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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ θπξία Καηεξίλα Κακπάζε πνπ κε 
απηφ ην ζέκα πνπ κνπ πξφηεηλε, κνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα κάζσ πνιιά πξάγκαηα γηα ηελ 
εμαηνκίθεπζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλα ζπζηήκαηα. Δίλαη έλαο ρψξνο πνπ δελ γλψξηδα θαη 
πνπ ελ ηέιεη κνπ θάλεθε πνιχ ελδηαθέξσλ θαη δειεαζηηθφο γηα λα αζρνιεζψ μαλά ζην κέιινλ. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ δηδάζθνληα θχξην Δπζχκε Αιέπε γηα ηελ θαζνδήγεζε 
πνπ κνπ πξνζέθεξε ζηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο.  

Σέινο έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ζηνπο θίινπο κνπ πνπ κνπ 
ζπκπαξαζηάζεθαλ φιν απηφ ηνλ θαηξφ.  
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Περίληψη 

Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηεχεηαη ηε δεκηνπξγία κηαο κε δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο κε ην φλνκα 
Σαηληφξακα πνπ δηαηεξεί ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ θαη θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη λα ζπζηήλεη 
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο (recommender system). Ζ ζχζηαζε 
ησλ ηαηληψλ γίλεηαη βάζεη ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε πνπ απεηθνλίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ 
αξρηθνπνίεζε ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε βαζίδεηαη ζε ζηεξεφηππα πνπ εκείο νξίζακε. Δλ ζπλερεία 
φηαλ ην πξνθίι ζα αιιάδεη, ζα εκπινπηίδεηαη κε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 
πξνζσπηθφηεηα ηνπ ρξήζηε θαη άξα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Ζ αιιαγή ζην πξνθίι ζηεξίδεηαη ζε 
ξεηέο αμηνινγήζεηο πνπ θάλεη ν ρξήζηεο. Ζ ππφινηπε αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην ζχζηεκα δελ 
ιακβάλεηαη ππφςε.  Όζν πην ζπρλά ζα αιιάδεη ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, ηφζν πην αθξηβείο 
ζπζηάζεηο ζα ιακβάλεη. Παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα αλάζεζεο ζηεξενηχπσλ θαη ζχζηαζεο 
ηαηληψλ ζε ρξήζηεο.  

Δπίζεο, ζηελ εξγαζία απηή πεξηιακβάλνπκε κηα γεληθή αλαθνξά γηα ηα ζπζηήκαηα 
ζχζηαζεο θαη ηηο κεζφδνπο εμαηνκίθεπζεο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ.  Αλαθεξφκαζηε ζηα 
ζηεξεφηππα θαη ζηε κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ.  
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Abstract  

This project is dealing with a desktop application development, called Teniorama which keeps 
user accounts. The main goal of this application is to recommend movies to the users who have 
accounts (recommender system). Movie recommendations are based on user profile which 
reflects his attitude. User profile initialization is based on stereotypes that we have defined. 
Then when user profile changes, system acquires more information about user personality, so 
and his preferences. User profile changes are based only on direct movie ratings. Other 
interaction with the system is not taking into account. As more often it changes, as more 
accurate recommendations the user receives. We present a lot of example of stereotype 
assignments and movie recommendations to the users. 

Moreover, this project includes a general description about recommender systems and 
personalization techniques that often use. We are also referring to stereotypes and user 
modelling.  
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1 Εισαγωγή 

Σν κεγάιν πιήζνο πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζε πνιιέο ςεθηαθέο πιαηθφξκεο ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηθηινκνξθία ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, νδήγεζε ζηελ 
αλάπηπμε ζπζηεκάησλ εμαηνκίθεπζεο πνπ είλαη ηθαλά λα δηαθξίλνπλ έλα ρξήζηε απφ έλαλ 
άιινλ θαη λα παξέρνπλ πεξηερφκελν, ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ θαζέλα. 
Ο φξνο εμαηνκίθεπζε πξνήιζε απφ ην ζρεζηαθφ κάξθεηηγθ θαη είρε ζθνπφ λα ππνδείμεη ηνπο 
πηζαλνχο ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο γηα έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Ζ εμαηνκίθεπζε είλαη πνιχ 
ζεκαληηθή δηαδηθαζία ζην πεδίν ηεο κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο. Σα κέζα ηεο εμαηνκίθεπζεο 
θηιηξάξνπλ ηελ πιεξνθνξία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε έλα άηνκν λα ιάβεη κφλν ηε ζρεηηθή 
πιεξνθνξία πνπ θαιχπηεη ζηηο αλάγθεο ηνπ. (Blanken et al. 2007) 

Ζ εμαηνκίθεπζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην πεξηερφκελν θαη ζηε κνξθή. Δθηφο απφ 
πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πεξηερφκελν εμαηνκίθεπζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ε δηάηαμε νζφλεο, 
ηα κελνχ, ηα εηδεζενγξαθηθά άξζξα, νη δηαθεκίζεηο θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα πξνζπειαζηεί απφ 
κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ ή έλαλ δηθηπαθφ ηφπν. Ζ πην δεκνθηιήο κνξθή ηεο εμαηνκίθεπζεο 
είλαη ε ζχζηαζε. Ζ εμαηνκηθεπκέλε ζχζηαζε πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο θαη 
απνζήθεπζεο πιεξνθνξίαο ησλ ρξεζηψλ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ βαζηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο αλάιπζεο ηεο ηξέρνπζαο θαη παιαηφηεξεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε 
κε ην ζχζηεκα θαη βάζεη απηήο ηεο αλάιπζεο, ηεο κεηαθνξάο ελ ηέιεη ηνπ θαηάιιεινπ 
πεξηερνκέλνπ ζην ρξήζηε. (Wei Chu et al. 2009) 

Σα ζπζηήκαηα ζχζηαζεο (recommender systems) έρνπλ κεγάιε απνδνρή ζε πνιιέο 
εθαξκνγέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπζηήλνπλ αληηθείκελα πιεξνθνξίαο φπσο 
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηειενπηηθέο εθπνκπέο, βίληεν θαη’ απαίηεζε, κνπζηθή, βηβιία, εηθφλεο, 
ηζηνζειίδεο θηι. Σππηθά έλα ζχζηεκα ζχζηαζεο ζπγθξίλεη ην πξνθίι ρξήζηε κε κεξηθά 
ραξαθηεξηζηηθά κηαο αλαθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα επηδηψθεη λα πξνηείλεη αληηθείκελα ζηνλ ρξήζηε 
πνπ αθφκα δελ έρεη πξνζέμεη αιιά κάιινλ ηνπ αξέζνπλ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα 
πξνέξρνληαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ αληηθεηκέλνπ (θηιηξάξηζκα κε βάζε ην πεξηερφκελν) ή 
απφ ην γεηηνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε (ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα), είηε κε ζπλδπαζκφ θαη ησλ 
δχν (πβξηδηθέο ηερληθέο). Απηέο νη ηερληθέο απνηεινχλ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο ηερληθέο 
εμαηνκίθεπζεο. 

Ζ κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα ζπζηήκαηα ζχζηαζεο. Μπνξεί 
λα πεξηγξαθεί ζαλ ηε δηαδηθαζία ρηηζίκαηνο ησλ πξνζσπηθψλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε θαη 
ελδερνκέλσο πεξηιακβάλεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ, ζηφρνπο, ηαθηηθέο 
ζπκπεξηθνξάο, γλψζε πνπ έρεη γηα ηνλ θφζκν θ.α. Δλψ ην κνληέιν ρξήζηε απνηειεί κηα 
αθεξεκέλε νληφηεηα, ην πξνθίι ρξήζηε είλαη έλα ζηηγκηφηππν ηνπ κνληέινπ ρξήζηε γηα έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε.  

Έλα ζέκα πνπ πξνθχπηεη ζηα ζπζηήκαηα ζχζηαζεο είλαη πψο ζα γίλεη ε ζπγθέληξσζε 
ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο γηα ηνλ ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην πξνθίι ηνπ θαη 
βάζεη ηνπ πξνθίι ηνπ λα γίλνπλ νη ζπζηάζεηο. Τπάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ξεηέο 
αμηνινγήζεηο ηνπ ρξήζηε, άιια έκκεζεο αμηνινγήζεηο, άιια θαη ηηο δχν θαη ηέινο ππάξρνπλ 
ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο βαζηζκέλεο ζε θαλφλεο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθεξφκαζηε αλαιπηηθά ζην ηη είλαη ηα ζπζηήκαηα 
ζχζηαζεο θαη πψο ζπγθεληξψλνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε γηα λα δεκηνπξγεζεί ην 
πξνθίι ηνπ: ξεηέο αμηνινγήζεηο, έκκεζεο αμηνινγήζεηο, ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν. ηε ζπλέρεηα, 
εμεγνχκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηερληθψλ εμαηνκίθεπζεο: Φηιηξάξηζκα κε βάζε ην 
πεξηερφκελν (content based filtering), ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα (collaborative filtering), 
πβξηδηθέο ηερληθέο (hybrid techniques), δεκνγξαθηθφ θηιηξάξηζκα, ηερληθέο βαζηζκέλεο ζε 
θαλφλεο (rule based techniques).  Αλαθέξνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 
ηερληθψλ. Παξνπζηάδνπκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κεξηθψλ γλσζηψλ ζπζηεκάησλ ζε ζρέζε κε 
ηελ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Μεηά, αθνχ αηηηνινγήζνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο 
κνληέισλ ρξεζηψλ ζηα ζπζηήκαηα ζχζηαζεο, ρσξίδνπκε ηα κνληέια ζε θαηεγνξίεο, αλαιχνπκε 
ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο κνληέισλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαζέλα. 
Παξνπζηάδνπκε παξάδεηγκα ζπζηήκαηνο ζχζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί κνληέια ρξεζηψλ. Σέινο, 
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εμεγνχκε  πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηεξεφηππα ζηα ζπζηήκαηα ζχζηαζεο θαη πεξηγξάθνπκε 
επηγξακκαηηθά ην ζχζηεκα Grundy.  

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζχζηεκα ζχζηαζεο 
θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. Ο ηνκέαο απηφο είλαη πφινο έιμεο γηα πνιινχο αλζξψπνπο φισλ 
ησλ ειηθηψλ. Οη θίινη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη απφ ηηο πην δξαζηήξηεο θνηλφηεηεο ζηνλ 
πξαγκαηηθφ θφζκν. Τπάξρνπλ πνιιά ηέηνηα ζπζηήκαηα ζην Γηαδίθηπν φπσο ην imdb, ην 
movielens θ.α. Δκείο δεκηνπξγήζακε κηα κε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε 
θαηαζηήκαηα πψιεζεο-ελνηθίαζεο DVD.  Οη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη νη πειάηεο ηνπ 
θαηαζηήκαηνο, εθφζνλ εγγξαθνχλ ζε απηφ. Ζ εθαξκνγή καο νλνκάδεηαη Σαηληφξακα θαη ηελ 
πεξηγξάθνπκε ζην θεθάιαην 3.  

Σν Σαηληφξακα ζπζηήλεη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ζηνπο ρξήζηεο κε βάζε ην πξνθίι 
ηνπο. Υξεζηκνπνηήζακε ηε ηερληθή ησλ ζηεξενηχπσλ γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην αξρηθφ πξνθίι 
ησλ ρξεζηψλ. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα απαληήζεη ζε έλα εξσηεκαηνιφγην θαη βάζεη ησλ 
απαληήζεσλ πνπ ζα δψζεη, ην πξνθίι ηνπ ζα γεκίζεη κε θάπνηεο αξρηθέο ηηκέο. Σηο απαληήζεηο 
πνπ δίλνπλ νη ρξήζηεο δελ ηηο απνζεθεχνπκε πνπζελά ζηε βάζε καο. Απηφ πνπ δηαηεξνχκε ζηε 
βάζε είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ηηο πξνβιέςεηο πνπ θάλνπλ ηα ζηεξεφηππα 
γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Μεηά ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ πξνθίι, ηα ζηεξεφηππα πιένλ δελ 
παίδνπλ θαλέλα ξφιν ζην ζχζηεκα καο. 

Δλ ζπλερεία, απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα (ξεηέο αμηνινγήζεηο) 
ηξνπνπνηείηαη ην αξρηθφ πξνθίι. Γεκηνπξγήζακε έλαλ αιγφξηζκν πνπ κε βάζε ην πξνθίι ηνπ 
ρξήζηε, ην ζχζηεκα δίλεη γηα έμνδν ζπζηάζεηο γηα ηαηλίεο. Όζν ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε κέλεη ην 
ίδην, ζα ηνπ πξνηείλνληαη νη ίδηεο ηαηλίεο. Όζν αιιάδεη ην πξνθίι ηνπ, ζα αιιάδνπλ νη ζπζηάζεηο 
πνπ ιακβάλεη. αλ κέζνδν θηιηξαξίζκαηνο ρξεζηκνπνηήζακε ην θηιηξάξηζκα κε βάζε ην 
πεξηερφκελν. Φηιηξάξνπκε σο πξνο ην είδνο ηαηληψλ.  

ην θεθάιαην 3 θάλνπκε αξρηθά κηα πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξνπζηάδνπκε ηε ξνή 
δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε δηάγξακκα ξνήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχνπκε 
ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο ζε πεξεηαίξσ επίπεδα.  

Αλαθέξνπκε ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
θαη εμεγνχκε ην ιφγν πνπ επηιέμακε απηέο ηηο ηερλνινγίεο.  

ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπκε ηα ζηεξεφηππα ηνπ ζπζηήκαηνο καο. Απηά είλαη ην 
ζηεξεφηππν παηδηά, αλχπαλδξεο γπλαίθεο, αλχπαλδξνη άλδξεο, νηθνγελεηάξρεο θαη 
ζπληαμηνχρνη. εκεηψλνπκε φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ ζηεξενηχπσλ βαζίζηεθε ζε κηα έξεπλα πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ νηθνγελεηαθφ πεξίγπξν. Εεηάκε απφ ηνπο ρξήζηεο λα καο δψζνπλ 
γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο (ειηθία, θχιν, ηχπνο αλζξψπνπ, 
ελδηαθέξνλ γηα ηα ζπνξ, ελδηαθέξνλ γηα ην ζέαηξν θαη ην ρνξφ, ελδηαθέξνλ γηα ηελ νηθνγέλεηα). 
Αλ εμαηξέζνπκε ην ζηεξεφηππν παηδηά πνπ καο ελδηαθέξεη κφλν ε ηηκή ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ 
(ειηθία), ζηα ππφινηπα ζηεξεφηππα καο ελδηαθέξνπλ νη ηηκέο (απαληήζεηο) πνπ ζα δψζεη ν 
ρξήζηεο ζε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά.  

Μεηά αλαιχνπκε ηνλ αιγφξηζκν πνπ θηηάμακε γηα λα θάλνπκε αλάζεζε ζηεξενηχπνπ θαη 
λα δεκηνπξγεζεί ην αξρηθφ πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Παξνπζηάδνπκε κε εηθφλεο παξαδείγκαηα 
ρξεζηψλ, ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη δείρλνπκε πνην ζηεξεφηππν ηνπο 
αλέζεζε ην ζχζηεκα. Δμεγνχκε κέζα απφ ηα παξαδείγκαηα πψο δνπιεχεη ν πινπνηεκέλνο 
αιγφξηζκνο.  

ε επφκελεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 3 αλαιχνπκε ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνχ ηεο βάζεο 
καο. Οξίζακε ηηο νληφηεηεο ηεο βάζεο, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ, ζρεδηάζακε ην ζρήκα 
νληνηήησλ-ζρέζεσλ (ER), ην ζρεζηαθφ κνληέιν θαη ζην ηέινο θαηαιήμακε ζε έλα ζηηγκηφηππν 
ηεο πινπνηεκέλεο βάζεο καο. Απφ ηε κηα βιέπνπκε ηηο ζρέζεηο ησλ πηλάθσλ θαη απφ ηελ άιιελ 
ηνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ ησλ πεδίσλ ηνπ θάζε πίλαθα θαζψο θαη αλ κπνξνχλ λα πάξνπλ ηηκέο 
Null.  

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 
ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα ζηνλ απιφ ρξήζηε είλαη: εγγξαθή ρξήζηε, ζχλδεζε 
ρξήζηε ζην ζχζηεκα, ζχζηαζε ηαηληψλ, αλαδήηεζε ηαηληψλ, αμηνιφγεζε ηαηληψλ, εκθάληζε 
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πιεξνθνξηψλ γηα θάζε ηαηλία, βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, απνζχλδεζε ρξήζηε. Παξαζέηνπκε 
ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέζακε ζηνλ θψδηθα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νξζά ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε 
ζην ζχζηεκα. Παξνπζηάδνπκε κε εηθφλεο ηελ αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο φηαλ ν ρξήζηεο 
παξαβηάζεη ηνπο θαλφλεο πεξηνξηζκνχ. Γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ αιγνξίζκσλ α) 
αμηνιφγεζεο/αιιαγήο πξνθίι θαη β) ζχζηαζεο ηαηληψλ φπνπ ρξεζηκνπνηνχκε δηαγξάκκαηα 
ξνήο. Παξνπζηάδνπκε παξαδείγκαηα ζπζηάζεσλ ηαηληψλ βάζεη ηνπ αξρηθνχ πξνθίι ησλ 
ρξεζηψλ, φηαλ κφιηο ηνπο έρεη αλαηεζεί ην ζηεξεφηππν. Δμεγνχκε πψο ν αιγφξηζκνο ζχζηαζεο 
θαηέιεμε λα ηνπο ζπζηήζεη απηέο ηηο ηαηλίεο.  

Μεηά πεξηγξάθνπκε ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε δηαγξάκκαηα ξνήο. Δίλαη νη 
ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηέο είλαη: α) νξηζκφο 
ρξήζηε σο δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, β) εηζαγσγή ηαηληψλ ζην ζχζηεκα, γ) ηξνπνπνίεζε 
ηαηληψλ.  Αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή θαη ηξνπνπνίεζε ηαηληψλ, παξνπζηάδνπκε φινπο ηνπο 
πεξηνξηζκνχο πνπ ζέζακε ζηνλ θψδηθα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηά ε θαηαρψξεζε  κηαο 
ηαηλίαο. Δκθαλίδνπκε κε εηθφλεο παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ πψο αληηδξά ην ζχζηεκα φηαλ ν 
δηαρεηξηζηήο παξαβηάζεη απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο. πγθεθξηκέλα α) αλ δελ ζπκπιεξψζεη έλα 
ππνρξεσηηθφ πεδίν β) αλ αληί γηα αξρείν εηθφλαο ζηε ζέζε ηεο θσηνγξαθίαο ηαηλίαο βάιεη έλα 
αξρείν άιινπ ηχπνπ γ) αλ δελ ζπκπιεξψζεη ζσζηά κηα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε δ) αλ αληί γηα 1 
έσο 2 είδε ηαηληψλ νξίζεη πεξηζζφηεξα θ.ν.θ. 

Σν Σαηληφξακα είλαη κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζπζηήκαηνο ζχζηαζεο πνπ ρξήδεη 
επέθηαζεο. Μπνξεί λα γίλεη αληαγσληζηηθφ θαη λα βγεη ζηελ αγνξά, αλ γίλεη κηα ζεηξά 
βειηηψζεσλ. ην 4

ν
 θεθάιαην  πεξηιακβάλνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εθαξκνγήο θαη 

αλαθέξνπκε ηηο ηδέεο πνπ έρνπκε γηα λα επεθηαζεί ην ζχζηεκα θαη λα γίλεη πην αθξηβέο ζηηο 
ζπζηάζεηο ηνπ.  

Σν 5ν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθφ θψδηθα. Παξνπζηάδνπκε ηνλ θψδηθα ησλ ηξηψλ 
sql δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα: α)αξρηθνπνηήζνπκε ην πξνθίι ρξήζηε β) 
ζπζηήλνπκε ηαηλίεο ζηνλ ρξήζηε γ) αιιάμνπκε ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε φηαλ απηφο αμηνινγήζεη 
κηα ηαηλία. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλνπκε ηνλ θψδηθα  ηεο sql ζπλάξηεζεο πνπ θηηάμακε γηα λα 
θάλνπκε αλάζεζε ζηεξενηχπνπ ζηνλ ρξήζηε.  
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2 Συστήματα σύστασης & τεχνικές εξατομίκευσης 

2.1 Τι είναι τα συστήματα σύστασης  

Οη δεκηνπξγνί ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 
πξνζπαζνχλ λα πξνβιέςνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ βάζε ηεο ζπκπεξηθνξά ηνπο κε 
ζθνπφ λα απμήζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηε κία θαη ηα θέξδε ηνπο απφ ηελ άιιε. 
Απηφ ην πεηπραίλνπλ κε ην λα ζπζηήλνπλ νη ίδηνη νη δηθηπαθνί ηφπνη πξντφληα ζηνπο επηζθέπηεο 
ηνπο αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο.  

ε εκπνξηθνχο αιιά θαη κε θεξδνζθνπηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο εθαξκφδνληαη 
ζπζηήκαηα ζπζηάζεσο πνπ πξνβιέπνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Σα ζπζηήκαηα απηά 
βαζίδνληαη ζηελ εμαηνκίθεπζε (personalization) δειαδή ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ θαη 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ελφο αηφκνπ ή κηαο θνηλφηεηαο.  

Οη αθξηβείο πξνβιέςεηο κπνξεί λα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 
ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ εκπνξεχνληαη πξντφληα. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ 
ζχζηαζεο ζπλίζηαληαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ζηελ εμαγσγή 
πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ γηα λα γίλνπλ νη πξνβιέςεηο. ρεδηάδνληαη κε ζθνπφ λα 
βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο λα εληνπίδνπλ ηα είδε πνπ πξνηηκνχλ γξήγνξα θαη λα απνθεχγνπλ ηελ 
ππεξπιεζψξα πιεξνθνξηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ απνηεινχλ ην Amazon θαη ην 
IMDB. Σν πξψην είλαη κία ππεξεζία πψιεζεο πξντφλησλ φπσο βηβιία, DVD θ.α., ελψ ην 
δεχηεξν κία δηαδηθηπαθή βάζε ηαηληψλ. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Amazon φηαλ ν ρξήζηεο επηιέγεη 
έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, θάησ απφ απηφ εκθαλίδνληαη πεδία κε πξνηάζεηο ηεο κνξθήο: 

 Πειάηεο πνπ αγφξαζαλ απηφ ην πξντφλ, αγφξαζαλ επίζεο... 
 Πειάηεο πνπ είδαλ απηφ ην πξντφλ, αγφξαζαλ επίζεο... 
 Πξντφληα ζρεηηθά κε απηφ ην πξντφλ… 

 ρεηηθά πξντφληα απφ άιιεο ηζηνζειίδεο… 

Αληίζηνηρα, ζην IMDB φηαλ ν ρξήζηεο δηαβάδεη πιεξνθνξίεο γηα κηα ηαηλία κπνξεί λα δεη 
θαη πξνηάζεηο ηεο κνξθήο: 

 Αλ ζαο άξεζε απηή ε ηαηλία, ε βάζε καο ζαο πξνηείλεη… 

Σα ζπζηήκαηα ζχζηαζεο εθαξκφδνπλ ηερληθέο εμαηνκίθεπζεο, βαζηδφκελνη ζην φηη 
δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο θαη άξα ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθέο 
πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ζχζηεκα ζχζηαζεο βηβιίσλ ζεσξείηαη φηη νη ηζηνξηθνί 
ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα βηβιία πνπ αθεγνχληαη ηζηνξίεο ηνπ κεζαίσλα θ.ν.θ. 

2.2 Συγκεντρώνοντας πληροφορίες προτίμησης (Ziegler 2005) 

 Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ εμαηνκηθεπκέλεο ζπζηάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ελεξγνχ 
ρξήζηε, ηα ζπζηήκαηα ζχζηαζεο πξέπεη λα ζπγθεληξψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνζσπηθέο 
ηνπ πξνηηκήζεηο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ην ηζηνξηθφ ησλ αγνξψλ 
ηνπ ρξήζηε, απφ ζπιινγή δεδνκέλσλ ξνήο1 (click-stream data), απφ δεκνγξαθηθέο 
πιεξνθνξίεο θηι. 

Παξαδνζηαθά, νη εθθξάζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηψλ αi γηα πξντφληα bk 

νλνκάδνληαη αμηνινγήζεηο ri(bk). Γηαθξίλνληαη δχν δηαθνξεηηθνί ηχπνη αμηνινγήζεσλ: 

Ρεηέρ αξιολογήζειρ: Οη ρξήζηεο θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ξεηά ηελ πξνηίκεζε ηνπο γηα 
ηα πξντφληα ζε κηα θιίκαθα 5 ή 7 ζεκείσλ πξνηίκεζεο. Απηέο νη θιίκαθεο κεηά αληηζηνηρνχληαη 

                                                
1 Δεδομένα ροής είναι οι πληροθορίες τρήζηη ποσ αθορούν ηην IP ηοσ, ηις ζελίδες ποσ επιζκέθηηκε, ηην 

ημερομηνία και ώρα και ηην ανηαπόκριζη ζε διαθημιζηικές προβολές.  
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ζε αξηζκεηηθέο ηηκέο φπσο ζε έλα εχξνο ηηκψλ ri(bk) E [-1, +1]. Οη αξλεηηθέο ηηκέο ζπλήζσο 
ππνδειψλνπλ δπζαξέζθεηα, ελψ νη ζεηηθέο ηηκέο εθθξάδνπλ ηε πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε. 

Έμμεζερ αξιολογήζειρ: Οη έκκεζεο αμηνινγήζεηο πξνυπνζέηνπλ πεξηζζφηεξε 
πξνζπάζεηα πάλσ ζηνπο ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο ζπλήζσο έρνπλ ηελ ηάζε λα απνθεχγνπλ λα 
αμηνινγνχλ ηα πξντφληα. Δλαιιαθηηθά, ε απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ πξνηίκεζεο πνπ πξνθχπηεη 
απφ απιή παξαηήξεζε πάλσ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε είλαη ιηγφηεξν θνξηηθή γηα ηνλ 
ρξήζηε. Σππηθά παξαδείγκαηα έκκεζσλ αμηνινγήζεσλ είλαη νη αγνξέο πνπ ήδε έρεη θάλεη ν 
ρξήζηεο, ν ρξφλνο αλάγλσζεο ζηηο ππεξεζίεο εηδήζεσλ-ζπδεηήζεσλ (newsgroups news), νη 
αλαδεηήζεηο ηνπ. Παξφια απηά νη έκκεζεο αμηνινγήζεηο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ πάληα ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ ελεξγνχ ρξήζηε, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ νη αγνξέο είλαη γηα δψξα.  

Σν κνηίβν πινήγεζεο ζπλήζσο θαηαγξάθεηαη απνζεθεχνληαο ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα 
αλαγλψξηζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε κε ηε κνξθή ελφο cookie, ην νπνίν απνζεθεχεηαη 
ζηνλ θπιινκεηξεηή θαη ελεκεξψλεηαη ζε θάζε λέα επίζθεςε ηνπ ρξήζηε ζην ζπγθεθξηκέλν 
δηθηπαθφ ηφπν. Σν κνηίβν αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ζπλήζσο δηαζέζηκν ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ φπνπ θαηαγξάθνληαη ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ ησλ πειαηψλ.  

Δμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ ησλ έκκεζσλ αμηνινγήζεσλ, θάπνηνη εκπνξηθνί δηθηπαθνί ηφπνη 
πνπ ζπζηήλνπλ πξντφληα πηνζεηνχλ θαη ηνπο δχν ηχπνπο ησλ αμηνινγήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ην 
Amazon θάλεη ζπζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ έκκεζε αμηνιφγεζε, φπνηε είλαη δπλαηφλ. ε 
πεξίπησζε πνπ ζεσξείηαη αθαηάιιεινο απηφο ν ηχπνο αμηνιφγεζεο,  ρξεζηκνπνηείηαη ε ξεηή 
αμηνιφγεζε.  

2.3 Σύγχρονες μέθοδοι εξατομίκευσης 

Ζ εμαηνκίθεπζε έρεη ζαλ ζηφρν λα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο απηφ πνπ ρξεηάδνληαη ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη νη ρξήζηεο λα ην απαηηήζνπλ ξεηά. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα ζχζηεκα εμαηνκίθεπζεο 
πξέπεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν λα ζπκπεξαίλεη απηφ πνπ ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη βάζεη ησλ 
πξνεγνχκελσλ θαη ησλ ηξερνπζψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ έρεη κε ην ζχζηεκα. Γηα λα γίλεη απηφ 
πξέπεη ην ζχζηεκα λα θαηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε θαη βάζεη απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ 
λα ζπκπεξαίλεη ηηο αλάγθεο ηνπ.   

Ζ εμαηνκίθεπζε απνηειεί ηερλνινγία θιεηδί ζε δηάθνξεο πηπρέο ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ, ζηε πξνψζεζε πξντφλησλ, ζηε δηαθήκηζε θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. Παξφιν 
πνπ ε εθαξκνγή ηεο ζε θάζε κηα απφ απηέο ηηο πεξηνρέο πξνυπνζέηεη εηδηθέο ξπζκίζεηο, 
εληνχηνηο νη βαζηθέο κέζνδνη εμαηνκίθεπζεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ζρεδφλ ίδηεο.  

Σν ζχζηεκα γηα λα ζπκπεξάλεη ηε ζρέζε πνπ έρεη έλα αληηθείκελν κε ηνλ ελεξγφ ρξήζηε 
κπνξεί λα ζπγθξίλεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ νξηζζεί ζην 
πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Άιιε ζηξαηεγηθή είλαη λα ζπγθξηζνχλ νη αμηνινγήζεηο πνπ έρεη θάλεη ν 
ρξήζηεο ζηα αληηθείκελα κε ηηο αμηνινγήζεηο άιισλ ρξεζηψλ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη 
εμαηνκίθεπζεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

2.3.1 Φιλτράρισμα βασισμένο στο περιεχόμενο (content based filtering) 

Σα ζπζηήκαηα ζχζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θηιηξάξηζκα πεξηερνκέλνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο 
ζηα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη πηνζεηνχλ ηηο ηερληθέο ηνπο. Ζ ζχζηαζε πνπ γίλεηαη 
βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ ήδε αμηνινγεζεί απφ ην ρξήζηε θαη 
δεκηνπξγείηαη έλα πξνθίι ρξήζηε βάζεη ηελ πεξηγξαθψλ απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ. Σν πξνθίι 
κεηά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνβιέςεη ηελ αμηνιφγεζε πνπ ζα έθαλε ν ρξήζηεο ζε αληηθείκελα 
πνπ δελ έρεη δεη θαη ηέινο απηά πνπ ζεσξνχληαη πην πηζαλφλ λα ηνλ ελδηαθέξνπλ, πξνβάιινληαη 
ζε απηφλ. Γειαδή ηα ζπζηήκαηα απηά  ςάρλνπλ λα βξνπλ αληηθείκελα πνπ είλαη παξφκνηα κε 
απηά πνπ έρεη ήδε αμηνινγήζεη ν ρξήζηε. 

Πνιιά ζπζηήκαηα ζχζηαζεο ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε κέζνδν εμαηνκίθεπζεο φπσο ην 
Personal Web-Watcher (Mladenic 1996), ην InfoFinder (Krulwich et al. 1996), ην NewsWeeder 
(Lang 1995), ην Letizia (Liebeman 1995) θαη ην Syskill and Webert (Pazzani et al. 1997). 

Σν Syskill and Webert είλαη έλαο έμππλνο πξάθηνξαο πνπ καζαίλεη έλα πξνθίι ησλ 
ελδηαθεξφλησλ ηνπ ρξήζηε πνπ ην ίδην θαηαζθεπάδεη θαη ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα αλαγλσξίδεη 
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έγγξαθα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ.  Σα έγγξαθα αληηζηνηρνχλ ζε θάπνην ζέκα. Γηα έλα ζέκα κπνξεί 
λα ππάξρνπλ πνιιά έγγξαθα. Ο θάζε ρξήζηεο έρεη δηαθνξεηηθφ πξνθίι γηα θάζε ζέκα. Σα 
ζέκαηα δηαθξίλνληαη ην έλα απφ ην άιιν κε ζειίδεο-δείθηεο (Index pages) πνπ πεξηέρνπλ φινπο 
ηνπο ζπλδέζκνπο ζηα έγγξαθα πνπ ππάξρνπλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. ηελ πξάμε, κηα 
ζειίδα δείθηεο αληηπξνζσπεχεη ην αξρηθφ ζεκείν απφ ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε αλαδήηεζε 
εγγξάθσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο δηαβάδεη έλα έγγξαθν ην 
βαζκνινγεί ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα ηξηψλ ηηκψλ: δεζηφ, ριηαξφ θαη θξχν. Απφ ηηο 
βαζκνινγήζεηο απηέο δεκηνπξγείηαη έλα πξνθίι ρξήζηε. Σν πξνθίι πεξηέρεη δχν νκάδεο απφ 
ιέμεηο. Λέμεηο πνπ ππάξρνπλ ζηα πεξηζζφηεξα έγγξαθα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «δεζηά» 
θαη ιέμεηο πνπ ε παξνπζία ηνπο ζε έλα έγγξαθν βνεζά ηελ δηάθξηζε ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζηεί σο «δεζηά» απφ ηα άιια. 

Σν πξνθίι ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνηείλεη ην ζχζηεκα ζην ρξήζηε πνηνπο ζπλδέζκνπο 
λα εμεξεπλήζεη απφ ηε ζειίδα-δείθηε ή ζπληάζζεη εξσηήκαηα ζε κεραλέο αλαδήηεζεο κε ιέμεηο-
θιεηδηά απφ ην δηακνξθσκέλν πξνθίι. 

Σν Letizia είλαη έλαο πξάθηνξαο δηαδηθηχνπ πνπ πξνηείλεη ηζηνζειίδεο ζηνλ ρξήζηε πνπ 
πηζαλφλ λα ηνλ ελδηαθέξνπλ. Οη ζειίδεο πνπ ηνπ πξνηείλνληαη, επηιέγνληαη βάζεη ηεο κέρξη 
εθείλε ηε ζηηγκή ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Σν Letizia πξνζπαζεί λα ππνινγίζεη ηελ νκνηφηεηα 
αλάκεζα ζην πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ πνπ έρεη επηζθεθηεί ν ρξήζηεο θαη ζηα πεξηερφκελα ησλ 
ζειίδσλ πνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά απφ ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν ρξήζηεο. Απηφ ην 
επηηπγράλεη ρξεζηκνπνηψληαο ην δείθηε TFIDF (term frequency times inverse document 
frequency). Απηφο ν δείθηεο αμηνινγεί ηε ζεκαζία κηαο ιέμεο ζε έλα έγγξαθν, ελφο ζπλφινπ 
εγγξάθσλ. Όζεο πεξηζζφηεξεο θνξέο εκθαλίδεηαη κηα ιέμε ζε έλα έγγξαθν, απμάλεη ε ζεκαζία 
ηεο. Αληηζηαζκίδεηαη φκσο απφ ηελ εκθάληζε ηεο ιέμεο ζην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ.  Πάλσ ζε 
απηή ηελ ηερληθή δεκηνπξγείηαη έλα πξνθίι ρξήζηε πνπ είλαη έλαο θαηάινγνο απφ ιέμεηο-θιεηδηά. 
Σν Letizia πξαγκαηνπνηεί αλαδήηεζε θαηά πιάηνο ζηνπο ππεξζπλδέζκνπο ησλ ζειίδσλ θαη 
δεκηνπξγεί βάζεη ηνπ πξνθίι κηα ιίζηα απφ απηνχο πνπ ζεσξεί φηη ζα ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν 
ην ρξήζηε.  

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ησλ ζπζηεκάησλ ζχζηαζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζην θηιηξάξηζκα 
βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη φηη νη ζπζηάζεηο πνπ γίλνληαη βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο κέρξη 
ηψξα αμηνινγήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη πξνηείλνληαη 
αληηθείκελα ζρεδφλ φκνηα κε ηα αληηθείκελα πνπ έρεη ήδε δεη ν ρξήζηεο. Μειέηεο έδεημαλ φηη νη 
ρξήζηεο ζεσξνχλ πην ρξήζηκν λα ηνπο πξνηείλνληαη αλαπάληερα αληηθείκελα. Μηα πξνζέγγηζε 
γηα λα αληηκεησπηζζεί απηφ ην πξφβιεκα είλαη λα εκπινπηηζζεί ην ζχζηεκα ζχζηαζεο κε κία 
θφξκα πνηθηινκνξθίαο.(Anand et al. 2005) 

Σν θηιηξάξηζκα πεξηερνκέλνπ είλαη θαηάιιειν ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ηα 
αληηθείκελα κπνξνχλ εχθνια λα αλαιπζνχλ απφ έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη φηαλ ε 
απφθαζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ αξέζθεηα ηνπ ζην αληηθείκελν δελ είλαη ππνθεηκεληθή. Γηα θάπνηα 
αληηθείκελα φπσο ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ δελ κπνξεί λα γίλεη 
απηφκαηα θαη πηζαλψλ ν εληνπηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληηθεηκέλσλ ψζηε λα 
αμηνινγεζνχλ λα απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο ή δεμηφηεηεο.  

2.3.2 Συνεργατικό φιλτράρισμα (collaborative filtering) 

Σν ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα πξνηείλεη ζε έλα ρξήζηε αληηθείκελα πνπ είλαη αξεζηά ζε άιινπο 
ρξήζηεο κε παξφκνηεο πξνηηκήζεηο. Οη ρξήζηεο πξνθαινχλ αλάδξαζε ζηα αληηθείκελα πνπ 
αγνξάδνπλ, είηε αλαδεηνχλ, είηε βαζκνινγνχλ κε ηε κνξθή αμηνινγήζεσλ (ξεηψλ ή έκκεζσλ). 
Γηα λα γίλεη ε ζχζηαζε ζηνλ ελεξγφ ρξήζηε ua ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάδξαζε πνπ έρεη πξνεγεζεί 
κε ζθνπφ λα βξεζνχλ άιινη νκντδεάηεο ρξήζηεο. Απηνί αλαθέξνληαη θαη σο γεηηνληά ηνπ ρξήζηε. 
Δίλαη νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη παξφκνηα αλάδξαζε ζε έλα κέξνο ησλ αληηθεηκέλσλ 
πνπ έρνπλ πξνηηκεζεί απφ ην ρξήζηε ua. Αληηθείκελα πνπ έρνπλ αγνξαζηεί απφ ηε γεηηνληά ηνπ 
ρξήζηε αιιά φρη απφ ηνλ ίδην είλαη ππνςήθηα γηα ζχζηαζε. Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγαίλεη είλαη 
φηη ζε απηά ηα ζπζηήκαηα ρξήζηεο πνπ είραλ παξφκνηα ελδηαθέξνληα ζην παξειζφλ, ζα έρνπλ 
παξφκνηα ελδηαθέξνληα θαη ζην κέιινλ.  
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ηε ζπλεξγαηηθή κέζνδν πξψηα δηακνξθψλεηαη ε γεηηνληά ηνπ ρξήζηε θαη κεηά 
πξνβιέπεηαη ε πξνηίκεζε ηνπ. (Anand et al. 2005) 

Γηακφξθσζε γεηηνληάο: δεκηνπξγείηαη έλα δηάλπζκα γηα θάζε ρξήζηε πνπ πεξηέρεη ηηο 
αμηνινγήζεηο ηνπ γηα θάζε αληηθείκελν πνπ είλαη δηαζέζηκν ζην ζχζηεκα ζχζηαζεο. ηε ζπλέρεηα 
ππνινγίδεηαη ν ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηα δηαλχζκαηα ηνπ ελεξγνχ ρξήζηε θαη ηα δηαλχζκαηα 
ησλ ππνινίπσλ. Σέινο, επηιέγνληαη νη Ν ηηκέο κε ηε κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε. Απηέο νη ηηκέο 
αληηζηνηρνχλ ζηνπο θνληηλφηεξνπο γείηνλεο ηνπ ελεξγνχ ρξήζηε. Απφ απηφ πξνθχπηεη φηη ζηελ 
ζπλεξγαηηθή κέζνδν νη ρξήζηεο κνηξάδνληαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο κφλν φηαλ αληηθείκελα πνπ 
πεξηέρνληαη ζηα πξνθίι ηνπο επηθαιχπηνληαη. 

Πξφβιεςε ηεο πξνηίκεζεο ηνπ ρξήζηε: γηα λα πξνβιεθζεί ε πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε ζηα 
αληηθείκελα πνπ ηα έρνπλ πξνηηκήζεη νη γείηνλεο ηνπ, ε ζπλεξγαηηθή κέζνδνο ππνινγίδεη ην 
ζηαζκηζκέλν κέζν ησλ αμηνινγήζεσλ απηψλ ησλ αληηθεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηηκέο ησλ 
ζπζρεηίζεσλ (αλάκεζα ζηηο πξνηηκήζεηο) πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ππνινγηζζεί, ζαλ βάξε. 
Έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαηηθή κέζνδν ζπζηήλεη ζηνλ ρξήζηε πξντφληα πνπ 
βξίζθνληαη ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ πην θνληηλψλ γεηηφλσλ ηνπ.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζπζηήκαηα δελ εμεηάδνπλ κφλν ηηο πξνηηκήζεηο 
ηνπ ελεξγνχ ρξήζηε αιιά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ-γεηηφλσλ ηνπ, παξέρνπλ πνηθίιεο 
ζπζηάζεηο θαη γηα απηφ ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζην θηιηξάξηζκα 
πεξηερνκέλνπ. Παξφια απηά παξνπζηάδνπλ θαη αδπλακίεο. (Anand et al. 2005) 

Πξφβιεκα ζπνξαδηθφηεηαο: φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ πξντφλησλ, είλαη 
ιηγφηεξν πηζαλφ δχν ρξήζηεο λα πξνηηκνχλ ίδηα πξντφληα. Απηφ δπζθνιεχεη ηε δηακφξθσζε ηεο 
γεηηνληάο. 

Πξφβιεκα επεθηαζηκφηεηαο: φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ πξντφλησλ ζην 
ζχζηεκα ζχζηαζεο, κεγαιψλεη ζε κέγεζνο ην δηάλπζκα αμηνινγήζεσλ ηνπ ρξήζηε. ηελ 
πεξίπησζε απηή ε δηακφξθσζε γεηηνληάο γηα ηνλ ελεξγφ ρξήζηε γίλεηαη πην απαηηεηηθή ζε 
ππνινγηζηηθνχο φξνπο. 

Πξφβιεκα θαζπζηέξεζεο: αθνχ ηα ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα ζπζηήλνπλ αληηθείκελα πνπ 
ηα έρνπλ ήδε πξνηηκήζεη νη γείηνλεο ηνπ ρξήζηε, λέα αληηθείκελα δελ κπνξνχλ λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ζχζηαζε, πξνηνχ έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ρξεζηψλ ηα ζπκπεξηιάβεη 
ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. 

2.3.3 Υβριδικές τεχνικές 

Οη αλεπάξθεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία 
ζπζηεκάησλ ζχζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πβξηδηθέο ηερληθέο. Π.ρ ε αδπλακία ηεο 
ζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ λα ζπζηήλεη λέα αληηθείκελα κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί αλ ζπλδπαζηεί κε 
ηε ηερληθή ηνπ θηιηξαξίζκαηνο κε βάζε ην πεξηερφκελν. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ην 
ζχζηεκα Fab (Balabanovic 1997).  

Σν Fab είλαη έλα ζχζηεκα ζχζηαζεο πνπ πξνηείλεη ζειίδεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ. 
Πεξηέρεη πξάθηνξεο ζπιινγήο πνπ ζπιιέγνπλ ηζηνζειίδεο γηα ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο 
ρξήζηεο. Κάζε πξάθηνξαο ζπιινγήο ζπιιέγεη ζειίδεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ 
ελδηαθέξεη κηα κεηαβαιιφκελε νκάδα ρξεζηψλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ζέκαηα απηά βαζίδνληαη 
ζηα ελδηαθέξνληα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, κεηαβάιινληαη κε ην ρξφλν γηα λα 
αληηθαηνπηξίδνπλ ηα λέα ηνπο ελδηαθέξνληα. ηε ζπλέρεηα νη πξάθηνξεο επηινγήο επηιέγνπλ έλα 
κέξνο ησλ ηζηνζειίδσλ απφ ην ζχλνιν ησλ ζειίδσλ πνπ έρνπλ ζπιιέμεη νη πξάθηνξεο 
ζπιινγήο θαη ην παξαδίδνπλ ζηνπο ρξήζηεο. Ο θάζε ρξήζηεο έρεη ην δηθφ ηνπ πξάθηνξα 
επηινγήο πνπ ηνπ πξνσζεί ηζηνζειίδεο αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ. Ο ρξήζηεο αμηνινγεί ηηο 
ηζηνζειίδεο πνπ παξαδίδνληαη ζε απηφλ απφ ηνλ πξάθηνξα επηινγήο. Ο πξάθηνξαο επηινγήο 
πεξηέρεη ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Σν πξνθίι απνηειείηαη απφ ιέμεηο-θιεηδηά πνπ πεξηέρνληαη ζε 
ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηνλ ρξήζηε. Αληηπξνζσπεχεη πνιιά 
ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε θαη εμππεξεηείηαη απφ πνιινχο πξάθηνξεο ζπιινγήο. Οη αμηνινγήζεηο 
ζηε ζπλέρεηα ζηέιλνληαη πίζσ ζηνπο πξάθηνξεο ζπιινγήο γηα λα βειηηψζνπλ ηα δηθά ηνπο 
πξνθίι. Σν πξνθίι ελφο πξάθηνξα ζπιινγήο απνηειείηαη απφ ιέμεηο-θιεηδηά πνπ βξίζθνληαη ζε 
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ηζηνζειίδεο πνπ πξαγκαηεχνληαη ην ηξέρνλ ζέκα ηνπ. Σν πξνθίι ηνπ θάζε πξάθηνξα ζπιινγήο 
βαζίδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο πνιιψλ ρξεζηψλ ελψ ην πξνθίι ηνπ θάζε πξάθηνξα επηινγήο 
βαζίδεηαη ζηηο αμηνινγήζεηο ελφο ρξήζηε. Γηα ηνλ θάζε ρξήζηε δηακνξθψλεηαη κία γεηηνληά 
ρξεζηψλ ζηελ νπνία νη ηζηνζειίδεο πνπ αμηνινγνχληαη πςειά, ζπζηήλνληαη ζηνλ ρξήζηε.  

Έλα άιιν παξάδεηγκα πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Pazzani (1999). 
ηεξίδεηαη ζε απηφ πνπ απνθαιείηαη «ζπλεξγαηηθφηεηα δηα κέζνπ πεξηερνκέλνπ» (collaboration 
via content). Τπνινγίδεηαη ε νκνηφηεηα ησλ πξνηηκήζεσλ δχν ρξεζηψλ ζπγθξίλνληαο ηηο 
πεξηγξαθέο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηα πξνθίι ηνπο θαη ηηο αμηνινγήζεηο ηνπο. Έηζη, 
θαηαπνιεκείηαη ην πξφβιεκα ηεο ζπνξαδηθφηεηαο. Γχν ρξήζηεο κπνξεί λα έρνπλ παξφκνηεο 
πξνηηκήζεηο αθφκα θαη αλ ηα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζηα πξνθίι ηνπο δελ επηθαιχπηνληαη. 
ε απηή ηελ πεξίπησζε, γηα λα ππνινγηζζεί ε νκνηφηεηα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηα πξνθίι 
ηνπο αληηθείκελα κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο.   

Σέινο κηα άιιε πξφηαζε πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε ελαιιαγή αλάκεζα ζε 
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζχζηαζεο βάζεη ηεο ηξέρνπζαο ζέζεο ηνπ ρξήζηε ζηνλ ηζηνρψξν θαη ην 
βαζκφ ηεο ζπλεθηηθφηεηαο ηνπ ηζηνρψξνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε ππεξπήδεζε ηα πξνβιήκαηα 
ζηελ αθξίβεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα βαζηθά κνληέια ζχζηαζεο. (Nakagawa et al. 2003) 

2.3.4 Δημογραφικό φιλτράρισμα (demographic filtering) 

Σα ζπζηήκαηα ζχζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δεκνγξαθηθφ θηιηξάξηζκα θαηεγνξηνπνηνχλ 
ηνπο ρξήζηεο κε βάζε πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο. Οη ρξήζηεο θαινχληαη ζπλήζσο φηαλ 
εγγξάθνληαη ζην ζχζηεκα λα δψζνπλ θάπνηεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο φπσο ην θχιν ηνπο, 
ηελ ειηθία ηνπο ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπο, ηελ πεξηνρή πνπ κέλνπλ, αλ εξγάδνληαη ή φρη, ηνλ 
ηξφπν δσήο ηνπο θηι. Έηζη, πξνθχπηεη ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Βάζεη απηψλ ησλ δεκνγξαθηθψλ 
πιεξνθνξηψλ ρσξίδνληαη νη ρξήζηεο ζε θαηεγνξίεο. Όηαλ νη ρξήζηεο αμηνινγνχλ αληηθείκελα, ην 
ζχζηεκα πξνζπαζεί λα βξεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα αληηθείκελα απηά θαη ζηνλ ηχπν ησλ 
αλζξψπσλ πνπ ηνπο ήηαλ αξεζηά. ηε ζπλέρεηα ζπζηήλεη απηά ηα αληηθείκελα ζε άιινπο 
ρξήζηεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδηα θαηεγνξία ρξεζηψλ. (Pazzani 1979) 

Ζ κέζνδνο απηή παξνπζηάδεη δπζθνιίεο γηαηί νη ρξήζηεο αληηκεησπίδνπλ κε δπζπηζηία 
ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ ηνπο δεηάλε πιεξνθνξίεο. Γελ δίλνπλ εχθνια πξνζσπηθά ηνπο 
ζηνηρεία, έζησ θαη γεληθά, ζην Γηαδίθηπν.  

2.4 Μοντέλα χρηστών 

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πνπ αιιειεπηδξνχλ κε άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ κνληέια ησλ αηφκσλ 
κε ηα νπνία έξρνληαη ζε επαθή. Σν κνληέιν ρξήζηε είλαη ε θσδηθνπνίεζε ηεο γλψζεο πνπ έρεη 
έλα ζχζηεκα γηα έλα  ρξήζηε ηνπ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο. Ζ αλάγθε γηα ηε 
δεκηνπξγία κνληέισλ ρξεζηψλ ήηαλ επηηαθηηθή ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ φγθνπ ηεο πιεξνθνξίαο 
κε απνηέιεζκα ν ρξήζηεο λα πξέπεη λα θνπηάδεη πεξηζζφηεξν γηα λα εληνπίζεη απηφ πνπ 
επηζπκεί. Δπηπιένλ, έλα κνληέιν ρξήζηε κπνξεί λα ρεηξηζζεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα φπσο ε 
δηαζπνξά δεδνκέλσλ, ε ππεξεμεηδίθεπζε, ε επηθαλεηαθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θ.α. Ζ 
κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ ζθνπεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ κε ηε 
δεκηνπξγία έμππλσλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 
ρξήζηε, δειαδή εμαηνκηθεχνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνλ ρξήζηε. (Symeonidis et al. 2007) 

Έζησ θάπνηνο επηζθέπηεηαη έλαλ δηθηπαθφ ηφπν πνπ πνπιά βηβιία θαη δεηά 
πιεξνθνξίεο γηα βηβιία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Κίλα. Σν ζχζηεκα γηα λα ηνπ πξνηείλεη θάπνηα 
βηβιία πξέπεη λα μέξεη θάπνηα πξάγκαηα γη’ απηφλ. Αλ είλαη παηδί ζα ηνπ πξνηείλεη βηβιία κε 
πνιιέο εηθφλεο. Αλ είλαη ζπνπδαζηήο ζα ηνπ πξνηείλεη βηβιία κε νξνινγίεο θαη αλ είλαη 
ηνπξίζηαο, ζα ηνπ πξνηείλεη ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο. Απηφ είλαη έλα απιφ παξάδεηγκα πνπ δείρλεη 
φηη είλαη πξνο φθεινο ηνπ ρξήζηε, ην ζχζηεκα λα δηαηεξεί κνληέια ρξεζηψλ πνπ ζα ην 
βνεζήζνπλ λα θάλεη αθξηβείο ζπζηάζεηο ζε απηφλ. 

χκθσλα κε ηελ Elaine Rich (1979) ππάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ κπνξεί λα 
γίλνπλ ζηα κνληέια ρξεζηψλ. 
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 Σν κνληέιν πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα κεκνλσκέλν ρξήζηε ή ζε κηα νκάδα ρξεζηψλ κε 
παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. 

 Σα κνληέια πνπ θαηαζθεπάδνληαη ξεηά απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ή απφ 
ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο θαη εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ έκκεζα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 
ρξήζηε. 

 Σα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε καθξνπξφζεζκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε φπσο ηα 
ελδηαθέξνληα ηνπ, ε εηδηθφηεηα ηνπ θαη εθείλα πνπ βαζίδνληαη ζε βξαρππξφζεζκα 
ραξαθηεξηζηηθά φπσο έλα ηξέρνλ πξφβιεκα πνπ πξνζπαζεί λα ιχζεη. 

ηε κνληεινπνίεζε ρξεζηψλ ην πξψην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη είλαη πψο ζα 
θηηαρηνχλ ηα κνληέια. Γηα λα θηηαρηεί έλα κνληέιν ρξήζηε πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε. Έλαο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη ν ίδηνο ν ρξήζηεο λα ηηο 
εηζάγεη ζην ζχζηεκα, απαληψληαο ζε εξσηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο (πνηνο είλαη ηξφπνο δσήο ηνπ, 
ηη είδνο ηαηληψλ ηνπ αξέζεη θηι)  νξίδνληαο ην επίπεδν ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη γηα θάπνηα 
ζέκαηα, επηιέγνληαο ζέκαηα ελδηαθέξνληνο απφ κία ιίζηα θ.ν.θ. Αλ θαη απηή ε πξαθηηθή είλαη 
ρξήζηκε, πεξηνξίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, γηαηί κπνξεί λα 
ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο λα απαληήζεη ζε πνιιέο εξσηήζεηο ή λα αμηνινγήζεη πνιιά αληηθείκελα 
έηζη ψζηε λα ζπζζσξεχεη ην ζχζηεκα φιε απηή ηε γλψζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θάλεη ζσζηέο 
ζπζηάζεηο. Ο άιινο ιφγνο είλαη γηαηί ν ρξήζηεο ελδερνκέλσο λα κελ κπνξεί πάληα λα δίλεη 
αθξηβείο απαληήζεηο είηε γηαηί δελ γλσξίδεη, είηε γηαηί δελ ζέιεη λα κηιήζεη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 
ζέκα. Τπάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία ζην ρψξν ηεο Φπρνινγίαο πνπ δείρλνπλ φηη ηα άηνκα δελ είλαη 
αμηφπηζηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο (Nisbett et al. 1977). Πνιινί 
δπζθνιεχνληαη λα δηαβάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κεηά λα θαηαγξάςνπλ ηελ ελδνζθφπεζε απηή 
ζε έλα ζχζηεκα. Δπηπιένλ, ηα άηνκα επεξεάδνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 
θαηαηάζζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Απηφ απμάλεη ηελ αλαμηνπηζηία ζηηο πεξηγξαθέο πνπ δίλνπλ νη 
ρξήζηεο γηα εθείλνπο ζην ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα γηα λα κπνξεί λα ππεξπεδήζεη απηέο ηηο 
δπζθνιίεο πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα ζπλάγεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε βάζεη ελφο κηθξνχ 
αξηζκνχ ξεηψλ γεγνλφησλ. 

Δπηζθεθηήθακε ην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ζχζηαζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 
Movielens (http://www.movηelens.org/). Δίλαη έλα ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγεί κνληέια ρξεζηψλ 
βαζηδφκελν ζε ξεηέο αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ πάλσ ζε ηαηλίεο. Όηαλ γηα πξψηε θνξά κπεη ν 
ρξήζηεο ζην ζχζηεκα, (εηθφλα 1) ην ζχζηεκα ηνπ δεηά λα αμηνινγήζεη φζεο απφ ηηο ηαηλίεο πνπ 
ζα  εκθαληζηνχλ ζηηο επφκελεο ζειίδεο έρεη δεη. Θα πξέπεη ν ρξήζηεο λα αμηνινγήζεη 15 ηαηλίεο 
γηα λα κπνξεί ην ζχζηεκα λα θάλεη αθξηβείο ζπζηάζεηο. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη 
ρξνλνβφξα. Ο ρξήζηεο ελδερνκέλσο ζα πξέπεη λα επηζθεθηεί δηαδνρηθά πνιιέο απφ ηηο 
επφκελεο ζειίδεο εσζφηνπ εληνπίζεη ηαηλίεο πνπ έρεη δεη θαη νινθιεξψζεη ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ.  

http://www.movιelens.org/
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Δηθόλα 1: Τν ζύζηεκα δεηά από ην ρξήζηε λα αμηνινγήζεη ηαηλίεο 

 

Δηθόλα 2: Ο ρξήζηεο πξέπεη λα εληνπίζεη ηηο ηαηλίεο πνπ έρεη δεη θαη λα ηηο αμηνινγήζεη. 
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Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο γηα λα θηηαρηεί έλα κνληέιν πνπ ν ρξήζηεο δελ ζα 
ρξεηάδεηαη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ή λα αμηνινγήζεη αληηθείκελα είλαη λα εμαρζνχλ 
ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ηηο ελέξγεηεο πνπ εθηειεί ν 
ρξήζηεο φπσο ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ, ηηο επηζθέςεηο ηνπ ζε ζειίδεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ θαζψο 
θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ. Οη ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε πξνθαινχλ ζεηηθή ή 
αξλεηηθή αλάδξαζε ζε ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ πξνζζήθε κηαο ηζηνζειίδαο ζηα Αγαπεκέλα, 
ε απνζήθεπζε κηαο ηζηνζειίδαο είλαη παξαδείγκαηα ζεηηθήο αλάδξαζεο. Σν λα κπεη έλαο 
ρξήζηεο ζε κηα ηζηνζειίδα πνπ παξνπζηάδεη έλα πξντφλ θαη λα βγεη ακέζσο απφ απηήλ 
ζεσξείηαη αξλεηηθή αλάδξαζε. Δπηπιένλ, αλ ην ζχζηεκα εθηειέζεη θάπνηα ελέξγεηα θαη ν 
ρξήζηεο πεη φηη δελ ήηαλ απηφ πνπ ήζειε, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηνπο ιφγνπο πνπ 
ηνλ νδήγεζαλ ζην λα εθηειέζεη απηή ηελ ελέξγεηα θαη λα ζπκπεξάλεη φηη έλαο ηνπιάρηζηνλ απφ 
απηνχο ηνπο ιφγνπο ήηαλ ιάζνο, ηνπιάρηζηνλ γη’ απηφλ ηνλ ρξήζηε. Αιιά αθφκα θαη απηφο ν 
κεραληζκφο ηεο εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε, δελ είλαη πάληα 
επαξθήο, αθνχ απαηηεί πνιιέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα γηα λα δεκηνπξγεζεί 
έλα ηθαλνπνηεηηθφ κνληέιν ρξήζηε. (Pazzani et al. 1997) 

Έλα ηππηθφ κνληέιν ρξήζηε ζπλήζσο ζπλδπάδεη θαη ηνπο δχν παξαπάλσ ηξφπνπο. 
πζζσξεχεη πιεξνθνξίεο άκεζα απφ ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε θαη έκκεζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 
ηνπ κε ην ζχζηεκα θαη ελδερνκέλσο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε άιινπο ρξήζηεο.  

Μηα θαιή ηερληθή πνπ αθνινπζνχλ νη ζρεδηαζηέο ζπζηεκάησλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ 
κνληέια ρξεζηψλ γξήγνξα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζηεξενηχπσλ. 

2.5 Τεχνικές βασισμένες σε κανόνες (Rule based techniques)  

Οη ηερληθέο απηέο παξέρνπλ έλα νπηηθφ πεξηβάιινλ επεμεξγαζίαο γηα ηνλ δηαρεηξηζηή κηαο  
εηαηξείαο ψζηε λα θαζνξίζεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο ζηνπο νπνίνπο ζα ζηεξηρζεί ε 
εμαηνκίθεπζε. Απηφ απαηηεί απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηαρεηξηζηή (θαη ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα ελφο 
ζπκβνχινπ) λα εληνπίζεη ηνπο θαηάιιεινπο θαλφλεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή παξέρεη έλαλ 
εχθακπην κεραληζκφ γηα ηνλ νξηζκφ ησλ θαλφλσλ γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο ή ηηο 
θακπάληεο πξνψζεζεο πξντφλησλ. 

Σν cross-selling απνηειεί έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηερληθψλ βαζηζκέλσλ ζε 
θαλφλεο. Ζ ηερληθή cross-selling ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο ηεο επίδεημεο πξντφλησλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε απηά πνπ βιέπεη ή κφιηο έρεη αγνξάζεη ν ρξήζηεο.  

 Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί έλαο θαλφλαο γηα ηελ επίδεημε ηνπ πξντφληνο 
X ζε έλαλ πειάηε πνπ έρεη κφιηο αγνξάζεη ην πξντφλ Y (π.ρ. ν αγνξαζηήο ελφο βηβιίνπ κπνξεί 
λα ελδηαθέξεηαη γηα άιια πξφζθαηα ή πξνεγνχκελα βηβιία ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα, ή γηα άιια 
βηβιία κε ην ίδην ζέκα). (Kumar et al. 2010) 

Σα ζπζηήκαηα ζχζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θηιηξάξηζκα βάζεη θαλφλσλ δηαηεξνχλ 
πξνθίι ρξεζηψλ φπνπ ην πξνθίι απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ εθθξάδνπλ ηελ 
πνιηηηθή θηιηξαξίζκαηνο ησλ πιεξνθνξηψλ ρξήζηε. ηα ζπζηήκαηα ζχζηαζεο βαζηζκέλα ζε 
πξνζσπηθνχο θαλφλεο, θάζε ρξήζηεο έρεη ηνπο πξνζσπηθνχο θαλφλεο θηιηξαξίζκαηνο. 
Τπάξρνπλ θαη ζπζηήκαηα ζχζηαζεο πνπ βαζίδνληαη ζε ζηεξενηππηθνχο θαλφλεο φπνπ ν 
ρξήζηεο κεηαθέξεηαη ζε κηα νκάδα παξφκνησλ ρξεζηψλ απφ ηελ νπνία θιεξνλνκεί ην πξνθίι 
ηνπ. Αλαιχνπκε ηα ζηεξεφηππα ζηελ επφκελε ελφηεηα.  

2.5.1 Στερεότυπο 

Σν ζηεξεφηππν είλαη ε εηθαζία πνπ θάλνπλ νη ζρεδηαζηέο ησλ ζπζηεκάησλ ζχζηαζεο γηα κηα 
θαηεγνξία ρξεζηψλ φηη φζνη αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζα ελεξγήζνπλ θαηά ηνλ ίδην 
ηξφπν. Οη άλζξσπνη αλαπηχζζνπλ ζηεξεφηππα φηαλ δελ έρνπλ φιε ηελ πιεξνθνξία πνπ 
ρξεηάδεηαη γηα λα βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα γηα άηνκα ή θαηαζηάζεηο. Απηφ πνπ θάλνπλ ηα 
ζηεξεφηππα φηαλ δελ ππάξρεη «πιήξεο εηθφλα» είλαη λα «ζπκπιεξψζνπλ ηα θελά». Δίλαη κηα 
ζπλεζηζκέλε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν πάλσ ζε θάηη πνπ 
δελ γλσξίδνπκε θαιά. Γηα παξάδεηγκα φηαλ βιέπνπκε έλαλ θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ, 
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ζθεθηφκαζηε φηη είλαη πνιχ κνξθσκέλνο, επππφιεπηνο, πάλσ απφ 40, αλ θαη ζηελ θξίζε καο 
κπνξεί λα πέζνπκε έμσ.  

Ζ ρξήζε ησλ ζηεξενηχπσλ ζηα ζπζηήκαηα ζχζηαζεο πνπ δηαηεξνχλ πξνθίι ησλ 
ρξεζηψλ εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Elaine Rich (1979) κε ην ζχζηεκα Grundy. Σν 
ζχζηεκα Grundy ζπζηήλεη βηβιία ζηνπο ρξήζηεο-καζεηέο, αθνχ πξψηα ηνπο θαηαηάζζεη ζε 
θαηεγνξίεο-ζηεξεφηππα θαη φηαλ ελεξγνπνηεζεί ε θαηάιιειε ζπλζήθε (trigger), εθαξκφδεηαη ην 
αληίζηνηρν ζηεξεφηππν. πγθεθξηκέλα ν ρξήζηεο εηζάγεη ιέμεηο πνπ ηνλ πεξηγξάθνπλ ηηο νπνίεο 
ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί γηα λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γη’ απηφλ. Πρ αλ δψζεη ηε ιέμε αζιεηήο, 
ην ζχζηεκα νδεγείηαη ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Κίλεηξν ή δξάζε 

 Υαξαθηεξίδεηαη απφ επηκνλή 

 Δλδηαθέξεηαη γηα ηα αζιήκαηα.  

ηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα βαζκνινγεί ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηειηθά πξνηείλεη βηβιία κε 
βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ θάζε καζεηή. Παξάιιεια επηηξέπεη ηελ 
αλάδξαζε ηνπ θάζε καζεηή ζηηο πξνηάζεηο.  

Σα ζηεξεφηππα αξρηθνπνηνχλ ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ. Οη ρξήζηεο θαηά ηελ εγγξαθή 
ηνπο ζε έλα ζχζηεκα ζχζηαζεο, θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε θάπνηεο εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο 
κπνξεί λα δεηνχλ απφ ηνλ λέν ρξήζηε λα δψζεη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (φλνκα, δηεχζπλζε θ.α.), 
γεσγξαθηθά ζηνηρεία (θσδηθφο πεξηνρήο, πφιε, ρψξα θ.α.), ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (θχιν, 
ειηθία, επίπεδν ζπνπδψλ, αλ εξγάδεηαη ή φρη θ.α.), ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία (ηξφπνο δσήο, 
πξνηηκήζεηο θ.α. ) ή αθφκα θαη λα αμηνινγήζεη θάπνηα αληηθείκελα. Όηαλ έλαο ρξήζηεο 
ζπκπιεξψζεη απηά ηα ζηνηρεία, ην ζχζηεκα ςάρλεη λα βξεη πνην ζηεξεφηππν ηαηξηάδεη κε ην 
αξρηθφ ηνπ πξνθίι. ηε ζπλέρεηα ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε ελεκεξψλεηαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο 
ηνπ κε ην ζχζηεκα. Αλ θάπνηα ζηνηρεία ηνπ πξνθίι αιιάμνπλ, ελδερνκέλσο ν ρξήζηεο λα 
αιιάμεη ζηεξεφηππν. Σν ζηεξεφηππν αλαπαξίζηαηαη κε ην δεχγνο «ζηεξεφηππν, ηηκή», φπνπ ε 
ηηκή δείρλεη αλ ν ρξήζηεο αλήθεη ή φρη ζε απηφ ην ζηεξεφηππν.  

3 Ταινιόραμα   

3.1 Περιγραφή συστήματος  

Σν ζχζηεκα πνπ θηηάμακε απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο πψιεζεο-ελνηθίαζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ 
ηαηληψλ. Ο ζθνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο καο είλαη λα πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε-πειάηε ηνπ video club 
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο ζχκθσλα κε ην πξνθίι ηνπ. Παξαζέηνπκε ην παξαθάησ δηάγξακκα 
ξνήο δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 3: Γηάγξακκα ξνήο δεδνκέλωλ. Δπίπεδν 0.  

Σν Σαηληφξακα είλαη κηα εθαξκνγή πνπ απεπζχλεηαη κφλν ζε εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο.  
Απφ ηε πξψηε ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο εγγξαθεί, ην ζχζηεκα ζα έρεη ήδε ζπγθεληξψζεη θάπνηεο 
πιεξνθνξίεο γη’ απηφλ, δεκηνπξγψληαο έλα αξρηθφ πξνθίι βάζεη ζηεξενηππηθψλ ηερληθψλ.  

Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε απνηειείηαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζε είδε ηαηληψλ. Σν αξρηθφ 
ηνπ πξνθίι απνηειείηαη απφ ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ζηεξενηχπνπ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί. ηε 
ζπλέρεηα φηαλ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα, κέζσ ξεηψλ αμηνινγήζεσλ, ηφηε 
ηξνπνπνηείηαη ην πξνθίι ηνπ θαη αιιάδνπλ νη ζπζηάζεηο πνπ ιακβάλεη..  
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Ζ ηερληθή θηιηξαξίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη ην θηιηξάξηζκα κε βάζεη ην 
πεξηερφκελν. Φηιηξάξνπκε σο πξνο ην είδνο ηαηληψλ. Πξνηείλνπκε ζηνλ ρξήζηε ηαηλίεο πνπ 
αλήθνπλ ζηα πην επηζπκεηά ηνπ είδε. ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε φιε ηε ξνή ησλ 
δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο καο.  

 

Δηθόλα 4: Δθιέπηπλζε δηαδηθαζίαο Πξόηαζεο ηαηληώλ θηλεκαηνγξάθνπ - Δπίπεδν 1 

ην Σαηληφξακα ν ρξήζηεο κπνξεί λα αμηνινγεί ηαηλίεο, λα αλαδεηεί ηαηλίεο θαη λα 
καζαίλεη πιεξνθνξίεο γη’ απηέο. Μηα επηπιένλ δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
είλαη φηαλ βιέπεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαηεξνχκε γηα κηα ηαηλία λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ηαηλίαο ζην δηαδηθηπαθφ  ζχζηεκα ζχζηαζεο θηλεκαηνγξαθηθψλ 
ηαηληψλ imdb πνπ ηαπηφρξνλα είλαη θαη ε κεγαιχηεξε βάζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ ζηνλ 
θφζκν.  

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξεί λα εηζάγεη ηαηλίεο, λα ελεκεξψλεη 
ππάξρνπζεο θαη λα νξίδεη ρξήζηεο σο δηαρεηξηζηέο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Έλα άηνκν ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ εθαξκνγή θάζε θνξά. Όηαλ απνζπλδέεηαη 
απφ ην ζχζηεκα, ν επφκελνο ρξήζηεο δελ ζα κπνξεί λα δεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ.  

Ο ξφινο πνπ έρεη ην ζχζηεκα καο είλαη λα απνηειέζεη έλαλ επράξηζην ηφπν ζηνλ νπνίν 
θάπνηνο κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηηο ηαηλίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ έγθπξα. Δπηπιένλ, είλαη έλα 
ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη άιιν θαη λα γίλεη πην αθξηβήο ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ.  

3.2 Τεχνολογίες του συστήματος 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην ζχζηεκα καο ρξεζηκνπνηήζακε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. Σν 
Σαηληφξακα είλαη κηα επηηξαπέδηα εθαξκνγή πνπ βαζίζηεθε ζηηο παξαθάησ ηερλνινγίεο.  

 Microsoft Visual Studio 2008 

 Network framework 3.5 

 Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C-Sharp 

 SQL Server 2005 

 ADO 
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3.2.1 Microsoft Visual Studio 2008 

Δίλαη έλα εληαίν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο απφ ηε Microsoft. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 
δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ θνλζφιαο, πξνγξακκάησλ κε γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο, 
βηβιηνζεθψλ, πξνγξακκάησλ γηα ην Γηαδίθηπν, γηα θνξεηέο ζπζθεπέο κε Windows Mobile θηι  

3.2.2 Net framework 3.5 

Δίλαη έλα πιαίζην ινγηζκηθνχ πνπ εγθαζίζηαηαη ζε ππνινγηζηέο πνπ ηξέρνπλ ιεηηνπξγηθά 
ζπζηήκαηα Windows. Πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε βηβιηνζήθε θσδηθνπνηεκέλσλ ιχζεσλ ζε θνηλά 
πξνγξακκαηηζηηθά πξνβιήκαηα. Πξνζθέξεηαη απφ ηε Microsoft κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί 
απφ ηηο λέεο εθαξκνγέο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα λα ηξέρνπλ ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows. 

Ζ class library ηνπ Net framework παξέρεη έλα κεγάιν εχξνο ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ δηεπαθήο ρξήζηε, ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα, ηε ζχλδεζε κε ηε 
βάζε δεδνκέλσλ,  ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ Ηζηνχ, αξηζκεηηθνχο αιγφξηζκνπο θηι. Ζ class 
library ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ηε ζπλδπάδνπλ κε ηνλ θψδηθα πνπ 
θηηάρλνπλ νη ίδηνη γηα λα αλαπηχμνπλ εθαξκνγέο.  

Υξεζηκνπνηήζακε Net framework 3.5 γηαηί: 

 Δίλαη εγγελψο αληηθεηκελνζηξαθήο πιαηθφξκα 

 Γεκηνπξγεί έλα ειεγρφκελν θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα 
ηξέμεη κηα εθαξκνγή. 

 Παξέρεη πνιχ εχθνιε εγθαηάζηαζε. Αξθεί λα αληηγξάςνπκε ην θαηάινγν ηεο 
εθαξκνγήο ζε έλα άιιν ππνινγηζηή θαη απηή ζα ηξέμεη άκεζα.  

 Παξέρεη πιεζψξα έηνηκσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ θάλνπλ ηελ αλάπηπμε θψδηθα πνιχ 
εχθνιε. 

3.2.3 C-Sharp 

Σν πξφγξακκα ηνπ ζπζηήκαηνο καο γξάθηεθε ζε C-Sharp. Δίλαη κηα απφ ηηο γιψζζεο 
πξνγξακκαηηζκνχ πνπ κεηαθξάδεη ην Net framework. Δίλαη κηα απιή, ζχγρξνλε, γεληθνχ 
ζθνπνχ, αληηθεηκελνζηξαθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. πλδπάδεη ηελ επρξεζηία ηεο Basic θαη 
ηελ δπλακηθή ηεο C++. ηελ Ακεξηθή είλαη ε δεχηεξε πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηήζηκε γιψζζα 
κεηά ηε Java. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε c# πξνθχπηνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην Net 
framework. Δίλαη επθνιφηεξν λα δεκηνπξγήζεηο Windows forms, dialogs, λα εξγάδεζαη κε strings 
θ.ν.θ.  

Δπηιέμακε C-Sharp απφ ηηο γιψζζεο ηνπ Net framework γηαηί: 

 Έρεη απιφ ζπληαθηηθφ 

 Παξέρεη αζθάιεηα ηχπσλ  

 Ζ δηαρείξηζε ησλ events είλαη εχθνιε (ρξήζε delegates) 

 Γελ ρξεηάδνληαη νη δείθηεο 

 Αθφκα θαη απινί ηχπνη δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα ζπκπεξηθεξζνχλ ζαλ αληηθείκελα.  

3.2.4 SQL Server 2005 

Υξεζηκνπνηήζακε SQL Server 2005 express edition γηα λα πινπνηήζνπκε ηε βάζε καο. Δίλαη 
έλα ρεζηαθφ Μνληέιν Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ RDBMS ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ ηελ 
Microsoft. Απνηειεί έλα απφ ηα θαιχηεξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ 
ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. Ζ ζχλδεζε κε ηνλ SQL server έγηλε κε windows authentication.  

Δκείο ηνλ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα: 
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 Γεκηνπξγήζνπκε ηε βάζε καο 

 Οξίζνπκε ηνπο ηχπνπο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δεδνκέλσλ 

 πληεξνχκε ηα δεδνκέλα  

 Αλαθηνχκε ηα δεδνκέλα κε ηελ εθηέιεζε queries κέζα απφ ησλ θψδηθα ηεο 
εθαξκνγήο καο.  

 Γεκηνπξγήζνπκε ηξεηο SQL procedures θαη κηα function πνπ ζα ηηο εθηεινχκε κέζα 
απφ ηνλ θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο καο. 

Δπηιέμακε SQL server 2005 γηαηί: 

 Δίλαη εχθνινο ζηε δηαρείξηζε 

 Έρεη θαιή ιεηηνπξγία κε ην net framework  

3.2.5 Τεχνολογία ADO 

Υξεζηκνπνηήζακε ηελ ηερλνινγία ADO γηα λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηεο 
βάζεο καο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή καο. Οξίζακε ην παξαθάησ connection string ζε έλα txt 
αξρείν κε φλνκα ConnectionStr πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαδξνκή:  

:\…\MovieSuggestion \ MovieSuggestion \ bin \ Debug.  (φπνπ έρνπκε ηνπνζεηήζεη 
ην project καο MovieSuggestion. Απηφ βνεζά γηα λα κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα αιιάμεη ηηο 
παξακέηξνπο ηνπ Connection string αλάινγα κε ηνλ ππνινγηζηή πνπ ζα εγθαηαζηήζεη ην 
ζχζηεκα.  

Data Source=USER-BE8FC2F039 \SQLEXPRESS;Initial Catalog=MoviesSuggestion;Integrated 
Security=True 

Γεκηνπξγήζακε κηα θιάζε (dbMaster) απφ ηελ νπνία θνξηψλνπκε ην connection string 
φηαλ ν ρξήζηεο θάλεη login ζην ζχζηεκα. ηε θιάζε απηή νξίζακε φιεο ηηο ado κεζφδνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ζπλδέζνπκε ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο καο κε ηα δηάθνξα controls, λα 
εθηεινχκε απιά queries, queries κε παξακέηξνπο πνπ επηζηξέθνπλ έλα ζχλνιν εγγξαθψλ.   

Γεκηνπξγήζακε Sql adaptors πξνθεηκέλνπ λα θνξηψζνπκε κε ηε κνξθή πιέγκαηνο 
φιεο ηηο ηαηλίεο θαη φινπο ηνπο ρξήζηεο ζηηο θφξκεο πνπ βιέπεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
Οξίζακε ηηο insert θαη ηηο update κεζφδνπο. 

3.3 Στερεότυπα συστήματος  

Γηα λα εμαηνκηθεχζνπκε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ καο ρξεζηκνπνηήζακε ζηεξεφηππα. 
Κάλνληαο κηα κηθξή έξεπλα ζηνλ νηθνγελεηαθφ πεξίγπξν νξίζακε ηα ζηεξεφηππα: παιδιά, 
ανύπανδπερ γςναίκερ, ανύπανδποι άνδπερ, οικογενειάπσερ θαη ζςνηαξιούσοι. Ο ρξήζηεο φηαλ 
εγγξαθεί ζην ζχζηεκα ζα ηνπ δεηεζεί λα απαληήζεη ζε 6 εξσηήζεηο θαη βάζεη ησλ απαληήζεσλ 
ηνπ, ζα ηνπ αλαηεζεί έλα ζηεξεφηππν. Βάζεη απηνχ ηνπ ζηεξενηχπνπ ζα αξρηθνπνηεζεί ην 
πξνθίι ηνπ κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζε είδε ηαηληψλ.  

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ππάξρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δψζακε ζην θάζε 
ζηεξεφηππν θαη νη πξνβιεπφκελεο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Οη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
αληηζηνηρνχλ ζε δεχγε. Σν θάζε δεχγνο ηηκψλ απνηειείηαη απφ ηελ απάληεζε θαη ηελ πηζαλφηεηα 
πνπ έρεη ν ρξήζηεο κε απηή ηελ απάληεζε λα αλήθεη ζε απηφ ην ζηεξεφηππν.  

Σηεξεόηππν Παηδηά  

Υαξαθηεξηζηηθά  

Ζιηθία: Σηκέο: (έσο 15, 1), (16-25, 0), (26-35, 0), (36-45, 0), 
(46-55, 0), (56-άλσ, 0) 

Πξνβιέςεηο 
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Κσκσδίεο: Δλδηαθέξνλ 0,6, Κηλνχκελα ζρέδηα: Δλδηαθέξνλ: 0,7, Παηδηθή: Δλδηαθέξνλ 1, 
Φαληαζίαο: Δλδηαθέξνλ 0,8, Πεξηπέηεηεο: Δλδηαθέξνλ 0,7, Κσκσδίεο 0,6 

 

Σηεξεόηππν Αλύπαλδξεο γπλαίθεο 

Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζιηθία: Σηκέο: (έσο 15, 0), (16-25, 0,7), (26-35, 0,2), (36 -45, 
0,1), (46-55, 0), (56-άλσ, 0) 

Φχιν: Σηκέο: (Άλδξαο, 0,2), (Γπλαίθα, 0,8) 

Σχπνο αλζξψπνπ: Σηκέο:(νλεηξνπφινο, 0,7) (αλήζπρνο, 0,2), 
(ζθεπηφκελνο, 0,05), (δεκηνπξγηθφο, 0,05) 

Υφκπη-παξαθνινχζεζε ζπνξ Σηκέο (ρακειφ, 0,7), (κεζαίν, 0,2), (πςειφ, 0,1) 

Σέρλεο-Θέαηξν-Υνξφο: Σηκέο (ρακειφ, 0,2), (κεζαίν, 0,5), (πςειφ, 0,3) 

Οηθνγέλεηα: Σηκέο: (ρακειφ, 0,8), (κεζαίν, 0,199), (πςειφ, 0,001) 

Πξνβιέςεηο 

Αηζζεκαηηθέο: Δλδηαθέξνλ 1, Γξακαηηθέο: Δλδηαθέξνλ 0,3, Κσκσδίεο: Δλδηαθέξνλ 05, 
Μηνχδηθαι: Δλδηαθέξνλ 1, Θξίιεξ: Δλδηαθέξνλ 0,1, Μπζηεξίνπ: Δλδηαθέξνλ 0,7, Δπνρήο: 
Δλδηαθέξνλ 0,6, Βηνγξαθίεο: Δλδηαθέξνλ 0,4 

 

Αλύπαλδξνη άλδξεο  

Υαξαθηεξηζηηθά  

Ζιηθία: Σηκέο: (έσο 15, 0), (16-25, 0,7), (26-35, 0,2), (36-45, 
0,05), (46-55, 0,05), (56-άλσ, 0) 

Φχιν: Σηκέο: (Άλδξαο, 0,8), (Γπλαίθα, 0,2) 

Σχπνο αλζξψπνπ: Σηκέο:(δεκηνπξγηθφο, 0,1) (αλήζπρνο, 0,8), 
(ζθεπηφκελνο, 0,09), (νλεηξνπφινο, 0,01) 

Υφκπη-παξαθνινχζεζε ζπνξ Σηκέο (ρακειφ, 0,1), (κεζαίν, 0,2), (πςειφ, 0,7) 

Σέρλεο-Θέαηξν-Υνξφο Σηκέο (ρακειφ, 0,8), (κεζαίν, 0,199), (πςειφ, 0,001) 

Οηθνγέλεηα [ελδηαθέξνλ] Σηκέο: (ρακειφ, 0,8), (κεζαίν, 0,199), (πςειφ, 0,001) 

Πξνβιέςεηο 

Κσκσδίεο: Δλδηαθέξνλ 0,3, Πεξηπέηεηεο: Δλδηαθέξνλ 1, Γξάζε: 1, Έγθιεκα: 0,7,  Κνηλσληθέο: 
Δλδηαθέξνλ 0,1, Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο: Δλδηαθέξνλ 0,8, Θξίιεξ: Δλδηαθέξνλ 0,6, Ηζηνξηθέο: 
Δλδηαθέξνλ 0,5 

 

Σηεξεόηππν Οηθνγελεηάξρεο 

Υαξαθηεξηζηηθά  

Ζιηθία: Σηκέο: (έσο 15, 0), (16-25, 0,05), (26-35, 0,1), (36 -45, 
0,7), (46-55, 0,1), (56-άλσ, 0,05) 

Φχιν: Σηκέο: (Άλδξαο, 0,5), (Γπλαίθα, 0,5) 
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Σχπνο αλζξψπνπ: Σηκέο: (θεπηφκελνο, 0,5), (Γεκηνπξγηθφο, 0,4), 
(Ολεηξνπφινο, 0.01), (Αλήζπρνο, 0,09) 

Υφκπη-παξαθνινχζεζε ζπνξ Σηκέο (ρακειφ, 0,1), (κεζαίν, 0,7), (πςειφ, 0,2) 

Σέρλεο-Θέαηξν-Υνξφο Σηκέο (ρακειφ, 0,7), (κεζαίν, 0,2), (πςειφ, 0,1) 

Οηθνγέλεηα: Σηκέο: (ρακειφ, 0,001), (κεζαίν, 0,099), (πςειφ, 0,9) 

Πξνβιέςεηο 

Κσκσδίεο: Δλδηαθέξνλ 0,8 , Γξάζε: Δλδηαθέξνλ 0,6, Γξακαηηθέο: Δλδηαθέξνλ 0,9, Κνηλσληθέο: 
Δλδηαθέξνλ 1, Βηνγξαθίεο: Δλδηαθέξνλ 0,1, Δπνρήο: Δλδηαθέξνλ 1, Μπζηεξίνπ: Δλδηαθέξνλ 0,3 

 

Σηεξεόηππν Σπληαμηνύρνη 

Υαξαθηεξηζηηθά  

Ζιηθία: Σηκέο: (έσο 15, 0), (16-25, 0), (26-35, 0,1), (36-45, 0,1), 
(46-55, 0,3), (56-άλσ, 0,5) 

Φχιν: Σηκέο: (Άλδξαο, 0,6), (Γπλαίθα, 0,4) 

Σχπνο αλζξψπνπ: Σηκέο:(νλεηξνπφινο, 0.001) (αλήζπρνο, 0,099), 
(ζθεπηφκελνο, 0,7), (δεκηνπξγηθφο, 0,2) 

Υφκπη-παξαθνινχζεζε ζπνξ Σηκέο: (ρακειφ, 0,7), (κεζαίν, 0,2), (πςειφ, 0,1) 

Σέρλεο-Θέαηξν-Υνξφο: Σηκέο: (ρακειφ, 0,7), (κεζαίν, 0,2), (πςειφ, 0,1) 

Οηθνγέλεηα: Σηκέο: (ρακειφ, 0,001), (κεζαίν, 0,199), (πςειφ, 0,8) 

Πξνβιέςεηο 

Κσκσδίεο: Δλδηαθέξνλ 0,3,  Πνιεκηθέο-αληηπνιεκηθέο: Δλδηαθέξνλ 1, Δπνρήο: Δλδηαθέξνλ 0,7, 
Ηζηνξηθέο: Δλδηαθέξνλ 0,9, Νηνθηκαληέξ: Δλδηαθέξνλ 0,9, Βηνγξαθίεο: Δλδηαθέξνλ 0,6, 
Πεξηπέηεηεο: Δλδηαθέξνλ 0,5 

3.4 Σχεδιασμός Βάσης  

3.4.1 Περιγραφή 

Ο φγθνο πιεξνθνξηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο καο είλαη απνζεθεπκέλνο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Σα 
ζηνηρεία πνπ θξαηνχκε ζηε βάζε καο είλαη ηα ζηεξεφηππα, νη ρξήζηεο, νη ηαηλίεο, ην πξνθίι ησλ 
ρξεζηψλ θαη νη αμηνινγήζεηο πνπ θάλνπλ.  

Παξαθάησ θαίλεηαη ην δηάγξακκα νληνηήησλ-ζρέζεσλ ηεο βάζεο, ην ζρεζηαθφ κνληέιν 
πνπ πξνθχπηεη θαζψο θαη ην ζηηγκηφηππν ηεο βάζεο φπσο απηφ ηειηθά είλαη πινπνηεκέλν. 

Οη νληφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη: 

 Οη ρξήζηεο 

 Οη ηαηλίεο 

 Σα πξνθίι 

 Σα είδε 

 Σα ζηεξεφηππα 

 Attribute_Age 

 Attribute_Sex 
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 Person_Type 

 Sports_Interest 

 Theatre_Interest 

 Family_Interest 

Οη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο είλαη: 

 Μηα ηαηλία αλήθεη ζε πνιιά είδε. (ηε βάζε καο έσο δχν) 

 Έλαο ρξήζηεο αμηνινγεί πνιιέο ηαηλίεο. Μηα ηαηλία αμηνινγείηαη απφ πνιινχο ρξήζηεο.  

 Έλαο ρξήζηεο έρεη έλα πξνθίι. 

 Έλα πξνθίι απνηειείηαη απφ πνιιά είδε ηαηληψλ. Έλα είδνο ππάξρεη ζε πνιιά πξνθίι. 

 Σν ζηεξεφηππν πξνηείλεη πνιιά είδε ηαηληψλ. Έλα είδνο πξνηείλεηαη απφ πνιιά 
ζηεξεφηππα.  

 Σν θάζε ζηεξεφηππν δίλεη ηηκέο γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ Ζιηθία. 

 Σν θάζε ζηεξεφηππν δίλεη ηηκέο γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ Φχιν. 

 Σν θάζε ζηεξεφηππν δίλεη ηηκέο γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ Σχπνο αλζξψπνπ. 

 Σν θάζε ζηεξεφηππν δίλεη ηηκέο γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ Δλδηαθέξνλ ζηα ζπνξ. 

 Σν θάζε ζηεξεφηππν δίλεη ηηκέο γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ Δλδηαθέξνλ ζην ζέαηξν. 

 Σν θάζε ζηεξεφηππν δίλεη ηηκέο γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ Δλδηαθέξνλ ζηελ νηθνγέλεηα. 

3.4.2 Σχήμα Οντοτήτων-Σχέσεων (ER) 

To ζρήκα Οληνηήησλ-ρέζεσλ (ER) απνηειεί έλαλ εχρξεζην ηξφπν πεξηγξαθήο κίαο βάζεο 
δεδνκέλσλ. Σν ER δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ θαη επηηξέπεη ηε γξήγνξε θαηαλφεζε απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή.  

Σν πξψην βήκα γηα λα θηηάμνπκε ηε βάζε καο κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ 
ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπκε ην ζρήκα νληνηήησλ ζρέζεσλ. Παξαηίζεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα.
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Δηθόλα 5: Σρήκα Οληνηήηωλ-Σρέζεωλ ER 
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3.4.3 Σχεσιακό μοντέλο 

Σν ζρεζηαθφ κνληέιν κίαο βάζεο δεδνκέλσλ πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα νληνηήησλ-ζρέζεσλ 
ηεο βάζεο θαη απνηειεί ην ελδηάκεζν βήκα κεηαμχ ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο. ην βήκα απηφ 
θαζνξίδνληαη νη πίλαθεο πνπ ζα έρεη ε βάζε θαζψο θαη φια ηα γλσξίζκαηα ηνπ θάζε πίλαθα. 

Σν ζρεζηαθφ κνληέιν αλαπαξηζηά ηε πιεξνθνξία κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν κε ηνλ 
νπνίν απηή απνζεθεχεηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ 
εξγαιείν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζηή. 

Πίνακαρ Users 

ID Login Passwors IsAdmin 

Πίνακαρ  Movies 

ID Title OrigTitle Image Release_year Directors Actors 

 

Description Language Imdb_Link 

Πίνακαρ UserProfile 

UserID GenreID Preference 

Πίνακαρ Genres 

GenreID Gname 

Πίνακαρ GenreMovies 

MovieID GenreID 

Πίνακαρ Ratings 

UserID MovieID Preference 

Πίνακαρ Stereotypes 

StereotypeID Name 

StereotypesGenres 

StereotypeID GenreID Preference 

Πίνακαρ Attribute_Age 

StereotypeID Age Probability 

Πίνακαρ Attribute_Sex 

StereotypeID Sex Probability 

Πίνακαρ Answer1_Person_Type 

StereotypeID Type Probability 

Πίνακαρ Answer2_Sports_Interest 
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StereotypeID Sports_Interest Probability 

Πίνακαρ Answer3_Theatre_Interest 

StereotypeID Theatre_Interest Probability 

Πίνακαρ Answer4_Family_Interest  

StereotypeID Family_Interest Probability 

3.4.4 Στιγμιότυπο υλοποιημένης βάσης δεδομένων 

Παξαθάησ θαίλεηαη ην ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν έρεη πξνθχςεη 
απφ ην ζρεζηαθφ κνληέιν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ κειεηήζακε πξνεγνπκέλσο 

ηε ζπλέρεηα  θαίλεηαη ην ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο καο αιιά απηή 
ηε θνξά θαίλεηαη θαη ηχπνο δεδνκέλσλ ηνπ θάζε γλσξίζκαηνο, θαζψο θαη αλ επηηξέπεηαη λα 
παίξλεη ην γλψξηζκα ηηκέο NULL. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Ακαιία Γνχζηα 

χζηεκα χζηαζεο Σαηληψλ Κηλεκαηνγξάθνπ (Σαηληφξακα)    29 

 

Δηθόλα 6: Σηηγκηόηππν ηεο πινπνηεκέλεο βάζεο καο 
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Δηθόλα 7: Πίλαθαο Movies 

 

Δηθόλα 8: Πίλαθαο GenreMovies 

 

Δηθόλα 9: Πίλαθαο Genres 

 

Δηθόλα 10: Πίλαθαο Ratings 

 

Δηθόλα 11: Πίλαθαο Stereotypes 

 

Δηθόλα 12: Πίλαθαο StereotypesGenres 
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Δηθόλα 13: Πίλαθαο UserProfile 

 

Δηθόλα 14: Πίλαθαο Users 

 

Δηθόλα 15: Πίλαθαο Attribute_Sex 

 

Δηθόλα 16: Πίλαθαο Attribute_Age 

 

Δηθόλα 17: Πίλαθαο Answer1_PersonType 

 

Δηθόλα 18: Πίλαθαο Answer2_SportsInterest 
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Δηθόλα 19: Πίλαθαο Answer3_TheatreInterest 

 

Δηθόλα 20: Πίλαθαο Answer4_FamilyInterest 

3.5 Ανάθεση στερεότυπου και αρχικοποίηση προφίλ  

Όια ηα ζηνηρεία ησλ ζηεξενηχπσλ (ραξαθηεξηζηηθά, πηζαλφηεηα ζηεξεφηππνπ, πξνβιέςεηο) 
έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε βάζε καο. Απηά πνπ δελ απνζεθεχνπκε είλαη νη απαληήζεηο ησλ 
ρξεζηψλ.  Ο ζηφρνο ησλ ζηεξενηχπσλ ζην ζχζηεκα καο είλαη κφλν λα γεκίζνπλ  ην πξνθίι 
ρξήζηε κε θάπνηεο αξρηθέο ηηκέο. ηε ζπλέρεηα δελ παίδνπλ θαλέλα ξφιν.  

Αξρηθά ν ρξήζηεο πξέπεη λα εηζάγεη ζε κηα θφξκα  έλα φλνκα ρξήζηε θαη έλα θσδηθφ 
πνπ δελ παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο πεξηνξηζκνχ πνπ έρνπκε ζέζεη. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα 
απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηαθνξεηηθά δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη. 
Βάζεη ησλ απαληήζεσλ ηνπ, ζα ηνπ αλαηεζεί έλα ζηεξεφηππν, ζα θαηαρσξεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ 
ζηνλ πίλαθα Users θαη ζα δεκηνπξγεζεί ην πξνθίι ηνπ βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ 
ζηεξενηχπνπ. ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζεί ην 
ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ζε έλαλ λέν ρξήζηε ην πξνθίι ηνπ. 

 

Δηθόλα 21: Δθιέπηπλζε ηεο δηαδηθαζίαο Γεκηνπξγία πξνθίι 

Ζ αλάζεζε ζηεξενηχπνπ γίλεηαη κέζσ ηεο SQL function GetBestFittingStereotype πνπ 
δεκηνπξγήζακε. Ζ ζπλάξηεζε απηή ιεηηνπξγεί σο εμήο: Σν πξψην ζηεξεφηππν ηνπ ζπζηήκαηνο 
καο είλαη νη Αλχπαλδξεο γπλαίθεο. Ζ ζπλάξηεζε ζα βξεη ηηο πηζαλφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 
απαληήζεηο ηνπ ρξήζηε γηα απηφ ην ζηεξεφηππν θαη ζα ηηο πξνζζέζεη. ηε ζπλέρεηα, ζα βξεη ηηο 
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πηζαλφηεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο απαληήζεηο ηνπ ρξήζηε γηα ην 2
ν
 ζηεξεφηππν πνπ είλαη νη 

Αλχπαλδξνη άλδξεο θαη ζα ηηο πξνζζέζεη. Μεηά ζα θάλεη ην ίδην γηα ην 3
ν
 ζηεξεφηππν πνπ είλαη 

νη Οηθνγελεηάξρεο, γηα ην 4
ν
 ζηεξεφηππν πνπ είλαη ηα παηδηά θαη γηα ην 5

ν
 ζηεξεφηππν πνπ είλαη 

νη πληαμηνχρνη. Θα πξνθχςνπλ 5 αζξνίζκαηα-ζθνξ. Ζ ζπλάξηεζε ζα βξεη ην κέγηζην ζθνξ θαη 
ζα αλαζέζεη ζηνλ ρξήζηε ην αληίζηνηρν ζηεξεφηππν. Παξαθάησ είλαη ε πξάμε ηεο ζπλάξηεζεο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Ζ απάληεζε1 είλαη ε απάληεζε πνπ έδσζε ν ρξήζηεο ζηελ πξψηε 
εξψηεζε. Ζ απάληεζε2 είλαη ε απάληεζε πνπ έδσζε ν ρξήζηεο ζηελ δεχηεξε εξψηεζε θ.ν.θ.  

Σθνξ(Σηεξεόηππνi)= Απάληεζε1.Πηζαλόηεηα + Απάληεζε2.Πηζαλόηεηα + 
Απάληεζε3.Πηζαλόηεηα + Απάληεζε4.Πηζαλόηεηα + Απάληεζε5.Πηζαλόηεηα 
+Απάληεζε6.Πηζαλόηεηα 

Αλ δχν ζηεξεφηππα έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή, επηιέγεηαη ηπραία έλα ζηεξεφηππν. Αθνχ 
επηιερζεί έλα ζηεξεφηππν, ν ρξήζηεο θαηαρσξείηαη ζηε βάζε καο.  

ηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηείηαη ε sql δηαδηθαζία InitializeUserFromStereotypes ε νπνία 
αξρηθνπνηεί ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Αληηγξάθεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ ζηεξεφηππνπ γηα είδε ηαηληψλ 
απφ ηνλ πίλαθα StereotypesGenres ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε (πίλαθαο UserProfile). Σα ππφινηπα 
είδε ησλ ηαηληψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε απηφ ην ζηεξεφηππν, ζα πάξνπλ ηελ ηηκή 0 ζην πξνθίι 
ηνπ ρξήζηε (πίλαθαο UserProfile).  

ην ζχζηεκα καο ηα ζηεξεφηππα απιά αξρηθνπνηνχλ ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Ο ρξήζηεο 
αμηνινγψληαο ηαηλίεο ζεηηθά ή αξλεηηθά απμάλεη ή κεηψλεη αληίζηνηρα ηελ πξνηίκεζε ηνπ ζην 
είδνο ή ζηα είδε (κέρξη δχν επηηξέπνληαη) πνπ αλήθνπλ.  

πλνπηηθά ηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ καο είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Δηζαγσγή νλφκαηνο ρξήζηε θαη θσδηθνχ ρξήζηε ζηε θφξκα πνπ δελ παξαβηάδνπλ ηνπο 
θαλφλεο πεξηνξηζκνχ πνπ έρνπκε ζέζεη. 

2. Απάληεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνλ ρξήζηε. 

3. Δλεξγνπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο GetBestFittingStereotype.  

a. Σαίξηαζκα ηνπ ρξήζηε κε φια ηα ζηεξεφηππα. Δχξεζε 5 ζθνξ. 

b. Δχξεζε ηνπ κέγηζηνπ ζθνξ.  

4. ε πεξίπησζε πνπ πάλσ απφ 1 ζηεξεφηππα έρνπλ ην κέγηζην ζθνξ, επηιέγεηαη έλα απφ 
απηά.  

5. Καηαρψξεζε ρξήζηε ζηε βάζε καο. (πίλαθαο Users) 

6. Δλεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο InitializeUserFromStereotypes πνπ αξρηθνπνηεί ην 
πξνθίι ρξήζηε.  

a. Πάξε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα StereotypesGenres γηα ην ζηεξεφηππν ηνπ ρξήζηε θαη 
αληέγξαςε ηηο ζηνλ πίλαθα UserProfile 

b. Πάξε απφ ηνλ πίλαθα Genres ηα είδε πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο πξνβιέςεηο πνπ 
θάλεη ην ζηεξεφηππν ηνπ ρξήζηε, αληέγξαςε ηα ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη βάιε 
γηα πξνηίκεζε ηε ηηκή 0. 

3.5.1 Παραδείγματα ανάθεσης στερεοτύπου  

Έρνπκε δεκηνπξγήζεη δηάθνξνπο ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ. ην παξαθάησ παξάδεηγκα εμεγνχκε 
πψο δνπιεχεη ν αιγφξηζκνο. Αθνινπζνχλ άιια 3 παξαδείγκαηα αλάζεζεο ζηεξενηχπσλ.  

1
ν
 βήκα: Ο ρξήζηεο εηζάγεη ζηε θφξκα ην φλνκα ρξήζηε petros65 θαη ηνλ θσδηθφ ρξήζηε 

petros.  

2
ν
 βήκα: Ο ρξήζηεο έδσζε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην. 
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Φχιν Άλδξαο 

Ζιηθία 36-45 

Σχπνο αλζξψπνπ Γεκηνπξγηθφο 

Δλδηαθέξνλ ζηα ζπνξ Μεζαίν 

Δλδηαθέξνλ ζην ζέαηξν Υακειφ 

Δλδηαθέξνλ ζηελ νηθνγέλεηα Τςειφ 

 

Σεκείωζε  

Έρνπκε νξίζεη ζηα ζηεξεφηππα φηη ηα παηδηά (<15 εηψλ) αξθεί κφλν λα έρνπλ απηή ηε ηηκή ζην 
ραξαθηεξηζηηθφ ειηθία γηα λα ηνπο γίλεη αλάζεζε απηφ ην ζηεξεφηππν. Οη ππφινηπεο απαληήζεηο 
πνπ ζα δψζνπλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Γηα λα κελ ππάξμεη θάπνην ζθάικα ζηελ αλάζεζε 
ζηεξενηχπνπ, έρνπκε θάλεη ηα εμήο:  α) Γψζακε ηελ πηζαλφηεηα 0 ζε φιεο ηηο ηηκέο ησλ 
ππνινίπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηνχ ηνπ ζηεξενηχπνπ: θχιν, ηχπνο αλζξψπνπ, ελδηαθέξνλ ζηα 
ζπνξ, ελδηαθέξνλ ζην ζέαηξν, ελδηαθέξνλ ζηελ νηθνγέλεηα β) Γψζακε γηα ηε ηηκή έωο 15 ηνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ ειηθία ηνπ ζηεξενηχπνπ παηδηά ηελ πηζαλόηεηα 5 αληί γηα 1. Απηφ ήηαλ 
αλαγθαίν λα γίλεη γηα λα παίξλεη ην κεγαιχηεξν ζθνξ ην ζηεξεφηππν παηδηά φηαλ ν ρξήζηεο είλαη 
έσο 15 εηψλ.  

3
ν
 βήκα: Δλεξγνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε GetBestFittingStereotype Σν ηαίξηαζκα ηνπ ρξήζηε κε 

ην θάζε ζηεξεφηππν απεηθνλίδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.  

Σηκή 

 

ηεξεφηππν 

Παηδηά 

 

Αλ. γπλαίθεο 

 

Αλ. άλδξεο 

 

Οηθνγελεηάξρ
εο 

 

πληαμηνχρνη 

 

Φχιν: Άλδξαο - 0,2 0,8 0,5 0,6 

Ζιηθία:36-45 0 0,1 0,05 0,7 0,1 

Σχπνο: 
Γεκηνπξγηθφο 

0 0,05 0,1 0,4 0,2 

πνξ: Μεζαίν 0 0,2 0,2 0,7 0,2 

Θέαηξν: 
Υακειφ 

0 0,2 0,8 0,7 0,7 

Οηθνγέλεηα: 
Τςειφ 

0 0,001 0,001 0,9 0,8 

θνξ 0 0,751 1,951 3,9 2,6 

Σν κεγαιχηεξν ζθνξ βάζεη ηεο ζπλάξηεζεο ην ιακβάλεη ην ζηεξεφηππν Οηθνγελεηάξρεο.  

θνξ(Οηθνγελεηάξρεο)= 0,5+0,7+0,4+0,7+0,7+0,9=3,9 

Καηαιήμακε ζε 1 ζηεξεφηππν.  
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Δηθόλα 22: Αλάζεζε ζηεξενηύπνπ ζηνλ ρξήζηε petros65 

4
ν
 βήκα: Ο ρξήζηεο πιένλ θαηαρσξείηαη ζηε βάζε καο (πίλαθαο Users). Αλαγλσξίδεηαη απφ ην 

ζχζηεκα κε φλνκα petros65 θαη θσδηθφ petros. Όπσο βιέπνπκε ζηελ παξαθάησ εηθφλα, 
απνθηά ην ID 137.  

 

Δηθόλα 23: Καηαρώξεζε ρξήζηε ζηε βάζε 

5
ν
 βήκα. Δλεξγνπνηείηαη ε ζπλάξηεζε InitializeUserFromStereotypes πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ην 

πξνθίι ηνπ ρξήζηε πνπ απνηειείηαη απφ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε ζε φια ηα είδε ηαηληψλ. 
Αληηγξάθνληαη νη πξνηηκήζεηο ηνπ ζηεξενηχπνπ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ πίλαθα 
StereotypeGenres ζηνλ πίλαθα UserProfile. 
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Δηθόλα 24: Ο ρξήζηεο petros65 (ID 137) απνθηά πξνθίι. Τηο πξνηηκήζεηο ηνπ ηηο έρεη πάξεη από ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ ζηεξενηύπνπ Οηθνγελεηάξρεο (ID 3).  

Ο ρξήζηεο Adonis έδσζε ηηο αθφινπζεο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην θαη ην ζχζηεκα ηνπ 
αλέζεζε ην ζηεξεφηππν πληαμηνχρνη. 

Φχιν Άλδξαο 

Ζιηθία >=56 

Σχπνο αλζξψπνπ θεπηφκελνο 

Δλδηαθέξνλ ζηα ζπνξ Μεζαίν 

Δλδηαθέξνλ ζην ζέαηξν Υακειφ 

Δλδηαθέξνλ ζηελ νηθνγέλεηα Τςειφ 

Σν ηαίξηαζκα ηνπ ρξήζηε κε ην θάζε ζηεξεφηππν απεηθνλίδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα.  

Σηκή 

 

ηεξεφηππν 

Παηδηά 

 

Αλ. 
γπλαίθεο 

 

Αλ. 
άλδξεο 

 

Οηθνγελεηάξρε
ο 

 

πληαμηνχρνη 

 

Φχιν: Άλδξαο 0 0,2 0,8 0,5 0,6 

Ζιηθία: >=56 0 0 0 0,05 0,5 

Σχπνο: 
θεπηφκελνο 

0 0,05 0,09 0,5 0,7 

πνξ: Μεζαίν 0 0,2 0,2 0,7 0,2 
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Θέαηξν: Υακειφ 0 0,2 0,8 0,7 0,7 

Οηθνγέλεηα: 
Τςειφ 

0 0,001 0,001 0,9 0,8 

θνξ 0 0,651 1,891 3,35 3,5 

Πίλαθαο: Ταίξηαζκα ηνπ ρξήζηε adonis κε όια ηα ζηεξεόηππα 

θνξ(πληαμηνχρνη)=0,6+0,5+0,7+0,2+0,7+0,8=3,5 

 

Δηθόλα 25: Αλάζεζε ζηεξενηύπνπ ζηνλ ρξήζηε Adonis 

Ο ρξήζηεο anastasia κε θσδηθφ πξφζβαζεο anastasia1 έδσζε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο θαη ην 
ζχζηεκα ηνπ αλέζεζε ην ζηεξεφηππν παηδηά.  

Φχιν Γπλαίθα 

Ζιηθία <=15 

Σχπνο αλζξψπνπ Γεκηνπξγηθφο 

Δλδηαθέξνλ ζηα ζπνξ Μεζαίν 

Δλδηαθέξνλ ζην ζέαηξν Τςειφ 

Δλδηαθέξνλ ζηελ νηθνγέλεηα Τςειφ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηαηξηάδνπκε ην ρξήζηε κε ην θάζε ζηεξεφηππν γηα λα πξνθχςεη έλα 
ζθνξ. 

Σηκή 

 

ηεξεφηππν 

Παηδηά 

 

Αλ. 
γπλαίθεο 

 

Αλ. 
άλδξεο 

 

Οηθνγελεηάξρε
ο 

 

πληαμηνχρνη 
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Φχιν: Γπλαίθα 0  0,8 0,2 0,5 0,6 

Ζιηθία: <=15 5 0 0 0 0 

Σχπνο: 
Γεκηνπξγηθφο 

0 0,05 0,1 0,4 0,2 

πνξ: Μεζαίν 0 0,2 0,2 0,7 0,2 

Θέαηξν: Τςειφ 0 0,3 0,001 0,1 0,1 

Οηθνγέλεηα: 
Τςειφ 

0 0,001 0,001 0,9 0,8 

θνξ 5 1,351 0,502 2,6 1,9 

 
θνξ(Παηδηά)=5+0+0+0+0+0+0=5  

 

Δηθόλα 26: Αλάζεζε ζηεξενηύπνπ ζην ρξήζηε Anastasia 

Ο ρξήζηεο kostas1 κε θσδηθφ Kostas έδσζε ηηο αθφινπζεο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην θαη 
ην ζχζηεκα ηνπ αλέζεζε ην ζηεξεφηππν Αλχπαλδξνη άληξεο.  

Φχιν Άλδξαο 

Ζιηθία 26-35 

Σχπνο αλζξψπνπ Αλήζπρνο 

Δλδηαθέξνλ ζηα ζπνξ Μεζαίν 

Δλδηαθέξνλ ζην ζέαηξν Υακειφ 

Δλδηαθέξνλ ζηελ νηθνγέλεηα Μεζαίν 
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Σηκή 

 

ηεξεφηππν 

Παηδηά 

 

Αλ. 
γπλαίθεο 

 

Αλ. 
άλδξεο 

 

Οηθνγελεηάξρε
ο 

 

πληαμηνχρνη 

 

Φχιν: Άλδξαο 0  0,2 0,8 0,5 0,6 

Ζιηθία: 26-35 0 0,2 0,2 0,1 0,1 

Σχπνο: Αλήζπρνο 0 0,2 0,8 0,01 0,099 

πνξ: Μεζαίν 0 0,2 0,2 0,7 0,2 

Θέαηξν: Υακειφ 0 0,2 0,8 0,7 0,7 

Οηθνγέλεηα: 
Μεζαίν 

0 0,199 0,199 0,099 0,199 

θνξ 0 1,199 2,999 2,109 1,898 

 

Σν κεγαιχηεξν ζθνξ ην ιακβάλεη ην ζηεξεφηππν Αλχπαλδξνη άληξεο κε 2,999. 

 

Δηθόλα 27: Αλάζεζε ζηεξενηύπνπ ζην ρξήζηε kostas1 

3.6 Λειτουργίες χρήστη 

3.6.1 Εγγραφή χρήστη 

Σν ζχζηεκα επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ απφ ηνλ ρξήζηε. Γηα λα εγγξαθεί ζην 
ζχζηεκα πξέπεη λα εηζάγεη έλα φλνκα ρξήζηε  θαη έλα θσδηθφ ρξήζηε ρξεζηκνπνηψληαο 
ιαηηληθνχο ή ειιεληθνχο ραξαθηήξεο ή αξηζκνχο. Έρνπκε ζέζεη ηνπο πεξηνξηζκνχο λα κελ 
ππάξρνπλ δχν ρξήζηεο κε ηνλ ίδην φλνκα ρξήζηε, ην φλνκα ρξήζηε λα κελ είλαη ίδην κε ηνλ 
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θσδηθφ ρξήζηε θαη λα είλαη θαη νη δχν πάλσ απφ πέληε ραξαθηήξεο. Δθφζνλ ν ρξήζηεο ηα 
εηζάγεη ζσζηά πξνρσξά ζηελ απάληεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

Δηθόλα 28: Τν ζύζηεκα δελ επηηξέπεη λα βάιεη όλνκα θαη θωδηθό θάηω από 6 ραξαθηήξεο 

Σν εξσηεκαηνινγίνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θφξκα. Έρνπκε δεκηνπξγήζεη δχν πάλει. Σν 
πξψην πάλει έρεη ηελ εηζαγσγή ηνπ νλφκαηνο ρξήζηε θαη ηνπ θσδηθνχ ρξήζηε. Όηαλ ηα εηζάγεη 
απηά απνθξχπηεηαη απηφ ην πάλει θαη εκθαλίδεηαη ην δεχηεξν πάλει κε ηηο εξσηήζεηο.  

 

Δηθόλα 29: Δξωηεκαηνιόγην 
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Ο ρξήζηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο γηα λα ηνπ αλαηεζεί 
έλα ζηεξεφηππν θαη λα δεκηνπξγεζεί ην πξνθίι. ηελ παξαπάλσ εηθφλα ν ρξήζηεο δελ έρεη 
επηιέμεη Δλδηαθέξνλ γηα ην ζέαηξν θαη Δλδηαθέξνλ γηα ηελ νηθνγέλεηα.  

Αθνχ ηνπ αλαηεζεί ην ζηεξεφηππν κε ηε βνήζεηα κηαο sql function, θαιείηαη κηα sql 
procedure ε νπνία ζα αξρηθνπνηήζεη ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Θα αληηγξάςεη φιεο ηηο πξνβιέςεηο 
πνπ θάλεη ην ζηεξεφηππν γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε ζε θαηεγνξίεο ηαηληψλ ζηνλ πίλαθα 
userprofile. Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο ηαηληψλ πνπ δελ πξνβιέπεη ην ζηεξεφηππν ζα πάξνπλ ηελ 
ηηκή 0 ζην userprofile.  

3.6.2 Login χρήστη 

Ζ δηαδηθαζία εηζφδνπ είλαη ε δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα γίλεη αλαγλσξίζηκνο απφ 
ην ζχζηεκα. Θα πξέπεη λα εηζάγεη φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ ρξήζηε.  Γηαθνξεηηθά δελ κπαίλεη 
ζην ζχζηεκα. ηε παξαθάησ εηθφλα βιέπνπκε ηε θφξκα login ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ απηή ν 
ρξήζηεο κπνξεί λα κπεη ζην ζχζηεκα ή λα εγγξαθεί.  

 

Δηθόλα 30: Φόξκα Login ρξήζηε  

3.6.3 Σύσταση ταινιών 

Αθνχ κπεη ζην ζχζηεκα ην πξψην πξάγκα πνπ ζα αληηθξίζεη είλαη νη ηαηλίεο πνπ ηνπ πξνηείλεη 
ην ζχζηεκα. Ζ ζχζηαζε γίλεηαη βάζεη ησλ ηηκψλ πνπ έρεη ζην πξνθίι ηνπ. Όηαλ δεκηνπξγεζεί ην 
πξνθίι ηνπ ζα ιάβεη ηηο πξψηεο ζπζηάζεηο. ηε ζπλέρεηα φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη θάζε θνξά 
πνπ αμηνινγεί κηα ηαηλία, ζα αιιάδεη ην πξνθίι ηνπ θαη επνκέλσο ζα αιιάδνπλ θαη νη ζπζηάζεηο 
πνπ ιαβαίλεη.  

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη φηη ζην ζχζηεκα καο έρνπλ θαηαρσξεζεί 54 
ηαηλίεο θαη έρνπκε δψζεη ηνλ πεξηνξηζκφ θάζε ηαηλία λα αλήθεη ζε 2 ην πνιχ είδε. Δπηπιένλ, 
ππάξρνπλ 19 είδε ηαηληψλ. Ο ρξήζηεο κπνξεί κφλν κηα θνξά λα αμηνινγήζεη κηα ηαηλία.  

ην παξαθάησ δηάγξακκα αλαπαξίζηαηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζχζηαζεο ηαηληψλ. 
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Δηθόλα 31: Δθιέπηπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύζηαζεο ηαηληώλ 

Ο αιγφξηζκνο ζχζηαζεο ηαηληψλ ζηεξίδεηαη ζε κηα SQL δηαδηθαζία ηελ 
GetSuggestedMovies. Βξίζθεη ην είδνο κε ηελ πςειφηεξε πξνηίκεζε ζην πξνθίι ρξήζηε θαη 
ηνπ πξνηείλεη ηαηλίεο απφ απηφ ην είδνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηηο έρεη αμηνινγήζεη.  Αλ δελ 
ππάξρνπλ ηαηλίεο απφ απηφ ην είδνο γηα λα πξνηείλεη είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ ζηε βάζε καο, είηε 
γηαηί ηηο έρεη αμηνινγήζεη φιεο ν ρξήζηεο, ηφηε ζα πξνηείλεη ηαηλίεο απφ ην ακέζσο επφκελν πην 
επηζπκεηφ είδνο.  

Αλ κηα ηαηλία αλήθεη ζε δχν είδε, αξθεί ην έλα απφ απηά λα είλαη ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο 
ηνπ ρξήζηε γηα λα πξνηείλεη ην ζχζηεκα απηή ηελ ηαηλία.  

Παξαθάησ πεξηγξάθνπκε αλαιπηηθά ηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ ζχζηαζεο ηαηληψλ.  

1. Βξεο ην είδνο ηαηληψλ πνπ πξνηηκά πεξηζζφηεξν ν ρξήζηεο.  

2. Βξεο 10 ηαηλίεο πνπ 1 ηνπιάρηζηνλ είδνο ηνπο αλήθεη ζε απηφ ην είδνο θαη πνπ δελ έρεη 
αθφκα αμηνινγήζεη ν ρξήζηεο.  

3. Πξφηεηλε απηέο ηηο ηαηλίεο ζην ρξήζηε.  

4. Αλ βξεηο ιηγφηεξεο απφ 10 ηαηλίεο αλαδήηεζε ην 2
ν
 πην επηζπκεηφ είδνο θαη βξεο ηφζεο 

ηαηλίεο ψζηε λα ζπκπιεξψζεηο 10. Απηέο ηηο ηαηλίεο δελ πξέπεη λα ηηο έρεη αμηνινγήζεη ν 
ρξήζηεο. Αλ πάιη δελ ζπκπιεξσζνχλ 10 ηαηλίεο βξεο ην ακέζσο επφκελν πην 
επηζπκεηφ είδνο (3

ν
, κεηά 4

ν
, 5

ν
 θ.ν.θ.).  

5. πλέρηζε ζην βήκα 3.  

6. Αλ ν ρξήζηεο έρεη αμηνινγήζεη φιεο ηηο ηαηλίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε, εκθάληζε ηελ 
εηηθέηα «ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΣΑΗΝΗΔ».  

Δπηζεκάλζεηο  

 Αν ςπάπσοςν 2 ή πεπιζζόηεπα είδε πος έσοςν ηε μέγιζηε πποηίμεζε ηος σπήζηε, ηο 
ζύζηεμα επιλέγει ηο είδορ πος είναι καηασωπεμένο ππώηο ζηον πίνακα Genres για να 
βπει από αςηό ηαινίερ.  

 Οι ηαινίερ εμθανίδονηαι ζηο σπήζηε ηαξινομεμένερ με σπονολογική ζειπά (βάζει ηος 
πεδίος release_year). Από ηο νεόηεπο έηορ κςκλοθοπίαρ ζηο παλαιόηεπο.  

3.6.3.1 Παραδείγματα σύστασης 

Α) Οη πξώηεο ζπζηάζεηο ρξεζηώλ   

ε απηή ηε θαηεγνξία παξαδεηγκάησλ αλήθνπλ νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ κφιηο δεκηνπξγήζεη ην 
πξνθίι ηνπο. Γελ έρνπλ αθφκα αμηνινγήζεη θακία ηαηλία. Θα δνχκε πψο πινπνηείηαη ν 
αιγφξηζκνο ζχζηαζεο.   
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ην ρξήζηε καο katerina78 κε θσδηθφ katerina φηαλ εγγξάθεθε ζην ζχζηεκα, ηνπ 
αλαηέζεθε ην ζηεξεφηππν Παηδηά. Σν ζηεξεφηππν παηδηά θάλεη ηηο παξαθάησ πξνβιέςεηο γηα ηηο 
πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

1. Κσκσδίεο: Δλδηαθέξνλ 0,6  

2. Κηλνχκελα ζρέδηα: Δλδηαθέξνλ: 0,7  

3. Παηδηθή: Δλδηαθέξνλ 1 

4. Φαληαζίαο: Δλδηαθέξνλ 0,8, 

5. Πεξηπέηεηεο: Δλδηαθέξνλ 0,7 

ηα ππφινηπα είδε ε πξνηίκεζε ηνπ είλαη 0. Ο αιγφξηζκνο καο ζα ςάμεη λα βξεη 10 
ηαηλίεο απφ ην πην επηζπκεηφ είδνο πνπ είλαη νη παηδηθέο ηαηλίεο. Θα βξεη 2 παηδηθέο ηαηλίεο. Γηα 
λα ζπκπιεξψζεη ηηο 10, ζα πάεη ζην 2

ν
 πην επηζπκεηφ είδνο πνπ είλαη νη ηαηλίεο θαληαζίαο. Καη 

ζε απηφ ην είδνο ζα βξεη 2 ηαηλίεο. Γηα λα ζπκπιεξσζνχλ 10 ηαηλίεο ζα πάεη ζην 3
ν
  πην 

επηζπκεηφ είδνο πνπ είλαη ηα θηλνχκελα ζρέδηα θαη νη πεξηπέηεηεο. Ο αιγφξηζκνο ζα πάεη ζην 
είδνο πνπ έρνπκε θαηαρσξήζεη πξψην ζηε βάζε καο θαη είλαη νη πεξηπέηεηεο. Θα βξεη 1 ηαηλία 
πεξηπέηεηαο. ηε ζπλέρεηα ζα ςάμεη λα βξεη ηαηλίεο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Θα βξεη 3 ηαηλίεο. 
Σέινο ζα ςάμεη ζην 4

ν
 πην επηζπκεηφ είδνο πνπ είλαη νη θσκσδίεο. Θα βξεη 2 θσκσδίεο. Ο 

αιγφξηζκνο ζα επηιέμεη ηηο παξαθάησ ηαηλίεο κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζην παξαθάησ 
πίλαθα.  

Τίηινο ηαηλίαο Δίδνο 

Κάπνηα καγηθά Υξηζηνχγελλα Παηδηθή  

Lassie Παηδηθή  

Οη πεηξαηέο ηεο Καξατβηθήο Φαληαζίαο, Πεξηπέηεηεο  

Μηα λχρηα ζην κνπζείν 2 Φαληαζίαο, Πεξηπέηεηεο  

Πηάζε κε αλ κπνξείο Πεξηπέηεηεο, Κσκσδίεο  

Σν ζπίηη ζηελ νκίριε Κηλνχκελα ζρέδηα  

Πξίγθηπαο θαη θησρφο Κηλνχκελα ζρέδηα, 

Βξέρεη θεθηέδεο Κηλνχκελα ζρέδηα 

Μάκα κία Κσκσδίεο, Μηνχδηθαι 

Ζ ζπκκνξία ησλ 12 Κσκσδίεο, Έγθιεκα 
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Ο ηξφπνο πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζηνλ ρξήζηε φκσο νη ηαηλίεο είλαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά απφ ηελ 

πην πξφζθαηε ζηελ παιαηφηεξε.  

 

Δηθόλα 32: Οη πξώηεο ζπζηάζεηο ηνπ ρξήζηε katerina78 

Ο ρξήζηεο αλ αμηνινγήζεη θάπνηα απφ απηέο ηηο ηαηλίεο, ζα αθαηξεζεί απφ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαη 
ζα αληηθαηαζηαζεί απφ θάπνηα άιιε.  

ην ρξήζηε καο amalia76 πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί ην ζηεξεφηππν Ανύπανδπερ γςναίκερ, 
ηε πξψηε θνξά πνπ ζα εηζαρζεί ζην ζχζηεκα, πξνηείλνληαη νη ηαηλίεο ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 
Έρνπκε ππφςε καο φηη νη πξνβιέςεηο πνπ θάλεη ην ζηεξεφηππν Ανύπανδπερ γςναίκερ γηα ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε είλαη: 

1. Αηζζεκαηηθέο: Δλδηαθέξνλ 1 

2. Γξακαηηθέο: Δλδηαθέξνλ 0,3 

3. Κσκσδίεο: Δλδηαθέξνλ 0,5 

4. Μηνχδηθαι: Δλδηαθέξνλ 1 

5. Θξίιεξ: Δλδηαθέξνλ 0,1 

6. Μπζηεξίνπ: Δλδηαθέξνλ 0,7 

7. Δπνρήο: Δλδηαθέξνλ 0,6 

8. Βηνγξαθίεο: Δλδηαθέξνλ 0,4 

ηα ππφινηπα είδε ε πξνηίκεζε πνπ έρεη είλαη 0. Σα είδε κε ηε κέγηζηε πξνηίκεζε  ηνπ 
ρξήζηε είλαη νη αηζζεκαηηθέο θαη ηα  κηνχδηθαι. Σν ελδηαθέξνλ θαη ησλ 2 εηδψλ είλαη 1. Ο 
αιγφξηζκνο ζηελ αξρή ζα ςάμεη λα βξεη φιεο ηηο αηζζεκαηηθέο ηαηλίεο γηαηί απηφ ην είδνο έρεη 
θαηαρσξεζεί 1

ν
 ζηε βάζε καο. Αθνχ βξεη 6 αηζζεκαηηθέο ηαηλίεο, ζα αλαδεηήζεη ηαηλίεο απφ ην 

είδνο κηνχδηθαι. Θα βξεη 3 ηαηλίεο. ηε ζπλέρεηα γηα λα ζπκπιεξσζνχλ νη 10 ηαηλίεο ζα ςάμεη λα 
βξεη αλ ππάξρνπλ  ηαηλίεο κπζηεξίνπ πνπ είλαη ην ακέζσο επφκελν πην επηζπκεηφ είδνο. Σειηθά 
ζα θαηαιήμεη ζε 6 αηζζεκαηηθέο, 3 κηνχδηθαι θαη 1 ηαηλία κπζηεξίνπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 
πεξηέρνληαη νη ηαηλίεο πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ ρξήζηε κε ηε ζεηξά πνπ ηηο επηιέγεη ν αιγφξηζκνο. 
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Τίηινο ηαηλίαο Δίδνο 

Ο θχθινο έθιεηζε Αηζζεκαηηθέο, Γξακαηηθέο 

Κακαξηέξα Αηζζεκαηηθέο 

ηλεκά ν παξάδεηζνο Αηζζεκαηηθέο, Γξακαηηθέο 

Σηηαληθφο Αηζζεκαηηθέο, Γξακαηηθέο 

Γαιάδηα ιίκλε Αηζζεκαηηθέο, Γξακαηηθέο 

Σν εκεξνιφγην κηαο πξηγθίπηζζαο 2 Αηζζεκαηηθέο 

Μάκα Μία Μηνχδηθαι 

ηθάγν Μηνχδηθαι 

Δλλέα Μηνχδηθαι 

θηέο θαη Οκίριε Κσκσδίεο, Μπζηεξίνπ 

Με ηελ παξαθάησ ζεηξά εκθαλίδνληαη νη ηαηλίεο ζηνλ ρξήζηε. 

 

Δηθόλα 33: Οη πξώηεο ζπζηάζεηο ηνπ ρξήζηε amalia76 

Ο ρξήζηεο nikolaos78 κε θσδηθφ nikolaos φηαλ εγγξάθεθε ζην ζχζηεκα, ηνπ αλαηέζεθε 
ην ζηεξεφηππν Αλχπαλδξνη άλδξεο. Οη πξνβιέςεηο πνπ θάλεη ην ζηεξεφηππν Αλχπαλδξνη 
άλδξεο είλαη νη εμήο: 

1. Κσκσδίεο: Δλδηαθέξνλ 0,3 

2. Πεξηπέηεηεο: Δλδηαθέξνλ 1 

3. Γξάζε: Δλδηαθέξνλ 1 

4. Έγθιεκα: Δλδηαθέξνλ 0,7 

5. Κνηλσληθέο: Δλδηαθέξνλ 0,1 
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6. Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο: Δλδηαθέξνλ 0,8 

7. Θξίιεξ: Δλδηαθέξνλ 0,6 

8. Ηζηνξηθέο: Δλδηαθέξνλ 0,5 

Ζ κέγηζηε πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε είλαη ην 1 θαη ηελ έρνπλ νη πεξηπέηεηεο θαη νη ηαηλίεο 
δξάζεο. Ο αιγφξηζκνο αξρηθά ζα επηιέμεη έλα είδνο εθ ησλ δχν θαη κάιηζηα απηφ πνπ έρνπκε 
θαηαρσξήζεη πξψην ζηε βάζε καο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη νη ηαηλίεο Γξάζεο. Θα 
βξεη 6 ηαηλίεο δξάζεο θαη κεηά ζα πάεη ζην είδνο πεξηπέηεηεο θαη ζα βξεη 2 ηαηλίεο πεξηπέηεηεο. 
Γηα λα ζπκπιεξψζεη ηηο 10 ζα πάεη ζην 3

ν
 πην επηζπκεηφ είδνο πνπ είλαη νη ηαηλίεο 

επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Θα επηιέμεη 2 ηαηλίεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα πεξηέρνληαη νη ηαηλίεο κε ηε ζεηξά πνπ ηηο επηιέγεη ν αιγφξηζκνο. Ο ηξφπνο πνπ ζα 
εκθαληζηνχλ νη ηαηλίεο ζηνλ ρξήζηε, είλαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά απφ ηελ πξφζθαηε ζηελ 
παιαηφηεξε.  

Τίηινο ηαηλίαο Δίδνο 

Οη πεηξαηέο ηεο Καξατβηθήο Πεξηπέηεηεο 

Πηάζε κε αλ κπνξείο Πεξηπέηεηεο, Κσκσδία 

Ο κνλνκάρνο Γξάζε, Δπνρήο 

Οξγηζκέλνη δξφκνη Γξάζε, ζξίιεξ 

Κφθθηλε γξακκή Γξάζε, Έγθιεκα 

ηηιέην Γξάζε, Έγθιεκα 

Σξέμε γξήγνξα Γξάζε, Έγθιεκα 

Σν θφιπν Γξάζε, Έγθιεκα 

Αζχκκεηξε απεηιή Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Θξίιεξ 

Ο εμνινζξεπηήο Δπηζηεκνληθήο Φαληαζίαο, Θξίιεξ 
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Δηθόλα 34: Δίλαη νη πξώηεο ζπζηάζεηο πνπ ιακβάλεη ν ρξήζηεο nikolaos78.  

Ο ρξήζηεο petros65 κε θσδηθφ petros αξρηθνπνίεζε ην πξνθίι ηνπ κε βάζε ην 
ζηεξεφηππν Οικογενειάπσερ. Οη πξνβιέςεηο πνπ θάλεη ην ζηεξεφηππν Οηθνγελεηάξρεο γηα ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε είλαη: 

1. Κσκσδίεο: Δλδηαθέξνλ 0,8 

2. Γξάζε: Δλδηαθέξνλ 0,6 

3. Γξακαηηθέο: Δλδηαθέξνλ 0,9 

4. Κνηλσληθέο: Δλδηαθέξνλ 1 

5. Βηνγξαθίεο: Δλδηαθέξνλ 0,1 

6. Δπνρήο: Δλδηαθέξνλ 1 

7. Μπζηεξίνπ: Δλδηαθέξνλ 0,3 

Ζ κέγηζηε πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε είλαη ην 1 θαη ηελ έρνπλ νη θνηλσληθέο ηαηλίεο θαη νη 
ηαηλίεο επνρήο. Ο αιγφξηζκνο αξρηθά ζα αλαδεηήζεη ηαηλίεο απφ ην είδνο επνρήο γηαηί απηφ είλαη 
θαηαρσξεκέλν πξψην ζηε βάζε καο Θα βξεη 3 ηαηλίεο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαδεηήζεη ηαηλίεο απφ 
ην είδνο θνηλσληθέο. Θα βξεη 4 θαηλνχξηεο ηαηλίεο. Γηα λα ζπκπιεξσζνχλ νη 10 ηαηλίεο, ζα 
αλαδεηήζεη ηαηλίεο απφ ην 2

ν
 πην επηζπκεηφ είδνο πνπ είλαη νη δξακαηηθέο. Θα βξεη 3 θαηλνχξηεο 

ηαηλίεο. Ο αιγφξηζκνο ζα βξεη ηηο 10 ηαηλίεο κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα.   

Τίηινο ηαηλίαο Δίδνο 

Ο κνλνκάρνο Δπνρήο, Γξάζε  

θιάβνη ζηα δεζκά ηνπο Δπνρήο, Κνηλσληθέο 

EL Greco Δπνρήο, Βηνγξαθίεο, 

Δμνκνινγήζεηο Κνηλσληθέο, Γξακαηηθέο, 

Σν ρακφγειν ηεο Λψξα Κνηλσληθέο, Γξακαηηθέο 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Ακαιία Γνχζηα 

χζηεκα χζηαζεο Σαηληψλ Κηλεκαηνγξάθνπ (Σαηληφξακα)    48 

Υσξίο πξννξηζκφ Κνηλσληθέο, Γξακαηηθέο 

Πνιίηηθε θνπδίλα Κνηλσληθέο, Γξακαηηθέο 

ηλεκά, ν παξάδεηζνο Γξακαηηθέο, Αηζζεκαηηθέο, 

Οη λχθεο Γξακαηηθέο 

Φπρή βαζηά Γξακαηηθέο, Πνιεκηθέο-αληηπνιεκηθέο 

 

 

Δηθόλα 35: Οη πξώηεο ζπζηάζεηο πνπ ιακβάλεη ν ρξήζηεο petros65 

Ο ρξήζηεο κε φλνκα ρξήζηε adonis θαη θσδηθφ village αξρηθνπνίεζε ην πξνθίι ηνπ 
βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ πνπ θάλεη ην ζηεξεφηππν ςνηαξιούσοι. χκθσλα κε ην ζηεξεφηππν 
πληαμηνχρνη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε γηα ηα είδε ηαηληψλ νξίδεηαη σο εμήο: 

1. Κσκσδίεο: Δλδηαθέξνλ 0,3 

2. Πνιεκηθέο-αληηπνιεκηθέο: Δλδηαθέξνλ 1 

3. Δπνρήο: Δλδηαθέξνλ 0,7 

4. Ηζηνξηθέο: Δλδηαθέξνλ 0,9 

5. Νηνθηκαληέξ: Δλδηαθέξνλ 0,9 

6. Βηνγξαθίεο: Δλδηαθέξνλ 0,6 

7. Πεξηπέηεηεο: Δλδηαθέξνλ 0,5 

Σελ πςειφηεξε πξνηίκεζε ηελ έρνπλ νη πνιεκηθέο-αληηπνιεκηθέο. Ο αιγφξηζκνο ζηελ 
αξρή ζα ςάμεη λα βξεη φιεο ηηο ηαηλίεο πνπ αλήθνπλ ζε απηφ ην είδνο. Θα βξεη 3 ηαηλίεο. ηε 
ζπλέρεηα γηα λα ζπκπιεξψζεη 10 ηαηλίεο, ζα πάεη ζην 2

ν
 πην επηζπκεηφ είδνο πνπ είλαη νη 

ηζηνξηθέο ηαηλίεο θαη ηα ληνθηκαληέξ κε ελδηαθέξνλ 0,9. ηελ αξρή ζα αλαδεηήζεη ηαηλίεο απφ ην 
είδνο Νηνθηκαληέξ πνπ είλαη πξψην θαηαρσξεκέλν ζηνλ πίλαθα Genres. Θα βξεη 2 θαηλνχξηεο 
ηαηλίεο. Μεηά ζα πάεη ζην είδνο Ηζηνξηθέο. Θα βξεη 3 θαηλνχξηεο ηαηλίεο. Γηα λα ζπκπιεξσζνχλ 
10 ηαηλίεο ζα ςάμεη θαη ζην 3

ν
 πην επηζπκεηφ είδνο πνπ είλαη νη ηαηλίεο επνρήο. Θα βξεη 2 ηαηλίεο 
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θαη ν αιγφξηζκνο ζα ζηακαηήζεη ηελ αλαδήηεζε ηαηληψλ εθεί. Ο αιγφξηζκνο θάλεη ηελ αλαδήηεζε 
ηαηληψλ βάζεη ηνπ πην επηζπκεηνχ είδνπο κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  

Τίηινο ηαηλίαο Δίδνο 

Βπζίζηε ην ζσξεθηφ Γηακάην Πνιεκηθέο-Αληηπνιεκηθέο, Ηζηνξηθέο 

ηε θφιαζε ηνπ Ηξάθ Πνιεκηθέο-Αληηπνιεκηθέο 

Φπρή βαζηά Πνιεκηθέο-Αληηπνιεκηθέο, Γξακαηηθέο 

Γελνθηνλία ζην Νηαξθνχξ Νηνθηκαληέξ 

NASA: Απνζηνιή ζην δηάζηεκα Νηνθηκαληέξ, Ηζηνξηθέο 

Μαησκέλε Κπξηαθή Ηζηνξηθέο 

Διηζάβεη: Ζ ρξπζή επνρή Ηζηνξηθέο, Βηνγξαθίεο 

Ζ Γνχθηζζα Ηζηνξηθέο, Βηνγξαθίεο 

θιάβνη ζηα δεζκά ηνπο  Δπνρήο, Κνηλσληθέο 

EL Greco Βηνγξαθίεο, Δπνρήο 

 

 

Δηθόλα 36: Οη πξώηεο ζπζηάζεηο πνπ ιακβάλεη ν ρξήζηεο Adonis 

Β) Σπζηάζεηο ρξεζηώλ πνπ έρνπλ αμηνινγήζεη ηαηλίεο 

Ο ρξήζηεο amalia2 έρεη αμηνινγήζεη φιεο ηηο ηαηλίεο ηεο βάζεο. Δδψ εθηειείηαη θαη ην 6ν 
βήκα ηνπ αιγνξίζκνπ καο. Γίλεηαη νξαηή ε εηηθέηα Δεν ςπάπσοςν άλλερ πποηεινόμενερ ηαινίερ.  
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Δηθόλα 37: Γελ ππάξρνπλ ζπζηάζεηο γηα ηνλ ρξήζηε  amalia2   

3.6.4 Αναζήτηση ταινιών  

Μηα πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία πνπ πξνζθέξεη ην Σαηληφξακα είλαη ε αλαδήηεζε ηαηληψλ. 
Άιισζηε ν ρξήζηεο γηα λα αμηνινγήζεη κηα ηαηλία ζα πξέπεη λα ηελ εληνπίζεη πξψηα κέζσ ηεο 
δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο. Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη έλαλ αξηζκφ θξηηεξίσλ βάζεη ησλ 
νπνίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαδήηεζε. Όζα πεξηζζφηεξα θξηηήξηα ζπκπιεξψλεη ηφζν ζα 
ζπξξηθλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο.  

Σα θξηηήξηα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Αλαδήηεζε βάζεη ηνπ ηίηινπ ή κέξνο ηνπ ηίηινπ 

 Αλαδήηεζε βάζεη ηνπ απζεληηθνχ ηίηινπ ή κέξνο ηνπ απζεληηθνχ ηίηινπ 

 Αλαδήηεζε βάζεη ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζθελνζέηε ή κέξνο ηνπ νλφκαηνο 

 Αλαδήηεζε βάζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ εζνπνηνχ ή κέξνο ηνπ νλφκαηνο 

 Αλαδήηεζε βάζεη ηνπ είδνπο ηαηλίαο 

 Αλαδήηεζε βάζεη ηνπ έηνπο θπθινθνξίαο ηαηλίαο 

Αλ ν ρξήζηεο αθήζεη θελά ηα πεδία ηφηε ε αλαδήηεζε ζα θέξεη ζηα απνηειέζκαηα φιεο ηηο 
ηαηλίεο ηεο βάζεο. 

ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο ν ρξήζηεο βιέπεη θάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηαηλίεο.  

 ην έηνο θπθινθνξίαο 

 έλα κέξνο ηεο πεξηγξαθήο ηεο ηαηλίαο 

 ηε θσηνγξαθία ηεο ηαηλίαο 

Όηαλ ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο είλαη έσο 5 ηφηε έρνπκε νξίζεη νη ηαηλίεο λα 
εκθαλίδνληαη ζε κεγάια πάλει. Αλ ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο είλαη πάλσ απφ 5 νη ηαηλίεο 
ηφηε νη ηαηλίεο εκθαλίδνληαη ζε κηθξά πάλει.  Με θιηθ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πάλει ηεο 
ηαηλίαο, ν ρξήζηεο ζα δεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαηλία.  
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Δηθόλα 38: Οη ηαηλίεο ζε κεγάια πάλει  όηαλ είλαη θάηω από 5 

 

Δηθόλα 39: Οη ηαηλίεο ζε κηθξά πάλει όηαλ είλαη πάλω από 5 

 

Δηθόλα 40: Γελ ππάξρνπλ απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο γη' απηό ην θξηηήξην 

3.6.5 Αξιολόγηση ταινιών-Αλλαγή προφίλ 

Ο ρξήζηεο φζν αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα κέζσ ξεηψλ αμηνινγήζεσλ, αιιάδεη ην πξνθίι ηνπ 
θαη επηηπγράλνληαη θαιχηεξεο ζπζηάζεηο. Αλ δελ αμηνινγεί ηαηλίεο, ηφηε ζπλέρεηα ζα ηνπ 
πξνηείλνληαη νη ίδηεο. Μπνξεί λα επηιέμεη φηη ηνπ άξεζε κηα ηαηλία ή φηη δελ ηνπ άξεζε. Ο ρξήζηεο 
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κπνξεί κφλν κηα θνξά λα αμηνινγήζεη κηα ηαηλία, αθνχ ηελ εληνπίζεη. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ 
απνζεθεχεηαη ζην ζχζηεκα (πίλαθαο Ratings). ην παξαθάησ δηάγξακκα αλαιχεηαη ε 
δηαδηθαζία Αλλελεπίδπαζε σπήζηε. 

 

Δηθόλα 41: Δθιέπηπλζε δηαδηθαζίαο Αιιειεπίδξαζε ρξήζηε 

 Αλ ε ν ρξήζηεο αμηνινγήζεη ζεηηθά κηα ηαηλία θαη ε ηαηλία αλήθεη ζε έλα είδνο, ηφηε 
απμάλεηαη θαηά 0,1 ε πξνηίκεζε ηνπ ζην είδνο ζηνλ πίλαθα UserProfile. Αλ ν ρξήζηεο 
αμηνινγήζεη αξλεηηθά κηα ηαηλία θαη ε ηαηλία αλήθεη ζε έλα είδνο ηφηε κεηψλεηαη θαηά 0,1 
ε πξνηίκεζε ηνπ ζην είδνο ζηνλ πίλαθα UserProfile.  

 Αλ ν ρξήζηεο αμηνινγήζεη ζεηηθά κηα ηαηλία θαη ε ηαηλία αλήθεη ζε πάλσ απφ 1 είδε (ζην 
ζχζηεκα νη ηαηλίεο αλήθνπλ ζε δχν ην πνιχ είδε) ηφηε δηαηξείηαη ην 0,1 κε ηνλ αξηζκφ 
ησλ εηδψλ θαη ην πειίθν πνπ πξνθχπηεη πξνζηίζεηαη ζηε πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε γηα 
απηά ηα είδε. ε αληίζεηε πεξίπησζε αθαηξείηαη. 

 Έρνπκε νξίζεη ε πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε λα κελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηε ηηκή 1 ελψ λα 
κπνξεί λα κεηψλεηαη απεξηφξηζηα. Απηφ ην πεηπραίλνπκε κε θαλνληθνπνίεζε ησλ 
πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε.  Κάζε θνξά πνπ αμηνινγεί ν ρξήζηεο, δηαηξνχληαη φιεο νη 
πξνηηκήζεηο ηνπ ζην UserProfile κε ηε κέγηζηε πξνηίκεζε.  

Γεκηνπξγήζακε ηελ sql δηαδηθαζία UserVoteProfile πνπ απνηειεί ηνλ αιγφξηζκν  αμηνιφγεζεο-
αιιαγήο πξνθίι. Έρεη ηα παξαθάησ βήκαηα. 

1. Βξεο αλ ν ρξήζηεο έρεη αμηνινγήζεη μαλά ηελ ηαηλία. Αλ ζηνλ πίλαθα Ratings δελ 
ππάξρεη ζρεηηθή εγγξαθή ηνπ ρξήζηε, πξνρψξα ζην επφκελν βήκα. 

2. Καηαρψξεζε ηελ πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε ζηνλ πίλαθα Ratings. Αλ ηνπ αξέζεη ε ηαηλία 
βάιε True. Γηαθνξεηηθά βάιε False.  

3. Βξεο ζε πφζα είδε αλήθεη ε ηαηλία απφ ηνλ πίλαθα GenreMovies. 

4. Γηαίξεζε ην 0,1 κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ. Βάζεη απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο ζα 
ελεκεξσζεί ην πξνθίι ρξήζηε.  

5. Δλεκέξσζε ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε.  
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a. Αλ ζηνλ ρξήζηε άξεζε απηή ε ηαηλία, πξφζζεζε ζην πεδίν Preference ηνπ 
πίλαθα UserProfile ην απνηέιεζκα πνπ βξήθεο ζην ηέηαξην βήκα ζε φια ηα είδε 
πνπ αλήθεη ε ηαηλία.  

b. Αλ ζηνλ ρξήζηε δελ άξεζε απηή ε ηαηλία, ζην πεδίν Preference ηνπ πίλαθα 
UserProfile αθαίξεζε ην απνηέιεζκα πνπ βξήθεο ζην ηέηαξην βήκα απφ φια ηα 
είδε πνπ αλήθεη ε ηαηλία 

6. Βξεο πνηα είλαη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ πεδίνπ Preference. 

7. Γηαίξεζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ πεδίνπ Preference κε ηε κέγηζηε ηηκή. Έρεη αιιάμεη ην 
πξνθίι ηνπ. 

Όηαλ ν ρξήζηεο αμηνινγήζεη κηα ηαηλία, ην ζχζηεκα ηνλ ξσηά αλ ζέιεη λα απνζεθεπηεί ε 
αμηνιφγεζε ηνπ. Απηφ ην θάλακε γηα λα είκαζηε πην ζίγνπξνη γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ.  

 

Δηθόλα 42: Η αμηνιόγεζε ηαηλίαο βξίζθεηαη ζε έλα πάλει ηνπ παξαζύξνπ Πληροφορίες ταινίας 

 

Δηθόλα 43: Τν ζύζηεκα ξωηά ηνλ ρξήζηε αλ ζέιεη λα απνζεθεύζεη ηελ αμηνιόγεζε 
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3.6.6 Πληροφορίες ταινιών 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ηαηλία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη απφ ην 
παξάζπξν Πιεξνθνξίεο ηαηλίαο. Σν παξάζπξν εκθαλίδεηαη θάλνληαο θιηθ ζε έλα νπνηνδήπνηε 
ζεκείν ηνπ πάλει ηεο ηαηλίαο.  

Δθεί βιέπεη ηα παξαθάησ: 

 Σνλ ηίηιν ηεο ηαηλίαο 

 Σνλ απζεληηθφ ηίηιν κφλν ζηε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ίδηνο κε ηνλ ηίηιν ηεο ηαηλίαο. 

 Σν φλνκα ηνπ ζθελνζέηε 

 Σα νλφκαηα ησλ εζνπνηψλ 

 Σε γιψζζα ή ηηο γιψζζεο ησλ δηαιφγσλ ηεο ηαηλίαο  

 Σν είδνο ή ηα είδε πνπ αλήθεη ε ηαηλία  

 Σε πεξηγξαθή ηεο ηαηλίαο 

 Σε θσηνγξαθία ηνπ DVD ηεο ηαηλίαο.  

 

Δηθόλα 44: Πιεξνθνξίεο Ταηλίαο 

Απφ ην παξάζπξν απηφ κπνξεί ν ρξήζηεο λα ζπλδεζεί κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ηαηλίαο 
ζηελ imdb βάζε. Ζ imdb είλαη ε κεγαιχηεξε δηαδηθηπαθή βάζε θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. Δθεί 
ν ρξήζηεο ζα βξεη παξά πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαηλία θαη ζα κπνξεί λα πεξηεγεζεί θαη ζε 
άιιεο ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππεξζπλδέζεηο ηεο ζειίδαο.  Ο 
ρξήζηεο δελ ζα κπνξεί λα βιέπεη ην URL ηεο ζειίδαο.  
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Δηθόλα 45: Σύλδεζε κε IMDB 

3.6.7 Βοήθεια  

Σν Σαηληφξακα πξνζθέξεη Βνήζεηα ζην ρξήζηε θαη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Άιιε 
βνήζεηα βιέπεη ν έλαο θαη άιιε ν άιινο. Ζ βνήζεηα εκθαλίδεηαη ζε κηα θαξηέια κε ηε κνξθή 
ππεξζπλδέζεσλ. Όηαλ ην πνληίθη δείμεη ζηελ ππεξζχλδεζε, απηή ππνγξακκίδεηαη. Με θιηθ ζε 
απηή εκθαλίδεηαη ε βνήζεηα θαη κε δεχηεξν θιηθ απνθξχπηεηαη. Υξεζηκνπνηήζακε πάλει πνπ 
εκθαλίδακε θαη απνθξχπηακε.  

 

Δηθόλα 46: Η Βνήζεηα πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο ηνπ Ταηλνξάκαηνο 
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Δηθόλα 47: Η Βνήζεηα πνπ βιέπεη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Ταηληνξάκαηνο 

3.6.8 Αποσύνδεση χρήστη 

Ζ δηαδηθαζία εμφδνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε ή ηνλ δηαρεηξηζηή λα βγεη απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ 
θαη λα κελ είλαη πιένλ αλαγλσξίζηκνο απφ ην ζχζηεκα. Ο επφκελνο ρξήζηεο ηνπ 
Σαηληνξάκαηνο δελ ζα κπνξεί λα δεη θαλέλα ζηνηρείν ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξήζηε. Απηφ πνπ ζα 
δεη, είλαη ηε θφξκα Login κε θελφ ην πιαίζηα θεηκέλνπ .γηα ην φλνκα ρξήζηε θαη γηα ηνλ θσδηθφ.   

3.7 Διαχείριση συστήματος –Περιορισμοί διαχειριστή  

3.7.1 Λειτουργίες διαχειριστή 

Γηα λα γίλεη θάπνηνο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα νξηζζεί ζηνλ πίλαθα 
Users. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηηο ηαηλίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
ηνπο ρξήζηεο. Παξαθάησ αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία Γηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο.  

 

 
Δηθόλα 48: Δθιέπηπλζε ηεο δηαδηθαζίαο Γηαρείξηζε ζπζηήκαηνο 

 

πγθεθξηκέλα ν δηαρεηξηζηήο νξίδεη λα γίλεη έλαο άιινο ρξήζηεο δηαρεηξηζηήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη κεηαηξέπεη έλαλ δηαρεηξηζηή ζε απιφ ρξήζηε. Μπνξεί λα εηζάγεη ηαηλίεο ζην 
ζχζηεκα (πίλαθαο Movies)  θαη λα ηηο ελεκεξψλεη. ην παξαθάησ δηάγξακκα αλαιχεηαη ε 
δηαδηθαζία Γηαρείξηζε ηαηληψλ. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Ακαιία Γνχζηα 

χζηεκα χζηαζεο Σαηληψλ Κηλεκαηνγξάθνπ (Σαηληφξακα)    57 

 

Άιιε θφξκα βιέπεη ν απιφο ρξήζηεο φηαλ θάλεη login θαη άιιε ν δηαρεηξηζηήο. ηελ 
εηθφλα 49 βιέπνπκε ηελ θαξηέια Γηαρείξηζε ρξεζηψλ θαη ζηελ εηθφλα 50 ηελ θαξηέια Γηαρείξηζε 
ηαηληψλ.  

 

Δηθόλα 49: Καξηέια Γηαρείξηζε ρξεζηώλ 
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Δηθόλα 50: Καξηέια Γηαρείξηζε ηαηληώλ 

3.7.2 Περιορισμοί διαχειριστή   

Γηα λα κπνξέζεη ν δηαρεηξηζηήο λα εηζάγεη θαη λα ελεκεξψλεη ηα ζηνηρεία κηαο ηαηλίαο ζσζηά, 
έρνπκε ζέζεη ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο ζηνλ θψδηθα.  

 Όια ηα πεδία εθηφο ηνπ πεδίνπ ύνδεζμορ με IMDB είλαη ππνρξεσηηθά.  

 Αλ ν δηαρεηξηζηήο ζέιεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πξναηξεηηθφ πεδίν, ην ζχζηεκα ειέγρεη 
αλ ην URL πνπ ζα δψζεη είλαη έγθπξν.  

 Ζ ηαηλία δελ κπνξεί λα αλήθεη ζε πάλσ απφ 2 είδε. 

 Γίλεηαη έιεγρνο φηη ζηε ζέζε ηεο θσηνγξαθίαο ηεο ηαηλίαο, έρεη κπεη έλα αξρείν εηθφλαο.  

Αλ παξαβηαζζεί θάπνηνο απφ απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο, δελ κπνξεί λα εηζαρζεί ε 
ηαηλία θαη ν δηαρεηξηζηήο ελεκεξψλεηαη κέζσ message boxes. .   
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Δηθόλα 51: Τα πεδία πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ν δηαρεηξηζηήο γηα λα εηζάγεη ηελ ηαηλία ζην 
ζύζηεκα. 

 

Δηθόλα 52: Γελ έρεη νξηζζεί ππνρξεωηηθό πεδίν 
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Δηθόλα 53: Αλαγλωξίδεηαη ιάζνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (htt://) 

 
Δηθόλα 54: Παξαβίαζε ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ αξηζκνύ ηωλ εηδώλ 
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4 Συμπεράσματα-Μελλοντικές επεκτάσεις   

4.1 Συμπεράσματα  

Αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο καο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ζχζηεκα ζχζηαζεο 
θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. Οξίζακε ζηεξεφηππα γηα λα θάλνπκε κηα αξρηθή νκαδνπνίεζε ησλ 
ρξεζηψλ θαη λα ηνπο δψζνπκε θάπνηα αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηελ εγγξαθή ζηνπο ζην 
ζχζηεκα. Σα ζηεξεφηππα είλαη νη εηθαζίεο πνπ θάλνπκε γηα ηνπο ρξήζηεο κε παξφκνηα 
ραξαθηεξηζηηθά φηη ελδερνκέλσο λα έρνπλ παξφκνηεο πξνηηκήζεηο θαη λα ελεξγήζνπλ κε 
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ηα ζηεξεφηππα θηηάμακε αξρηθά ηηο εξσηήζεηο θαη 
ζηε ζπλέρεηα θάλακε κηα έξεπλα ζε άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξίγπξνπ. Απφ απηή ηελ έξεπλα 
πξνέθπςαλ νη ηηκέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνβιέςεηο ησλ ζηεξενηχπσλ. Σν βαζηθφ 
πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ζηεξενηχπσλ ζε έλα ζχζηεκα ζχζηαζεο ζε ζρέζε κε έλα απιφ ρσξίο 
κνληεινπνίεζε ζχζηεκα είλαη φηη ην ζχζηεκα πξνηνχ γλσξίζεη ην ρξήζηε απνθηά γλψζε γη’ 
απηφλ θαη κπνξεί λα ππνζέζεη ηη πξνηηκά.  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο απφθηεζεο γλψζεο πάλσ ζηνπο λένπο ρξήζηεο. Δκείο 
βάδνπκε ηνπο ρξήζηεο λα απαληήζνπλ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην κε γεληθέο εξσηήζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο (ειηθία, θχιν, ελδηαθέξνλ γηα ηα ζπνξ 
θηι). Γηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζακε λα δεηήζνπκε απφ απηνχο λα αμηνινγήζνπλ ηαηλίεο. Απηφ 
φκσο ελδερνκέλσο λα είλαη θνπξαζηηθφ γηα ηνπο ρξήζηεο αθνχ ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ 
έλαλ ζεβαζηφ αξηζκφ ηαηληψλ γηα λα έρνπκε επαξθή ζπκπεξάζκαηα γη’ απηνχο. Με δεδνκέλν φηη 
ζηε βάζε καο δελ έρνπκε πάλσ απφ 55 ηαηλίεο, απνθιείζακε απηφ ην ελδερφκελν. Άιισζηε 
είλαη ζχλεζεο φηαλ έλαο ρξήζηεο εγγξάθεηαη ζε έλα ζχζηεκα λα ηνπ δεηνχληαη θάπνηα ζηνηρεία.  

Σα ζηεξεφηππα αξρηθνπνηνχλ ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ κε θάπνηεο ηηκέο πνπ αθνξνχλ 
πξνηηκήζεηο ζε είδε ηαηληψλ. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηήζακε εξσηεκαηνιφγην γηα λα αλαζέζνπκε ζην 
ρξήζηε έλα ζηεξεφηππν είρακε δχν ελαιιαθηηθέο: α) λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηαζεξφ ζηεξεφηππν 
θαη νη ρξήζηεο λα ιακβάλνπλ ζπζηάζεηο ηαηληψλ ζπλερψο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα είδε ηαηληψλ πνπ 
πξνβιέπεη ην ζηεξεφηππν θαη β) ηα ζηεξεφηππα κφλν λα αξρηθνπνηνχλ ην πξνθίι ρξήζηε θαη 
ζηε ζπλέρεηα λα κελ παίδνπλ θαλέλα ξφιν. Ο ρξήζηεο λα κπνξεί άκεζα λα ηξνπνπνηεί ην 
πξνθίι ηνπ κέζσ αμηνινγήζεσλ θαη βάζεη απηνχ λα ηνπ πξνηείλνληαη ηαηλίεο. Πξνηηκήζακε ηε 
δεχηεξε ελαιιαθηηθή ζεσξψληαο φηη ν ρξήζηεο πξέπεη λα είλαη εθείλνο πνπ λα ππνδεηθλχεη ζην 
ζχζηεκα πνηα είδε ηαηληψλ πξνηηκά. Άιισζηε ηα ζηεξεφηππα ππνζέηνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 
ρξεζηψλ. Μπνξεί λα θάλνπλ ιάζνο.   

Ο αιγφξηζκνο ζχζηαζεο ηαηληψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε πξνηείλεη ηαηλίεο απφ ην είδνο 
πνπ ν ρξήζηεο πξνηηκά πεξηζζφηεξν. Δθφζνλ δελ βξεη ηαηλίεο απφ ην πην επηζπκεηφ είδνο, ζα 
πάεη ζην δεχηεξν πην επηζπκεηφ είδνο, κεηά ζην ηξίην θηι. Δδψ ππάξρεη κηα έιιεηςε ζηνλ 
αιγφξηζκν. Φηιηξάξνπκε κφλν σο πξνο ην είδνο ηεο ηαηλίαο. Πξνζπαζήζακε λα θηιηξάξνπκε 
θαη σο πξνο ην έηνο θπθινθνξίαο ηεο ηαηλίαο ζαλ δεχηεξν θξηηήξην θηιηξαξίζκαηνο αιιά δελ 
επηηεχρζεθε. Δπίζεο, ε πξνζέγγηζε πνπ θάλακε λα πξνηείλνληαη 10 ηαηλίεο απφ ην πην 
επηζπκεηφ είδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί πεξηνξηζηηθή. Γελ θαηαθέξακε λα πινπνηήζνπκε λα 
πξνηείλνληαη x ηαηλίεο απφ ην πην επηζπκεηφ είδνο, y ηαηλίεο απφ ην δεχηεξν πην επηζπκεηφ είδνο 
θ.ν.θ.  Σν φηη φκσο έρνπκε επηηξέςεη κηα ηαηλία λα αλήθεη ζε δχν είδε κεηψλεη ηε κνλνηνλία ηεο 
εμαηνκηθεπκέλεο ζχζηαζεο. Γηαηί ν ρξήζηεο ιακβάλεη ζπζηάζεηο γηα ηαηλίεο πνπ αλήθνπλ ζην 
πην επηζπκεηφ είδνο αιιά ελδερνκέλσο θαη ζε θάπνην άιιν.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ρξεζηκνπνηήζακε θηιηξάξηζκα κε βάζε ην πεξηερφκελν θαη 
ζπγθεθξηκέλα βάζε ηνπ είδνπο ηαηληψλ. ηνλ αιγφξηζκν καο νξίζακε φηη γηα λα πξνηαζεί ζην 
ρξήζηε κηα ηαηλία ζα πξέπεη έλα ηνπιάρηζηνλ είδνο ηεο λα αλήθεη ζην πην επηζπκεηφ είδνο θαη λα 
κελ ηελ έρεη αμηνινγήζεη ν ρξήζηεο. Χο εθ ηνχηνπ πεξηνξίζακε ησλ αξηζκφ ησλ εηδψλ πνπ 
κπνξεί λα αλήθεη κηα ηαηλία ζε δχν. Παξαπάλσ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ γηαηί κηα ηαηλία κε 
πνιιά είδε ζα πξνηείλνληαλ ζε ρξήζηεο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Ζ ινγηθή πνπ αθνινπζεί ην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη γηα ηελ πξφηαζε 
δηαθνξεηηθνχ είδνπο αληηθεηκέλσλ, φπσο βηβιία, κνπζηθή, πεξηνδηθά, εηδεζενγξαθηθά άξζξα θ.ά. 
Οηηδήπνηε δειαδή έρεη πεξηερφκελν πνπ λα κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε είδε.  



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Ακαιία Γνχζηα 

χζηεκα χζηαζεο Σαηληψλ Κηλεκαηνγξάθνπ (Σαηληφξακα)    62 

Σν ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε αξρηθφ ζηάδην. Όκσο πξέπεη λα δείμνπκε εκπηζηνζχλε ζηελ 
απφδνζε ηνπ. Γηα λα νξίζνπκε ηα ζηεξεφηππα θάλακε έξεπλα ζε κηα κηθξή νκάδα αηφκσλ. Σα 
ζηνηρεία ησλ ηαηληψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη έγθπξα. Σν ζχζηεκα ην έρνπκε επαιεζεχζεη 
θαη εθηειείηαη ζσζηά ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέζακε.   

4.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Σν Σαηληφξακα απνηειεί κηα πξψηε πξνζπάζεηα ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξίαο γηα ηαηλίεο 
θηλεκαηνγξάθνπ πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε Video clubs αιιά θαη κεγάινπο θηλεκαηνγξάθνπο. 
Μπνξεί λα γίλεη αληαγσληζηηθφ θαη λα βγεη ζηελ αγνξά, αλ γίλεη κηα ζεηξά βειηηψζεσλ. 
Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ηδέεο πνπ έρνπκε γηα λα επεθηαζεί ην ζχζηεκα θαη λα γίλεη πην 
αθξηβέο ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ. 

 Αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ αιγνξίζκνπ ζχζηαζεο ηαηληψλ. 

o Απηή ηε ζηηγκή επηηξέπνπκε κηα ηαηλία λα αλήθεη ζε 2 ην πνιχ είδε θαη αξθεί έλα 
απφ απηά λα είλαη αξεζηφ ζην ρξήζηε γηα ηνπ γίλεη πξφηαζε απηή ε ηαηλία. Θα 
κπνξνχζακε κε βειηίσζε ηνπ αιγνξίζκνπ λα πεηχρνπκε λα πξνηείλεηαη ζην 
ρξήζηε κηα ηαηλία πνπ ηα πεξηζζφηεξα είδε πνπ αλήθεη λα είλαη αξεζηά ζην 
ρξήζηε. Έηζη, ζα αθήλακε ηνλ δηαρεηξηζηή λα νξίδεη ζε κηα ηαηλία πνιιά είδε.  

o Φηιηξάξνπκε κφλν σο πξνο ην είδνο ηαηλίαο. Θα κπνξνχζακε λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζαλ δεχηεξν θξηηήξην θηιηξαξίζκαηνο ην έηνο θπθινθνξίαο 
ηεο ηαηλίαο. Να πξνηείλνληαη νη 10 πην πξφζθαηεο ηαηλίεο ηνπ πην επηζπκεηνχ 
είδνπο.  

o Ο αιγφξηζκνο πξνηείλεη ηαηλίεο απφ πην επηζπκεηφ είδνο ηνπ ρξήζηε. Γελ 
ιαβαίλεη ππφςε αλ κηα ηαηλία είλαη θαιή. Μηα πνιχ θαιή ηαηλία πνπ δελ αλήθεη 
ζην πην επηζπκεηφ είδνο ηνπ ρξήζηε, δελ ηελ πξνηείλεη. Θα κπνξνχζακε λα 
βειηηψζνπκε ηε ζχζηαζε ηαηληψλ αλ νξίδακε ε ηαηλία λα έρεη έλαλ βαζκφ. Απηφ 
ηνλ βαζκφ ζα κπνξνχζε λα ηνλ βάδεη ή ν δηαρεηξηζηήο φηαλ θαηαρσξεί ηελ 
ηαηλία ή ν ρξήζηεο. Απφ ηηο βαζκνινγίεο φισλ ησλ ρξεζηψλ, ζα πξνθχςεη έλαο 
βαζκφο γηα ηελ ηαηλία. Ζ πξφηαζε καο είλαη ν αιγφξηζκνο λα πξνηείλεη ηαηλίεο 
θαη κε πςειή βαζκνινγία αλεμάξηεηα αλ δελ αλήθνπλ ζην πην επηζπκεηφ είδνο 
ηνπ ρξήζηε.  

 Δκπινπηηζκφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε φια ηα ζηνηρεία κηαο ηαηλίαο. Απηή ηε ζηηγκή 
ζηε βάζε καο πεξηέρνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο ηαηλίαο (ηίηινο, απζεληηθφο ηίηινο, 
ζθελνζέηεο, εζνπνηνί, έηνο θπθινθνξίαο, πεξίιεςε) 

 Δκπινπηηζκφο ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε φρη κφλν κε ξεηέο αμηνινγήζεηο αιιά θαη κε 
έκκεζεο (αλαδήηεζε ηαηληψλ).  

 Ο ρξήζηεο λα κπνξεί λα αιιάδεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζε κηα ηαηλία. Σψξα φηαλ αμηνινγεί 
κηα ηαηλία, δελ κπνξεί λα ηελ αμηνινγήζεη μαλά. 

 Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη λα γίλεη ην ζχζηεκα δηαδηθηπαθφ.  
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5 Ενδεικτικός κώδικας 

5.1 Συνάρτηση ανάθεσης στερεοτύπου 

USE [MoviesSuggestion] 

GO 

/****** Object:  UserDefinedFunction [dbo].[GetBestFittingStereotype]    

Script Date: 06/25/2010 20:24:02 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

-- ============================================= 

-- Author:  <Author,,Name> 

-- Create date: <Create Date,,> 

-- Description: <Description,,> 

-- ============================================= 

ALTER FUNCTION [dbo].[GetBestFittingStereotype] 

(  

 -- Add the parameters for the function here 

 @Sex nvarchar(100), 

 @Age nvarchar(100), 

 @Person_type nvarchar(100), 

 @Sports_Interest nvarchar(100), 

 @Theatre_Interest nvarchar(100), 

 @Family_Interest nvarchar(100) 

) 

RETURNS TABLE  

AS 

RETURN  

( 

 -- Add the SELECT statement with parameter references here 

   with cte_Score as( 

  Select 

ID,(sex.propability+age.propability+ans1.propability+ans2.propability+

ans3.propability+ans4.propability)  as  score 
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   from dbo.Stereotypes  

  inner join dbo.Attribute_sex   as sex on sex.StereotypeID = 

dbo.Stereotypes.ID and sex.sex = @Sex 

  inner join dbo.Attribute_Age   as age on age.StereotypeID = 

dbo.Stereotypes.ID and age.Age = @Age 

    inner join dbo.Answer1_PersonType as ans1 on ans1.StereotypeID = 

dbo.Stereotypes.ID and ans1.Person_type = @Person_type 

    inner join dbo.Answer2_SportsInterest as ans2 on ans2.StereotypeID 

= dbo.Stereotypes.ID and ans2.Sports_Interest = @Sports_Interest 

    inner join dbo.Answer3_TheatreInterest as ans3 on 

ans3.StereotypeID = dbo.Stereotypes.ID and ans3.Theatre_Interest = 

@Theatre_Interest 

    inner join dbo.Answer4_FamilyInterest as ans4 on ans4.StereotypeID 

= dbo.Stereotypes.ID and ans4.Family_Interest = @Family_Interest 

 ) 

 SELECT ID, score   

 FROM cte_Score 

 WHERE Score = (select Max(Score) from cte_Score) 

  

 --select * from   cte_Score 

 --Exec [GetBestFittingStereotype] 

N'¢íôñáò',N'<=15',N'áíÞóõ÷ïò',N'ìåóáßï',N'ìåóáßï',N'ìåóáßï' 

) 

5.2 Διαδικασία αρχικοποίησης προφίλ 

ALTER PROCEDURE [dbo].[InitializeUserFromStereotypes]  

 -- Add the parameters for the stored procedure here 

 @UserID int, 

 @stereotypeID int 

  

AS 

BEGIN 

 -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from 

 -- interfering with SELECT statements. 

 SET NOCOUNT ON; 

 

    -- Insert statements for procedure here 

    begin tran  

    INSERT into dbo.UserProfile 
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     Select @UserID, GenreID, Preference  

      from dbo.StereotypeGenres 

      where StereotypeGenres.StereotypeID = @stereotypeID 

  

 INSERT into dbo.UserProfile 

  Select @UserID, ID, 0  

   from dbo.Genres 

   where ID not in ( select GenreID from StereotypeGenres where 

StereotypeID = @stereotypeID)  

 

 select @@ROWCOUNT 

 commit tran  

 

END 

5.3 Διαδικασία σύστασης ταινιών 

ALTER PROCEDURE [dbo].[GetSuggestedMovies]  

 -- Add the parameters for the stored procedure here 

 @UserID int, 

 @nGenreTop int, 

 @nMovieTop int 

  

AS 

BEGIN 

 

 with cte_Movies AS 

 ( 

  select distinct   Movies.ID from Movies 

  inner join dbo.GenreMovies on  

      GenreMovies.MovieID = Movies.ID 

     and GenreMovies.GenreID in (select top 

(@nGenreTop) GenreID from UserProfile 

           

 where UserID = @UserID  

                                                order by Preference 

desc) 

           

 --To get the 1 more preferable movie genres 
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         where Movies.ID not in (select MovieID from Ratings where 

UserID = @UserID)--select only the movies that the user havent rate 

yet 

 ) 

 , cte_MoviesPreference AS 

 ( 

  select top(@nMovieTop) cte_Movies.ID as moviePrefID, 

Max(preference) as Preference from cte_Movies  

  inner join genreMovies on genreMovies.MovieID = 

cte_Movies.ID 

  inner join userprofile on userprofile.genreID = 

genreMovies.genreID and UserID = @UserID  

  group by cte_Movies.ID 

  order by Max(preference) desc 

 ) 

select *  

from Movies 

inner join cte_MoviesPreference on cte_MoviesPreference.moviePrefID = 

Movies.ID 

order by release_Year asc 

END 

 

5.4 Διαδικασία αξιολόγησης/ αλλαγής προφίλ 

ALTER PROCEDURE [dbo].[UserVoteMovie]  

 -- Add the parameters for the stored procedure here 

 @MovieID int, 

 @UserId int , 

 @VoteYes bit  

  

AS 

BEGIN 

 -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from 

 -- interfering with SELECT statements. 

 SET NOCOUNT ON; 
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 declare @vote float , 

 @MaxPref float, 

 @count int 

 

 set @vote = 0.1 

 set @count = 0 

 

 --gia na elegksoume ean uparxei ksanapsifisei o xrisths thn 

sugkekrimenh tainia 

 select @count = COUNT(UserID) from Ratings where UserID=@UserId 

and MovieID = @MovieID 

 

 if @count = 0 --ean den uparxei eggrafh tote mporei na sunexisei 

h sunarthsh 

 begin 

  --kataxorise thn epilogh tou xrhsth 

  Insert into Ratings (UserID, MovieID, Preference) 

  values (@UserId, @MovieID, @VoteYes) 

 

 

  select @count = COUNT(MovieID) from GenreMovies where 

MovieID = @MovieID 

 

  if @count <> 0 --ean den uparxei orismeno genos gia thn 

tainia tote stamatise edo, as uparxei to rating, 

  begin 

 

   set @vote = @vote/@count 

 

   if @VoteYes = 0 --An den tou arese h tainia tote h 

psifos prepei na ginei arnitikh 

    set @vote = @vote* -1 

 

    

   --enhmerose to profil tou xrhsh gia ola ta genh ths 

tainias 

   update UserProfile 

   set Preference = Preference + @vote 

    where UserID = @UserId and GenreID in  
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   (select GenreID from GenreMovies where MovieID = 

@MovieID) 

 

       

 

   --kanonikopoihsh tou pinaka 

   select @MaxPref = MAX(preference) from UserProfile 

    where UserID = @UserId 

     

    update UserProfile 

   set Preference = Preference/ @MaxPref 

    where UserID = @UserId 

     

    select 1,'done' 

 

  end 

  else 

   select 0,'No Genre for movie' 

 end 

 else  

  select 0, 'Already Voted' 

  

  

END 
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