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Μάθηση Βασισµένη στα Στιγµιότυπα 

Και  
Συστήµατα Σύστασης 

 
Σαραφίδης Γ. Μιχαήλ 

 
∆ιπλωµατική Εργασία  

 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής  

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

Περίληψη 
 

Στην παρούσα εργασία θα µελετηθεί ένας κλάδος της Τεχνητής 

Νοηµοσύνης (Artificial Intelligence), η µηχανική µάθηση (Machine Learning) 

και πιο συγκεκριµένα η µάθηση βασισµένη σε στιγµιότυπα (Instance Based 

Learning). Η εργασία είναι χωρισµένη σε τέσσερις ενότητες. 

Αρχικά, στην πρώτη ενότητα θα αναπτυχθεί το θεωρητικό υπόβαθρο της 

µάθησης βασισµένης σε στιγµιότυπα, δηλαδή θα γίνει µια αναφορά στις 

κύριες µεθόδους της, όπως είναι ο κοντινότερος γείτονας (Nearest Neighbor) 

και η τοπικά σταθµισµένη παλινδρόµηση (Locally Weighed Regression). 

Στη συνέχεια, στην δεύτερη ενότητα θα γίνει αναφορά στα συστήµατα 

συστάσεων (Recommendation Systems) και στις µεθόδους που 

χρησιµοποιούν αυτά, όπως η συνεργατική διήθηση (Collaborative Filtering) 

και η διήθηση µε βάση το περιεχόµενο (Content based Filtering). Ο λόγος για 

τον οποίο εξετάζεται η µάθηση βασισµένη στα στιγµιότυπα είναι για να 

δηµιουργηθεί ένα τέτοιο σύστηµα συστάσεων, το οποίο θα χρησιµοποιεί τις 

µεθόδους της συγκεκριµένης µάθησης για φιλτράρισµα των δεδοµένων. 

Έπειτα, στην τρίτη ενότητα θα δοθεί µια εκτενής περιγραφή της εταιρείας 

Netflix και του διαγωνισµού που διοργανώνει, µε σκοπό στην τέταρτη και 

τελευταία ενότητα να εφαρµοστεί η µάθηση βασισµένη στα στιγµιότυπα στα 

δεδοµένα του διαγωνισµού αυτού.  
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Abstract 
 

In the current master thesis, the subject, which will be studied, is a branch 

of Artificial Intelligence and more specific of Machine Learning, the Instance 

Based Learning.  The thesis is divided in four parts. 

At the beginning, at the first part the theoretical background of Instance 

based Learning will be discussed and a brief reference at its main methods, 

such as Nearest Neighbor and Locally Weighed Regression, will be made.  

Afterwards, at the second part Recommendation Systems and their 

filtering methods, such as Content based Filtering and Collaborative Filtering   

will be introduced. The reason, that Instance based Learning is studied, is to 

create a Recommendation System that will use its methods for filtering. 

Τhen, at the third part will be given a thorough description of NetFlix 

corporation and its contest, in order , at the forth and last part, Instance based 

Learning to be applied on the contest’s data.       
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1. Εισαγωγή 
 

Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, επέφερε  

τεράστιες αλλαγές σε όλους τους τοµείς της σύγχρονης κοινωνίας. Ένα από 

τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της διείσδυσης του διαδικτύου στην 

καθηµερινότητα του ανθρώπου, είναι η δυνατότητα της εύκολης απόκτησης 

µεγάλου όγκου πληροφορίας/δεδοµένων. Ο όγκος αυτός είναι πραγµατικά 

πολύ µεγάλος και δύσκολα ένας απλός χρήστης µπορεί να τον διαχειριστεί. 

Αντίθετα, µια εταιρεία ή ένας οργανισµός µε την κατάλληλη υποδοµή µπορεί 

όχι µόνο να διαχειριστεί τα δεδοµένα αυτά, αλλά και να βγάλει χρήσιµα 

συµπεράσµατα.  

Η εξαγωγή/εξόρυξη χρήσιµων συµπερασµάτων από ακατέργαστα 

δεδοµένα είναι σήµερα µια ταχεία αναπτυσσόµενη επιστήµη (Data Mining). 

Έχουν αναπτυχθεί πολλές µέθοδοι για την επεξεργασία αυτών των 

δεδοµένων, ανάλογα µε το αποτέλεσµα που κάποιος επιθυµεί να εξάγει. Για 

παράδειγµα, έχοντας στα χέρια του κάποιος ένα µεγάλο όγκο δεδοµένων από 

κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο, µπορεί µε την κατάλληλη µέθοδο να βγάλει 

ένα συµπέρασµα για κάποια άλλα δεδοµένα για τα οποία δεν γνωρίζει πολλές 

πληροφορίες. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα πρέπει να εκπαιδεύσει 

το σύστηµα του µε τα υπάρχοντα δεδοµένα και στη συνέχεια αυτό να εξάγει 

τα ανάλογα συµπεράσµατα. 

Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί µε µία από αυτές τις µεθόδους 

εκπαίδευσης/µάθησης και εξαγωγής συµπερασµάτων, την µάθηση βασισµένη 

σε στιγµιότυπα (Instance Based Learning - InBL ). Η συγκεκριµένη µέθοδος 

θα εφαρµοστεί στα δεδοµένα του διαγωνισµού NetFlix, όπου ζητείται να 

δηµιουργηθεί ένα σύστηµα πρόγνωσης της βαθµολογίας που θα έβαζε ένας 

πελάτης σε µια ταινία βασιζόµενο σε υπάρχουσες βαθµολογίες είτε του ίδιου 

για άλλες ταινίες, είτε άλλων. Το σύστηµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί ως 

σύστηµα σύστασης ταινιών (Recommendation System) στη συγκεκριµένη 

εταιρεία. 
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2. Instance Based Learning 
 

Η µάθηση βασισµένη στα στιγµιότυπα είναι µία από τις πολλές µεθόδους 

µάθησης/εκπαίδευσης της µηχανικής µάθησης. Η µέθοδος όµως αυτή έχει µια 

ιδιαιτερότητα. Στις περισσότερες µεθόδους µηχανικής µάθησης 

κατασκευάζεται εξαρχής ένα µοντέλο µάθησης/εκπαίδευσης από τα 

υπάρχοντα δεδοµένα και έπειτα απλώς γίνεται η κατηγοριοποίηση  για κάθε 

νέο παράδειγµα βασιζόµενη στο µοντέλο αυτό. Σε αντίθεση, στη µάθηση 

βασισµένη σε στιγµιότυπα αποθηκεύονται τα αρχικά δεδοµένα ως έχουν, και 

κάθε φορά που ένα καινούριο παράδειγµα έρχεται προς κατηγοριοποίηση, 

τότε αυτή γίνεται ανάλογα µε τα παραδείγµατα που έχουν αποθηκευτεί έως 

εκείνη τη στιγµή. Γι’ αυτόν το λόγο, πολλές φορές οι µέθοδοι µάθησης 

βασισµένες στα στιγµιότυπα αναφέρονται και ως «τεµπέλικες» (Lazy).    

Είναι προφανές, ότι στην πρώτη περίπτωση ο υπολογιστικός χρόνος είναι 

αρκετά µικρότερος, αφού η εκπαίδευση γίνεται µόνο µια φορά στην αρχή, ενώ 

αντίθετα στην δεύτερη περίπτωση, κάθε φορά που έρχεται ένα νέο 

παράδειγµα γίνεται εκπαίδευση εξαρχής. Από την άλλη µεριά, η µάθηση 

βασισµένη στα στιγµιότυπα έχει το πλεονέκτηµα ότι η εκπαίδευση γίνεται κάθε 

φορά µε όλα τα υπάρχοντα παραδείγµατα και όχι µόνο µε τα αρχικά, οπότε η 

κατηγοριοποίηση είναι συνήθως καλύτερη και αποφεύγεται η πιθανότητα της 

υπέρ-προσαρµογής (over-fitting). Παρόλα αυτά, η προαναφερθείσα µάθηση 

αρχίζει να γίνεται απαγορευτική, όσο µεγαλώνει η κλίµακα (scale) του 

προβλήµατος.   

Η µάθηση µε βάση τα στιγµιότυπα περιλαµβάνει τους αλγορίθµους του 

κοντινότερου γείτονα (Nearest Neighbor), π.χ. την µάθηση µε βάση τους Κ – 

κοντινότερους γείτονες (Κ – Nearest Neighbor), τους αλγορίθµους της τοπικά 

σταθµισµένης παλινδρόµησης (Locally Weighed Regression), τις συναρτήσεις 

ακτινικής βάσης (Radial Basis Functions) και τη συλλογιστική βασισµένη στις 

περιπτώσεις (Case Based Reasoning). Οι παραπάνω αλγόριθµοι θα 

αναφερθούν παρακάτω εκτενέστερα [1], [2].         
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2.1 Κ – Nearest Neighbor Learning Algorithm   
 

Μία από τις πιο διαδεδοµένες µεθόδους µάθησης βασισµένης σε 

στιγµιότυπα είναι ο αλγόριθµος µάθησης των κ–κοντινότερων γειτόνων. Στη 

συγκεκριµένη µέθοδο, όλα τα χαρακτηριστικά των παραδειγµάτων 

αναπαριστάνονται ως σηµεία στον n-διάστατο χώρο Rn
. Οι κοντινότεροι 

γείτονες ενός παραδείγµατος στον αλγόριθµο αυτό βρίσκονται µε την 

Ευκλείδεια απόσταση. Έτσι, αν τα χαρακτηριστικά ενός παραδείγµατος x 

αναπαρασταθούν µε το διάνυσµα <α1(x),α2(x),…,αn(x))>, τότε η Ευκλείδεια 

απόσταση d µεταξύ δύο παραδειγµάτων xi και xj γράφεται  

 

 

(1) 

 

 

Για να κατηγοριοποιηθεί ένα νέο παράδειγµα xq µε την µέθοδο των κ–

κοντινότερων γειτόνων, αρκεί να βρεθούν αυτοί µε τη χρήση του παραπάνω 

τύπου. Έπειτα, σύµφωνα µε το ποιοι είναι οι γείτονές του κατηγοριοποιείται 

ανάλογα. Για παράδειγµα, αν χρησιµοποιηθεί ο 1–κοντινότερος γείτονας, τότε 

το καινούριο παράδειγµα θα έχει την ίδια κατηγοριοποίηση µε τον κοντινότερο 

γείτονά του f(xq) = f(xi), όπου xi ο κοντινότερος γείτονας του και f ο κανόνας 

κατηγοριοποίησης. Σε περίπτωση, όµως, που θα χρησιµοποιηθεί κ>1, τότε θα 

χρειαστεί κάποιο είδος στάθµισης, π.χ. ο µέσος όρος  

 

 

 

(2) 

 

Μια προφανής βελτίωση του αλγόριθµου των κ–κοντινότερων γειτόνων 

είναι ο αλγόριθµος του σταθµισµένου µε την απόσταση γείτονα (Distance – 

Weighted Nearest Neighbor Algorithm), όπου χρησιµοποιείται η απόσταση ως 

µέσο στάθµισης    
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(3) 

 

και ο κανόνας κατηγοριοποίησης γίνεται 

 

 

(4) 

 

 

Στο σηµείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί, ότι ο αλγόριθµος των κ– 

κοντινότερων γειτόνων χρησιµοποιείται σε πολλών ειδών προβλήµατα, γιατί 

έχει την ικανότητα να βγάζει ικανοποιητικά αποτελέσµατα και σε πολύ 

θορυβώδη παραδείγµατα (noisy data), αφού κρατάει µόνο τους κ– 

κοντινότερους και αφήνει εκτός τις επιδράσεις αποµακρυσµένων θορυβωδών 

παραδειγµάτων.  

Παρόλα αυτά, ο συγκεκριµένος αλγόριθµος έχει και αρκετά 

µειονεκτήµατα. Ένα από αυτά είναι, ότι υπολογίζει την απόσταση µε βάση όλα 

τα χαρακτηριστικά των παραδειγµάτων, άσχετα αν µόνο λίγα από αυτά 

παίζουν ουσιαστικό ρόλο. Ακόµα, ο µετασχηµατισµός των διαφόρων 

χαρακτηριστικών στο χώρο R και η επιλογή της κλίµακας και της 

σπουδαιότητας του κάθε χαρακτηριστικού είναι αρκετά δύσκολή και 

επικίνδυνη. Τέλος, ο αλγόριθµος  των κ-κοντινότερων γειτόνων κληρονοµεί 

και τα µειονεκτήµατα της µάθησης βασισµένης στα στιγµιότυπα, δηλαδή το 

υπολογιστικό κόστος [2], [3], [4].     
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2.2 Locally Weighed Regression  
 

Η τοπικά σταθµισµένη παλινδρόµηση είναι ουσιαστικά µία γενίκευση του 

κοντινότερου γείτονα. Mε τη µέθοδο του κοντινότερου γείτονα 

κατηγοριοποιείται ένα παράδειγµα xq ως x, σύµφωνα µε τους κ- κοντινότερους 

γείτονες. Από την άλλη µεριά, µε την µέθοδο της τοπικά σταθµισµένης 

παλινδρόµησης ένα παράδειγµα xq κατηγοριοποιείται ως x, σύµφωνα µε µία 

περιοχή γύρω από το xq. Η παλινδρόµηση γίνεται είτε µε µια γραµµική 

συνάρτηση, είτε µε τετραγωνική συνάρτηση, είτε µε ένα πολύ-επίπεδο 

νευρωνικό δίκτυο, είτε µε κάποιας άλλης µορφής συνάρτηση.   

Η κατηγοριοποίηση του παραδείγµατος x γίνεται από µία συνάρτηση 

(Target Function) f, η οποία είναι µια γραµµική συνάρτηση της µορφής  

 

(5) 

 

όπου αi(x) η τιµή του i-στου χαρακτηριστικού του παραδείγµατος x και wi τα 

κατάλληλα βάρη, τα οποία ελαχιστοποιούν το τετραγωνικό λάθος κατά την 

εκπαίδευση της συνάρτησης στο δοσµένο σύνολο εκπαίδευσης D 

 

(6) 

 

Το παραπάνω σφάλµα οδηγεί στον κανόνα εκπαίδευσης κατάβασης 

δυναµικού (Gradient Descent Training rule) 

 

(7) 

 

 

όπου η η σταθερά ρυθµού µάθησης (Learning Rate). 

Ο παραπάνω, όµως, υπολογισµός του λάθους αφορά όλα τα 

παραδείγµατα εκπαίδευσης. Στην τοπικά σταθµισµένη παλινδρόµηση, 

σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθεί το λάθος για τα τοπικά παραδείγµατα 

εκπαίδευσης.  
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Γι’ αυτόν το λόγο, τρία πιθανά εναλλακτικά κριτήρια δίνονται παρακάτω. Εδώ 

πρέπει να σηµειωθεί, ότι για να διαφέρει το ολικό από το τοπικό λάθος, το 

τοπικό θα γράφεται ως Ε(xq). 

 

1. Να µειωθεί το τετραγωνικό λάθος µόνο για τους κ- κοντινότερους γείτονες 

 

(8) 

 

2. Να µειωθεί το τετραγωνικό λάθος σε όλο το σύνολο D, αλλά να σταθµιστεί 

το λάθος του κάθε παραδείγµατος εκπαίδευσης ανάλογα µε την απόσταση 

του Κ(d(xq,x)) (συνάρτηση πυρήνας/ kernel function) από το παράδειγµά 

µας  

 

(9) 

 

3. Ο συνδυασµός των δύο παραπάνω  

 

(10) 

 

 

Το κριτήριο 2 φαίνεται να είναι το πιο σωστό, διότι επιτρέπει σε όλα τα 

παραδείγµατα να έχουν λόγο στην κατηγοριοποίηση. Επειδή, όµως, οι 

υπολογισµοί αυξάνουν γραµµικά µε την αύξηση των παραδειγµάτων 

εκπαίδευσης, προτιµάται το κριτήριο 3, το οποίο είναι µία προσέγγιση του 2 

και έχει το πλεονέκτηµα, ότι το υπολογιστικό κόστος είναι ανεξάρτητο του 

πλήθους των παραδειγµάτων εκπαίδευσης, αλλά εξαρτάται από τον αριθµό κ, 

των κοντινότερων γειτόνων.  

Εάν επιλεγεί το τρίτο κριτήριο, τότε ο κανόνας της κατάβασης δυναµικού 

γίνεται 

 
 

(11) 
 
 

( ) ( ) ( )( )∑
∈

−=
nbrsnearestkx

q xfxfxE
__

2

1 2

1 )

( ) ( ) ( )( ) ( )( )∑
∈

−=
Dx

qq xxdKxfxfxE ,
2

1 2

2

)

( ) ( ) ( )( ) ( )( )xxdKxfxfxE q
nbrsnearestkx

q ,
2

1

__

2

3 ∑
∈

−=
)

( )( ) ( ) ( )( ) ( )xaxfxfxxdKw j
ndrsnearestkx

qj ∑
∈

−=∆
__

,
)

η



  
∆ιπλωµατική εργασία – Σαραφίδης Μιχάλης  Instance Based Learning 

 7 

 
Η τοπικά σταθµισµένη παλινδρόµηση και η µέθοδος του κοντινότερου 

γείτονα φαίνεται, ότι θεωρητικά δεν διαφέρουν πολύ µεταξύ τους, στην πράξη 

όµως διαφέρουν πολύ. Θα µπορούσε κανείς, για να κατανοήσει τη διαφορά 

τους, να τις παροµοιάσει µε τον τρόπο υπολογισµού της πιθανότητας στο 

συνεχή και στον διακριτό χώρο  [2], [3]. 
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2.3 Radial Basis Functions Networks 
 

Ένας τρόπος προσέγγισης µιας συνάρτησης, ο οποίος είναι αρκετά κοντά 

στην µέθοδο του σταθµισµένου γείτονα µε την απόσταση αλλά και µε τα 

Νευρωνικά ∆ίκτυα, είναι η µάθηση µε τη βοήθεια δικτύων συναρτήσεων 

ακτινικής βάσης ( Radial Basis Functions Networks).  

Σε αυτή τη µέθοδο, η συνάρτηση µάθησης είναι η  

 

(12) 

 

Όπου xu είναι τα παραδείγµατα εκπαίδευσης και Ku(du(xu,x)) είναι µία 

φθίνουσα συνάρτηση, όσο το d µεγαλώνει. Η συνάρτηση Κ συνήθως 

επιλέγεται να είναι µία Γκαοσσιανή συνάρτηση µε κέντρο το xu και διακύµανση 
2
µσ .  

 

(13) 

 

Η µάθηση µε δίκτυα συναρτήσεων ακτινικής βάσης µοιάζει πολύ µε τη 

µάθηση ενός Νευρωνικού δικτύου δύο επιπέδων, όπου το πρώτο επίπεδο 

υπολογίζει τις τιµές της συνάρτησης  Ku(du(xu,x)) και το δεύτερο υπολογίζει 

έναν γραµµικό συνδυασµό των τιµών του πρώτου επιπέδου (βλ. σχήµα 1). 

Έτσι, το αποτέλεσµα είναι µία ολοκληρωτική προσέγγιση του γραµµικού 

συνδυασµού των κοντινότερων συναρτήσεων πυρήνα [2], [3], [4].    

 
Σχήµα 1 : Radial Basis Function Network 
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2.4 Case – Based Reasoning 
 
 

Οι µέθοδοι µάθησης µε βάση τα στιγµιότυπα έχουν τρία κοινά 

χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι «τεµπέλικες» µέθοδοι, διότι η µάθηση γίνεται 

κατά την διάρκεια της κατηγοριοποίησης του νέου στιγµιότυπου. ∆εύτερον, 

κατηγοριοποιούν κάθε νέο στιγµιότυπο µε βάση τα πιο σχετικά παραδείγµατα 

εκπαίδευσης, αφήνοντας εκτός εκέινα που διαφέρουν αρκετά από το νέο 

στιγµιότυπο. Τρίτον, αναπαριστούν τα χαρακτηριστικά των παραδειγµάτων 

ως πραγµατικές τιµές στον n-διάστατο χώρο. 

 Μια άλλη µέθοδος µάθησης, η συλλογιστική βασισµένη στις περιπτώσεις 

(Case – Based Reasoning) στηρίζεται στα δύο πρώτα, αλλά διαφέρει στο 

τρίτο. ∆εν αναπαριστάνει τα χαρακτηριστικά των παραδειγµάτων ως 

πραγµατικές τιµές στον n- διάστατο χώρο, αλλά χρησιµοποιεί µια πιο πλούσια 

σε συµβολισµό περιγραφή. 

Ο συγκεκριµένος τρόπος µάθησης εφαρµόζεται µε µεγάλη επιτυχία σε 

προβλήµατα πολλών διαφορετικών τοµέων, όπως στη µηχανική και σε νοµικά 

ζητήµατα, όπου και στις δύο περιπτώσεις αυτά επιλύονται µε την 

προσαρµογή προηγούµενων, παρόµοιων περιπτώσεων στο υπάρχον 

πρόβληµα. Η λύση που προκύπτει αποθηκεύεται ως ένα νέο παράδειγµα 

εκπαίδευσης [2]. 
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3. Recommendation Systems 
 

Έχοντας αναπτυχθεί πολλές µέθοδοι µάθησης, ήρθε η στιγµή αυτές να 

χρησιµοποιηθούν προς όφελος των χρηστών των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Μία από τις πολλές εφαρµογές των µεθόδων µάθησης είναι η 

δηµιουργία συστηµάτων σύστασης (Recommendation Systems). Τα 

συστήµατα σύστασης είναι αρκετά διαδεδοµένα κυρίως στο ίντερνετ, άλλα και 

όχι µόνο.  

Ένα σύστηµα σύστασης για παράδειγµα θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί από µία ιστοσελίδα, όπου πωλούνται προϊόντα, για να 

προτείνει στους επισκέπτες της να αγοράσουν και άλλα προϊόντα εκτός από 

αυτά που ήδη έχουν επιλέξει. Τέτοια συστήµατα σύστασης χρησιµοποιούν οι 

µεγάλες ιστοσελίδες πώλησης βιβλίων, ταινιών DVD, CD µουσικής, όπως η 

Amazon, CDNow και η MovieFinder.  

Μία άλλη χρήση του συστήµατος σύστασης είναι η προσωποποίηση 

κάποιων ιστοσελίδων. Για παράδειγµα στην ιστοσελίδα του Yahoo µπορεί ο 

επισκέπτης να δηλώσει, ποια είναι τα ενδιαφέροντα του και η σελίδα να 

εµφανίζει µόνο τις κατάλληλες διαφηµίσεις και νέα.  

Τα συστήµατα σύστασης δεν έχουν εφαρµογή µόνο στο ίντερνετ. Θα 

µπορούσαν επίσης να χρησιµοποιηθούν από τις τράπεζες για τον έλεγχο της 

έγκρισης ή της απόρριψης ενός δανείου. Τέλος, τα συστήµατα σύστασης 

µπορούν να φανούν χρήσιµα ακόµα και για ιατρικούς σκοπούς. Θα µπορούσε 

δηλαδή, η διάγνωση µιας ασθένειας, σύµφωνα µε τα συµπτώµατα του 

ασθενούς, να γίνει από ένα τέτοιο σύστηµα. 

Ένα ακόµα πλεονέκτηµα της χρήσης συστηµάτων σύστασης είναι, ότι 

και τα δύο µέρη της συναλλαγής/υπηρεσίας µπορούν να ωφεληθούν. Στην 

περίπτωση δηλαδή της πώλησης ενός βιβλίου και ο πελάτης ωφελείται, αφού 

πληροφορείται για κάποια βιβλία που ταιριάζουν στις προτιµήσεις του, τα 

οποία  πιθανώς να µην τα γνώριζε, αλλά και η εταιρεία αυξάνει τις πωλήσεις 

της από τις στοχευµένες διαφηµίσεις.   

 

 

 

 



  
∆ιπλωµατική εργασία – Σαραφίδης Μιχάλης  Recommendation Systems 

 11 

 

Όπως µπορεί να συµπεράνει κανείς από τα παραπάνω παραδείγµατα, 

τα συστήµατα σύστασης µπορούν να έχουν εφαρµογή σε πάρα πολλούς 

τοµείς και να έχουν πολύ καλά αποτελέσµατα. Αυτός είναι και ο λόγος που 

συντελεί στη ραγδαία ανάπτυξη και διάδοση τους.  

Στην επόµενη ενότητα θα περιγραφεί η βασική δοµή ενός συστήµατος 

σύστασης, ενώ στις δύο παρακάτω ενότητες θα αναλυθούν οι δύο βασικές 

µέθοδοι φιλτραρίσµατος των δεδοµένων ενός συστήµατος σύστασης, η 

διήθηση µε βάση το περιεχόµενο (Content – based Filtering) και η 

συνεργατική διήθηση (Collaborative Filtering). Οι δύο παραπάνω µέθοδοι 

φιλτραρίσµατος είναι υπεύθυνες για το αποτέλεσµα της σύστασης [16].    
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3.1 ∆οµή Συστήµατος Σύστασης 
 

Όλα τα συστήµατα σύστασης στηρίζονται σε µια βασική δοµή. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της δοµής αυτής είναι δύο, η βάση δεδοµένων και ο 

αλγόριθµος φιλτραρίσµατος. Ένα σύστηµα σύστασης χρησιµοποιεί µία ή 

περισσότερες βάσεις δεδοµένων, από όπου συλλέγει στοιχεία από 

παλαιότερα παραδείγµατα και τα φιλτράρει µέσω ενός ή περισσοτέρων 

µεθόδων διήθησης, έτσι ώστε να εξάγει τη νέα σύσταση. 

Για παράδειγµα µια εταιρεία, η οποία ενοικιάζει DVD ταινιών και θέλει να 

δηµιουργήσει ένα σύστηµα σύστασης, έτσι ώστε να προτείνει στους πελάτες 

της κάποιες ταινίες σύµφωνα µε τις προτιµήσεις τους, θα πρέπει να 

δηµιουργήσει ένα σύστηµα ανάλογο µε αυτό του παρακάτω σχήµατος [10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Σχήµα 2 : Πλήρες Σύστηµα Σύστασης Ταινιών 
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Στο παραπάνω σύστηµα σύστασης χρησιµοποιούνται δύο βάσεις 

δεδοµένων, µια για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των ταινιών µε τη 

βοήθεια ενός Web Crawler και µια για την καταγραφή των παλαιοτέρων 

βαθµολογιών των πελατών. Έπειτα, µε τη χρήση δύο µεθόδων 

φιλτραρίσµατος, πρώτα µε διήθηση µε βάση το περιεχόµενο και ύστερα µε 

συνεργατική διήθηση,  γίνεται η σύσταση. 

  Στο συγκεκριµένο µοντέλο, η διήθηση µε βάση το περιεχόµενο 

χρησιµοποιείται για να γεµίσει ο πίνακας τον βαθµολογιών, καθώς κατά 

κανόνα αυτός είναι πολύ αραιός, αφού υπάρχουν πολλές ταινίες αλλά ο κάθε 

πελάτης έχει δει λίγες από αυτές. Αντίθετα, η συνεργατική διήθηση 

χρησιµοποιείται για την σύγκριση των βαθµολογιών του ενεργού πελάτη µε τις 

βαθµολογίες των υπολοίπων, έτσι ώστε να του συσταθεί µια νέα ταινία µε 

βάση τις προτιµήσεις του. 

Οι δύο αυτές µέθοδοι φιλτραρίσµατος των δεδοµένων χρησιµοποιούν 

διαφορετικού είδους δεδοµένα, µε αποτέλεσµα η κάθε µία να βρίσκει 

εφαρµογή σε διαφορετικά πεδία. Για παράδειγµα η διήθηση µε βάση το 

περιεχόµενο έχει πολύ καλά αποτελέσµατα σε δεδοµένα κειµένου, γι’ αυτό τον 

λόγο βρίσκει εφαρµογή σε συστήµατα διήθησης ενοχλητικής αλληλογραφίας 

(mail spam filtering). Αντίθετα, στη συνεργατική διήθηση τα δεδοµένα είναι 

κυρίως αριθµοί, γι’ αυτό και χρησιµοποιείται κυρίως για την σύσταση ταινιών, 

µουσικής, βιβλίων µε βάση παλαιότερες βαθµολογίες.       

Στο πέµπτο κεφάλαιο, όπου θα δηµιουργηθεί ένα σύστηµα σύστασης για 

τον διαγωνισµό της NetFlix, θα δοθεί ιδιαίτερη βάση στο δεύτερο είδος 

φιλτραρίσµατος, δηλαδή στην συνεργατική διήθηση. Η µάθηση µε βάση τα 

στιγµιότυπα και πιο συγκεκριµένα ο αλγόριθµος των κ- κοντινότερων 

γειτόνων, που θα χρησιµοποιηθεί, είναι ίσως από τις ιδανικότερες µεθόδους 

για συνεργατική διήθηση [9], [10], [11], [16].    
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3.2 Content – based Filtering 

Η διήθηση µε βάση το περιεχόµενο είναι µία από τις πιο διαδεδοµένες 

µορφές φιλτραρίσµατος. Η συγκεκριµένη µέθοδος εξειδικεύεται στο 

φιλτράρισµα δεδοµένων κειµένου. 

Όλα τα αποθηκευµένα δεδοµένα είναι λέξεις µε τις οποίες χαρακτηρίζεται 

ένα αντικείµενο. Έτσι, κάθε νέο αντικείµενο που εισέρχεται καθορίζεται αν 

είναι σχετικό µε κάποιο άλλο µε βάση τον αριθµό των κοινών λέξεων. 

Για παράδειγµα, για να κατασκευαστεί ένα σύστηµα σύστασης βιβλίων, 

θα πρέπει να αναπαρασταθεί κάθε βιβλίο από έναν αριθµό λέξεων, οι οποίες 

θα τα χαρακτηρίζουν. Θα ήταν δυνατό µάλιστα τα χαρακτηριστικά αυτά να 

έχουν παραπάνω από ένα πεδίο όπως τίτλος, συγγραφέας, είδος, λέξεις 

κλειδιά κλπ. Έπειτα, για κάθε πελάτη θα δηµιουργηθεί ένα προφίλ, δηλαδή θα 

καταγραφούν οι προτιµήσεις του. Τέλος, για να προταθεί στον πελάτη ένα 

βιβλίο, δεν µένει παρά να συγκριθούν οι προτιµήσεις του µε τα 

χαρακτηριστικά των βιβλίων και να του προταθεί το πιο σχετικό. Στην 

πραγµατικότητα δεν γίνεται τίποτα παραπάνω από ένα µέτρηµα των κοινών 

λέξεων στο κάθε πεδίο.  

Τα συστήµατα αυτά ονοµάζονται προσωποποιηµένα συστήµατα 

σύστασης (Personalized Recommendation Systems - PRES). Τέτοια 

συστήµατα χρησιµοποιούνται κυρίως σε ιστοσελίδες ενηµερωτικών 

πρακτορείων, όπου κρατούνται τα προφίλ των επισκεπτών, έτσι ώστε σε κάθε 

επίσκεψή τους να εµφανίζονται πρώτα τα νέα που τους αφορούν [7], [8], [9], 

[10], [11], [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3 : Αρχιτεκτονική Προσωποποιηµένου Συστήµατος Σύστασης  
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3.3 Collaborative Filtering 

Η συνεργατική διήθηση, σε αντίθεση µε την διήθηση µε βάση το 

περιεχόµενο, χρησιµοποιεί αριθµητικά δεδοµένα. Μία ακόµα διαφορά της από 

τη διήθηση µε βάση το περιεχόµενο είναι ότι πλέον το φιλτράρισµα δεν γίνεται 

µε βάση το περιεχόµενο των αντικειµένων, αλλά µε βάση τις κρίσεις των 

άλλων χρηστών. Σε ένα σύστηµα όπου χρησιµοποιείται η συνεργατική 

διήθηση για την σύσταση αντικειµένων, οι χρήστες µοιράζονται τις 

προσωπικές τους κρίσεις για ένα αντικείµενο, έτσι ώστε να χρησιµοποιηθούν 

για την σύσταση αντικειµένων σε άλλους. 

Η συνεργατική διήθηση πλεονεκτεί σε τρεις ακόµα τοµείς σε σχέση µε την 

διήθηση µε βάση το περιεχόµενο. Καταρχήν έχει τη δυνατότητα να 

υποστηρίζει αντικείµενα, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν είναι εύκολο να 

ταξινοµηθούν, διότι δεν στηρίζεται στα χαρακτηριστικά αυτά αλλά στις κρίσεις 

των άλλων χρηστών. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει µε βάση 

χαρακτηριστικά όπως η ποιότητα και το γούστο. Τέλος, η συνεργατική 

διήθηση έχει την ικανότητα να κάνει απρόβλεπτες προτάσεις. Προτάσεις, 

δηλαδή, που µε µια πρώτη µατιά στα δεδοµένα δεν είναι ορατές. 

Η υλοποίηση της συνεργατικής διήθησης επιτυγχάνεται σε τρία βήµατα. 

Αρχικά, προσδιορίζεται η σηµαντικότητα του κάθε χρήστη σε σχέση µε τον 

ενεργό χρήστη. Έπειτα, επιλέγεται ένα κατάλληλο υποσύνολο των χρηστών, 

που θα χρησιµοποιηθεί για την πρόβλεψη. Τέλος, κανονικοποιούνται οι 

κρίσεις των επιλεγµένων χρηστών και υπολογίζεται η νέα πρόβλεψη από τον 

συνδυασµό των κρίσεων των χρηστών αυτών. 

Η παραπάνω υλοποίηση πραγµατοποιείται µε τη χρήση µεθόδων 

γειτνίασης (neighborhood based methods), οι οποίες είναι και οι πιο 

διαδεδοµένες. Μια από αυτές, εκείνη των κ-κοντινότερων γειτόνων, θα 

χρησιµοποιηθεί παρακάτω στα δεδοµένα της NetFlix. Άλλες µέθοδοι που 

χρησιµοποιούνται για συνεργατική διήθηση είναι τα δίκτυα Bayes η 

αποσύνθεση ιδιοτιµών (Singular Value Decomposition) καθώς και η µάθηση 

επαγωγικών κανόνων (Induction Rule Learning) [5], [6], [9], [10], [11], [16].    
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4. NetFlix 
 

Η NetFlix είναι η µεγαλύτερη online ηλεκτρονική εταιρεία ενοικίασης DVD 

ταινιών. Ιδρύθηκε το 1999 και η έδρα της βρίσκεται στην περιοχή Los Gatos 

της California. Απασχολεί περίπου 1300 υπαλλήλους στα κεντρικά γραφεία 

της, αλλά και στα 44 κέντρα διανοµής, που διαθέτει σε ολόκληρες τις 

Ηνωµένες Πολιτείες. Παρέχει πάνω από 80.000 τίτλους ταινιών, 42 

εκατοµµύρια συνολικών αντιτύπων, σε περισσότερους από 6,8 εκατοµµύρια 

εγγεγραµµένους πελάτες της. 

Καθηµερινά, περισσότεροι από 35.000 τίτλοι ταινιών διανέµονται από 

την NetFlix, κατά µέσο όρο πάνω από 1,6 εκατοµµύρια αντιτύπων DVD, τα 

οποία αν στοιβαχθούν ξεπερνούν το ύψος του Έβερεστ. Επίσης, κάθε τρεις 

µήνες ενοικιάζεται πάνω από το 95% των διαθέσιµων τίτλων της. Το 90% των 

πελατών της NetFlix βρίσκεται µέσα στα όρια της µιας µέρας απόστασης 

ταχυδροµικής ζώνης.     

Η NetFlix απέκτησε περισσότερους από ένα εκατοµµύριο 

εγγεγραµµένους πελάτες σε µικρότερο χρονικό διάστηµα από τον βιοµηχανικό 

κολοσσό AOL, λόγω της ευκολίας και της ευελιξίας που παρέχει στους 

πελάτες. Καταρχήν, η επιλογή και κράτηση µιας ταινίας γίνεται εξ’ ολοκλήρου 

ηλεκτρονικά, ενώ την αποστολή αναλαµβάνει µε δικά της έξοδα η NetFlix. 

Ακόµα, ο πελάτης µπορεί να κρατήσει την ταινία, όσο καιρό επιθυµεί, καθότι 

δεν υπάρχει χρονικό όριο ενοικίασης ή πρόστιµο καθυστερηµένης 

επιστροφής. 

Η σηµαντικότερη όµως, και για την NetFlix και για τους πελάτες της, 

υπηρεσία που διαθέτει είναι ένα σύστηµα σύστασης ταινιών. Η NetFlix 

διαθέτει µια τεράστια βάση δεδοµένων µε 1,7 δισεκατοµµύρια αξιολογήσεις 

ταινιών από τους πελάτες της. Κατά µέσο όρο, κάθε πελάτης έχει 

βαθµολογήσει 200 ταινίες. Αυτή η βάση δεδοµένων χρησιµοποιείται για την 

σύσταση ταινιών στους πελάτες. Το 60% των πελατών επιλέγει να ενοικιάσει 

µια νέα ταινία, µε βάση την σύσταση του συστήµατος της NetFlix [14].    
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4.1 ∆ιαγωνισµός 
 

Η εταιρεία NetFlix, όπως προαναφέρθηκε, παρέχει την υπηρεσία 

σύστασης ταινιών στους πελάτες της. Οι συστάσεις αυτές, όµως, δεν είναι 

τυχαίες αλλά στοχευµένες, δηλαδή προτείνουν διαφορετικές ταινίες σε κάθε 

πελάτη ανάλογα µε τις προτιµήσεις του. Για τον σκοπό αυτό, η NetFlix έχει 

αναπτύξει ένα σύστηµα σύστασης, το Cinematch.  

Πέραν όµως του δικού της συστήµατος σύστασης, η εταιρεία 

διοργανώνει ένα διαγωνισµό, στον οποίο ζητείται να δηµιουργηθεί ένα 

σύστηµα σύστασης, το οποίο να παρέχει πιο έγκυρες προβλέψεις από αυτές 

του Cinematch. Το Cinematch εκπαιδεύτηκε ξεχωριστά µόνο στα δεδοµένα 

του διαγωνισµού και η ρίζα του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος (Root Mean 

Squared Error - RMSE) των προβλέψεων του ήταν 0,9525. Το σύστηµα 

λοιπόν, το οποίο θα έχει το µικρότερο σφάλµα στις προβλέψεις του και θα 

είναι µικρότερο από αυτό του Cinematch, θα κερδίσει τον διαγωνισµό. 

Ενδέχεται επίσης, το σύστηµα αυτό να χρησιµοποιηθεί στην NetlFix στη θέση 

του Cinematch. 

Ο διαγωνισµός αυτός ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2006 και θα συνεχιστεί 

τουλάχιστον µέχρι τον Οκτώβρη του 2011. Είναι ανοικτός προς όλους από 

οποιοδήποτε µέρος και περιλαµβάνει δύο διαφορετικά χρηµατικά έπαθλα. Το 

µεγάλο έπαθλο, το οποίο θα δοθεί σε όποιο σύστηµα ξεπεράσει κατά 10% το 

Cinematch, δηλαδή RMSE < 0.8572, είναι ένα χρηµατικό έπαθλο των 

1,000,000 $. Παράλληλα υπάρχουν και τα ετήσια χρηµατικά έπαθλα των 

50,000$, τα οποία δίνονται στο υπάρχον καλύτερο σύστηµα της κάθε χρονιάς.     

Αυτή την στιγµή, στον διαγωνισµό συµµετέχουν 30.556 άτοµα σε 24.967 

οµάδες από 167 διαφορετικές χώρες. Από τις παραπάνω οµάδες µόνο οι 

1.058 έχουν ξεπεράσει την απόδοση του Cinematch. Η καλύτερη µέχρι 

στιγµής επίδοση είναι 0,8699, δηλαδή 8,57% βελτίωση [15]. 
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4.2 ∆εδοµένα 
 

Η NetFlix για τις ανάγκες του διαγωνισµού έχει διαθέσει, σε όποιον 

επιθυµεί να λάβει µέρος, ένα σύνολο δεδοµένων, στο οποίο θα γίνει η 

αξιολόγηση των συστηµάτων σύστασης, που θα δηµιουργήσουν οι 

συµµετέχοντες. 

   Τα συγκεκριµένα δεδοµένα προέρχονται από τη βάση δεδοµένων της 

NetFlix. Πρόκειται για πάνω από 100 εκατοµµύρια αξιολογήσεις ταινιών από 

περισσότερους από 480.000 πελάτες της σε 17.770 τίτλους ταινιών. Τα 

δεδοµένα των αξιολογήσεων δίνονται σε 17.770 αρχεία. Πιο συγκεκριµένα, για 

κάθε τίτλο ταινίας υπάρχει ένα αρχείο, στο οποίο περιέχονται οι αξιολογήσεις 

της ταινίας από όσους πελάτες από τους 480.000 την έχουν δει. Αν όλοι οι 

πελάτες είχαν δει όλες τις ταινίες, τότε θα έπρεπε να υπήρχαν πάνω από 8,5 

δισεκατοµµύρια αξιολογήσεις. Αυτό σηµαίνει, ότι αν οι δοσµένες αξιολογήσεις 

µπουν σε έναν πίνακα, τότε αυτός θα έχει πυκνότητα µόλις 1%.     

 Η NetFlix έχει επίσης διαθέσει και δύο σύνολα ζευγαριών ταινία-

πελάτης. Το ένα, το οποίο αποτελείται από 2.817.131 τέτοια ζευγάρια, είναι το 

σύνολο, στο οποίο θα αξιολογηθούν τα νέα συστήµατα. Το Cinematch, 

εκπαιδευµένο αυστηρά µόνο στα παραπάνω δεδοµένα εκπαίδευσης, είχε 

απόδοση 0,9525. Προκειµένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατά των 

συµµετεχόντων στο συγκεκριµένο σύνολο, πρέπει να σταλθούν στην NetFlix. 

H εταιρεία αναλαµβάνει να χωρίσει τυχαία το σύνολο των αποτελεσµάτων σε 

δύο υποσύνολα και να τα συγκρίνει µε τις πραγµατικές τιµές. Ο τυχαίος 

χωρισµός γίνεται για να διασφαλιστεί ο διαγωνισµός.   

 Το δεύτερο σύνολο αποτελείται από 1.400.000 ζευγάρια, για τα οποία 

είναι γνωστή η αξιολόγηση, καθότι περιέχονται στα δεδοµένα εκπαίδευσης. Ο 

σκοπός του συνόλου αυτού είναι καθαρά βοηθητικός, έτσι ώστε να µπορούν 

οι συµµετέχοντες να συγκρίνουν από µόνοι τους την απόδοση του 

συστήµατός τους. Στο σύνολο αυτό η απόδοση του Cinematch είναι 0,9514. 

Τέλος, διατίθεται και ένα αρχείο, στο οποίο δίνονται οι τίτλοι και οι 

χρονολογίες των ταινιών, για όποιον επιθυµεί να χρησιµοποιήσει περισσότερα 

δεδοµένα. Η NetFlix υποστηρίζει, ότι το Cinematch εκπαιδεύτηκε χωρίς τη 

χρήση επιπλέον δεδοµένων. 
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Όλα τα αρχεία των δεδοµένων είναι σε µορφή κειµένου (txt), ενώ όπου 

υπάρχουν περισσότερα από ένα πεδία σε κάθε γραµµή, χωρίζονται µε κόµµα 

(comma delimited). Στα αρχεία των αξιολογήσεων δεν υπάρχουν κενά πεδία, 

σε αντίθεση µε το αρχείο που περιέχει τα στοιχεία των ταινιών, από τα οποία 

λείπουν κάποιες ηµεροµηνίες. 

Τέλος, το αρχείο που αποστέλλεται στην NetFlix  είναι και αυτό ένα 

αρχείο κειµένου, όπου οι προβλέψεις µπορούν να είναι πραγµατικοί αριθµοί, 

αλλά στον υπολογισµό του σφάλµατος λαµβάνεται υπόψη µόνο µέχρι το 

τέταρτο δεκαδικό ψηφίο [15]. 
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4.3 Στατιστικά 
 

Στο σηµείο αυτό παρατίθενται κάποια στατιστικά σχετικά µε τα 

δεδοµένα, που διέθεσε η NetFlix και µπορούν εύκολα να εξαχθούν. Τα 

παρακάτω στατιστικά είναι ικανά να βοηθήσουν να αποφευχθούν λανθασµένα 

συµπεράσµατα ή να γίνει λανθασµένη χρήση των δεδοµένων. Επίσης, 

µπορούν να µας δώσουν µια καλή εικόνα της διασποράς των δεδοµένων. 

 Αρχικά, εύκολα υπολογίζεται ότι κάθε ταινία την έχουν δει κατά µέσο 

όρο περίπου 5.627 πελάτες, ενώ αντίστροφα κάθε πελάτης έχει δει κατά µέσο 

όρο περίπου 208 ταινίες. Τα στοιχεία αυτά ίσως είναι λίγο παραπλανητικά. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι παρόλο που ο µέσος όρος των πελατών που 

έχει δει µια ταινία είναι 5.627, εάν ταξινοµηθούν οι ταινίες ως προς τον αριθµό 

των πελατών που τις έχουν δει, τότε φαίνεται ότι την ενδιάµεση ταινία την 

έχουν δει µόλις 542 πελάτες, ενώ αν γίνει το ίδιο για τους πελάτες, ο 

ενδιάµεσος πελάτης έχει δει 104 ταινίες.  

Αυτό συµβαίνει, διότι υπάρχουν κάποιες ταινίες τις οποίες έχουν δει 

πάρα πολλοί πελάτες και αυτό έχει ως συνέπεια να ανεβαίνει ο µέσος όρος. 

Χαρακτηριστικό είναι, ότι η ταινία µε τις περισσότερες αξιολογήσεις έχει 

βαθµολογηθεί 232,944 φορές, αριθµός πολύ µεγάλος, στον οποίο οφείλεται 

αυτή η µεγάλη διαφορά µεταξύ µέσης και ενδιάµεσης τιµής. 

Κάτι ανάλογο συµβαίνει και στον µέσο όρο του αριθµού των ταινιών, 

που έχουν δει οι πελάτες. Ο πελάτης, ο οποίος έχει αξιολογήσει τις 

περισσότερες ταινίες, έχει βαθµολογήσει 17,653 ταινίες.     

Στους παρακάτω πίνακες (βλέπε Πίνακες 1,2,3,4) φαίνεται µια πιο 

αναλυτική κατανοµή των µεγεθών ταινίες ανά πελάτη και πελάτες ανά ταινίες. 

Η σηµαντικότητα της ανάλυσης των δεδοµένων του διαγωνισµού θα φανεί 

στην επόµενη ενότητα, όπου µε βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής, 

θα επιλεγούν κάποια κριτήρια για την δηµιουργία του συστήµατος σύστασης.  
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Πελάτες ανά Ταινία 

Μέσος όρος : 5627 

Αριθµός Πελατών Αριθµός Ταινιών 

1-1.000 10.645 

1.001-2.000 1.861 

2.001-3.000 1.082 

3.001-4.000 605 

4.001-5.000 430 

5.001-6.000 308 

6.001-7.000 265 

7.001-8.000 185 

8.001-9.000 185 

9.001-10.000 162 

Πίνακας 1 : Πλήθος ταινιών που τις έχει δει συγκεκριµένος αριθµός πελατών, µέχρι 10.000 
πελάτες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 1 : Πλήθος ταινιών που τις έχει δει συγκεκριµένος αριθµός πελατών, µέχρι 10.000 
πελάτες  
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Πελάτες ανά Ταινία 

Μέσος όρος : 5.627 

Αριθµός Πελατών Αριθµός Ταινιών 

1-10.000 15.728 

10.001-20.000 768 

20.001-30.000 403 

30.001-40.000 225 

40.001-50.000 145 

50.001-60.000 102 

60.001-70.000 70 

70.001-80.000 65 

80.001-90.000 60 

90.001-100.000 42 

100.001+ 162 

Σύνολο 17.770 

Πίνακας 2 : Πλήθος ταινιών που τις έχει δει συγκεκριµένος αριθµός πελατών, περισσότεροι 
από 10.000 πελάτες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 2 : Πλήθος ταινιών που τις έχει δει συγκεκριµένος αριθµός πελατών, περισσότεροι 
από 10.000 πελάτες  
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Ταινίες ανά Πελάτη 

Μέσος όρος : 208 

Αριθµός Ταινιών Αριθµός Πελατών 

1-100 245.180 

101-200 84.664 

201-300 46.659 

301-400 29.316 

401-500 20.032 

501-600 14.154 

601-700 10.228 

701-800 7.283 

801-900 5.426 

901-1.000 4.047 

Σύνολο 466.989 

 
Πίνακας 3 : Πλήθος πελατών που έχει δει συγκεκριµένο αριθµό ταινιών, µέχρι 1.000 ταινίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 3 : Πλήθος πελατών που έχει δει συγκεκριµένο αριθµό ταινιών, λιγότερες από 1.000 
ταινίες 
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Ταινίες ανά Πελάτη 

Μέσος όρος : 208 

Αριθµός Ταινιών Αριθµός Πελατών 

1.000-1.100 3.071 

1.101-1.200 2.349 

1.201-1.300 1.654 

1.301-1.400 1.327 

1.401-1.500 1,020 

1.501-1.600 794 

1.601-1.750 817 

1.751-2.000 856 

2.001-2.500 723 

2.501-3.000 258 

3.001-4000 142 

4.001-5000 46 

5.000+ 43 

Πίνακας 4 : Πλήθος πελατών που έχει δει συγκεκριµένο αριθµό ταινιών, περισσότερες από 
1.000 ταινίες   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 4 : Πλήθος πελατών που έχει δει συγκεκριµένο αριθµό ταινιών, περισσότερες από 
1.000 ταινίες 
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Παρατηρώντας πιο προσεκτικά τους παραπάνω πίνακες βγαίνουν τα εξής 

πολύ ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Καταρχήν, περίπου τα δύο τρίτα των 

ταινιών δεν τα έχουν αξιολογήσει παραπάνω από 1.000 πελάτες. Επίσης, το 

82,3% των ταινιών έχουν βαθµολογηθεί λιγότερες φορές από τον µέσο όρο 

των αξιολογήσεων ανά ταινία. Αυτό σηµαίνει, ότι ο µέσος όρος είναι 

πλασµατικός και παραπλανητικός. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι, γιατί 

υπάρχουν κάποιες ταινίες µε υπερβολικά µεγάλο αριθµό αξιολογήσεων, οι 

οποίες ανεβάζουν τον µέσο όρο. Ακόµα, το 88,5% των ταινιών το έχουν 

αξιολογήσει κάτω από 10.000 πελάτες.  

Από την άλλη µεριά, το 68,7% των πελατών έχει αξιολογήσει, λιγότερες 

σε πλήθος από τον µέσο όρο, ταινίες. Ακόµα, το 97,3% των πελατών έχει 

αξιολογήσει λιγότερες από 1000 ταινίες. 

Έχοντας µια καλύτερη εικόνα για την διασπορά των δεδοµένων, µπορούν 

να τεθούν τα κατάλληλα κριτήρια, έτσι ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση 

των δεδοµένων αυτών. 
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5. Υλοποίηση & Εφαρµογή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί να υλοποιηθεί ένα σύστηµα σύστασης. 

Το σύστηµα αυτό θα εκπαιδευτεί αρχικά µε την µέθοδο του κοντινότερου 

γείτονα, και έπειτα µε κάποιες παραλλαγές αυτής της µεθόδου. Τα δεδοµένα 

που θα χρησιµοποιηθούν είναι αυτά της NetFlix, που αναλύθηκαν στην 

προηγούµενη ενότητα. Με τη βοήθεια επίσης του συστήµατος αξιολόγησης 

του διαγωνισµού θα γίνει και η σύγκριση των µεθόδων που θα 

χρησιµοποιηθούν. Πέραν όµως των µεθόδων που θα εφαρµοστούν, θα 

προταθούν και κάποιες βελτιώσεις αυτών. 

Οι µέθοδοι που υλοποιήθηκαν είναι αυτή των κοντινότερων γειτόνων και 

εκείνη των κ-κοντινότερων γειτόνων. Πιο συγκεκριµένα, υλοποιήθηκε ένα 

σύστηµα, όπου χρησιµοποιεί όλους τους πιθανούς γείτονες, καθώς και ένα 

σύστηµα, που χρησιµοποιεί έναν αριθµό κ γειτόνων. Το σύστηµα που 

χρησιµοποιεί έναν αριθµό κ γειτόνων δοκιµάστηκε για 20, 30, 40, 50 και 100 

γείτονες.  

Επίσης, ανεξάρτητα από τη διαφορά στον αριθµό των γειτόνων, που 

λαµβάνονται υπόψη, το σύστηµα των κ-κοντινότερων γειτόνων υλοποιήθηκε 

µε τρεις άλλες παραλλαγές. Αρχικά, χρησιµοποιήθηκε, όπως ακριβώς 

ορίστηκε, η µέθοδος των κ-κοντινότερων γειτόνων στην ενότητα 2. Έπειτα, 

υλοποιήθηκαν δύο παραλλαγές της, οι οποίες διαφοροποιούνται στον τρόπο 

υπολογισµού της απόστασης των πελατών. Για τις παραλλαγές αυτές θα γίνει 

περαιτέρω ανάλυση τους σε επόµενη παράγραφο. 

Ακόµα, θα πρέπει να τονιστεί, ότι για την δίκαιη σύγκριση των 

διαφορετικών µεθόδων, χρησιµοποιήθηκε το ίδιο ακριβώς υποσύνολο 

δεδοµένων από τα αρχικά δεδοµένα. Από την δεύτερη ενότητα είναι γνωστό 

ότι τέτοιου είδους µέθοδοι εκπαίδευσης αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της 

κλιµάκωσης. ∆ηλαδή, το µέγεθος των δεδοµένων εκπαίδευσης µπορεί να γίνει 

υπερβολικά µεγάλο. Έτσι, για τεχνικούς λόγους, όπως µνήµη και 

υπολογιστική ισχύς, δεν χρησιµοποιήθηκαν όλα τα δοσµένα δεδοµένα αλλά 

ένα υποσύνολο αυτών. Για την επιλογή του υποσυνόλου αυτού, σηµαντικό 

ρόλο έπαιξε η ανάλυση δεδοµένων, που έγινε στην προηγούµενη ενότητα.  
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Τα κριτήρια , λοιπόν, που χρησιµοποιήθηκαν για την µείωση του όγκου 

των δεδοµένων εκπαίδευσης είναι δύο. Πρώτον, για τον ενεργό πελάτη, για 

τον οποίο πρόκειται να γίνει η εκτίµηση, επιλέγονται το πολύ 1.000 ταινίες ως 

το ιστορικό των αξιολογήσεων του. Η επιλογή αυτού του ορίου έγινε µε βάση 

το γεγονός, ότι το 97,3% των πελατών έχει αξιολογήσει λιγότερες από 1,000 

ταινίες. Οι ταινίες επιλέγονται σειριακά. 

Το δεύτερο όριο το οποίο επιλέχτηκε για την µείωση του όγκου των 

δεδοµένων, είναι ο αριθµός των πελατών που έχουν αξιολογήσει την ταινία. 

Για την εύρεση των κοντινότερων γειτόνων του ενεργού πελάτη, δεν 

χρησιµοποιείται όλο το σύνολο των πελατών που την έχουν αξιολογήσει, αλλά 

µόνο 2.000 από αυτούς. Όµοια το όριο αυτό επιλέχτηκε, διότι το 70,4% των 

ταινιών το έχουν αξιολογήσει λιγότεροι από 2.000 πελάτες. Η επιλογή των 

πελατών έγινε σειριακά για τους πρώτους 1.000 και δειγµατοληπτικά για τους 

επόµενους. 

    Τέλος, η υλοποίηση των συστηµάτων αυτών έγινε σε γλώσσα 

προγραµµατισµού Java, ενώ τα δεδοµένα αντλούνταν από δύο ειδών αρχεία 

για ταχύτερη προσπέλαση. Για την εύρεση των πελατών που έχουν 

αξιολογήσει µια ταινία, χρησιµοποιήθηκαν τα αρχεία κειµένου που δόθηκαν 

από την NetFlix. Αντίθετα, για την εύκολη εύρεση των αξιολογήσεων του κάθε 

πελάτη, δηµιουργήθηκαν αρχεία τυχαίας προσπέλασης (Random Access 

Files) ταινίες ανά πελάτη [12], [13].   
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5.1 Κοντινότεροι Γείτονες 
 

Στην πρώτη υλοποίηση του συστήµατος σύστασης εφαρµόστηκε η 

µέθοδος των κοντινότερων γειτόνων. Σε αυτήν τη µέθοδο λαµβάνονται υπόψη 

όλοι οι πελάτες, που έχουν αξιολογήσει την ταινία, που επιχειρείται να εξαχθεί 

µια πρόβλεψη, και οι οποίοι έχουν κοινές ταινίες µε τον ενεργό πελάτη. 

Πιο συγκεκριµένα, πρώτα υπολογίζονται όλες οι αποστάσεις (βλέπε 

εξίσωση 1) µεταξύ του ενεργού πελάτη και των πελατών, που έχουν 

αξιολογήσει την ταινία. Έπειτα, υπολογίζεται η νέα αξιολόγηση (βλέπε 

εξίσωση 4) χρησιµοποιώντας ως µέσο στάθµισης το αντίστροφο της 

απόστασης (βλέπε εξίσωση 3). 

Η µέθοδος αυτή θυµίζει πολύ τον τρόπο εξαγωγής του µέσου όρου, 

καθώς λαµβάνονται υπόψη όλες οι αξιολογήσεις, µε τη µόνη διαφορά, ότι 

τώρα οι αξιολογήσεις σταθµίζονται ανάλογα µε την σηµαντικότητα τους. 

Σε αυτό το σηµείο στάλθηκαν τρία αποτελέσµατα. Το πρώτο ήταν ο µέσος 

όρος των αξιολογήσεων και το δεύτερο ήταν τα αποτελέσµατα που εξάχθηκαν 

από την µέθοδο των κοντινότερων γειτόνων. Ο µέσος όρος παρουσιάζει µέσο 

τετραγωνικό σφάλµα 1,0539 ενώ η µέθοδος των κοντινότερων γειτόνων 

0,9810. Είναι φανερό, ότι η στάθµιση ως προς τους κοντινότερους γείτονες 

βελτιώνει κατά πολύ τον µέσο όρο.  

Το τρίτο αποτέλεσµα, που στάλθηκε, ήταν η στρογγυλοποίηση προς τον 

κοντινότερο ακέραιο του αποτελέσµατος των κοντινότερων γειτόνων. Η 

αποστολή αυτή έγινε µε γνώµονα, ότι οι αξιολογήσεις των πελατών είναι 

ακέραιοι αριθµοί. Επίσης, αν οι προβλέψεις που προέκυψαν µε την µέθοδο 

των κοντινότερων γειτόνων θα ακολουθούσαν την κανονική κατανοµή και 

µάλιστα µε µικρή διασπορά, τότε θα υπήρχε βελτίωση. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σφάλµα θα µεγάλωνε. Το αποτέλεσµα, όµως, αυτής της 

αποστολής δεν είχε το επιθυµητό αποτέλεσµα, και το µέσο τετραγωνικό 

σφάλµα του ήταν 1,0233.   
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5.2 Κ-Κοντινότεροι Γείτονες 
 

Στη δεύτερη υλοποίηση του συστήµατος σύστασης χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος των κ- κοντινότερων γειτόνων. Η συγκεκριµένη µέθοδος διαφέρει 

µόνο στον αριθµό των γειτόνων που λαµβάνονται υπόψη. Αντί να 

συµµετέχουν όλοι οι πιθανοί γείτονες, συµµετέχουν µόνο οι κ κοντινότεροι, 

φυσικά και αυτοί σταθµισµένοι. 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε µε κριτήριο τους 30 κοντινότερους 

γείτονες. Το µέσο τετραγωνικό της σφάλµα ήταν 0,9799. Επίσης, εστάλη και η 

στρογγυλοποίηση προς τον κοντινότερο ακέραιο των προβλέψεων, η οποία 

είχε µέσο τετραγωνικό σφάλµα 1,0073. 

Σε αυτό το σηµείο είναι φανερό, ότι όσο το σύνολο των γειτόνων µικραίνει, 

τόσο οι προβλέψεις γίνονται πιο σωστές. Παρόλα αυτά η βελτίωση, που 

επιτυγχάνεται µε τη µείωση των γειτόνων, δεν είναι ικανοποιητική από 

πλευράς ταχύτητας σύγκλισης του λάθους προς το 0.  

Γι’ αυτόν το λόγο, οι επόµενες προσπάθειες δεν δίνουν τόσο βάρος στον 

αριθµό των γειτόνων, αλλά προσπαθούν να αλλάξουν τον τρόπο 

υπολογισµού του βάρους του κάθε γείτονα. 

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί, ότι υπάρχουν ενεργοί πελάτες οι οποίοι, είτε δεν 

έχουν κανέναν από αυτούς, που έχουν αξιολογήσει την ταινία ως γείτονα, είτε 

έχουν λίγους από αυτούς, λιγότερους από το όριο των 30. Για τους πρώτους, 

αναγκαστικά λαµβάνεται ως πρόβλεψη η µέση τιµή των αξιολογήσεων, όσων 

έχουν δει την ταινία. Για τους δεύτερους, εξίσου αναγκαστικά λαµβάνονται 

υπόψη µόνο αυτοί οι λίγοι γείτονες, ακόµα και αν είναι µόνο ένας. 
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5.3 Κ-Κοντινότεροι Γείτονες µε Μέσο Λάθος 
 

Στην τρίτη αυτή προσπάθεια, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των κ- 

κοντινότερων γειτόνων. Η διαφορά της µε την προηγούµενη προσπάθεια 

βρίσκεται στον τρόπο υπολογισµού της απόστασης µεταξύ των πελατών. 

Στις προηγούµενες προσπάθειες, η απόσταση µεταξύ των πελατών 

υπολογίζονταν µε βάση την διαφορετικότητά τους στις τιµές των 

αξιολογήσεων (βλέπε εξίσωση 1). Με τον τρόπο αυτό, εκείνοι που είχαν όσο 

το δυνατό πιο όµοιες αξιολογήσεις, θεωρούνταν κοντινοί γείτονες. 

Στον νέο υπολογισµό της απόστασης προστέθηκε και ένα καινούριο 

κριτήριο, αυτό του µέσου λάθους µεταξύ των αξιολογήσεων. Με την 

προσθήκη αυτή µια νέα οµάδα πελατών, που µέχρι τώρα δεν θεωρούνταν 

κοντινοί, έρχονται πιο κοντά. Αυτή είναι η οµάδα των γειτόνων, που έχουν ένα 

συστηµατικό λάθος/διαφορά στις αξιολογήσεις µε τον ενεργό πελάτη.  

Στη µέθοδο λοιπόν αυτή, υπολογίζεται πρώτα το µέσο σφάλµα των 

αξιολογήσεων µεταξύ των πελατών. Ο τύπος υπολογισµού του µέσου 

σφάλµατος είναι  
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Τέλος, η µέση τιµή του λάθους εισάγεται και στον τύπο της πρόβλεψης. 

Έτσι, η νέα πρόβλεψη υπολογίζεται ως εξής 

 

 

 

(16) 

 

 

 

Όπου Wn είναι το βάρος στάθµισης, το οποίο προκύπτει από την αντιστροφή 

της απόστασης (15),(βλέπε εξίσωσης 3). 

Με µια πρώτη µατιά, δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς το 

πλεονέκτηµα της εισαγωγής του µέσου λάθους των αξιολογήσεων. Παρόλα 

αυτά, η συµβολή του είναι αρκετά αξιόλογη, καθότι µεγαλώνει το σύνολο των 

κοντινότερων γειτόνων. Αυτό συµβαίνει, διότι φέρνει πιο κοντά τους πελάτες, 

που έχουν συστηµατικό λάθος µεταξύ τους. Λέγοντας συστηµατικό λάθος, 

εννοείται µία σταθερή, είτε θετική, είτε αρνητική διαφορά στις αξιολογήσεις 

µεταξύ των πελατών. 

Για παράδειγµα, έστω ότι το σύνολο των δεδοµένων αποτελείται µόνο 

από τρεις πελάτες, εκ των οποίων ο ένας είναι ο ενεργός πελάτης, ενώ οι 

άλλοι δύο έχουν δει την ταινία για την οποία επιχειρείται να γίνει η πρόβλεψη. 

Επίσης, έστω οι αξιολογήσεις παλαιοτέρων ταινιών των τριών αυτών πελατών 

δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πελάτης Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate4 

Ενεργός 3 3 3 3 

C1 2 3 4 3 

C2 5 4 4 5 

Πίνακας 5 : ∆εδοµένα παραδείγµατος  
 

Τότε, οι αποστάσεις µεταξύ του ενεργού πελάτη και των άλλων δυο πελατών, 

µε βάση τον αρχικό τρόπο υπολογισµού (βλέπε εξίσωση 1) και τον 

προτεινόµενο τρόπο, που στηρίζεται στην προσθήκη του µέσου λάθους 

(βλέπε εξίσωση 15), βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πελάτης  

Απόσταση χωρίς 

λάθος  

 

Μέσο λάθος  

Απόσταση µε 

λάθος  

C1 0.5 0 0.5 

C2 2.5 1.2 0.25 

Πίνακας 6 : Υπολογισµός αποστάσεων Πελατών και µε τις δύο µεθόδους   
 

Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα, φαίνεται 

καθαρά, ότι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ένα συστηµατικό λάθος µε τον ενεργό 

πελάτη και βρίσκονται αρκετά µακριά του, έτσι ώστε να επηρεάσουν την 

πρόβλεψη, τώρα αποκτούν πιο σηµαντικό ρόλο.  

Η προσέγγιση, προς τον ενεργό πελάτη, των πελατών µε το συστηµατικό 

λάθος δεν άλλαξε µόνο την σύσταση του συνόλου των κοντινότερων 

γειτόνων, αλλά µεγάλωσε και το πλήθος των καλών-κοντινών γειτόνων. Η 

αύξηση του πλήθους των κοντινών γειτόνων ευνοεί τις προβλέψεις των 

ενεργών πελατών, που έχουν λίγους κοντινούς γείτονες. 

Τα αποτελέσµατα της µεθόδου αυτής στα δεδοµένα της NetFlix ήταν 

αισθητά βελτιωµένα. Από την πρώτη κιόλας υποβολή των αποτελεσµάτων 

φάνηκε, ότι η µέθοδος αυτή πλεονεκτεί σε σχέση µε την προηγούµενη. Έτσι, 

θέτοντας ως όριο τους 30 καλύτερους γείτονες, το µέσο τετραγωνικό σφάλµα 

ήταν 0,9747.  

Βλέποντας αυτή τη σηµαντική βελτίωση στάλθηκαν ακόµα εννιά 

αποτελέσµατα, τα οποία διέφεραν µόνο στον αριθµό των κοντινότερων 

γειτόνων. Τα αποτελέσµατα για 20, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 

κοντινότερους γείτονες έχουν µέσο τετραγωνικό σφάλµα αντίστοιχα 0,9754, 

0,9736,  0,9673,  0,9630,  0,9617,  0,9606 , 0,9600 , 0,9602 , 0,9606.       
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5.4 Κ-Κοντινότεροι Γείτονες µε Ποσοστό Λάθους 
 

Στην τέταρτη και τελευταία προσπάθεια, υλοποιήθηκε µια µέθοδος 

παρόµοια µε την προηγούµενη, η οποία χρησιµοποιεί το µέσο σφάλµα. Η 

διαφορά αυτής της µεθόδου είναι, ότι το µέσο σφάλµα δεν υπολογίζεται ως ο 

µέσος όρος των διαφορών µεταξύ των αξιολογήσεων, αλλά ως ένα ποσοστό 

αύξησης ή µείωσης της τιµής της αξιολόγησης σε σχέση µε την µεγαλύτερη ή 

τη µικρότερη τιµή. 

Για παράδειγµα, αν ο ενεργός πελάτης έχει βαθµολογήσει µια ταινία µε 3 

και ένας άλλος έχει βαθµολογήσει την ίδια ταινία µε 4, τότε το ποσοστό 

αύξησης είναι +50%. Έτσι, αν στην ταινία, για την οποία πρέπει να γίνει η 

πρόβλεψη, ο πελάτης έχει βάλει 3, τότε για τον ενεργό πελάτη η 

προβλεπόµενη τιµή θα είναι κατά 50% τις απόστασης του 3 από το 1 

µικρότερη, δηλαδή 2. 

Έτσι, το ποσοστό λάθους, το οποίο θα πάρει τη θέση του µέσου λάθους, 

υπολογίζεται ως εξής: 

• Εάν η τιµή της αξιολόγησης του ενεργού πελάτη είναι µικρότερη από την 

τιµή του γείτονά του στην ταινία i τότε το ποσοστό λάθους είναι  

 

(17) 

 

 

• Εάν η τιµή της αξιολόγησης του ενεργού πελάτη είναι µεγαλύτερη από την 

τιµή του γείτονά του στην ταινία i τότε το ποσοστό λάθους είναι  

 

(18) 

 

 

Το συνολικό ποσοστό λάθους µεταξύ των δύο πελατών είναι η µέση τιµή 

αυτών των ποσοστών 

 

(19) 
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Ο τύπος της απόστασης µεταξύ των πελατών, χρησιµοποιώντας και το 

ποσοστό λάθους, γράφεται ως εξής: 

 

 

 

(20) 

 

Όπου οι αξιολογήσεις rjk του πελάτη Xj  έχουν υπολογιστεί ως εξής  

• Εάν το ποσοστό είναι θετικό, δηλαδή ο γείτονας βάζει µεγαλύτερες τιµές 

από τον ενεργό πελάτη, τότε θα πρέπει να αφαιρεθεί αυτό το ποσοστό 

από τις τιµές του γείτονα  

 

(21) 

 

• Εάν το ποσοστό είναι αρνητικό, δηλαδή ο γείτονας βάζει µικρότερες τιµές 

από τον ενεργό πελάτη τότε, θα πρέπει να προστεθεί αυτό το ποσοστό 

στις τιµές του γείτονα  

 

(22) 

 

Έχοντας υπολογίσει και τις αποστάσεις, µένει µόνο να γίνει η πρόβλεψη 

µε βάση τον παρακάτω τύπο 

 

 

(23) 

 

 

 

Όπου οι αξιολογήσεις rnt των κοντινότερων γειτόνων υπολογίζονται µε 

τον ίδιο τρόπο, όπως και προηγουµένως από τις εξισώσεις (21), (22). Τέλος, 

τα βάρη υπολογίζονται από τον τύπο (3).      
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Βλέποντας τα αποτελέσµατα της προηγούµενης µεθόδου, η οποία 

χρησιµοποιούσε τον µέσο όρο λάθους, όσο µεγαλώνει το πλήθος των 

κοντινότερων γειτόνων βελτιώνεται και το αποτέλεσµα. Έτσι, σε αυτήν τη 

µέθοδο χρησιµοποιήθηκαν εξαρχής οι 100 κοντινότεροι γείτονες. Το µέσο 

τετραγωνικό σφάλµα αυτής της υλοποίησης δεν ήταν το αναµενόµενο. Το 

σφάλµα ήταν αρκετά µεγάλο, οπότε η µέθοδος µε την µορφή που 

περιγράφεται παραπάνω δεν προτείνεται. Παρόλα αυτά αναφέρεται, διότι 

είναι µία αξιοσηµείωτη µέθοδος, η οποία µπορεί να δώσει τροφή για την 

εύρεση κάποιας παρόµοιας µε καλύτερα αποτελέσµατα.  
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5.5 Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα 
 

Παρακάτω φαίνονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα όλων των µεθόδων 

που υλοποιήθηκαν.  

 
Μέθοδος  RMSE 

Μέσος όρος  1,0539 

Κοντινότεροι Γείτονες  0,9810 

Κοντινότεροι Γείτονες(Ακέραιες τιµές) 1,0233 

30 Κοντινότεροι Γείτονες 0.9799 

30 Κοντινότεροι Γείτονες(Ακέραιες τιµές) 1,0073 

20 Κοντινότεροι Γείτονες µε µέσο λάθος  0,9754 

30 Κοντινότεροι Γείτονες µε µέσο λάθος 0,9747 

40 Κοντινότεροι Γείτονες µε µέσο λάθος 0,9736 

50 Κοντινότεροι Γείτονες µε µέσο λάθος 0,9673 

80 Κοντινότεροι Γείτονες µε µέσο λάθος 0,9630 

100 Κοντινότεροι Γείτονες µε µέσο λάθος 0,9617 

150 Κοντινότεροι Γείτονες µε µέσο λάθος 0,9606 

200 Κοντινότεροι Γείτονες µε µέσο λάθος 0,9600 

Πίνακας 7 : Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 5 : Συγκεντρωτικά Αποτελέσµατα 
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5.6 Προτεινόµενες Βελτιώσεις   
 

Στην προηγούµενη ενότητα αναλύθηκαν τέσσερις µεθόδους για τον 

υπολογισµό των προβλέψεων. Και οι τέσσερις µέθοδοι αντιµετώπισαν 

διάφορα προβλήµατα κατά τον υπολογισµό των προβλέψεων αυτών. Στην 

ενότητα αυτή προτείνονται κάποιες βελτιώσεις των µεθόδων, που 

υλοποιήθηκαν µε σκοπό την υπερπήδηση αυτών των προβληµάτων.  

Η πρώτη βελτίωση, η οποία προτείνεται, έχει να κάνει µε το πρόβληµα 

της µη ύπαρξης γειτόνων. Είναι πολύ πιθανό µε τις παραπάνω µεθόδους να 

µην βρεθεί κάποιος γείτονας, είτε κοντινός, είτε µακρινός, µε βάση τον οποίο 

να γίνει η πρόβλεψη. Σε αυτήν την περίπτωση οι παραπάνω µέθοδοι απλά 

τοποθετούσαν ως απάντηση τον µέσο όρο των βαθµολογιών της 

συγκεκριµένης ταινίας. Η πρόβλεψη, όµως, αυτή είναι πολλή γενική και δεν 

εξατοµικεύεται καθόλου στον εκάστοτε πελάτη. 

Η δεύτερη βελτίωση, που προτείνεται, έχει να κάνει µε το πρόβληµα της 

αραιότητας. Ο πίνακας ταινίες – πελάτες είναι γεµάτος µόλις κατά 1%. Αυτό 

σηµαίνει, ότι δύσκολα βρίσκονται πολλοί πελάτες, οι οποίοι να έχουν δει 

µεταξύ τους πολλές ταινίες. 
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5.6.1 Αναζήτηση σε Μεγαλύτερο Βάθος 

Στις προηγούµενες ενότητες έγινε λεπτοµερής περιγραφή των µεθόδων 

που χρησιµοποιήθηκαν. Από τα αποτελέσµατά τους στα δεδοµένα του 

διαγωνισµού της NetFlix φαίνεται, ότι οι παραλλαγές στον τρόπο 

υπολογισµού των  αποστάσεων, όπως επίσης και το πλήθος των 

κοντινότερων γειτόνων, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο. 

Παρόλα αυτά, ένας σηµαντικός παράγοντας, ο οποίος δεν λαµβάνεται 

υπόψη στις µεθόδους αυτές, είναι η έλλειψη γειτόνων ή η ύπαρξη λίγων και 

πιθανώς όχι και τόσο κοντινών. Για το συγκεκριµένο πρόβληµα προτείνεται 

µία λύση, η οποία µπορεί να το ξεπεράσει και δεν είναι άλλη, από το να 

ανευρεθούν γείτονες ψάχνοντας σε µεγαλύτερο βάθος.  

Λέγοντας µεγαλύτερο βάθος εννοείται η εύρεση γειτόνων µέσω άλλων 

γειτόνων. Μέχρι τώρα, οι γείτονες που λάµβαναν µέρος στην πρόβλεψη ήταν 

πελάτες, οι οποίοι είχαν δει την ταινία, για την οποία επιχειρείται η πρόβλεψη 

και ήταν άµεσα συνδεδεµένοι µε τον ενεργό πελάτη, έχοντας δει κάποιες 

κοινές ταινίες µε αυτόν (βλέπε σχήµα 4). Η έρευνα δηλαδή γινόταν µόνο σε 

βάθος 0. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4 : Σύνδεση πελατών σε βάθος 0. 
 

Τώρα, ψάχνοντας σε µεγαλύτερο βάθος µπορεί ο ενεργός πελάτης να 

γειτνιάζει µε έναν πελάτη, ο οποίος έχει αξιολογήσει την ταινία αλλά δεν έχει 

αξιολογήσει κοινές ταινίες µε τον ίδιο. Αρκεί ο συγκεκριµένος πελάτης να έχει 

κοινές ταινίες µε έναν άλλο πελάτη, µε τον οποίο έχει κοινές ταινίες και ο 

ενεργός πελάτης (βλέπε σχήµα 5). Αυτό το είδος εύρεσης γίνεται σε βάθος 1.  
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Σχήµα 5 : Σύνδεση πελατών σε βάθος 1 
 

Αντίστοιχα, µπορεί να επεκταθεί η εύρεση γειτόνων και σε µεγαλύτερο 

βάθος από βάθος 1. Η εύρεση, όµως, σε µεγαλύτερο βάθος δεν διαφέρει σε 

τίποτα από το βάθος 1. Οι πελάτες, οι οποίοι έχουν κοινές ταινίες µεταξύ τους, 

σχηµατίζουν αλυσίδες (βλέπε σχήµα 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6 : Σύνδεση πελατών σε βάθος µεγαλύτερο από 1. 
 

Αυξάνοντας το βάθος στην έρευνα γειτόνων πρέπει να αλλάξει τελείως ο 

τρόπος υπολογισµού της απόστασης, όπως επίσης και του λάθους, αν 

χρησιµοποιηθεί µια µέθοδος, η οποία λαµβάνει υπόψη το µέσο ή το ποσοστό 

λάθους. 
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Για τον υπολογισµό της απόστασης σε µεγαλύτερο βάθος  µεταξύ του 

ενεργού πελάτη και ενός πελάτη µέσω άλλων θα χρησιµοποιηθούν οι τύποι, 

οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην φυσική για τον υπολογισµό της ολικής 

αντίστασης σε ένα κύκλωµα, που περιέχει αντιστάσεις συνδεδεµένες 

παράλληλα και σε σειρά. Αρκεί λοιπόν, να προστεθούν οι αποστάσεις των 

πελατών, που βρίσκονται σε σειρά, και έπειτα να υπολογιστεί η τελική 

απόσταση προσθέτοντας τις σε σειρά αποστάσεις µε τον τύπο υπολογισµού 

της ολικής αντίστασης αντιστάσεων συνδεδεµένες παράλληλα. 

Έτσι, για τον υπολογισµό της απόστασης σε σειρά δύο πελατών σε 

βάθος 1 χρησιµοποιείται ο τύπος  

 

 (24) 

 

 Ο παραπάνω τύπος δεν είναι τίποτα παραπάνω από το άθροισµα των 

διασπορών των αξιολογήσεων τους ανά δύο (βλέπε εξίσωση 25). 

 

(25) 

 

Επειδή όµως οι µεταβλητές είναι ανεξάρτητες, ο τύπος (25) γράφεται 

 

(26) 

 

Παρατηρώντας τις εξισώσεις (24) και (26) φαίνεται καθαρά, ότι πρόκειται 

για τις ίδιες. Όµοια λοιπόν, η εξίσωση υπολογισµού της απόστασης σε σειρά 

σε βάθος µεγαλύτερο από 1 είναι  

 

(27) 

 

Έχοντας υπολογίσει τις αποστάσεις σε σειρά, δεν µένει παρά να 

προστεθούν, για να υπολογιστεί η ολική απόσταση. Έτσι, ο τύπος 

υπολογισµού της ολικής απόστασης σε βάθος 1 από τις αποστάσεις σε σειρά,  
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οι οποίες είναι ουσιαστικά παράλληλες µεταξύ τους, είναι  

 

(28)  

 

 

Και αντίστοιχα για βάθος µεγαλύτερο του 1 είναι  

 

(29) 

 

 

Στην περίπτωση που η µέθοδος, που χρησιµοποιείται περιέχει και τον 

υπολογισµό του µέσου λάθους, θα πρέπει να υπολογιστεί και το µέσο λάθος 

µεταξύ των πελατών και σε σειρά και παράλληλα, όπως έγινε παραπάνω και 

για την απόσταση. 

Ο υπολογισµός του µέσου λάθους των πελατών σε σειρά είναι αρκετά 

απλός. ∆εν είναι τίποτε άλλο από το άθροισµα των λαθών. Έτσι, για βάθος 1 

ο τύπος είναι  

   

(30) 

 

Και αντίστοιχα το παράλληλο µέσο λάθος για βάθος 1 υπολογίζεται ως εξής 

  

 

 

(31) 

 

Οι τύποι υπολογισµού του σειριακού και του παράλληλου µέσου λάθους 

για βάθος µεγαλύτερου του 1 είναι αντίστοιχα 
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(33) 

 

 

Τέλος, για να υπολογιστεί η καινούρια πρόβλεψη, δεν µένει παρά να 

εισαχθούν στον τύπο (16) οι τιµές, που υπολογίστηκαν από τους παραπάνω 

τύπους.  

Αυτό που πρέπει να προσεχθεί στη µέθοδο αυτή, είναι το µέγεθος των 

γειτόνων και των ταινιών, που επιλέγεται να εξεταστεί. Στις προηγούµενες 

µεθόδους επιλέχθηκε ως όριο οι 2.000 γείτονες και οι 1.000 ταινίες. Αν 

χρησιµοποιηθούν τα ίδια όρια και σε βάθος 1, τότε στην χειρότερη περίπτωση 

αν ο πελάτης έχει δει 200 ταινίες, όσες είναι και ο µέσος όρος, τις οποίες 

έχουν δει 2.000 διαφορετικοί πελάτες την κάθε µια, τότε ο πελάτης αυτός 

γειτνιάζει µε άλλους 400.000 πελάτες. Ανάλογα και οι πελάτες αυτοί, ο 

καθένας από αυτούς µε τη σειρά του γειτνιάζει µε άλλους τόσους. 

Όπως φαίνεται, ενώ στις προηγούµενες µεθόδους εξετάζονταν µόνο 

400.000 γειτνιάσεις, µεταβαίνοντας σε βάθος 1 οι γειτνιάσεις φτάνουν τον 

αριθµό των 160.000.000.000. Έτσι, κατά τη µετάβαση σε µεγαλύτερο βάθος η 

επιλογή των ορίων πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή.       
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5.6.2 Βελτίωση των ∆εδοµένων 
 

Για την δηµιουργία ενός έγκυρου συστήµατος σύστασης απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι να υπάρχει ένα καλό σύνολο δεδοµένων. Επειδή τις 

περισσότερες φορές το σύνολο αυτό είναι είτε πολύ µικρό, είτε πολύ αραιό, 

τότε µια απλή συνεργατική διήθηση δεν είναι αρκετή. 

 Προκειµένου να βελτιωθεί η πρόβλεψη, θα πρέπει µε κάποιον τρόπο να 

µεγαλώσει το σύνολο των δεδοµένων ή να βρεθούν κάποια άλλα 

χαρακτηριστικά για τα υπάρχοντα δεδοµένα, τα οποία θα παρέχουν 

περισσότερες πληροφορίες για εκείνα. Τα καινούρια αυτά χαρακτηριστικά 

µπορούν να αποτελέσουν τα δεδοµένα για φιλτράρισµα µε βάση το 

περιεχόµενο.  

Στην περίπτωση του διαγωνισµού της NetFlix, µε την βοήθεια ενός web 

crawler είναι εύκολο να βρεθούν πληροφορίες για το περιεχόµενο της κάθε 

ταινίας, για παράδειγµα από την ιστοσελίδα της Ιmdb (www.imdb.com). Έτσι, 

γνωρίζοντας κάποια επιπλέον στοιχεία για κάθε ταινία, ο πίνακας 

βαθµολογιών πελάτες-ταινίες µπορεί να γεµίσει. Τώρα τα δεδοµένα δεν είναι 

πλέον αραιά, οπότε και η συνεργατική διήθηση µπορεί να γίνει καλύτερη.  
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5.7 Συµπεράσµατα 
 

Συνοψίζοντας την ενότητα της υλοποίησης και εφαρµογής των µεθόδων 

µάθησης µε βάση τα στιγµιότυπα, πρέπει να τονιστεί, ότι επιβεβαιώθηκαν τα 

προτερήµατα και τα ελαττώµατα των µεθόδων αυτών, που αναφέρθηκαν στην 

ενότητα 2. 

Όλες οι υλοποιήσεις είχαν το πλεονέκτηµα, ότι αν και τα δεδοµένα είναι 

λίγα και θορυβώδη, τα αποτελέσµατα είναι αρκετά ικανοποιητικά. Ειδικά αν 

αναλογιστεί κανείς, ότι δεν χρησιµοποιήθηκαν περαιτέρω δεδοµένα για 

φιλτράρισµα µε βάση το περιεχόµενο. Ιδιαίτερα η µέθοδος, η οποία 

προτάθηκε και χρησιµοποιούσε το µέσο λάθος, αποδείχτηκε  καλύτερη από 

την µέθοδο των κ- κοντινότερων γειτόνων, η οποία είναι η πλέον γνωστή και 

συνήθης σε τέτοια συστήµατα. 

Από την άλλη µεριά, το µεγάλο υπολογιστικό κόστος των συγκεκριµένων 

µεθόδων έγινε αισθητό, καθότι για την πλήρη πρόβλεψη όλου του συνόλου 

ελέγχου (2.817.131 εγγραφές) σε βάθος 0, χρειάστηκαν 5 µέρες, σε έναν 

οχτα-πύρινο υπολογιστή Xeon 3GHz µε δύο SCSI σκληρούς δίσκους και 

τρέχοντας σε πολλαπλά νήµατα (threads).  

Όσον αφορά στην εύρεση γειτόνων σε µεγαλύτερα βάθη, τότε το 

υπολογιστικό κόστος υπό τις υπάρχουσες επιλογές κριτηρίων µεγαλώνει 

δραµατικά. Για την πραγµατοποίηση έρευνας γειτόνων σε µεγαλύτερο βάθος, 

θα πρέπει να οριστούν αυστηρότερα κριτήρια, έτσι ώστε να µην αυξάνει 

απαγορευτικά το µέγεθος της απαιτούµενης µνήµης και του υπολογιστικού 

χρόνου.    
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6. Επίλογος 
 

Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε µε µεθόδους µηχανικής µάθησης και 

ειδικότερα µε τις µεθόδους µάθησης µε βάση τα στιγµιότυπα. Η µηχανική 

µάθηση και οι µέθοδοί της είναι ένας πολύ διαδεδοµένος κλάδος της τεχνητής 

νοηµοσύνης µε πάρα πολλές εφαρµογές στα σύγχρονα υπολογιστικά 

συστήµατα, όπως τα συστήµατα διήθησης.    

 Αφού αναλύθηκαν οι ήδη υπάρχουσες µέθοδοι, προτάθηκαν ακόµα δύο, 

οι οποίες είναι παραλλαγές της µεθόδου των κ- κοντινότερων γειτόνων. Οι 

µέθοδοι αυτοί εξετάστηκαν µε απώτερο σκοπό την δηµιουργία ενός 

συστήµατος διήθησης. Το σύστηµα αυτό στηρίχθηκε στα δεδοµένα του 

διαγωνισµού της Netflix, έτσι ώστε να υπάρχει κάποιο µέτρο σύγκρισης 

µεταξύ των µεθόδων.   

Το αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής είναι η βελτίωση της πλέον 

διαδεδοµένης µεθόδου µηχανικής µάθησης,  των κ- κοντινότερων γειτόνων. Η 

παραλλαγή αυτή, η οποία προτάθηκε και βελτιώνει την µέθοδο των κ- 

κοντινότερων γειτόνων, χρησιµοποιεί και το µέσο λάθος των αξιολογήσεων 

µεταξύ δύο πελατών. 

Το πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης παραλλαγής είναι, ότι βελτιώνει την 

αρχική µέθοδο χωρίς µεγάλο υπολογιστικό κόστος. Το πλεονέκτηµα αυτό 

γίνεται καλύτερα αντιληπτό, αν αναλογιστεί κανείς, ότι οι µέθοδοι µάθησης µε 

βάση τα παραδείγµατα είναι από µόνες τους πολύ απαιτητικές σε 

υπολογιστική ισχύ, και οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές µεγαλώνει δραµατικά το 

υπολογιστικό κόστος. 

Παρόλο που η βελτίωση στη µέθοδο των κ- κοντινότερων γειτόνων είναι 

µεγάλη, είναι προφανές, ότι χρειάζονται κάποιες επιπλέον προσθήκες για τη 

δηµιουργία ενός, όσο το δυνατόν, καλύτερου συστήµατος διήθησης. Οι 

προσθήκες αυτές είναι είτε υλικές, δηλαδή χρειάζεται να σπαταληθούν 

περισσότεροι υπολογιστικοί πόροι, έτσι ώστε να εκµεταλλευτούν στο έπακρο 

οι δυνατότητες της µεθόδου αυτής, είτε αλγοριθµικές, δηλαδή πρέπει να 

συνδυαστούν και άλλες µέθοδοι, οι οποίες χρειάζονται λιγότερη υπολογιστική 

ισχύ, αλλά βελτιώνουν το αποτέλεσµα, όπως το φιλτράρισµα µε βάση το 

περιεχόµενο.     
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Πολλά τέτοια υβριδικά συστήµατα, τα οποία χρησιµοποιούν δύο ή 

περισσότερες µεθόδους έχουν προταθεί. Τα αποτελέσµατά τους είναι αρκετά 

βελτιωµένα σε σχέση µε ένα σύστηµα, το οποίο χρησιµοποιεί µία µόνο 

µέθοδο. Το ερώτηµα είναι κατά πόσο η βελτίωση καλύπτει το υπολογιστικό 

κόστος, διότι τα περισσότερα συστήµατα διήθησης, που χρησιµοποιούνται 

σήµερα κυρίως στο διαδίκτυο, επιβάλλεται να είναι γρήγορα, αφού δέχονται 

χιλιάδες ερωτήµατα.  
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Παράρτηµα 
 

Με την παρούσα διπλωµατική εργασία επισυνάπτεται και ένας δίσκος 

DVD, ο οποίος περιέχει τα δεδοµένα του διαγωνισµού της NetFlix, όπως τα 

παρέχει η ίδια η εταιρεία καθώς επίσης και κάποια αρχεία δεδοµένων, τα 

οποία στην πραγµατικότητα είναι τα ίδια δεδοµένα επεξεργασµένα για τις 

ανάγκες του διαγωνισµού. Επίσης, περιλαµβάνει  τον κώδικα που 

χρησιµοποιήθηκε, αλλά και τα αποτελέσµατα που προήλθαν από αυτόν. 

Τέλος, περιέχει την διπλωµατική εργασία και την παρουσίασή της σε 

ηλεκτρονική µορφή. 


