ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εργ. Συστηµάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδοµένων

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (RECOMMENDER SYSTEM)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, giann@dblab.ece.ntua.gr, Θανάσης Βεργούλης,
vergoulis@dblab.ece.ntua.g, Παναγιώτης Μπούρος, pbour@dblab.ece.ntua.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός πλήρως
παραµετροποιήσιµου και προσαρµόσιµου συστήµατος προτάσεων το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα
δηµιουργίας/τροποποίησης/διαγραφής των χαρακτηριστικών των προτεινοµένων αντικειµένων καθώς
και προσαρµογή των αλγορίθµων παραγωγής προτάσεων, ανάλογα µε το είδος των αντικειµένων.
ΑΤΟΜΑ: 1-2
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Java, PHP, Javascript, MySQL.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα συστήµατα προτάσεων (Recommender Systems) χρησιµοποιούνται
για να προβλέπουν ποια προϊόντα/υπηρεσίες/πληροφορίες ενδιαφέρουν τους χρήστες ενός
πρωτεύοντος συστήµατος και να τους τα προτείνουν.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα συστηµάτων προτάσεων αποτελούν οι ιστοσελίδες του Amazon
(http://www.amazon.com/) και του imdb (http://www.imdb.com/). Η πρώτη είναι µία ιστοσελίδα για
πώληση αγαθών, ενώ η δεύτερη µία δικτυακή βάση ταινιών. Στο µεν Amazon, όταν ο χρήστης
επιλέγει ένα συγκεκριµένο προϊόν, κάτω από αυτά εµφανίζονται πεδία µε προτάσεις της µορφής:
• Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης...
• Πελάτες που είδαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης...
• Προϊόντα σχετικά µε αυτό το προϊόν…
• Σχετικά προϊόντα από άλλες ιστοσελίδες…
Στο imdb, όταν ο χρήστης κοιτάει πληροφορίες για µία ταινία, µπορεί να δει προτάσεις της µορφής:
• Αν σας άρεσε αυτή η ταινία, η βάση µας σας προτείνει…
Η αποτελεσµατικότητα ενός συστήµατος προτάσεων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:
• Τρόπος αξιολόγησης αντικειµένων από τους χρήστες. Η αξιολόγηση ενός αντικειµένου
µπορεί να γίνεται µε άµεσο τρόπο, δηλαδή να ζητείται από το χρήστη να το αξιολογήσει σε
µία κλίµακα (π.χ. από 1-10), ή έµµεσα, θεωρώντας ότι ο χρήστης ενδιαφέρεται για ένα
αντικείµενο αν επέλεξε να το δει. Ο πρώτος τρόπος δίνει πιο αξιόπιστες κρίσεις για τα
αντικείµενα σε σχέση µε τον δεύτερο, αλλά απαιτεί περισσότερο κόπο, κάτι που αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα για το χρήστη.
• Χαρακτηριστικά των αντικειµένων. Ανάλογα µε τις εφαρµογές στις οποίες χρησιµοποιείται
ένα σύστηµα προτάσεων, ενδέχεται να υπάρχουν διαφόρων ειδών χαρακτηριστικά που
περιγράφουν τα αντικείµενα και χρησιµεύουν στην εξαγωγή των προτάσεων. Για
παράδειγµα, όταν τα αντικείµενα µας είναι ταινίες, τα χαρακτηριστικά µπορεί να είναι οι
ηθοποιοί, ο σκηνοθέτης, το είδος της ταινίας, ο προϋπολογισµός της κ.α. Αντίστοιχα, όταν τα
αντικείµενα είναι κινητά τηλέφωνα, τα χαρακτηριστικά τους είναι η οθόνη, η κάµερα, η
µπαταρία κ.α.
• Οι αλγόριθµοι προτάσεων οι οποίοι κατηγοριοποιούνται συνοπτικά ως εξής:
o Οµοιότητα των προς πρόταση αντικειµένων µε παλαιότερα αντικείµενα για τα οποία
έχει ενδιαφερθεί ή αξιολογήσει ο χρήστης (content-based recommender systems)
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Οµοιότητα των ενδιαφερόντων ή αξιολογήσεων µεταξύ µίας οµάδας χρηστών
(collaborative filtering recommender systems)
Ιστορικό αναζητήσεων/αξιολογήσεων του χρήστη (personalized recommender
systems)
Συνδυασµός των παραπάνω µεθόδων (hybrid recommender systems)

Σκοπός της διπλωµατικής είναι η σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήµατος προτάσεων το οποίο θα
δίνει στο διαχειριστή του τη δυνατότητα προσαρµογής των παραπάνω παραγόντων, έτσι ώστε να
καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις προτεινόµενων αντικειµένων. Συγκεκριµένα,
θα προσφέρει διαφορετικούς τρόπους αξιολόγησης των αντικειµένων, µε επιπλέον δυνατότητα
σταθµισµένου συνδυασµού των τρόπων αξιολόγησης. Επίσης, θα δίνει τη δυνατότητα κατασκευής
διαφόρων ειδών χαρακτηριστικών για περιγραφή των αντικειµένων (αριθµητικές τιµές,
συµβολοσειρές από ένα προκαθορισµένο πεδίο τιµών, ελεύθερο κείµενο κ.α.) και ρύθµισης της
βαρύτητας κάθε χαρακτηριστικού στη διαδικασία παραγωγής προτάσεων. Τέλος, θα δίνει τη
δυνατότητα επιλογής του αλγορίθµου (ή σταθµισµένου συνδυασµού αλγορίθµων) παραγωγής
προτάσεων, ανάλογα µε τη φύση της εκάστοτε εφαρµογής.
Στα πλαίσια της διπλωµατικής, θα πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
• Μελέτη της βιβλιογραφίας και εντοπισµός των πιο επίκαιρων προσεγγίσεων και αλγορίθµων
για συστήµατα προτάσεων.
• Αναζήτηση ανοιχτού κώδικα υλοποιήσεων συστηµάτων προτάσεων στις οποίες θα βασιστεί η
υλοποίηση των αλγορίθµων προτάσεων της εργασίας.
• Υλοποίηση τους συστήµατος παραµετροποιηµένης εισαγωγής τρόπου αξιολόγησης,
παραµετροποιηµένης κατασκευής χαρακτηριστικών αντικειµένων και παραµετροποιηµένης
επιλογής αλγορίθµων προτάσεων.
• Πειραµατική αξιολόγηση του συστήµατος σε µία ή περισσότερες πραγµατικές εφαρµογές.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
http://www.readwriteweb.com/archives/recommender_systems.php
http://www.deitel.com/ResourceCenters/Web20/RecommenderSystems/tabid/1229/Default.aspx

