των υπολογιςμϊν για τα ςτοιχεία 

αυτά. Αυτό γίνεται με προςαρμογι των βαρϊν πιο κοντά ςτο μζςο ϊςτε να 

επθρεάηουν λιγότερο το τελικό αποτζλεςμα. Η λφςθ αυτι μπορεί να οδθγιςει ςε 



50 
 

βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ, ωςτόςο είναι δφςκολο να κακοριςτοφν οι παράμετροι με 

βάςθ τουσ οποίοσ κα γίνεται θ αναπροςαρμογι. Σζλοσ θ τρίτθ λφςθ είναι θ χριςθ 

τεχνθτϊν δεδομζνων που ακολουκοφν μια προβλεπόμενθ κατανομι και 

ςυμπλθρϊνουν τα ςτοιχεία ςτισ περιπτϊςεισ όπου τα δεδομζνα δεν είναι αρκετά. 

Ζνα κετικό ςτοιχείο των αλγορίκμων ςυνεργατικοφ φιλτραρίςματοσ, ζγκειται 

ςτο γεγονόσ ότι για τθν παραγωγι προτάςεων, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζνα 

υποςφνολο των διακζςιμων δεδομζνων επιταχφνοντασ τθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ. Ωςτόςο εάν είναι απαραίτθτθ θ πρόβλεψθ τθσ αξιολόγθςθσ ενόσ 

χριςτθ για ζνα αντικείμενο, είναι απαραίτθτθ θ χριςθ όλων των δεδομζνων, κάτι 

που μπορεί να οδθγιςει ςε μεγάλεσ ανάγκεσ μνιμθσ και επεξεργαςτικισ ιςχφοσ. 

3.3.2.3 Σύγκριςη μεθόδων 

Σο ςυνεργατικό φιλτράριςμα (collaborative filtering) βαςίηεται ςτθν υπόκεςθ 

ότι άνκρωποι με παρόμοια ενδιαφζροντα κα αξιολογιςουν παρόμοια το ίδιο 

αντικείμενο. Σο φιλτράριςμα με βάςθ το περιεχόμενο (content-based filtering) 

βαςίηεται ςτθν υπόκεςθ ότι αντικείμενα με παρόμοια χαρακτθριςτικά κα 

αξιολογθκοφν παρόμοια από τον ίδιο άνκρωπο. 

Οι δφο τεχνικζσ φιλτραρίςματοσ μποροφν να κεωρθκοφν ςυμπλθρωματικζσ. 

υςτιματα βαςιηόμενα ςε collaborative filtering μποροφν να προχωριςουν ςε 

προτάςεισ, ακόμα και όταν το περιεχόμενο είναι ελλιπζσ και οι περιγραφζσ δεν 

αρκοφν για τθν εξόρυξθ απαραίτθτων ςτοιχείων. Αδυνατοφν όμωσ να 

λειτουργιςουν ςε περιπτϊςεισ που δεν υπάρχουν αρκετζσ αξιολογιςεισ για τα 

αντικείμενα από χριςτεσ. Από τθν άλλθ ςυςτιματα βαςιηόμενα ςε content-based 

filtering μποροφν να λειτουργιςουν ακόμθ και χωρίσ αξιολογιςεισ, αλλά 

μειονεκτοφν ςε περιπτϊςεισ όπου το περιεχόμενο δεν επαρκεί. Αντίκετα τα 

ςυςτιματα collaborative filtering μποροφν να παράγουν προτάςεισ πρωτότυπεσ και 

ενδιαφζρουςεσ για τον χριςτθ, προςφζροντασ ςτθν εξατομίκευςθ το πολφ 

ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ ανακάλυψθσ ενόσ διαφορετικοφ προϊόντοσ. 

3.3.2.4 Hybrid approaches (υβριδικϊ ςυςτόματα) 

H τελευταία κατθγορία ςυςτθμάτων εξατομίκευςθσ λφνει πολλά από τα 

προθγοφμενα προβλιματα. Είναι τα υβριδικά ςυςτιματα, τα οποία ςυνδυάηουν τισ 
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τεχνικζσ που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ. Οι διαφορετικοί τρόποι που μποροφν να 

ςυνδυαςτοφν οι δφο τεχνικζσ είναι οι ακόλουκοι: 

 Τλοποίθςθ των τεχνικϊν ξεχωριςτά και ςυνδυαςμόσ των προβλζψεων. 

 Ενςωμάτωςθ content-based χαρακτθριςτικϊν ςε μια collaborative 

προςζγγιςθ. 

 Ενςωμάτωςθ collaborative χαρακτθριςτικϊν ςε μια content-based 

προςζγγιςθ. 

 Δθμιουργία ενόσ γενικοφ μοντζλου το οποίο ενςωματϊνει και content-

based και collaborative χαρακτθριςτικά. 

3.4 Εφαρμογϋσ τησ εξατομύκευςησ - παραγωγόσ ςυςτϊςεων 

Η εξατομίκευςθ περιεχομζνου βρίςκει εφαρμογι ςε διαφορετικοφσ τομείσ 

διαδικτυακϊν ςυςτθμάτων, όπωσ ζχουμε ιδθ αναφερκεί. Ανάλογα με το είδοσ τθσ 

παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, θ εξατομίκευςθ εφαρμόηεται με διαφορετικζσ μορφζσ. Για 

παράδειγμα, τα θλεκτρονικά καταςτιματα χρθςιμοποιοφν ςυςτιματα παραγωγισ 

προτάςεων για προϊόντα που μπορεί να ενδιαφζρουν τουσ χριςτεσ. Οι μθχανζσ 

αναηιτθςθσ χρθςιμοποιοφν μεκόδουσ εξατομίκευςθσ για να παρζχουν υποβοικθςθ 

ςτισ αναηθτιςεισ των χρθςτϊν, κ.ά. 

τθ ςυνζχεια κα παρουςιάςουμε μερικζσ περιπτϊςεισ ιςτοςελίδων 

(θλεκτρονικοφ εμπορίου, ψυχαγωγίασ, μθχανι αναηιτθςθσ) που χρθςιμοποιοφν 

αποτελεςματικά λειτουργίεσ εξατομίκευςθσ και παραγωγισ προτάςεων προσ τουσ 

χριςτεσ του Διαδικτφου. 

3.4.1 Amazon.com 

Σο πιο χαρακτθριςτικό παράδειγμα θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ που ζχει 

εφαρμόςει με επιτυχία ςφςτθμα παραγωγισ προτάςεων είναι το Amazon.com 

(Amazon.co.uk) (βλζπε Εικόνα 2). Σο Amazon είναι ζνα θλεκτρονικό πολυκατάςτθμα 

με μεγάλθ ποικιλία διαφορετικϊν ειδϊν. Από βιβλία, και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, 

μζχρι ενδφματα και υποδιματα. Λόγω του εφρουσ, τθσ ποικιλίασ και τθσ ποςότθτασ 

των διακζςιμων προϊόντων είναι αρκετά δφςκολο για κάποιον χριςτθ να βρει 
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εφκολα αυτό που αναηθτά. Για το λόγο αυτό θ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα ιταν από 

τισ πρϊτεσ που εφάρμοςαν ςφςτθμα παραγωγισ προτάςεων. 

 

Εικόνα 2. Amazon.co.uk – ελίδα χριςτθ 

Σο ςφςτθμα εξατομίκευςθσ του Amazon, λειτουργεί ανεξάρτθτα από το αν ο 

χριςτθσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα ι όχι. τθ περίπτωςθ που πρόκειται 

για απλό επιςκζπτθ, οι προτάςεισ παράγονται ςφμφωνα με  το πρόςφατο ιςτορικό 

επιςκζψεων του. τθν περίπτωςθ εγγραφισ, δθμιουργείται ζνα πολφ πιο ακριβζσ 

προφίλ του χριςτθ, που αντικατοπτρίηει τα ενδιαφζροντα και τισ προτιμιςεισ του. 

Σο προφίλ κάκε εγγεγραμμζνου χριςτθ ςυντθρείται τακτικά και ανανεϊνεται 

ςφμφωνα με τισ πρόςφατε αγορζσ και αναηθτιςεισ που κάνει, κακϊσ και με βάςθ 

τισ ςελίδεσ των προϊόντων που επιςκζπτεται [25]. 

Οι προτάςεισ τθσ αρχικισ ςελίδασ του Amazon, διακρίνονται ςε διάφορεσ 

κατθγορίεσ (βλζπε Εικόνα 3). Σο πρϊτο τμιμα των προτάςεων αφορά ςελίδεσ 

προϊόντων που επιςκζπτονται  χριςτεσ με παρόμοια ενδιαφζροντα. Αυτζσ οι 

προτάςεισ βαςίηονται ςε προϊόντα για τα οποία ζχει δείξει ενδιαφζρον ο χριςτθσ 

ςτο παρελκόν. Σο δεφτερο τμιμα των προτάςεων, παρουςιάηει προϊόντα που ζχουν 

αγοράςει διάφοροι χριςτεσ, οι οποίοι ζχουν κάνει παρόμοιεσ αναηθτιςεισ με αυτζσ 

που υπάρχουν ςτο ιςτορικό του χριςτθ. Σζλοσ, ςτθν αρχικι ςελίδα, παρουςιάηονται 

προτάςεισ για κάκε διαφορετικι κατθγορία προϊόντων για τθν οποία ζχει δείξει 

ενδιαφζρον ο χριςτθσ ςτο παρελκόν. Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να διαβάςει το 
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λόγο για τον οποίο του προτείνονται τα προϊόντα και να διορκϊςεισ ςε όποιεσ 

προτάςεισ νομίηει ότι δεν τον αφοροφν. 

 

Εικόνα 3. Amazon.co.uk – Αρχικι ςελίδα (προτάςεισ προσ χριςτθ) 

Σο ςφςτθμα εξατομίκευςθσ του Amazon επθρεάηει ςε μεγάλο βακμό και τθ 

ςελίδα ενόσ προϊόντοσ. τθ ςελίδα προϊόντοσ εμφανίηονται τα χαρακτθριςτικά του, 

πλθροφορίεσ για τθ διακεςιμότθτα και φωτογραφίεσ του. Ακόμθ κάκε χριςτθσ 

μπορεί να δει τθν αξιολόγθςθ και τθν κριτικι άλλων χρθςτϊν για το προϊόν, κακϊσ 

και τισ απόψεισ ειδικϊν ςτθν αντίςτοιχθ κατθγορία. το χριςτθ προτείνονται 

προϊόντα που ζχουν παρόμοια χαρακτθριςτικά με το προϊόν τθσ ςελίδασ, κακϊσ και 

αυτά που αγοράηονται ςυχνά μαηί με αυτό, από άλλουσ χριςτεσ. Σζλοσ, ο χριςτθσ 

μπορεί να δει τισ τελικζσ αγορζσ που πραγματοποίθςαν χριςτεσ που 

ενδιαφζρκθκαν για το ςυγκεκριμζνο προϊόν ςτο παρελκόν (βλζπε Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4. Amazon.co.uk – ελίδα προϊόντοσ (προτάςεισ προσ χριςτθ) 

υνολικά, το Amazon ζχει ενςωματϊςει ςτθν ιςτοςελίδα του ζνα 

πρωτοποριακό ςφςτθμα εξατομίκευςθσ, που ζχει τθ δυνατότθτα να παράγει 

προτάςεισ με μεγάλθ πικανότθτα να ενδιαφζρουν τον χριςτθ που απευκφνονται. 

Όςο περιςςότερο χρθςιμοποιεί ζνασ χριςτθσ τθ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα για 

ζρευνα αγοράσ ι για αγορζσ, το προφίλ του βελτιϊνεται προςεγγίηοντασ ςε μεγάλο 

βακμό τισ πραγματικζσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ του. Πρόκειται για το καλφτερο 

παράδειγμα των λειτουργιϊν που μπορεί να προςφζρει θ εφαρμογι τθσ  

εξατομίκευςθσ ςε μια ιςτοςελίδα θλεκτρονικοφ εμπορίου.  

τον ελλθνικό χϊρο παρά τθν ιδιαίτερα ανάπτυξθ που γνωρίηει το 

θλεκτρονικό εμπόριο τα τελευταία χρόνια, θ χριςθ ςυςτθμάτων εξατομίκευςθσ και 

παραγωγισ προτάςεων προσ τουσ χριςτεσ δεν ζχει διαδοκεί ικανοποιθτικά. Λίγα 

μόλισ θλεκτρονικά καταςτιματα, προςφζρουν προτάςεισ προσ τουσ χριςτεσ (π.χ. 

getitnow.gr).  

3.4.2 Youtube.com 

Η ιςτοςελίδα youtube.com, είναι, αν όχι θ πιο δθμοφιλισ, από τισ πιο 

δθμοφιλζςτερεσ ιςτοςελίδεσ ψυχαγωγικοφ περιεχόμενου. τόχοσ τθσ είναι να δϊςει 

τθ δυνατότθτα ςε κάκε χριςτθ να μοιραςτεί τα βίντεο που επικυμεί με άλλουσ 

χριςτεσ ςτο διαδίκτυο. 
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Η διαδικαςία παραγωγισ προτάςεων χωρίηεται ςε δφο περιπτϊςεισ. Η πρϊτθ 

λειτουργεί ανεξάρτθτα με το αν ο χριςτθσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα. 

Παρακολουκϊντασ απλά ζνα βίντεο ςαν ανϊνυμοσ επιςκζπτθσ, το ςφςτθμα 

παράγει προτάςεισ βαςιηόμενο αποκλειςτικά ςτα χαρακτθριςτικά του βίντεο, τισ 

εμφανίςεισ και τισ αξιολογιςεισ του από άλλουσ χριςτεσ (βλζπε Εικόνα 5).  

Ζτςι δίνεται θ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να εντοπίςει άμεςα κάποια βίντεο που 

ςχετίηονται με αυτό που μόλισ παρακολοφκθςε. Ακόμθ, ςυλλζγοντασ ςτοιχεία μζςω 

cookies, μπορεί να προτείνει κάποια βίντεο που παρουςιάηουν ομοιότθτεσ με αυτά 

που ζχει παρακολουκιςει ο χριςτθσ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων του 

επιςκζψεων.  

 Εικόνα 5. Youtube.com – Προτάςεισ προσ χριςτθ 

τθν περίπτωςθ που ζνασ χριςτθσ πραγματοποιιςει εγγραφι ςτθν 

ιςτοςελίδα, τότε αυτομάτωσ κρατείται ζνα αρχείου ιςτορικοφ, που περιζχει όλα τα 

βίντεο που ζχει παρακολουκιςει. Με τον τρόπο αυτό δθμιουργείται το προφίλ του 

χριςτθ, το οποίο ενθμερϊνεται ςυνεχϊσ. Οι προτάςεισ παράγονται με βάςθ το 

ιςτορικό και παρουςιάηουν αρκετά μεγάλθ ακρίβεια ωσ προσ τισ προτιμιςεισ του 

χριςτθ.  

θμαντικό ςτοιχείο του ςυςτιματοσ εξατομίκευςθσ τθσ ιςτοςελίδασ youtube, 

είναι ότι για κάκε πρόταςθ παρζχεται και θ αντίςτοιχθ αιτιολόγθςθ. Η μορφι τθσ 
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αιτιολόγθςθσ είναι ζνασ ςφνδεςμοσ προσ κάποιο βίντεο που υπάρχει ςτο ιςτορικό 

του χριςτθ και το οποίο ςυντζλεςε περιςςότερο ςε κάκε πρόταςθ. 

3.4.3 Google.com 

Η πιο δθμοφιλισ μθχανι αναηιτθςθσ είναι θ Google, θ οποία εδϊ και αρκετά 

χρόνια εφαρμόηει ςφςτθμα εξατομίκευςθσ τθσ αναηιτθςθσ. Η εξατομίκευςθ των 

αναηθτιςεων ςτο google.com γίνεται με δφο μορφζσ, τθν αυτόματθ ςυμπλιρωςθ 

των ερωτθμάτων και το φιλτράριςμα των αποτελεςμάτων. 

τθν πρϊτθ περίπτωςθ, όταν ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει μερικά γράμματα από 

το ερϊτθμα που κζλει να κάνει, το ςφςτθμα αυτόματα του προτείνει κάποια ζτοιμα 

ερωτιματα (βλζπε Εικόνα 6). Σα ερωτιματα αυτά μπορεί να είναι δθμοφιλι μεταξφ 

του ςυνόλου των χρθςτϊν ι να προζρχονται από το ιςτορικό του χριςτθ. 

 

Εικόνα 6. Google.com – αυτόματθ ςυμπλιρωςθ ερωτθμάτων 

Η μζκοδοσ αυτι παρουςιάηει τα εξισ πλεονεκτιματα: 

 Εξοικονόμθςθ χρόνου. Αυτό επιτυγχάνεται τόςο μζςω τθσ ελάττωςθσ τθσ 

ανάγκθσ για πλθκτρολόγθςθ, όςο και μζςα τθσ ευκολίασ επανάλθψθσ 

ερωτθμάτων που ο χριςτθσ ζχει κάνει ςτο παρελκόν. 

 Αποφυγι λακϊν. Σο ςφςτθμα είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνεται απλά 

ορκογραφικά λάκθ και να προτείνει τθ ςωςτι ορκογραφία τουσ. 

 Βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των ερωτθμάτων. Προτείνοντασ δθμοφιλείσ 

ερωτιςεισ το ςφςτθμα μπορεί να βοθκιςει τον χριςτθ να διατυπϊςει το 

ερϊτθμά του με ζναν τρόπο που είναι αποδοτικόσ για πολλοφσ χριςτεσ. 

Η δεφτερθ μορφι τθσ εξατομίκευςθσ ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ Google είναι το 

φιλτράριςμα των αποτελεςμάτων. Σο ςφςτθμα διατθρεί ιςτορικό με τα παλαιότερα 

ερωτιματα του χριςτθ και μζςα από αυτά φτιάχνει ζνα προφίλ ανάλογα με τα 
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ενδιαφζροντα του. Με βάςθ αυτό το προφίλ, φιλτράρονται τα αποτελζςματα μιασ 

αναηιτθςθσ με αποτζλεςμα κάκε χριςτθσ να παίρνει ζνα διαφορετικό ςετ 

αποτελεςμάτων, ανάλογα με τα πεδία ενδιαφζροντόσ του. Η διαδικαςία αυτι 

εφαρμόηεται ανεξάρτθτα με το αν ο χριςτθσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο ςφςτθμα ι 

όχι. Η διαφορά εντοπίηεται ςτθν ακρίβεια των αποτελεςμάτων, αφοφ για ζναν μθ 

εγγεγραμμζνο χριςτθ το προφίλ δθμιουργείται με βάςθ το ιςτορικό ερωτθμάτων 

των τελευταίων 180 θμερϊν, ενϊ ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ χρθςιμοποιείται 

ολόκλθρο το ιςτορικό [25].  

Αν και θ εξατομίκευςθ ζχει αρχίςει να εφαρμόηεται ςε αρκετζσ μθχανζσ 

αναηιτθςθσ, θ χριςθ τθσ είναι ακόμθ ςε πρϊιμο ςτάδιο και θ πλιρθσ ενςωμάτωςθ 

τθσ ςε τζτοια ςυςτιματα αποτελεί το ςθμαντικότερο πεδίο ζρευνασ ςτθν εξζλιξθ 

των μθχανϊν αναηιτθςθσ. 
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4. Υλοπούηςη 

Η υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ εξατομικευμζνθσ παρουςίαςθσ προϊόντων ενόσ 

θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ χωρίηεται ςε δφο τμιματα. Σο πρϊτο αφορά τισ 

βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ ιςτοςελίδασ ςαν θλεκτρονικό κατάςτθμα, ενϊ το δεφτερο 

ζχει να κάνει με το ςφςτθμα παραγωγισ προτάςεων. Η αμφίδρομθ επικοινωνία και 

ταυτόχρονθ λειτουργία αυτϊν των δφο τμθμάτων απαιτεί τθ χριςθ κοινισ ι 

ςυμβατισ τεχνολογίασ για τθν υλοποίθςι τουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. 

4.1 Τεχνολογύα λογιςμικού 

Για τθν ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ χρθςιμοποιικθκε θ 

εφαρμογι ανοιχτοφ κϊδικα osCommerce. Σο osCommerce είναι μία πλιρθσ  

πλατφόρμα με όλεσ τισ βαςικζσ, και όχι μόνο, λειτουργίεσ ενόσ θλεκτρονικοφ 

καταςτιματοσ. Σροφοδοτείται από μία ειδικι, ιςχυρι, και ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενθ 

κοινότθτα με διάφορα contributions. Ο κϊδικασ είναι γραμμζνοσ με τισ γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ HTML, Php, CSS και Javascript.  

υγκεκριμζνα, θ HTML χρθςιμοποιείται για τθν υλοποίθςθ τθσ βαςικισ δομισ 

του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ και τθν εμφάνιςθ του περιεχομζνου. Η 

μορφοποίθςθ τθσ εμφάνιςθσ του περιεχομζνου γίνεται με τθ χριςθ CSS, θ οποία 

προςφζρει ταχφτθτα και ικανοποιθτικά αποτελζςματα.  

Για τισ περιςςότερεσ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ θ εφαρμογι χρθςιμοποιεί τθ 

γλϊςςα προγραμματιςμοφ PHP. Η PHP είναι μια ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ, 

ανοιχτοφ κϊδικα, γενικοφ ςκοποφ scripting γλϊςςα προγραμματιςμοφ, θ οποία 

είναι ειδικά κατάλλθλθ για ανάπτυξθ εφαρμογϊν για το Web και μπορεί να 

ενςωματωκεί ςτθν HTML [27]. Διακζτει πλικοσ δυνατοτιτων, μεγάλθ 

υποςτθρικτικι βάςθ χρθςτϊν και καλφπτει απόλυτα τισ τεχνολογικζσ απαιτιςεισ 

του ςχεδιαηόμενου ςυςτιματοσ. Οι λειτουργίεσ ςε PHP αφοροφν τθν επικοινωνία με 

τθ βάςθ δεδομζνων, τθ δυναμικι εμφάνιςθ περιεχομζνου, κακϊσ και το τμιμα τθσ 

διαχείριςθσ χρθςτϊν και τθ λιψθ ανατροφοδότθςθσ από αυτοφσ. Οι λειτουργίεσ 

αυτζσ εκτελοφνται ςε server side, δθλαδι ςτον υπολογιςτι εξυπθρετθτι και όχι 

ςτον υπολογιςτι του χριςτθ. Η επιλογι αυτι δίνει τθ δυνατότθτα ςτο ςφςτθμα να 
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λειτουργεί ικανοποιθτικά, χωρίσ να εξαρτάται από τθν υπολογιςτικι ιςχφ και τισ 

δυνατότθτεσ του υπολογιςτι του χριςτθ, ενϊ ταυτόχρονα περιορίηονται οι 

ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμβατότθτασ του υλικοφ και λογιςμικοφ του χριςτθ. 

Για τθ λειτουργία του εξυπθρετθτι χρθςιμοποιείται το λογιςμικό Apache HTTP 

Server. O εξυπθρετθτισ είναι υπεφκυνοσ για τθ δθμιουργία και αποςτολι των 

ςελίδων ςτο χριςτθ. Ο Apache HTTP Server, που ςυνικωσ αναφζρεται απλϊσ ωσ 

Apache, είναι ο web server που διαδραμάτιςε βαςικό ρόλο για τθν αρχικι ανάπτυξθ 

του World Wide Web. Ο Apache προςφζρει ςτακερότθτα, αςφάλεια και 

ικανοποιθτικι ταχφτθτα, είναι ςυμβατόσ και υποςτθρίηει τισ περιςςότερεσ 

ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ που αφοροφν τθν ανάπτυξθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν, 

μπορεί να λειτουργιςει ςε λειτουργικό ςφςτθμα βαςιςμζνο ςε Unix, και τζλοσ 

προςφζρεται με άδεια χριςθσ ανοιχτοφ κϊδικα [28]. 

Για τθν ανάπτυξθ τθσ βάςθσ δεδομζνων χρθςιμοποιείται θ MySql. H MySQL 

είναι ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων. Σο πρόγραμμα 

λειτουργεί ωσ διακομιςτισ που παρζχει πρόςβαςθ πολλϊν χρθςτϊν ςε μια ςειρά 

από βάςεισ δεδομζνων. Η MySql υποςτθρίηεται από τον Apache HTTP Server και 

παρζχεται με άδεια χριςθσ ανοιχτοφ κϊδικα [29]. Για τθ δθμιουργία και τθ 

ςυντιρθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων χρθςιμοποιείται θ εφαρμογι phpMyAdmin που 

παρζχεται επίςθσ με άδεια χριςθσ ανοιχτοφ κϊδικα. 

Σζλοσ, για τθν υλοποίθςθ κάποιων λειτουργιϊν τθσ διεπαφισ χρθςιμοποιείται 

θ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Javascript. Η JavaScript είναι γλϊςςα 

προγραμματιςμοφ θ οποία ζχει ςαν ςκοπό τθν παραγωγι δυναμικοφ περιεχομζνου 

και τθν εκτζλεςθ κϊδικα ςτθν πλευρά του πελάτθ (client-side) ςε ιςτοςελίδεσ [30].  

Σο  τμιμα τθσ εφαρμογισ όπου δθμιουργοφνται οι προτάςεισ των προϊόντων, 

υλοποιικθκε, ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Php και βαςίςτθκε ςτθ βιβλιοκικθ 

αλγορίκμων παραγωγισ προτάςεων Vogoo. 

Σο ςφςτθμα Vogoo αποτελεί μια βιβλιοκικθ αλγορίκμων που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν παραγωγι προτάςεων και βαςίηεται ςτθ μζκοδο 

collaborative filtering (ςυνεργατικό φιλτράριςμα). Εκτόσ από τουσ αλγόρικμουσ, το 

Vogoo παρζχει υλοποιθμζνεσ ρουτίνεσ που επιτρζπουν τθν εφκολθ ςυλλογι και 

αποκικευςθ των αξιολογιςεων από τουσ χριςτεσ, κακϊσ και τθν εμφάνιςθ των 

παραγόμενων προτάςεων και χριςιμων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. υνολικά, παρζχει 
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δυνατότθτεσ που το κάνουν πολφ εφκολο να ενςωματωκεί ςε μια διαδικτυακι 

εφαρμογι με ςκοπό τθν παραγωγι προτάςεων προσ τουσ χριςτεσ τθσ. Η τελευταία 

ζκδοςθ τθσ βιβλιοκικθσ ζγινε διακζςιμθ το 2008. Η ιςτοςελίδα δεν είναι πλζον 

διακζςιμθ, αλλά ο κϊδικασ είναι διακζςιμοσ από τθν θλεκτρονικι βιβλιοκικθ 

λογιςμικοφ Sourceforge [32]. 

Σο ςφςτθμα προςφζρει τόςο item-based όςο και user-based αλγορίκμουσ. 

τθν πρϊτθ περίπτωςθ γίνεται ςφγκριςθ των αξιολογιςεων των αντικειμζνων από 

διαφορετικοφσ χριςτεσ, και με βάςθ αυτι παράγονται προτάςεισ. Η μζκοδοσ αυτι 

είναι γριγορθ και φζρνει ικανοποιθτικά αποτελζςματα ακόμθ και αν τα διακζςιμα 

δεδομζνα είναι λίγα. τθ δεφτερθ περίπτωςθ γίνεται ςφγκριςθ των χρθςτϊν μεταξφ 

τουσ με βάςθ τισ αξιολογιςεισ τουσ. Αυτι θ μζκοδοσ προςφζρει μεγαλφτερθ 

ακρίβεια ςτισ προτάςεισ, αλλά είναι απαιτεί ςθμαντικό όγκο δεδομζνων και 

χρθςιμοποιεί περιςςότερουσ πόρουσ του ςυςτιματοσ. 

Οι item-based αλγόρικμοι που παρζχονται από το Vogoo είναι δφο μορφϊν. 

τθν πρϊτθ περίπτωςθ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι εφρεςθσ προϊόντων που μπορεί 

να ενδιαφζρουν ζνα χριςτθ με βάςθ κάποιο προϊόν που ζχει αξιολογιςει κετικά 

ςτο παρελκόν. τθ δεφτερθ περίπτωςθ γίνεται πρόβλεψθ τθσ αξιολόγθςθσ του 

χριςτθ για όλα τα προϊόντα που δεν ζχει αξιολογιςεισ και οι προτάςεισ 

προζρχονται από αυτά που ζχουν τισ μεγαλφτερεσ προβλεπόμενεσ τιμζσ. 

τθν περίπτωςθ επιλογισ user-based λειτουργίασ το ςφςτθμα αρχικά 

ανακαλφπτει ομοιότθτεσ μεταξφ των χρθςτϊν και ςτθ ςυνζχεια παράγει προτάςεισ 

με βάςθ τισ προτιμιςεισ των πιο κοντινϊν χρθςτϊν. 

Σο ςφςτθμα Vogoo ζχει τθ δυνατότθτα να παράγει προτάςεισ και για χριςτεσ 

που δεν ζχουν εγγραφεί ςτθν ιςτοςελίδα. τθν περίπτωςθ αυτι λαμβάνονται 

υπόψθ οι αξιολογιςεισ που κάνει ζνασ χριςτθσ ςε κάκε ξεχωριςτι επίςκεψθ του, 

με τθ χριςτθ php sessions αντί για ςτοιχεία από τθ βάςθ δεδομζνων. 

θμαντικό ςτοιχείο τθσ βιβλιοκικθσ Vogoo αποτελοφν οι ζτοιμεσ ςυναρτιςεισ 

που προςφζρουν ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τα προϊόντα, τουσ χριςτεσ και τισ 

αξιολογιςεισ τουσ, κακϊσ και θ δυνατότθτα αιτιολόγθςθσ κάκε πρόταςθσ με βάςθ 

τα ςτοιχεία που οδιγθςαν ςε αυτι. Σο αρνθτικό χαρακτθριςτικό του Vogoo είναι θ 

ζλλειψθ εξζλιξθσ, ενϊ πλζον δεν υπάρχει δυνατότθτα υποςτιριξθσ από τουσ 
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δθμιουργοφσ του, αφοφ ζχει ςταματιςει θ λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ που το 

φιλοξενοφςε. 

4.2 Βϊςη δεδομϋνων 

Η ‘καρδιά’ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ, θ βάςθ δεδομζνων, αποτελείται 

ςυνολικά από 72 πίνακεσ. Σο μεγαλφτερο ποςοςτό εγκακίςταται με τθν βαςικι 

ζκδοςθ του λογιςμικοφ OsCommerce. Αρκετοί πίνακεσ όμωσ δθμιουργικθκαν κατά 

τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ για ανάγκεσ όπωσ το ςφςτθμα παραγωγισ ςυςτάςεων, 

λειτουργία δωροεπιταγϊν, πλθρωμι μζςω πιςτωτικισ κάρτασ κ.ά.. Για τθν παροφςα 

διπλωματικι κα αναλυκεί θ δομι κάποιων από των βαςικότερων πινάκων που 

χρθςιμοποιεί το θλεκτρονικό κατάςτθμα.  

Δφο από τουσ ςθμαντικότερουσ πίνακεσ τθσ βάςθσ δεδομζνων για τθν ςωςτι 

λειτουργία του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ είναι οι configuration και 

configuration_group. Τπάρχουν πάνω από 200 εγγραφζσ ςε κάκε πίνακα, όπου είναι 

αποκθκευμζνεσ οι βαςικότερεσ ρυκμίςεισ του λογιςμικοφ, από τισ πιο απλζσ, όπωσ 

το όνομα του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ, μζχρι τισ αρκετά πολφπλοκεσ, όπωσ θ 

ςυςχετίςεισ των χαρακτιρων για τθν παραγωγι SEO url’s. 

τουσ πίνακεσ customers, customers_info και address_book αποκθκεφονται οι 

πλθροφορίεσ του κάκε εγγεγραμμζνου χριςτθ, όπωσ ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, 

email, υπόλοιπο λογαριαςμοφ κ.ά.. Σο πρωτεφον κλειδί customers_id του πρϊτου 

πίνακα είναι από τα ςθμαντικότερα πεδία τθσ βάςθσ δεδομζνων. 

Σο άλλο ςθμαντικό πεδίο τθσ βάςθσ είναι το product_id, δθλαδι το πρωτεφον 

κλειδί του πίνακα products, όπου αποκθκεφονται τα προϊόντα. Πρόςκετεσ 

πλθροφορίεσ για τα προϊόντα και τα χαρακτθριςτικά τουσ βλζπουμε ςτουσ πίνακεσ 

products_additional_description, products_additional_images, products_attributes, 

products_description,products_options_values_to_products_options,  

products_options, products_options_values. Σζτοιεσ πλθροφορίεσ είναι θ 

περιγραφι του προϊόντοσ, το url τθσ εικόνασ του, θ τιμι του, θ φορολογικι του 

τάξθ, θ θμερομθνία καταχϊρθςθσ ςτο θλεκτρονικό κατάςτθμα, κ.ά.. 

Οι κατθγορίεσ των προϊόντων και οι πλθροφορίεσ τουσ (περιγραφι, url 

εικόνασ, κ.ά.), βρίςκονται ςτουσ πίνακεσ categories και categories_description. Η 
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αντιςτοίχθςθ προϊόντοσ με τθν κατθγορία του γίνεται ςτον πίνακα 

products_to_categories.  

Οι παραγγελίεσ, τα προϊόντα των παραγγελιϊν, οι τρόποι πλθρωμισ και 

αποςτολισ, οι διευκφνςεισ αποςτολι παραγγελίασ και αποςτολισ τιμολογίου, και θ 

κατάςταςθ τθσ παραγγελίασ καταχωροφνται ςτουσ πίνακεσ orders, orders_products, 

orders_products_attributes,  orders_status, orders_status_history.  Ο πίνακασ 

eurobank_data χρθςιμεφει για τθν πλθρωμι μζςω πιςτωτικισ κάρτασ και 

ςυγκεκριμζνα του ςυςτιματοσ ProxyPay τθσ τράπεηασ Eurobank. 

Οι αξιολογιςεισ των προϊόντων από τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ 

αποκθκεφονται ςτουσ πίνακεσ reviews, reviews_description. Για το ςφςτθμα 

παραγωγισ προτάςεων χρθςιμοποιοφνται οι πίνακεσ vogoo_ratings και vogoo_links.  

Ο πίνακασ discount_coupon χρθςιμοποιείται για τθν δθμιουργία 

δωροεπιταγϊν και εκπτωτικϊν κουπονιϊν που μποροφν να χρθςιμοποιοφν οι 

χριςτεσ.  

Σζλοσ, το δυναμικό περιεχόμενο (Η Εταιρεία, Όροι Χριςθσ & υναλλαγϊν, 

Προςωπικά Δεδομζνα, F.A.Q., Sitemap) που μπορεί να αλλάξει ο διαχειριςτισ του 

θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ οποιαδιποτε ςτιγμι, καταχωρείται ςτουσ πίνακεσ 

dynamic_changes, dynamic_changes_text, sitemap. 

Ακολουκεί ζνα αντιπροςωπευτικό δείγμα του ER διαγράμματοσ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων που χρθςιμοποιεί το θλεκτρονικό κατάςτθμα, το οποίο δθμιουργικθκε 

μζςω του προγράμματοσ MySQl WorkBench 5.2 CE32 (βλζπε χιμα 6). 
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χιμα 6. ER διάγραμμα βάςθσ δεδομζνων 
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4.3 Χαρακτηριςτικϊ υλοπούηςησ 

Η πλατφόρμα OsCommerce καλφπτει πλιρωσ τισ ανάγκεσ ενόσ ςφγχρονου 

θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. Τπάρχουν όλεσ οι βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ ιςτοςελίδασ 

όπωσ : 

 Εγγραφι ςτο κατάςτθμα 

Ο καταναλωτισ ζχει τθ δυνατότθτα να εγγραφεί ςτο ςφςτθμα και να 

καταχωρθκεί ωσ μζλοσ του καταςτιματοσ. Με αυτόν τον τρόπο, καταγράφονται τα 

προςωπικά ςτοιχεία του κακϊσ επίςθσ και οι προτιμιςεισ του, ζτςι ϊςτε τθν 

επόμενθ φορά κα ειςζλκει ςτο κατάςτθμα χρθςιμοποιϊντασ το δικό του όνομα 

λογαριαςμοφ (username) και κωδικό πρόςβαςθσ (password). 

 Πλοιγθςθ ςτο κατάςτθμα και αναηιτθςθ 

Σο θλεκτρονικό κατάςτθμα επιτρζπει ςτουσ αγοραςτζσ να περιθγθκοφν ςτισ 

κατθγορίεσ και να κάνουν τισ αγορζσ τουσ μζςω μιασ φιλικισ διεπαφισ. Επιπλζον, οι 

χριςτεσ με τθ χριςθ μθχανιςμοφ αναηιτθςθσ, μποροφν να εντοπίςουν γριγορα και 

εφκολα τα προϊόντα που τουσ ενδιαφζρουν. 

 Καλάκι αγορϊν 

Η υλοποίθςθ επιτρζπει τθν επιλογι προϊόντων και τθν προςκικθ τουσ ςτο 

‘καλάκι αγορϊν’, κατά τθ διάρκεια τθσ πλοιγθςθσ των πελατϊν ςτο κατάςτθμα. 

Όταν οι πελάτεσ τελειϊςουν τισ αγορζσ τουσ, προχωροφν ςτο «ταμείο» (checkout) 

για να πλθρϊςουν για τθν παραγγελία τουσ.  

 Χριςθ εκπτωτικϊν κουπονιϊν / δωροεπιταγϊν 

Ο καταναλωτισ μπορεί να κάνει χριςθ των ειδικϊν εκπτϊςεων που 

προςφζρονται από το κατάςτθμα για ςυγκεκριμζνα προϊόντα και κακοριςμζνα 

χρονικά περικϊρια, προκειμζνου να πλθρϊςει μειωμζνο χρθματικό ποςό για τισ 

αγορζσ του. 

 Ηλεκτρονικι πλθρωμι 

Ο καταναλωτισ πλθρϊνει για τα προϊόντα που ζχει επιλζξει να αγοράςει, με 

ζναν από τουσ τρόπουσ θλεκτρονικισ πλθρωμισ που προςφζρει το θλεκτρονικό 

κατάςτθμα (πιςτωτικι κάρτα, τραπεηικι κατάκεςθ, αντικαταβολι κλπ.). 
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τθν παροφςα διπλωματικι επιλζχκθκε να υλοποιθκεί θ λειτουργία 

παραγωγισ προτάςεων προϊόντων προσ τουσ χριςτεσ, πάνω ςτο ςφςτθμα ανοιχτοφ 

κϊδικα OsCommerce. Η βαςικι ιςτοςελίδα (www.stylegift.gr) είναι ζνα θλεκτρονικό 

κατάςτθμα δϊρων εμπειρίασ, όπωσ οδιγθςθ Ferrari, scubadiving, skydiving, 

παραπζντε, υπθρεςίεσ μαςάη  κτλ. Η υλοποίθςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 

‘δοκιμαςτικζσ’ ςελίδεσ τθσ ιςτοςελίδασ, με ςφνδεςμο beta.stylegift.gr.  

Σα τμιματα που επιλζχκθκε να υλοποιθκοφν για τθν παραγωγι προτάςεων 

είναι αντιπροςωπευτικά. Για το λόγο αυτό δθμιουργικθκαν εικονικοί χριςτεσ / 

πελάτεσ τθσ ιςτοςελίδασ. Όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο του θλεκτρονικοφ 

καταςτιματοσ (προϊόντα, κατθγορίεσ, κτλ) είναι πραγματικό. Οι λειτουργίεσ που 

υλοποιικθκαν είναι : 

 παραγωγι προτεινόμενων προϊόντων ςτθ ςελίδα του λογαριαςμοφ 

εγγεγραμμζνου χριςτθ, 

 παραγωγι ‘παρόμοιων’ προϊόντων ςτθ ςελίδα παρουςίαςθσ ενόσ 

ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ ςε κάκε χριςτθ.   

Η παραγωγι των προτάςεων γίνεται με βάςθ μια υλοποίθςθ του αλγόρικμου 

item-based collaborative filtering του ςυςτιματοσ Vogoo.  

4.4 Παρουςύαςη υλοπούηςησ 

Θα ακολουκιςει μία αναλυτικι παρουςίαςθ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. 

Αρχικά κα αναλυκοφν οι ςελίδεσ που επιςκζπτονται οι απλοί και εγγεγραμμζνοι 

χριςτεσ, ο τρόποσ που μποροφν να πλοθγθκοφν ςτισ κατθγορίεσ και τα προϊόντα 

του καταςτιματοσ και θ διαδικαςία παραγγελίασ. 

τθν επόμενθ ενότθτα κα δοφμε τισ επιλογζσ που ζχει ο διαχειριςτισ του 

καταςτιματοσ όςων αφορά τθν διαμόρφωςθ και τθν λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ. 

Θα παρουςιαςτοφν αναλυτικά ςχεδόν όλεσ οι καρτζλεσ ρυκμίςεων που ζχει ςτθ 

διάκεςι του ο διαχειριςτισ.  

4.4.1 Σελύδεσ χρηςτών 

τθν αρχικι ςελίδα του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ εμφανίηονται το μενοφ 

κατθγοριϊν, οι βοθκθτικζσ επιλογζσ, τα νζα προϊόντα και τα προτεινόμενα 
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προϊόντα (βλζπε Εικόνα 7). Με τισ βοθκθτικζσ επιλογζσ μπορεί ο χριςτθσ να 

επιλζξει εξατομικευμζνα προϊόντα ανάλογα με τισ προτιμιςεισ του (φφλο, τιμι, 

περιοχι). Σο τμιμα των νζων προϊόντων εμφανίηει τα τελευταία τρία προϊόντα που 

προςτζκθκαν ςτθ βάςθ δεδομζνων. το κζντρο τθσ ςελίδασ εμφανίηονται τα 

προτεινόμενα προϊόντα. τθν περίπτωςθ αυτι τα προϊόντα που εμφανίηονται ζχουν 

προεπιλεγεί. το πραγματικό ςφςτθμα τα προϊόντα κα προζρχονται από τισ 

προτάςεισ που παράγει το ςφςτθμα εξατομίκευςθσ περιεχομζνου. 

 

Εικόνα 7. beta.stylegift.gr – Αρχικι ςελίδα 

Επιπλζον, ςτο αριςτερό μενοφ τθσ ιςτοςελίδασ παρζχονται ςτον χριςτθ 

ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ όπωσ ‘Οδθγίεσ Χριςθσ’, ‘Σρόποι Πλθρωμισ’, ‘Σρόποι 

Παράδοςθσ’, επιλογζσ διάδραςθσ με το θλεκτρονικό κατάςτθμα και περιοχι 

διαφθμίςεων. το κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ, ςυναντοφμε πλθροφορίεσ για τθν 

επιχείρθςθ, και τισ δθλϊςεισ για τουσ όρουσ χριςθσ και τουσ όρουσ προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων (βλζπε Εικόνα 8). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ όπωσ και το 

βαςικό μενοφ κατθγοριϊν είναι ςτακερά ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του θλεκτρονικοφ 

καταςτιματοσ. 
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Εικόνα 8. beta.stylegift.gr – Αρχικι ςελίδα 

Επιλζγοντασ μία από τισ βαςικζσ κατθγορίεσ του βαςικοφ μενοφ, ο χριςτθσ 

μπορεί να περιθγθκεί ςτισ υποκατθγορίεσ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. ε κάκε 

μία από αυτζσ υπάρχει μία ςφντομθ περιγραφι και θ εικόνασ τθσ (βλζπε Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 9. beta.stylegift.gr – Τποκατθγορίεσ τθσ κατθγορίασ ‘Spa & Wellness’ 
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ε κάκε υποκατθγορία υπάρχει πλθκϊρα προϊόντων που μπορεί να επιλζξει ο 

χριςτθσ. ε κάκε προϊόν εμφανίηεται θ εικόνα του, θ ςφντομθ περιγραφι του και θ 

τιμι του (βλζπε Εικόνα 10).  

 

Εικόνα 10. beta.stylegift.gr – Προϊόντα υποκατθγορίασ ‘Πτιςεισ’ 

τθ ςελίδα προϊόντοσ μεταβαίνει ο χριςτθσ όταν επιλζξει να δει περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ για ζνα προϊόν (βλζπε Εικόνα 11). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ αντλοφνται 

δυναμικά από τθ βάςθ δεδομζνων. Σο ςφςτθμα παρζχει αναλυτικά χαρακτθριςτικά 

για κάκε προϊόν, τισ κριτικζσ των χρθςτϊν για αυτό, κακϊσ και προτεινόμενα 

προϊόντα.  

τθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα βλζπουμε τθ δυνατότθτα εμφάνιςθσ προϊόντων που 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ. Η λειτουργία αυτι παρουςιάηει προτάςεισ τθσ μορφισ “ε 

χριςτεσ που αρζςει το Α προϊόν, αρζςουν ακόμθ τα Β, Γ και Δ”. 
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Εικόνα 11. beta.stylegift.gr – ελίδα προϊόντοσ 

Για να παραχκοφν προτάςεισ για ζνα χριςτθ είναι απαραίτθτο αυτόσ να ζχει 

αξιολογιςει τουλάχιςτον ζνα προϊόν, κακϊσ και να υπάρχουν διακζςιμα προϊόντα 

τα οποία δεν ζχει αξιολογιςει. Μόλισ ζνασ χριςτθσ αξιολογιςει ζνα αντικείμενο 

προςτίκεται ςτθ βάςθ δεδομζνων ςτον κατάλλθλο πίνακα, μια εγγραφι με το id του 

χριςτθ, το id του προϊόντοσ και τθ βακμολογία ςε κλίμακα από 0 ζωσ 1 (βλζπε 

Εικόνα 12). Η λειτουργία του αλγορίκμου επιλζχκθκε να γίνεται online, λόγω του 

μικροφ αρικμοφ προϊόντων και χρθςτϊν ςτθν παροφςα υλοποίθςθ.  

 

Εικόνα 12. beta.stylegift.gr – Αξιολόγθςθ προϊόντοσ 
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Όταν ο χριςτθσ κλικ ςτο κουμπί ‘Αγόραςε το’, το ςυγκεκριμζνο προϊόν 

προςτίκεται ςτο καλάκι αγορϊν του. τθ ςυγκεκριμζνθ ςελίδα μπορεί ο χριςτθσ να 

βρει ςφντομεσ πλθροφορίεσ για το προϊόντα που ζχει επιλζξει για αγορά, όπωσ 

επίςθσ ζχει τθ δυνατότθτα αλλαγισ τθσ ποςότθτασ που κζλει να παραγγείλει, ι τθ 

δυνατότθτα διαγραφισ ενόσ προϊόντοσ από το καλάκι αγορϊν (βλζπε Εικόνα 13). 

 

Εικόνα 13. beta.stylegift.gr – Καλάκι αγορϊν 

Σο επόμενο βιμα είναι θ διαδικαςία παραγγελίασ. Τπάρχουν 3 βιματα – 

ςελίδεσ που πρζπει να προςπελάςει ο εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ μζχρι τθν 

ολοκλιρωςι τθσ. Αρχικά, επιλζγει τρόπο αποςτολισ και δθλϊνει τα ςτοιχεία του 

παραλιπτθ του δϊρου (ονοματεπϊνυμο, ςτοιχεία επικοινωνίασ, κ.ά..) (βλζπε 

Εικόνα 14). 

 

Εικόνα 14. beta.stylegift.gr – τοιχεία αποςτολισ 
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τθ ςυνζχεια, γίνεται θ επιλογι του τρόπου πλθρωμισ, όπωσ και τθσ 

διεφκυνςθσ αποςτολισ του τιμολογίου / απόδειξθσ (βλζπε Εικόνα 15). Επιπλζον, 

δίνεται θ δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ κωδικοφ κουπονιοφ / δωροεπιταγισ. 

 

Εικόνα 15. beta.stylegift.gr – τοιχεία τιμολόγθςθσ 

το τελευταίο ςτάδιο ολοκλιρωςθσ τθσ παραγγελίασ, γίνεται επιςκόπθςθ 

όλων των πλθροφοριϊν (ςτοιχεία αποςτολισ – τιμολόγθςθσ, προϊόντα 

παραγγελίασ) (βλζπε Εικόνα 16). Μόλισ ο χριςτθσ κάνει κλικ ςτο κουμπί 

‘Επιβεβαίωςθ’, θ παραγγελία καταχωρείται ςτθ βάςθ δεδομζνων, και παράλλθλα 

ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ο χριςτθσ για τθν επιτυχία τθσ 

παραγγελίασ, όπωσ και ο διαχειριςτισ του καταςτιματοσ για να ξεκινιςει τθν 

διαδικαςία επεξεργαςίασ και αποςτολισ.  
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Εικόνα 16. beta.stylegift.gr – Επιβεβαίωςθ παραγγελίασ 

Κάκε χριςτθσ μζςω τθσ ςελίδασ του λογαριαςμοφ του ζχει τθν δυνατότθτα 

αλλαγισ των ςτοιχείων του, προβολισ των παραγγελιϊν του, υπόλοιπο 

λογαριαςμοφ και εμφάνιςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων των αξιολογιςεων που ζχει 

κάνει(βλζπε Εικόνα 17). 

 Εικόνα 17. beta.stylegift.gr – Λογαριαςμόσ χριςτθ 
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Σα προϊόντα που προτείνονται ςτο κάκε εγγεγραμμζνο χριςτθ μζςω τθσ 

ςελίδασ λογαριαςμοφ, είναι αυτά που ζχουν υψθλζσ βακμολογίεσ από χριςτεσ που 

ζχουν παρόμοιεσ αξιολογιςεισ. Παρουςιάηονται επίςθσ, οι ‘λόγοι – προϊόντα’ που 

οδιγθςαν ςτθν παραγωγι των προτάςεων αυτϊν, όπωσ και μία πρόβλεψθ τθσ 

βακμολογίασ που κα μποροφςε να αξιολογιςει τα προτεινόμενα προϊόντα ο 

ςυγκεκριμζνοσ χριςτθσ (βλζπε Εικόνα 18). 

 

Εικόνα 18. beta.stylegift.gr – ελίδα λογαριαςμοφ χριςτθ 

Εκτόσ από τουσ εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ, ςτατιςτικά ςτοιχεία αξιολογιςεων 

εμφανίηονται ςε κάκε προϊόν. ε αυτά περιζχονται ο μζςοσ όροσ, ο αρικμόσ των 

αξιολογιςεων, κακϊσ και οι βακμολογιςεισ των χρθςτϊν που αξιολόγθςαν το 

ςυγκεκριμζνο προϊόν (βλζπε Εικόνα 19). 

 

Εικόνα 19. beta.stylegift.gr – ελίδα ςτατιςτικϊν ςτοιχείων προϊόντοσ
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ε κάκε χριςτθ εγγεγραμμζνο ι μθ, παρζχεται ο βοθκόσ επιλογισ και θ 

λειτουργία τθσ αναηιτθςθσ προϊόντων.  

Ο βοθκόσ επιλογισ που βρίςκεται ςτο ςτακερό αριςτερό μενοφ, παράγει 

εξατομικευμζνα προϊόντα ςφμφωνα με τισ επιλογζσ του χριςτθ. Μπορεί να επιλζξει 

ανάμεςα ςε τρεισ κατθγορίεσ: 

 Για ποιόν προορίηεται το προϊόν 

 ε ποιο εφροσ τιμϊν αναηθτεί προϊόντα 

 ε ποια περιοχι βρίςκεται θ παροχι του προϊόντοσ 

Μζςω τθσ λειτουργίασ αναηιτθςθσ ο χριςτθσ, χρθςιμοποιϊντασ λζξεισ 

κλειδιά, μπορεί να βρει το προϊόν που τον ενδιαφζρει χωρίσ να πλοθγθκεί μζςα ςτισ 

κατθγορίεσ (βλζπε εικόνα 20). 

 

Εικόνα 20. beta.stylegift.gr – Αναηιτθςθ με λζξθ κλειδί ‘μαςάη’ 

4.4.2 Σελύδεσ διαχειριςτό 

Ο διαχειριςτισ του καταςτιματοσ ζχει ςτθ διάκεςι του μία ολοκλθρωμζνθ 

back-office εφαρμογι, θ οποία βρίςκεται ςτο ςφνδεςμο beta.stylegift.gr/admin. 

Είναι προφανζσ πωσ για να ςυνδεκεί κάποιοσ ςτισ ςελίδεσ αυτζσ πρζπει να γνωρίηει 

το όνομα λογαριαςμοφ (username) και τον κωδικό πρόςβαςθσ (password) (βλζπε 

Εικόνα 21). Οι κωδικοί πρόςβαςθσ τόςο του διαχειριςτι όςο και των 
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εγγεγραμμζνων  χρθςτϊν τθσ ιςτοςελίδασ είναι αποκθκευμζνοι ςτθ βάςθ 

δεδομζνων χρθςιμοποιϊντασ τον αλγόρικμο κρυπτογράφθςθσ MD5. 

Εικόνα 21. beta.stylegift.gr – ελίδα ειςόδου διαχειριςτι 

Μόλισ ο διαχειριςτισ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ ςυνδεκεί επιτυχϊσ 

εμφανίηεται θ κεντρικι ςελίδα του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ, με τισ βαςικότερεσ 

επιλογζσ, όπωσ ρυκμίςεισ, κατάλογοσ, μονάδεσ, αναφορζσ, πελάτεσ, εργαλεία, κ.ά.. 

Επιπλζον, εμφανίηονται ςυνοπτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία των παραγγελιϊν και του 

καταςτιματοσ γενικότερα (βλζπε Εικόνα 22). 

Εικόνα 22. beta.stylegift.gr – Αρχικι ςελίδα περιοχισ διαχειριςτι 
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Η πρϊτθ καρτζλα και θ ςθμαντικότερθ για τθν αρχικι διαμόρφωςθ του 

θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ είναι οι ‘ρυκμίςεισ’. Οι επιλογζσ είναι πολλζσ και 

διάφορεσ όπωσ το όνομα του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ, το email του διαχειριςτι 

που εμφανίηεται ςε διάφορεσ λειτουργίεσ τθσ ιςτοςελίδασ, θ εμφάνιςθ τθσ τιμισ 

του κάκε προϊόντοσ με ι χωρίσ το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, κ.ά. (βλζπε εικόνα 

23). 

 

Εικόνα 23. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, καρτζλα ‘ρυκμίςεισ’ 

τθν καρτζλα των ρυκμίςεων υπάρχουν αρκετζσ υποκατθγορίεσ με άλλεσ 

επιλογζσ. τθν υποκαρτζλα ‘minimum values’, ο διαχειριςτισ επιλζγει το ελάχιςτο 

των χαρακτιρων που πρζπει να ςυμπλθρϊνει ο χριςτθσ ςε πεδία όπωσ όνομα, 

επίκετο, θλεκτρονικι διεφκυνςθ, ταχυδρομικόσ κϊδικασ, τθλζφωνο, κ.ά.. Η 

υποκατθγορία ‘maximum values’ ρυκμίηει επιλογζσ όπωσ ο αρικμόσ των προϊόντων 

που εμφανίηονται ςτισ καρτζλεσ ‘προτεινόμενα’ και ‘νζα προϊόντα’ τθσ αρχικισ 

ςελίδασ ι ο αρικμόσ των προϊόντων που εμφανίηονται ανά ςελίδα μετά από 

αναηιτθςθ του χριςτθ. 

Επιπλζον, μζςα από τισ υποκατθγορίεσ τθσ καρτζλασ ‘ρυκμίςεισ’ ο 

διαχειριςτισ ζχει τθν δυνατότθτα να επιλζξει μικοσ και πλάτοσ των εικόνων τθσ 

ιςτοςελίδασ, ενεργοποίθςθ ι όχι τθσ λειτουργίασ του stock, τρόπο αποςτολισ email 

(plain text, html), και πολλζσ άλλεσ ακόμθ. 
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Σζλοσ, ςτθν υποκαρτζλα SEO Urls, ο διαχειριςτισ ρυκμίηει τθν λειτουργία τθσ 

παραγωγισ ειδικϊν url για βελτιςτοποιθμζνθ εμφάνιςθ του θλεκτρονικοφ 

καταςτιματοσ ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ του Διαδικτφου. 

Η επόμενθ καρτζλα είναι ο ‘κατάλογοσ’, δθλαδι οι κατθγορίεσ και τα 

προϊόντα τουσ. Ο διαχειριςτισ εδϊ ζχει τθν δυνατότθτα δυναμικά να δθμιουργεί, 

να επεξεργάηεται και να διαγράφει κατθγορίεσ προϊόντων, προϊόντα και τα 

χαρακτθριςτικά τουσ (βλζπε Εικόνα 24). 

 

Εικόνα 24. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, καρτζλα ‘κατάλογοσ’ 

Κάκε κατθγορία αποτελείται από το όνομα, τθν ςφντομθ περιγραφι και τθν 

εικόνα τθσ. Επίςθσ, ςε κάκε κατθγορία μποροφν να υφίςτανται μία ι πολλζσ 

υποκατθγορίεσ. Σα προϊόντα ζχουν περιςςότερα χαρακτθριςτικά όπωσ όνομα, 

κωδικόσ, προμθκευτισ, τιμι, περιγραφι, ςφντομθ περιγραφι, εικόνεσ, κ.ά. (βλζπε 

Εικόνα 25). 

 

Εικόνα 25. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, ειςαγωγι νζου προϊόντοσ 

τθν υποκαρτζλα ‘ςτοιχεία προϊόντων’ ο διαχειριςτισ μπορεί να δθμιουργεί 

κατθγορίεσ επιλογϊν για κάκε προϊόν (βλζπε Εικόνα 26). το ςυγκεκριμζνο 

θλεκτρονικό κατάςτθμα θ λειτουργία αυτι χρθςιμοποιείται ςτο μζγιςτο βακμό με 

τον βοθκό επιλογισ (για ποιον, τοποκεςία).  
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Εικόνα 26. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, καρτζλα ‘ςτοιχεία προϊόντων’ 

Μζςα από τθν καρτζλα ‘κατάλογοσ’ ο διαχειριςτισ μπορεί να δθλϊςει κάποια 

προϊόντα ωσ προςφορζσ, να ελζγξει τισ κριτικζσ των πελατϊν και να δθμιουργιςει 

δωροεπιταγζσ / εκπτωτικά κουπόνια. 

τθν καρτζλα ‘μονάδεσ’ δθλϊνονται και ρυκμίηονται οι διακζςιμοι τρόποι 

πλθρωμισ και αποςτολισ. τθ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα οι τρόποι πλθρωμισ είναι θ 

κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό, θ πλθρωμι μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ 

Paypal, και μζςω πιςτωτικισ κάρτασ. Για τθν τελευταία περίπτωςθ, υλοποιικθκε 

διαςφνδεςθ με το ςφςτθμα ProxyPay τθσ τράπεηασ Eurobank. Οι διακζςιμοι τρόποι 

αποςτολισ είναι μζςω email, ταχυδρομείου και courier. 

Οι εγγεγραμμζνοι χριςτεσ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ και οι 

παραγγελίεσ τουσ εμφανίηονται ςτθν καρτζλα ‘πελάτεσ’. ε κάκε παραγγελία 

υπάρχουν αναλυτικά τα ςτοιχεία που μπορεί να χρειαςτεί ο διαχειριςτισ ανά πάςα 

ςτιγμι (βλζπε Εικόνα 27).  

Εικόνα 27. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, παραγγελία 
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Επιπλζον, ο διαχειριςτισ ζχει τθν δυνατότθτα να αλλάηει τθν κατάςταςθ τθσ 

παραγγελίασ (εκκρεμεί, ςε εξζλιξθ, παραδόκθκε, ακυρϊκθκε) και ταυτόχρονα να 

ενθμερϊνεται ο πελάτθσ. 

τθν καρτζλα ‘τοποκεςίεσ / φόροι’ επιλζγεται θ χϊρα που βρίςκεται το 

θλεκτρονικό κατάςτθμα και δθμιουργοφνται οι φορολογικζσ κλάςεισ με τουσ 

αντίςτοιχουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ (βλζπε Εικόνα 28). 

Εικόνα 28. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, φορολογικοί ςυντελεςτζσ 

Οι ρυκμίςεισ τθσ γλϊςςασ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ και το νόμιςμα 

που κα χρθςιμοποιείται ςτθν τιμι των προϊόντων βρίςκονται ςτθν καρτζλα 

‘ρυκμίςεισ τοποκεςίασ’. 

τατιςτικά ςτοιχεία όπωσ δθμοφιλι προϊόντα, αγοραςμζνα προϊόντα, ςφνολο 

παραγγελιϊν πελατϊν και χριςθ δωροεπιταγϊν αναλφει ο διαχειριςτισ ςτθν 

καρτζλα ‘αναφορζσ’ (βλζπε Εικόνα 29). 

Εικόνα 29. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, καρτζλα ‘αναφορζσ’ 

Η καρτζλα ‘εργαλεία’ αποτελείται από επιλογζσ αςφάλειασ, διαφιμιςθσ και 

διαχείριςθσ. Ο διαχειριςτισ μπορεί να δθμιουργιςει ι να επαναφζρει αντίγραφο 

αςφαλείασ τθσ βάςθσ δεδομζνων, να αποςτείλει θλεκτρονικά μθνφματα ςτουσ 

εγγεγραμμζνουσ χριςτεσ, να διαχειριςτεί δυναμικά τισ ςελίδεσ που εμφανίηονται 
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ςτο sitemap του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ, ακόμθ και να ελζγξει ποιοσ 

περιθγείται ςτθν ιςτοςελίδα τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι (βλζπε Εικόνα 30). 

Εικόνα 30. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, διαχείριςθ αντιγράφων αςφαλείασ 

Η λειτουργία των newsletters είναι μία διαφθμιςτικι προβολι του 

θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ ςε εγγεγραμμζνουσ και μθ χριςτεσ, που ςτθν μζρεσ 

μασ είναι ζνα απαραίτθτο εργαλείο του e-commerce. Ο διαχειριςτισ δθμιουργεί 

html τφπου θλεκτρονικά μθνφματα είτε για να προωκιςει προϊόντα είτε για τθν 

ενθμζρωςθ των πελατϊν με τισ τρζχουςεσ προςφορζσ (βλζπε Εικόνα 31). 

Εικόνα 31. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, δθμιουργία html τφπου newsletter 

Σζλοσ, ο διαχειριςτισ μπορεί να μεταβάλει δυναμικά το περιεχόμενο ςελίδων 

του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (βλζπε Εικόνα 32). Παραδείγματα δυναμικϊν 

ςελίδων είναι οι εξισ : ‘Γιατί Δϊρο Εμπειρίασ τθσ Stylegift’, ‘Οδθγίεσ χριςθσ’, 

‘Σρόποι πλθρωμισ’, ‘Σρόποι αποςτολισ’, ‘υςκευαςία δϊρων’, ‘Η εταιρία’, ‘Όροι 

χριςθσ’, ‘Προςωπικά δεδομζνα’. 
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Εικόνα 32. beta.stylegift.gr – ελίδεσ διαχειριςτι, αλλαγζσ δυναμικϊν ςελίδων 
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5. Συμπερϊςματα 

Η αφξθςθ του ποςοςτοφ των χρθςτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο 

Διαδίκτυο, όπωσ και του όγκου των δεδομζνων είναι βζβαιο πωσ κα ςυνεχιςτεί και 

ςτο μζλλον. Σα ςυςτιματα εξατομίκευςθσ περιεχομζνου ςτο Διαδίκτυο 

προςφζρουν μια ςθμαντικι λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ ςυγκζντρωςθσ μεγάλου όγκου 

δεδομζνων. Μζςω των λειτουργιϊν που προφζρουν, δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ 

χριςτεσ να βρουν πιο εφκολα και πιο γριγορα τισ πλθροφορίεσ που αναηθτοφν. Σα 

ςυςτιματα αυτά ζχουν τθ δυνατότθτα να φιλτράρουν το περιεχόμενο και να 

προτείνουν νζα αντικείμενα, με βάςθ τθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα του χριςτθ, 

κακϊσ και άλλων χρθςτϊν. Η πιο ςυνθκιςμζνθ και ςθμαντικότερθ μορφι τθσ 

εξατομίκευςθσ είναι θ παραγωγι προτάςεων προσ τον χριςτθ. 

Ιδιαίτερο ρόλο ςτθ δθμιουργία και αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ που απαιτοφν οι 

τεχνικζσ παραγωγισ ςυςτάςεων διαδραματίηουν οι αλγόρικμοι εξόρυξθσ 

δεδομζνων. Σθ φάςθ τθσ ςυλλογισ των δεδομζνων, ακολουκεί θ επεξεργαςία τουσ 

προκειμζνου να εντοπιςτοφν πρότυπα. το επόμενο βιμα γίνεται θ ανάλυςθ των 

δεδομζνων των προτφπων και θ εφαρμογι τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων. Από τισ 

πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ τεχνικζσ είναι θ κατθγοριοποίθςθ, θ ςυςταδοποίθςθ, 

οι κανόνεσ ςυςχζτιςθσ, και τα πρότυπα ακολουκιϊν.  

Η χριςθ τεχνικϊν εξόρυξθσ δεδομζνων για τθν ανακάλυψθ και εξαγωγι 

πλθροφοριϊν από ζγγραφα και υπθρεςίεσ Διαδικτφου ορίηεται ωσ web mining. 

Διακρίνεται, ανάλογα με το κομμάτι του Παγκόςμιου Ιςτοφ που εξετάηει, ςε εξόρυξθ 

γνϊςθσ από δεδομζνα περιεχομζνου (web content mining), εξόρυξθ γνϊςθσ από 

δεδομζνα δομισ (web structure mining), εξόρυξθ γνϊςθσ από δεδομζνα χριςθσ 

(web usage mining). Οι τεχνικζσ web mining που υπάρχουν, μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν από διαδικτυακζσ εφαρμογζσ  για να παρζχουν εξατομικευμζνα 

δεδομζνα ςτου χριςτεσ. 

Οι εφαρμογζσ τθσ εξατομίκευςθσ εξαπλϊνονται ςε διαδικτυακά ςυςτιματα 

και ζχουν εφαρμοςτεί με επιτυχία ςτον τομζα του θλεκτρονικοφ εμπορίου, ςε 

ιςτοςελίδεσ ψυχαγωγικοφ περιεχομζνου, ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ, κ.ά..  
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τισ μζρεσ μασ δεν νοοφνται εφαρμογζσ θλεκτρονικοφ εμπορίου που να μθν 

ενςωματϊνουν τεχνολογίεσ ςυςτάςεων προκειμζνου να βοθκιςουν τουσ πελάτεσ 

ςτισ αγορζσ. Με τον τρόπο αυτό, οι θλεκτρονικζσ αγορζσ  μποροφν να βελτιϊςουν 

τθν απόδοςι τουσ καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ και τισ προτιμιςεισ κάκε πελάτθ 

ξεχωριςτά. Οι προτάςεισ μπορεί  να βαςίηονται ςε μεγαλφτερεσ ςυνολικζσ πωλιςεισ 

τθσ αγοράσ, ςτθν ανάλυςθ τθσ προθγοφμενθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ του 

πελάτθ, ςε δεδομζνα από κοινότθτεσ χρθςτϊν. Οι τφποι προτάςεων περιλαμβάνουν 

εξατομικευμζνεσ προςφορζσ, προϊόντα ι υπθρεςίεσ. 

το κομμάτι τθσ παραγωγισ των προτάςεων οι ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι το 

ςυνεργατικό φιλτράριςμα υπερτερεί. Πρόκειται για το φιλτράριςμα του 

περιεχομζνου με βάςθ τισ αξιολογιςεισ και τισ προτιμιςεισ του ςυνόλου των 

χρθςτϊν του ςυςτιματοσ. Η μζκοδοσ αυτι παρουςιάηει τθν καλφτερθ απόδοςθ από 

τισ υπόλοιπεσ και παράγει προτάςεισ με μεγάλθ πικανότθτα να ενδιαφζρουν τουσ 

χριςτεσ. 

 υνολικά, τα ςυςτιματα εξατομίκευςθσ περιεχομζνου ςτο Διαδίκτυο, τείνουν 

να ξεφφγουν από το πρϊιμο ςτάδιο τθσ εξζλιξθσ τουσ και να γίνουν απαραίτθτο 

κομμάτι κάκε διαδικτυακισ εφαρμογισ. ε αυτό μπορεί να ςυντελζςει ςε μεγάλο 

βακμό θ μείωςθ του κόςτουσ εφαρμογισ τζτοιων ςυςτθμάτων, μζςω τθσ εξζλιξθσ 

τθσ τεχνολογίασ και τθσ προςφοράσ περιςςότερων υλοποιιςεων με τθ μορφι 

ελεφκερου λογιςμικοφ. Η περαιτζρω ανάπτυξθ ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφν 

υβριδικζσ μεκόδουσ, τόςο για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, όςο και για τθν 

παραγωγι των προτάςεων, αυξάνει τθν απόδοςθ των ςυςτθμάτων εξατομίκευςθσ 

και μειϊνει τισ απαιτιςεισ τουσ ςε υπολογιςτικι ιςχφ και μνιμθ. 
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