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Περίληψη
Η εξάπλωση του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια έχει σαν αποτέλεσµα όλο και περισσότεροι
χρήστες του να αναζητήσουν πληροφορίες σε πύλες καταλόγου λόγω της ευκολίας στην
αναζήτηση που προσφέρουν και στην πληθώρα των πληροφοριών που διαθέτουν. Εξαιτίας
αυτής της µεγάλης χρήσης των πυλών καταλόγων γίνεται όλο και επιτακτικότερη η
προσπάθεια βελτίωσής τους, αύξησης της χρηστικότητάς τους και περαιτέρω διευκόλυνσης
των χρηστών στην αναζήτηση των πληροφοριών που επιθυµούν. Σκοπός της συγκεκριµένης
διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης πυλών καταλόγου, το
οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή µιας πύλης καταλόγου να πραγµατοποιεί
λειτουργίες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Πιο συγκεκριµένα ο διαχειριστής θα
µπορεί να επεξεργάζεται τις πλοηγήσεις που πραγµατοποιούν οι χρήστες σε µια πύλη
καταλόγου και να πραγµατοποιεί διαδικασίες εξόρυξης γνώσης σε αυτές ώστε να προκύψουν
χρήσιµα συµπεράσµατα για τη συµπεριφορά τους και τις προτιµήσεις τους. Παράλληλα θα
µπορεί να τροποποιεί το περιεχόµενο της πύλης, να αναδιοργανώνει τη δοµή της και να
εξατοµικεύει την πύλη σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών της. Το σύστηµα θα µπορεί να
εντοπίζει προβληµατικές περιοχές στην πύλη καταλόγου και αναποφάσιστους χρήστες και θα
κάνει κατάλληλες προτάσεις στο διαχειριστή για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών.

Λέξεις Κλειδιά
Πύλη καταλόγου, γράφος πύλης καταλόγου, ιεραρχία, πλοήγηση, εξόρυξη δεδοµένων,
συσταδοποίηση, εξατοµίκευση, οντολογία, περιγραφική λογική
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Abstract
The evolution of the internet during the last few years has resulted in an increasing number of
users looking for information in portal catalogs, since these web sites facilitate search in vast
amounts of data. Because of the wide usage of the portal catalogs it becomes highly important
to improve them and to further assist users in their search for the desired data. The purpose of
this diploma thesis is the development of a portal catalog administration system, which will
provide the the ability to carry out operations for achieving the aforementioned objectives.
Specifically, the administrator can process the navigations that the users of the portal catalog
make and carry out operations of data mining on the navigations in order to gather useful
information concerning their behavior and their interests. Moreover he can modify the content
of the portal, reorganize its structure and personalize it according to the needs of its user. In
addition to that, the system can find the problematic areas of the portal catalog and the
undecided users and can make appropriate proposals to the administrator for dealing with
those problems.

Keywords
Portal catalog, portal catalog graph, hierarchy, navigation, data mining, clustering,
personalization, ontology, description logic
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1
Εισαγωγή

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εξάπλωση της χρήσης των υπολογιστών και του
διαδικτύου στη σύγχρονη εποχή έχουν ως αποτέλεσµα όλο και περισσότεροι άνθρωποι
αναζητούν τις πληροφορίες που επιθυµούν στο διαδίκτυο, µία πηγή πληροφοριών που
χαρακτηρίζεται από ευκολία χρήσης και µεγάλη ταχύτητα. Όµως παρά τη ραγδαίως
αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου πολλοί χρήστες του δεν είναι εξοικειωµένοι µε τις νέες
τεχνολογίες έτσι και αρκετές φορές δυσκολεύονται στην αναζήτηση των πληροφοριών.
Παράλληλα, το ενδιαφέρον κάθε εφαρµογής διαδικτύου δεν επικεντρώνεται µόνο στην
ποσότητα των δεδοµένων που προσφέρει στους χρήστες της αλλά και στην ευκολία
πρόσβασης στις επιθυµητές πληροφορίες, στο σωστό χρόνο και στην κατάλληλη στιγµή. Για
να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος υιοθετούνται διάφοροι τρόποι οργάνωσης των
πληροφοριών που διευκολύνουν τους χρήστες στην αναζήτηση των επιθυµητών
πληροφοριών.
Ένας τέτοιος τρόπος οργάνωσης των πληροφοριών είναι οι Πύλες Καταλόγων (Portal
Catalogs). Οι

Πύλες Καταλόγων είναι κόµβοι πληροφορίας που παρέχουν δυνατότητες

πλοήγησης σε δεδοµένα, τα οποία είναι οργανωµένα σε ιεραρχίες µε βάση τη σχέση
κατηγορία-υποκατηγορία [DMS03], αλλά και ενδεχοµένως άλλες σχέσεις. Αυτή η δοµή
καθιστά πιο εύκολη την ανάκτηση των ζητούµενων δεδοµένων για ένα χρήστη αφού παρέχει
σαφή καθοδήγηση µε την τοποθέτηση των κατάλληλων συνδέσµων (links).
Από την άλλη πλευρά είναι σηµαντικό οι χρήστες τέτοιων δοµών οργάνωσης να
προστατευθούν από περιττές και ορισµένες φορές άχρηστες για αυτούς πληροφορίες, µε τις
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οποίες υπερφορτώνονται, αφού αυτές τους µπερδεύουν και τους δυσκολεύουν στην
αναζήτηση των επιθυµητών πληροφοριών. Η εξατοµίκευση της πύλης σύµφωνα µε τις
ανάγκες των χρηστών, δηλαδή η προσαρµογή της πύλης στις ανάγκες τους, είναι ένα
σηµαντικό βήµα προς αυτή την κατεύθυνση. Η εξατοµίκευση µπορεί να προκύψει µετά από
τη µελέτη της συµπεριφοράς και των προτιµήσεις των χρηστών, οι οποίες αντανακλώνται
στις πλοηγήσεις που πραγµατοποιούν στη δοµή καταλόγου. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να
εντοπιστούν σηµεία της πύλης όπου χρειάζεται να γίνει κάποια παρέµβαση, η οποία θα
εξυπηρετεί την αποτελεσµατικότερη εύρεση της αναζητούµενης πληροφορίας και την αύξηση
της χρηστικότητας της δοµής. Εκτός αυτού θα είναι δυνατό να προσφέρονται σε
µεµονωµένους χρήστες ή σε οµάδες χρηστών οι κατάλληλες πληροφορίες στο σωστό σηµείο
της δοµής και τη σωστή στιγµή και ταυτόχρονα να απαλλάσσονται από άλλες που πιθανώς
για αυτούς να είναι άχρηστες και παραπλανητικές.

1.1 Αντικείµενο της διπλωµατικής
Αντικείµενο της διπλωµατικής είναι η δηµιουργία ενός συστήµατος διαχείρισης Πυλών
Καταλόγων (Portals) µε υποστήριξη διαδικασιών εξόρυξης δεδοµένων χρήσης. Τα δεδοµένα
χρήσης προκύπτουν από τις πλοηγήσεις των χρηστών, οι οποίες καταγράφονται σε µία βάση
δεδοµένων.
Στα πλαίσια της εργασίας σχεδιάζουµε ένα µοντέλο αποθήκευσης πυλών καταλόγων µε τη
µορφή µιας οντολογίας, στο οποίο ορίζουµε τις έννοιες των κατηγοριών, του συνδέσµου και
τις σχέσεις-ρόλους µεταξύ τους. Επίσης, επειδή το µοντέλο αποθήκευσης είναι γενικό, ώστε
να µπορούν να οριστούν και άλλες πιο εξειδικευµένες σχέσεις µεταξύ κατηγοριών. Ως case
study χρησιµοποιείται το Open Directory Project του dmoz (www.dmoz.org).
Το σύστηµα διαχείρισης που αναπτύσσεται στη διπλωµατική εργασία ονοµάζεται P-Miner.
Ενσωµατώνει και αξιοποιεί όλες τις λειτουργίες που υλοποιεί το σύστηµα NaviMoz, το οποίο
είχε αναπτυχθεί σε προηγούµενη διπλωµατική εργασία και παράλληλα προσφέρει και µία
σειρά από νέες. Οι λειτουργίες που προσέφερε το NaviMoz αφορούσαν κυρίως την
παρατήρηση της συµπεριφοράς των χρηστών και την παρουσίαση στο διαχειριστή
πληροφοριών σχετικών µε τις πλοηγήσεις αυτών, όπως η εύρεση των πιο δηµοφιλών
πλοηγήσεων, η εύρεση των πλοηγήσεων που είναι σε ένα ποσοστό όµοιες µε µια δοσµένη
πλοήγηση, η συσταδοποίηση των πλοηγήσεων κ.ά.
Στο P-Miner ενσωµατώνονται πλήρως αυτές οι λειτουργίες αλλά προσφέρονται και νέες, οι
οποίες δίνουν επιπλέον τη δυνατότητα στο διαχειριστή να ενηµερωθεί για περισσότερα
χαρακτηριστικά των πλοηγήσεων των χρηστών, να τροποποιήσει άµεσα το περιεχόµενο της
πύλης στα σηµεία όπου εκείνος το κρίνει σκόπιµο και να εξατοµικεύσει την πύλη σύµφωνα
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µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών, διευκολύνοντάς τους στην αναζήτηση των
πληροφοριών και στην αύξηση της χρηστικότητας της πύλης.
Η πρώτη κατηγορία των νέων αυτών λειτουργιών αφορά στην τροποποίηση της ιεραρχίας και
του περιεχοµένου της πύλης. ∆ίνεται έτσι για παράδειγµα η δυνατότητα στο διαχειριστή να
δηµιουργήσει, να τροποποιήσει και να διαγράψει κατηγορίες, συνδέσµους και σχέσειςρόλους. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα να συσχετίσει κατηγορίες µε τους ρόλους που
έχουν δηµιουργηθεί στο σύστηµα ή να καταργήσει συσχετίσεις µεταξύ κατηγοριών.
Μια άλλη κατηγορία λειτουργιών αφορά λειτουργίες που σχετίζονται µε τις οµάδες χρηστών,
οι οποίες δηµιουργούνται στο σύστηµα του P-Miner µε βάση τις πλοηγήσεις που έχουν
πραγµατοποιήσει στην πύλη. Οι λειτουργίες αυτής της κατηγορίας παρέχουν τη δυνατότητα
στο διαχειριστή να δει τις οµάδες των χρηστών του συστήµατος που υπάρχουν, να
δηµιουργήσει οµάδες χρησιµοποιώντας αλγόριθµους συσταδοποίησης ή να τις τροποποιήσει.
Επίσης ο διαχειριστής µπορεί να εντοπίσει µέσω του συστήµατος τις πιο δηµοφιλείς
πλοηγήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί ανά οµάδα χρηστών και µε βάση αυτές του γίνεται
πρόταση για τη δηµιουργία κατάλληλης συντόµευσης, η οποία θα διευκολύνει τα µέλη µιας
οµάδας στις επόµενες αναζητήσεις τους..
Η τρίτη κατηγορία λειτουργιών αφορά τις κατηγορίες και τις περιοχές της πύλης που
σηµειώνονται back και forward στις πλοηγήσεις των χρηστών. Ο διαχειριστής µπορεί να
αναζητήσει τις κατηγορίες στις οποίες σηµειώνονται τα περισσότερα back-forward και τις
ακολουθίες αυτών των κατηγοριών που εµφανίζονται πιο συχνά στις πλοηγήσεις των
χρηστών και µε βάση αυτές τις ακολουθίες γίνεται πρόταση στο διαχειριστή για δηµιουργία
κατάλληλης συντόµευσης ώστε να περιοριστούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
χρήστες στις πλοηγήσεις τους σε αυτή την περιοχή της πύλης.
Η τελευταία κατηγορία λειτουργιών σχετίζεται µε τους συνδέσµους (links) που επιλέγουν οι
χρήστες κατά τη διάρκεια των πλοηγήσεών τους στην ιεραρχία της πύλης, οι οποίοι
µαρτυρούν το πόσο εύκολα ο συγκεκριµένος χρήστης βρήκε την πληροφορία που
αναζητούσε. Ο διαχειριστής ενηµερώνεται για τους πιο δηµοφιλείς συνδέσµους και για τις
ακολουθίες των συνδέσµων που επιλέγονται πιο συχνά στις πλοηγήσεις των χρηστών και του
γίνεται πρόταση από το σύστηµα για τη δηµιουργία κατάλληλης συντόµευσης, ώστε να
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αυτό.
Η κύρια διαφορά του συστήµατος P-Miner που υλοποιήθηκε στην διπλωµατική αυτή σε
σχέση µε άλλα συστήµατα καταγραφής συµπεριφοράς χρηστών είναι ότι τα τελευταία
εξετάζουν κυρίως τα αρχεία καταγραφής του Web Server (Web logs). H παρατήρηση της
συµπεριφοράς χρηστών στηρίζεται στις λέξεις των συνδέσµων των σελίδων που οι χρήστες
διάβασαν και οι οποίες είναι καταγραµµένες στα αρχεία αυτά, καθώς και σε λέξεις κλειδιά
που χαρακτηρίζουν τις σελίδες των συνδέσµων. Στο σύστηµα P-Miner όµως, για να εξαχθούν
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συµπεράσµατα σε σχέση µε την συµπεριφορά των χρηστών, εξετάζονται τόσο οι πλοηγήσεις
των χρηστών σε κατηγορίες, όσο και οι ακολουθίες των συνδέσµων που επέλεξαν οι χρήστες
για να εντοπιστούν πιθανά προβλήµατα στη δοµή της πύλης. Τέλος το σύστηµα αυτό είναι
ένα σύστηµα εξατοµίκευσης στις ανάγκες και στις προτιµήσεις των χρηστών που
χρησιµοποιεί ένα µοντέλο αποθήκευσης πυλών καταλόγων µε τη µορφή µιας οντολογίας.
Στόχος του συστήµατος P-Miner είναι:
1. η παρατήρηση συµπεριφορών των χρηστών και η εξαγωγή των προσωπικών τους
προτιµήσεων
2. ο εντοπισµός περιοχών της πύλης όπου υπάρχει πιθανώς πρόβληµα στη δοµή και στο
περιεχόµενο της πύλης
3. η προσωποποίηση της πύλης καταλόγου στις προτιµήσεις των χρηστών
4. η αναδιοργάνωση της πύλης ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι χρήστες στη διάρκεια
της αναζήτησης και να αυξηθεί η χρηστικότητά της

1.2 Οργάνωση του τόµου
Η διπλωµατική εργασία οργανώνεται στα παρακάτω κεφάλαια:
•

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται µία σύντοµη επισκόπηση των τεχνικών Web Mining που
χρησιµοποιούνται από τα συστήµατα εξατοµίκευσης

•

Στο Κεφάλαιο 3 γίνεται µια επιλεκτική παρουσίαση υπαρχόντων συστηµάτων
εξατοµίκευσης, αντίστοιχων µε το P-Miner και παρουσιάζεται ο στόχος της παρούσας
διπλωµατικής εργασίας.

•

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι βασικοί ορισµοί και το θεωρητικό υπόβαθρο.

•

Στο Κεφάλαιο 5 αναλύονται οι απαιτήσεις από το σύστηµα και παρουσιάζεται η
αρχιτεκτονική του. Παρουσιάζονται δηλαδή τα υποσυστήµατα τα οποία το αποτελούν
αλλά και οι εφαρµογές που εκτελεί κάθε υποσύστηµα.

•

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η υλοποίηση του συστήµατος µέσω της περιγραφής των
κλάσεων που χρησιµοποιούνται. Επίσης αναφέρονται εν συντοµία ο τρόπος
εγκατάστασης του συστήµατος καθώς και οι πλατφόρµες και τα προγραµµατιστικά
εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν.

•

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται ένα σενάριο χρήσης του συστήµατος.

•

Στο Κεφάλαιο 8 επιχειρείται µια σύνοψη της εργασίας και παρουσιάζονται τα
συµπεράσµατα αυτής. Επίσης γίνεται µια αναφορά σε πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις
του συστήµατος που υλοποιήθηκε.

•

Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία.
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2
Περιγραφή Θέµατος

Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθεται µια σύντοµη περιγραφή εργασιών και συστηµάτων, που
προσφέρουν αντίστοιχες λειτουργίες διαχείρισης και εξατοµίκευσης µε το σύστηµα P-Miner
που αναπτύσσεται σε αυτή τη διπλωµατική. Επίσης, σηµειώνεται ο στόχος της παρούσας
εργασίας.

2.1 Σχετικές εργασίες
Στις επόµενες παραγράφους παραθέτουµε συνοπτικά κάποια υπάρχοντα συστήµατα
εξατοµίκευσης παρόµοια µε το P-Miner. Στο τέλος αναφέρουµε τις διαφορές τους µε το
σύστηµα του P-Miner.

2.1.1

SETA

Το SETA [AGM+99] είναι µία πλατφόρµα λογισµικού που χρησιµοποιείται για να
δηµιουργηθούν σελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce) προσαρµοζόµενες στις
ανάγκες των χρηστών. Το σύστηµα δηµιουργεί µοντέλα χρηστών για καταχωρηµένους
χρήστες και τους καλωσορίζει στην αρχή κάθε συνόδου. Επιπλέον λειτουργικότητα
εξατοµίκευσης προστίθεται από τον πράκτορα εξατοµίκευσης (Personalization Agent), ο
οποίος χρησιµοποιεί τις πληροφορίες των µοντέλων των χρηστών και εφαρµόζει ένα σύνολο
από κανόνες εξατοµίκευσης (Personalization Rules), ώστε να προτείνει στους χρήστες
προϊόντα που σχετίζονται µε αυτά που ο χρήστης έχει επιλέξει να δει, να µεταβάλλει το
βάθος της τεχνικής ανάλυσης κάθε προϊόντος ανάλογα µε τους χρήστες ή να παρουσιάσει
διαφορετικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος. Η πολιτική εξατοµίκευσης του συστήµατος
είναι εξαρτηµένη από τα συµφραζόµενα (context-sensitive), αφού ένα προϊόν που προτείνεται
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στο χρήστη σχετίζεται µε την οµάδα των προϊόντων που ο χρήστης έχει επιλέξει να δει.
Επιπλέον το σύστηµα εφαρµόζει µία δυναµική πολιτική για κάθε χρήστη, προσαρµόζοντας
την εµφάνιση κάθε ιστοσελίδας σε κάθε µεµονωµένο βήµα του χρήστη.
Το SETA υιοθετεί µία multi-agent αρχιτεκτονική. Ένας πράκτορας, ο Dialog Manager,
χειρίζεται την αλληλεπίδραση µε τους χρήστες και την ενοποίηση των δεδοµένων των
χρηστών. Ένας άλλος πράκτορας, ο User Modeling Component, είναι υπεύθυνος για την
αρχικοποίηση των µοντέλων των χρηστών ταιριάζοντας τις προσωπικές πληροφορίες που
παρέχονται από τους χρήστες µε τα στερεότυπα µοντέλα. Η αναθεώρηση των µοντέλων των
χρηστών πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας Bayesian δίκτυα. Ένα από τα πλεονεκτήµατα
του συστήµατος είναι η αυτόµατη προσαρµογή των µοντέλων των χρηστών, επιτρέποντας
περισσότερο δυναµική µοντελοποίηση σε σύγκριση µε τη χρήση προ αποφασισµένων και
στατικών µοντέλων. Ωστόσο η προσαρµογή αυτή είναι περιορισµένη αφού βασίζεται σε ένα
προκαθορισµένο σύνολο χαρακτηριστικών. Επιπλέον το σύστηµα απαιτεί να συγκεντρωθούν
προσωπικές πληροφορίες στο αρχικό στάδιο αλληλεπίδρασης µε τους χρήστες, το οποίο δεν
είναι επιθυµητό, αφού η επιπλέον αυτή δράση που απαιτείται από τους χρήστες δεν είναι
πάντα πλήρης και ακριβή επειδή οι χρήστες µπορούν να δώσουν µη έγκυρα δεδοµένα.
Η βασική διαφορά αυτού του συστήµατος µε το P-Miner είναι ότι αποτελεί ένα αυτόµατο
σύστηµα εξατοµίκευσης που βασίζεται σε µοντέλα χρηστών, τα οποία δηµιουργούνται από
πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο αρχικό στάδιο της αλληλεπίδρασης του συστήµατος
µε αυτούς και χρησιµοποιείται η τεχνική ανακάλυψης συσχετίσεων. Αντίθετα το P-Miner
είναι ένα µη αυτόµατο σύστηµα εξατοµίκευσης που βασίζεται µόνο στις πληροφορίες που
συγκεντρώνει για τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις τους και χρησιµοποιεί την τεχνική της
συσταδοποίησης.

2.1.2

Re:action

Το Re:action αποτελεί τµήµα του Re:cognition της Lumio [lumio], το οποίο παρέχει τη
λειτουργικότητα της εξατοµίκευσης στους επισκέπτες µιας ιστοσελίδας µε βάση τις
τρέχουσες πληροφορίες περιεχοµένου, όπως οι σελίδες που έχουν επισκεφτεί, τα µονοπάτια
της πλοήγησης, και οι πληροφορίες για το χρόνο. Τροποποιήσεις στο περιεχόµενο και
προτάσεις στους επισκέπτες δηµιουργούνται από εξειδικευµένα κοµµάτια του Re:action,
όπως οι Experience Advisors και συνδυάζονται µε ένα άλλο κοµµάτι, τον Experience
Manager. Στη συνέχεια αυτή η εξατοµικευµένη πληροφορία παρέχεται στους χρήστες
χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές. Για εφαρµογές που επιθυµούν να έχουν άµεση
πρόσβαση στον Experience Manager, η εξατοµικευµένη πληροφορία παρέχεται σα µια
αποµακρυσµένη πληροφορία χρησιµοποιώντας το SOAP (Simple Object Access Protocol) ή
το Java RMI (Remote Method Invocation). Μία άλλη επιλογή είναι η ανάπτυξη του
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συστήµατος εντός του συστήµατος διαχείρισης του περιεχόµενου, όπου σε αυτή την
περίπτωση χρησιµοποιείται XML µε templates, όπως XSL και XSLT από το Content
Orchestration και Morphing Engine, ώστε να αποδοθεί το κατάλληλο περιεχόµενο στους
χρήστες. Το Re:action υλοποιεί µια αρχιτεκτονική σε modules και λειτουργεί σαν ένας
Analytics-based Context Server, ένα σύστηµα δηλαδή το οποίο υποστηρίζει τη συλλογή
δεδοµένων για τους χρήστες και την εξαγωγή και διαχείριση των πληροφοριών αυτών. Οι
χρήστες αναγνωρίζονται και οι πληροφορίες για αυτούς συλλέγονται µέσω πρακτόρων
Javascript, οι οποίοι εκτελούνται στην πλευρά του πελάτη, ή µέσω κώδικα που προστίθεται
στην ιστοσελίδα. Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν αντανακλούν την συµπεριφορά του
επισκέπτη και καταλήγουν στον Context Assembler, ο οποίος εξάγει τα απαιτούµενα
χαρακτηριστικά περιεχοµένου. ∆ιάφοροι τύποι γνώσης εξάγονται χρησιµοποιώντας
διαφορετικά κοµµάτια του Re:cognition. Έτσι ακολουθιακή γνώση όπως η ακολουθία των
κλικαρισµάτων, παράγεται χρησιµοποιώντας το Re:order, το οποίο είναι ένα εργαλείο, που
υλοποιεί τον αλγόριθµο ανακάλυψης ακολουθιακών προτύπων CAPRI (βλ. Ενότητα 4.4).
Επίσης, γνώση κατάτµησης όπως οι σελίδες που επισκέφτηκαν οι χρήστες και η σειρά τους, ο
χρόνος που αφιέρωσαν σε αυτές, και η συχνότητα εµφάνισης των σελίδων παράγεται από το
Re:search. Το Re:search επίσης παράγει προφίλ χρηστών που µοντελοποιούν τη συµπεριφορά
των χρηστών. Την παραγόµενη γνώση διαχειρίζεται ένα σύνολο από modules που
ονοµάζονται Experience Advisors, τα οποία δηµιουργούν τις προσωπικές προτάσεις στους
χρήστες.
Η βασική διαφορά αυτού του συστήµατος µε το P-Miner είναι ότι και αυτό αποτελεί ένα
αυτόµατο σύστηµα εξατοµίκευσης, το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες για τους χρήστες
µέσω πρακτόρων και τροποποιεί το περιεχόµενο της σελίδας µε βάση την τρέχουσα
πλοήγηση του χρήστη χρησιµοποιώντας ακολουθιακά πρότυπα. Αντίθετα το P-Miner είναι
ένα µη αυτόµατο σύστηµα εξατοµίκευσης που βασίζεται µόνο στις πληροφορίες που
συγκεντρώνει για τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις τους και εξετάζει όλο το ιστορικό τους.

2.1.3

TELLIM

Το σύστηµα TELLIM (inTELLIgent Multimedia) [JÖR99] εξατοµικεύει την εµφάνιση των
ιστοσελίδων σε κάθε βήµα της πλοήγησης των χρηστών προσθέτοντας στις ιστοσελίδες
multimedia εφαρµογές και εφαρµογές εικονικής πραγµατικότητας. Μία ιστοσελίδα, η οποία
περιέχει λεπτοµερείς πληροφορίες για κάθε προϊόν δηµιουργείται δυναµικά και
παρουσιάζεται στους χρήστες, µε βάση τις ατοµικές τους προτιµήσεις. Το TELLIM συλλέγει
πληροφορίες για τους χρήστες και τη συµπεριφορά τους χρησιµοποιώντας Java applet. Αυτές
οι πληροφορίες στη συνέχεια χρησιµοποιούνται σαν δεδοµένα εκµάθησης για τον αλγόριθµο
CDL4 (βλ. Ενότητα 4.2). Ο αλγόριθµος θεωρεί σαν είσοδο τρία χαρακτηριστικά για κάθε
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αντικείµενο, τον τύπο του προϊόντος, την περιγραφή του περιεχοµένου και τον χρόνο που
χρειάστηκε για downloading. Για παράδειγµα µια εγγραφή θα µπορούσε να έχει την
ακόλουθη µορφή : (audio, {car, VW-Golf, engine}, 3sec, negative). Έτσι κατασκευάζεται
ένα σύνολο από κανόνες, το οποίο αντανακλά τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Όταν ένας
χρήστης πραγµατοποιεί κάποια πλοήγηση σε µια ιστοσελίδα, αυτοί οι κανόνες
χρησιµοποιούνται για να δηµιουργηθεί ένα προσωρινό εξατοµικευµένο µοντέλο χρηστή,
βασιζόµενο στη συµπεριφορά του τρέχοντος χρήστη. Η πλοήγηση χρησιµοποιείται για να
ανανεωθούν οι κανόνες. Η κατασκευή και η ανανέωση των κανόνων πραγµατοποιείται
offline, ενώ η δηµιουργία των µοντέλων πραγµατοποιείται σε πραγµατικό χρόνο. Εάν
υπάρχουν αντιφατικοί κανόνες προτιµώνται οι πιο πρόσφατοι. Ένα µειονέκτηµα του
συστήµατος είναι ότι τα µοντέλα των χρηστών είναι βραχυχρόνια, αφού δεν αποθηκεύονται
δεδοµένα για τις συνόδους των ίδιων χρηστών. Ωστόσο αυτός είναι ένας πραγµατικός
περιορισµός σε πολλές εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου που δεν απαιτούν εγγραφή των
χρηστών και δεν αναµένουν συχνές επισκέψεις από τον ίδιο χρήστη. Ένα άλλο πρόβληµα
είναι ότι τα δεδοµένα εκµάθησης για τον αλγόριθµο CDL4 κατασκευάζονται µε τη χρήση
απλών ευριστικών υποθέσεων για τις προτιµήσεις των χρηστών που βασίζονται κυρίως στις
πράξεις τους. Όµως η αντιστοίχηση αυτών πράξεων µε τις προτιµήσεις µπορεί να µην
αντανακλά την πραγµατικότητα.
Η βασική διαφορά αυτού του συστήµατος µε το P-Miner είναι ότι και αυτό αποτελεί ένα
αυτόµατο σύστηµα εξατοµίκευσης που δηµιουργεί δυναµικά σελίδες και εξατοµικεύει την
εµφάνιση των ιστοσελίδων σε κάθε βήµα της πλοήγησης χρησιµοποιώντας την τεχνική της
ταξινόµησης. Αντίθετα το P-Miner είναι ένα µη αυτόµατο σύστηµα εξατοµίκευσης που
βασίζεται µόνο στις πληροφορίες που συγκεντρώνει για τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις
τους χωρίς να δηµιουργεί δυναµικά σελίδες και χωρίς να υπάρχει εξατοµίκευση σε κάθε βήµα
της πλοήγησης.

2.1.4 Σελίδα συνεδρίου UM2001
Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιήθηκε για την προσαρµογή της σελίδας του συνεδρίου UM2001
ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών [SCH01]. Μία καλοφτιαγµένη σελίδα
δηµιουργείται για κάθε µεµονωµένο χρήστη προσφέροντας πληροφορίες για συγκεκριµένα
τµήµατά της που είναι περισσότερο πιθανό να ενδιαφέρουν τον χρήστη. Πιο συγκεκριµένα το
σύστηµα προσφέρει στο χρήστη µια λίστα ανακοινώσεων που δεν έχει δει ακόµα, συνδέσεις
σε σελίδες που έχει επισκεφτεί παλιότερα και πιθανόν να τον ενδιαφέρουν, συνδέσεις σε
σελίδες που δεν έχει επισκεφτεί αλλά πιθανόν να τον ενδιαφέρουν µε βάση το προφίλ του και
ειδοποιήσεις για κάποια σηµαντικά για το χρήστη γεγονότα. Για να µην κατακλειστεί ο
χρήστης µε πληροφορίες, παρέχονται µόνο τα 3 πρώτα σε κατάταξη κάθε κατηγορίας. Οι
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ανακοινώσεις χωρίζονται σε σηµαντικές, µη σηµαντικές και κανονικές. Στην εξατοµικευµένη
σελίδα εµφανίζονται όλες οι σηµαντικές ανακοινώσεις, ανεξαρτήτου αριθµού, και καµία µη
σηµαντική. Οι κανονικές ταξινοµούνται ανάλογα µε το ενδιαφέρον του χρήστη για το θέµα
τους. Το σύστηµα συγκεντρώνει πληροφορίες για τους χρήστες από τα log αρχεία του Web
server και αναγνωρίζει τις συνόδους αναθέτοντας ένα αναγνωριστικό (ID), το οποίο
παράγεται από τον Web server. Αυτό το αναγνωριστικό συµπεριλαµβάνεται σε κάθε
ιστοσελίδα η οποία ζητείται από τον χρήστη και ταυτόχρονα καταγράφεται στο log
αντικαθιστώντας τις IP διευθύνσεις. Το σύστηµα δηµιουργεί offline µοντέλα χρηστών από τα
log αρχεία του Web server, µε τη χρήση απλών Bayesian δικτύων. Το µοντέλο ανανεώνεται
αυτόµατα µεταξύ των συνόδων των χρηστών, ενώ το τέλος κάθε συνόδου καθορίζεται από
µια παύση 30 λεπτών στην πλοήγηση. Παράλληλα και ο ίδιος ο χρήστης µπορεί να
ανανεώσει το προφίλ του προσφέροντας προσωπικές πληροφορίες, µέσω ειδικών φορµών
που του παρέχονται και από τις οποίες µπορεί να δει και το προφίλ του.
Σε σύγκριση µε το P-Miner, το σύστηµα αυτό είναι ένα αυτόµατο σύστηµα εξατοµίκευσης
που συγκεντρώνει πληροφορίες για τους χρήστες από τα log αρχείων του server και εκτός
από την εξατοµίκευση µε βάση τις πλοηγήσεις που έχει πραγµατοποιήσει κάθε χρήστης
προτείνει στο χρήστη σελίδες που πιθανόν να τον ενδιαφέρουν. Το P-Miner αντίθετα είναι
ένα µη αυτόµατο σύστηµα εξατοµίκευσης που βασίζεται µόνο στις πληροφορίες που
συγκεντρώνει για τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις τους, χωρίς να εξετάζονται τα log αρχεία
του server ενώ η εξατοµίκευση βασίζεται µόνο στις πλοηγήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί.

2.1.5

NETMIND

Το NETMIND [mindlab] είναι ένα εµπορικό προϊόν της Mindlab που κέρδισε το 2003 το
ευρωπαϊκό βραβείο IST-Prize πρωτοποριακού λογισµικού και παράγει προτάσεις σε χρήστες.
Ένα εξειδικευµένο κοµµάτι του που λέγεται Page Server λειτουργεί σαν “Reverse Proxy” και
λαµβάνει τις σελίδες που ζητούν οι χρήστες από τον Web server και τις µεταδίδει σ’ αυτούς.
∆ύο διαφορετικές υλοποιήσεις του Page Server µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
προσφερθεί η λειτουργικότητα της εξατοµίκευσης. Η πρώτη, ο Advanced Page Server,
τροποποιεί τις ιστοσελίδες που λαµβάνει ώστε να παράγει εξατοµικευµένες προτάσεις για
συνδέσεις που εξαρτώνται από το περιεχόµενο (context-sensitive). Η δεύτερη, ο Database
Page Server, χρησιµοποιείται για να δηµιουργηθούν δυναµικά ιστοσελίδες στη βάση του
συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου που προσφέρει την πληροφορία µε ένα κατάλληλο
τρόπο. Η εξατοµικευµένη εµφάνιση των ιστοσελίδων υποστηρίζεται και από τις δύο
υλοποιήσεις και ακολουθείται µια δυναµική πολιτική εξατοµίκευσης, αφού οι ιστοσελίδες
τροποποιούνται σε κάθε βήµα της πλοήγησης του χρήστη. Το NETMIND υλοποιείται µε µια
αρχιτεκτονική που βασίζεται σε υποµονάδες (modules). Σε κάθε χρήστη που επισκέπτεται µια
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ιστοσελίδα εκχωρείται ένα αναγνωριστικό συνόδου (ID), το οποίο καταγράφεται σε ένα log
αρχείο αντί για τις IP διευθύνσεις, και ένα χρονοσηµάδι (timestamp) από το Session Manager
module. Η πλοήγηση του χρήστη καταγράφεται από ένα άλλο module, το Tracker.
Αλγόριθµοι συσταδοποίησης µε νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνται από το Classfinder
module για την καταγραφή των δεδοµένων των χρηστών και για την ταξινόµησή τους σε
οµάδες. Οι νέοι χρήστες τοποθετούνται σε αυτές τις οµάδες από το Classifier module µε βάση
την τρέχουσα συµπεριφορά πλοήγησης. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ταξινόµησης
παρέχονται στο Page Server module για την υλοποίηση της εξατοµίκευσης.
Η βασική διαφορά αυτού του συστήµατος µε το P-Miner είναι ότι αποτελεί ένα αυτόµατο
σύστηµα εξατοµίκευσης που συγκεντρώνει πληροφορίες για τους χρήστες από τα log αρχείων
του server και τροποποιεί δυναµικά το περιεχόµενο της σελίδας σε κάθε βήµα της
πλοήγησης. Το P-Miner αντίθετα είναι ένα µη αυτόµατο σύστηµα εξατοµίκευσης που
βασίζεται µόνο στις πληροφορίες που συγκεντρώνει για τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις
τους, χωρίς να εξετάζονται τα log αρχεία του server ενώ η εξατοµίκευση βασίζεται µόνο στις
πλοηγήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί χωρίς να είναι δυναµική.

2.1.6

Oracle9iAS Personalization

Το σύστηµα Oracle9iAS Personalization [oracle] διατίθεται προαιρετικά ως µέρος του
Oracle9i Application server. Είναι ένα εµπορικό προϊόν που προσφέρει δύο τύπους
λειτουργίας

εξατοµίκευσης,

αποµνηµόνευση

και

καθοδήγηση

χρηστών.

Με

την

αποµνηµόνευση χρηστών το σύστηµα καλωσορίζει τους καταχωρηµένους χρήστες ενώ µε τη
λειτουργία της καθοδήγησης το σύστηµα προτείνει στους χρήστες δυναµικά κάποιες
συνδέσεις. Οι προτάσεις και οι ερωτήσεις τις οποίες προσπαθεί να απαντήσει το σύστηµα
είναι :
 Ποια προϊόντα είναι πιθανόν να αγοράσει ή να προτιµήσει ένας χρήστης;
 Πόσο πιθανό είναι εκείνοι οι χρήστες που αγόρασαν ή προτίµησαν ένα προϊόν να
αγοράσουν ή να ενδιαφερθούν για άλλα προϊόντα;
 Πόσο πιθανό είναι αυτός ο χρήστης να αγοράσει ή να ενδιαφερθεί για αυτό το προϊόν;
 Ποιο προϊόν είναι πιθανό να αγοράσει ένας χρήστης δεδοµένου ότι έχει αγοράσει ή έχει
ενδιαφερθεί για κάποια άλλα προϊόντα;
Το Recommendation API δίνει τη δυνατότητα στις εφαρµογές που χρησιµοποιούν το
Oracle9iAS Personalization να αναπτύξουν πολλές στρατηγικές παροχής προτάσεων στους
χρήστες, όπως την πρόταση των πιο δηµοφιλών προϊόντων, των προϊόντων µιας
συγκεκριµένης κατηγορίας, κ.ά. Οι προτάσεις αυτές δηµιουργούνται σε πραγµατικό χρόνο
από προβλεπτικά µοντέλα τα οποία δηµιουργούνται περιοδικά. Αυτή η λειτουργικότητα
προσφέρεται διαρκώς κατά τη διάρκεια των συνόδων των χρηστών. Την ίδια στιγµή το
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σύστηµα χρησιµοποιεί µια ταξινόµηση περιεχοµένου, ώστε να προσφέρει φιλτράρισµα
συνάφειας (contextual filtering), δηλαδή να συστήνει θέµατα µε παρόµοιο περιεχόµενο.
Επιπλέον το σύστηµα δεν επικεντρώνεται σε συγκεκριµένα προϊόντα αλλά σε γενικές οµάδες
προϊόντων. Το Oracle9iAS Personalization λειτουργεί σε συνδυασµό µε την βάση δεδοµένων
ORACLE 9i και χρησιµοποιεί δεδοµένα τόσο από τους καταχωρηµένους χρήστες, όσο και
από µη καταχωρηµένους. Στην τελευταία περίπτωση χρησιµοποιείται ένα σύνολο από
κλήσεις Java API για να καταγραφεί η συµπεριφορά στην πλοήγηση των χρηστών, δηλαδή
τις σελίδες που επισκέφτηκαν, τα προϊόντα που αγοράστηκαν, κ.ά. Οι τρέχουσες σύνοδοι
συνδυάζονται µε πολύτιµες πληροφορίες για τους χρήστες, όπως δηµογραφικά στοιχεία,
στοιχεία για τις εµπορικές τους πράξεις και για τις αγορές τους. Όλα αυτά αποθηκεύονται σε
µια βάση δεδοµένων της ORACLE. Στη συνέχεια χρησιµοποιούνται δύο µέθοδοι εξόρυξης
δεδοµένων για να δηµιουργηθούν τα προβλεπτικά µοντέλα τα οποία χρησιµοποιούνται για
την παραγωγή προτάσεων στους χρήστες, οι κανόνες συσχέτισης (Association Rules) και ο
naive Bayes αλγόριθµος (βλ. Ενότητα 4.3). Τα µοντέλα που κατασκευάζονται αποθηκεύονται
σε σχεσιακούς πίνακες και µε βάση αυτά γίνονται οι προβλέψεις για τα νέα δεδοµένα εισόδου
του συστήµατος.
Η βασική διαφορά αυτού του συστήµατος µε το P-Miner είναι ότι αποτελεί ένα αυτόµατο
σύστηµα εξατοµίκευσης που συγκεντρώνει πληροφορίες για τους χρήστες από τα log αρχείων
του server, τροποποιεί δυναµικά το περιεχόµενο της σελίδας σε κάθε βήµα της πλοήγησης
και χρησιµοποιεί προβλεπτικά µοντέλα. Το P-Miner αντίθετα είναι ένα µη αυτόµατο σύστηµα
εξατοµίκευσης που βασίζεται µόνο στις πληροφορίες που συγκεντρώνει για τους χρήστες
κατά τις πλοηγήσεις τους, χωρίς να εξετάζονται τα log αρχεία του server ενώ η εξατοµίκευση
βασίζεται µόνο στις πλοηγήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί χωρίς να είναι δυναµική και
χωρίς τη χρησιµοποίηση προβλεπτικών µοντέλων.

2.1.7

SiteHelper

Το SiteHelper [NW97] είναι ένα ερευνητικό σύστηµα λογισµικού το οποίο προσφέρει σε
πολλαπλούς χρήστες καθοδήγηση µέσω προτάσεων στατικών υπερσυνδέσεων (hyperlink)
που αναφέρονται σε ένα συγκεκριµένο θέµα. Χρησιµοποιεί τεχνικές Web mining (βλ.
κεφάλαιο 4) ώστε να τροποποιήσει τη δοµή µιας ιστοσελίδας µέσω δυναµικής εξατοµίκευσης
από τις πληροφορίες για τις πλοηγήσεις διαφορετικών χρηστών. Οι σύνοδοι αναγνωρίζονται
από αναγνωριστικά συνόδων (ID), τα οποία παράγονται από τον Web server και προστίθενται
στις ζητούµενες πληροφορίες. Το SiteHelper υλοποιεί τεχνικές ταξινόµησης ώστε να
δηµιουργήσει ένα σύνολο από κανόνες που αντανακλούν τα ενδιαφέροντα των χρηστών.
Έχοντας ανακαλύψει αυτούς τους κανόνες το σύστηµα µπορεί να προτείνει ιστοσελίδες στους
χρήστες του ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Το κύριο πλεονέκτηµα του συστήµατος είναι η
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δηµιουργία µακροχρόνιων µοντέλων χρηστών, µε τη χρησιµοποίηση µεθόδων κατάταξης
όπως αναφέρθηκε, ωστόσο αυτή η προσέγγιση δεν είναι εφαρµόσιµη σε εφαρµογές
ηλεκτρονικού εµπορίου.
Σε σύγκριση µε το P-Miner, το SiteHelper είναι ένα αυτόµατο σύστηµα εξατοµίκευσης που
συγκεντρώνει πληροφορίες για τους χρήστες από τα log αρχείων του server και τροποποιεί
δυναµικά το περιεχόµενο της σελίδας σε κάθε βήµα της πλοήγησης. Το P-Miner αντίθετα
είναι ένα µη αυτόµατο σύστηµα εξατοµίκευσης που βασίζεται µόνο στις πληροφορίες που
συγκεντρώνει για τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις τους, χωρίς να εξετάζονται τα log αρχεία
του server ενώ η εξατοµίκευση βασίζεται µόνο στις πλοηγήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί
χωρίς να είναι δυναµική.

2.1.8

Web Utilization Miner (WUM)

Το WUM [SPF99] είναι ένα σύστηµα λογισµικού το οποίο προσφέρει τροποποίηση των
ιστοσελίδων σε πολλαπλούς χρήστες, τροποποιώντας τις υπερσυνδέσεις (hyperlinks) µιας
συγκεκριµένης ιστοσελίδας και προσθέτοντας συνδέσεις σε σελίδες που έχουν επισκεφτεί
πελάτες. Επίσης οι τροποποιηµένες ιστοσελίδες παρουσιάζονται µία φορά στη σύνοδο σε
νέους χρήστες µε σκοπό να τους πείσει να γίνουν πελάτες. Εάν ο επισκέπτης είναι ήδη
πελάτης τότε η σελίδα παραµένει αµετάβλητη. ∆ηλαδή το WUM χωρίζει τους χρήστες σε
“βραχυχρόνιους επισκέπτες (short-time visitors)”, “µη πελάτες (non-customers)” και
“πελάτες (customers)” σύµφωνα µε το χρόνο που ξοδεύουν σε µια σελίδα. Τα πρότυπα
πλοήγησης των πελατών και των µη πελατών εξάγονται χρησιµοποιώντας το εργαλείο WUM
tool και συγκρίνονται εκτός σύνδεσης ώστε να αναγνωριστούν ενδιαφέρουσες διαφορές.
Επίσης βασίζονται στην τρέχουσα συµπεριφορά πλοήγησης των χρηστών και συνεπώς δεν
δηµιουργούνται µακροχρόνια µοντέλα χρηστών.
Η βασική διαφορά αυτού του συστήµατος µε το P-Miner είναι ότι αποτελεί ένα αυτόµατο
σύστηµα εξατοµίκευσης που συγκεντρώνει πληροφορίες για τους χρήστες από τα log αρχείων
του server, τροποποιεί δυναµικά το περιεχόµενο της σελίδας σε κάθε βήµα της πλοήγησης
ενώ η εξατοµίκευση βασίζεται στην τρέχουσα πλοήγηση του χρήστη. Το P-Miner αντίθετα
είναι ένα µη αυτόµατο σύστηµα εξατοµίκευσης που βασίζεται µόνο στις πληροφορίες που
συγκεντρώνει για τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις τους, χωρίς να εξετάζονται τα log αρχεία
του server ενώ η εξατοµίκευση βασίζεται µόνο στις πλοηγήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί
και όχι στην τρέχουσα πλοήγηση.

2.2 Στόχος
Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη του συστήµατος P-Miner, το
οποίο θα επεκτείνει το σύστηµα NaviMoz που έχει αναπτυχθεί σε προηγούµενη διπλωµατική
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εργασία. Στο σύστηµα P-Miner θα ενσωµατώνονται οι λειτουργίες που προσέφερε το
NaviMoz και θα προσφέρονται µία σειρά από νέες. Θα δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας
των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τη διαδικασία εξόρυξης γνώσης από τις πλοηγήσεις
χρηστών και τις επισκέψεις σε κατηγορίες (θεµατολογίες) ιστοσελίδων µιας πύλης (portal),
και εξατοµίκευσης της πύλης σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών της. Ένα τέτοιο σύστηµα
είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για το διαχειριστή της πύλης, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να
τροποποιεί πλήρως την ιεραρχία και το περιεχόµενο της πύλης. Παράλληλα θα µπορεί να
µελετά τις πλοηγήσεις των εγγεγραµµένων στην πύλη χρηστών και, µε βάση τις πληροφορίες
που θα λαµβάνει, να παίρνει κατάλληλες αποφάσεις για τη βελτίωση των δυνατοτήτων της
πύλης και την εξατοµίκευση της πύλης στους χρήστες. Άµεση συνέπεια αυτών θα είναι να
αυξηθεί η λειτουργικότητα της πύλης και να είναι αποδοτικότερη η αναζήτηση των
πληροφοριών σε αυτή. Οι λειτουργίες τις οποίες µπορεί να εκτελέσει τελικά ο διαχειριστής
µέσω του συστήµατος είναι οι παρακάτω (οι τρεις πρώτες λειτουργίες είναι οι λειτουργίες
που προσέφερε το NaviMoz ([Χρι05])):
1. Ερωτήσεις ταυτοποίησης χρηστών
Εµφάνιση των πλοηγήσεων που έχει πραγµατοποιήσει κάποιος χρήστης του συστήµατος
σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, καθώς και των χρονικών στιγµών έναρξης και λήξης
των πλοηγήσεων αυτών.
2. Ερωτήσεις εξόρυξης δεδοµένων
Εύρεση των πλοηγήσεων εκείνων που αποτελούν υπερσύνολο µιας δοσµένης, που είναι
ακριβώς ίδια µε µια δοσµένη ή κατά ένα ποσοστό, το οποίο αποφασίζει ο διαχειριστής,
όµοιες µε µια δοσµένη.
3. Ερωτήσεις οµαδοποίησης πλοηγήσεων και χρηστών
Εµφάνιση των δηµοφιλέστερων πλοηγήσεων, των περισσότερο αναποφάσιστων χρηστών
και συσταδοποίηση των πλοηγήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα, καθώς και των χρηστών που τις έχουν πραγµατοποιήσει. Με τον όρο
«συσταδοποίηση» εννοούµε την οµαδοποίηση των πλοηγήσεων των χρηστών ανάλογα µε
το πόσο µοιάζουν µεταξύ τους.
4. Τροποποίηση της ιεραρχίας και του περιεχόµενου της πύλης
Ο διαχειριστής της πύλης θα µπορεί να δηµιουργήσει, να τροποποιήσει και να διαγράψει
κατηγορίες, συνδέσµους (links), σχέσεις και συσχετίσεις µεταξύ των κατηγοριών.
5. ∆ηµιουργία οµάδων χρηστών και εξατοµίκευση στις ανάγκες τους
Το σύστηµα θα εµφανίζει στο διαχειριστή τις υπάρχουσες οµάδες χρηστών και θα δίνει
τη δυνατότητα στο διαχειριστή της πύλης να δηµιουργήσει οµάδες χρηστών
οµαδοποιώντας τις πλοηγήσεις των χρηστών, να τις τροποποιήσει και να τις διαγράψει.
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6. Εντοπισµός προβληµατικών περιοχών της πύλης
Το σύστηµα θα εντοπίζει περιοχές της πύλης όπου έχουν γίνει πολλά backs και forwards
από τους χρήστες, το οποίο υποδηλώνει κάποιο πιθανό πρόβληµα στην ιεραρχία και τη
δοµή της πύλης, θα τις υποδεικνύει στο διαχειριστή και θα προτείνει στο διαχειριστή τη
δηµιουργία κάποιας συντόµευσης για την πιθανή αντιµετώπιση του προβλήµατος στην
πύλη.
7. Εντοπισµός σηµείων των πλοηγήσεων όπου πατήθηκαν σύνδεσµοι (links)
Το σύστηµα θα εντοπίζει τους πιο δηµοφιλείς συνδέσµους, τα σηµεία των πλοηγήσεων
όπου επιλέχθηκαν οι σύνδεσµοι και θα προτείνει στο διαχειριστή τη δηµιουργία κάποιας
συντόµευσης µεταξύ των σηµείων αυτών.
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3
Θεωρητική Μελέτη

3.1 Πύλες Καταλόγου
Πύλες Καταλόγων ονοµάζονται εκείνα τα πληροφοριακά συστήµατα, όπως οι εταιρικές
µνήµες, οι κατακόρυφες αθροίσεις και άλλα, τα οποία επιτρέπουν σε χρήστες διαφορετικής
εµβέλειας όσον αφορά τις προτιµήσεις τους, να επιλέγουν, να ταξινοµούν και να έχουν
πρόσβαση, µε τρόπο αποδοτικό, σε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης (για παράδειγµα sites,
αρχεία, δεδοµένα) [ACK+01]. Αυτά τα συστήµατα στηρίζουν την επιτυχία τους σε
µεταπληροφορίες που σχετίζονται µε τα στοιχεία του καταλόγου. Με στόχο λοιπόν οι
διαφορετικού τύπου χρήστες να έχουν αποδοτική πρόσβαση στη γνώση που τους ενδιαφέρει,
οι Πύλες Καταλόγων εξοµοιώνουν και οργανώνουν την πληροφορία µε πολλούς τρόπους, οι
οποίοι είναι πιο ευέλικτοι και αποδοτικοί από τους αντικειµενοστρεφείς, σχεσιακούς και
βασισµένους σε δοµή XML τρόπους. Ένας συνήθης τρόπος οργάνωσης των δεδοµένων είναι
ο γράφος όπου οι κατηγορίες της πύλης αποτελούν τους κόµβους του γράφου και οι
συνδέσεις µεταξύ των κατηγοριών αποτελούν τις ακµές του γράφου.
Αντίστοιχη οργάνωση µε τη µορφή γράφου έχει και η πύλη του P-Miner που χρησιµοποιούµε
σε αυτή τη διπλωµατική. Τα δεδοµένα της πύλης προέρχονται από την πύλη καταλόγου του
Dmoz και πιο συγκεκριµένα από το διάβασµα των RDF αρχείων του Open Directory Project
του dmoz, όπως εξηγούµε σε επόµενο κεφάλαιο. Έτσι ο χρήστης µπορεί να φτάσει σε µια
κατηγορία ακολουθώντας διαφορετικά µονοπάτια, δηλαδή ο κάθε κόµβος µπορεί να έχει
περισσότερες από µια προσπίπτουσες σε αυτόν ακµές κι έτσι µπορεί να φτάνει κανείς σε µια
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κατηγορία έχοντας ακολουθήσει διαφορετική διαδροµή από κάποιον άλλον. Η πεπερασµένου
µεγέθους ακολουθία των κατηγοριών της πύλης που επισκέπτεται ο χρήστης µέχρι να βρει
την πληροφορία που αναζητεί ή να εγκαταλείψει την πύλη χωρίς να έχει βρει αυτό που
επιθυµεί ονοµάζεται πλοήγηση.

3.2 Εξόρυξη ∆εδοµένων
Στη σύγχρονη εποχή η ψηφιακή πληροφορία έχει πλέον µπει στη ζωή µας, και έχουν αρχίσει
ήδη να παρουσιάζονται προβλήµατα χειρισµού της λόγω του µεγάλου όγκου της. Για το λόγο
αυτό έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται µε ταχύτατους ρυθµούς οι τοµείς της Ανακάλυψης
δεδοµένων σε Βάσεις ∆εδοµένων (Knowledge

Discovery in Databases-KDD) και της

εξόρυξη δεδοµένων (Data Mining) [FPS96]. Οι τοµείς αυτοί εισάγουν µια νέα γενιά
υπολογιστικών τεχνικών και εργαλείων τα οποία υποστηρίζουν την εξαγωγή χρήσιµων
δεδοµένων από το συνεχώς επεκτάσιµο σύνολο των δεδοµένων. Παράλληλα στα πλαίσια των
Βάσεων ∆εδοµένων ή και των ακόµα µεγαλύτερων Αποθηκών ∆εδοµένων, πέρα από την
απλή πρόσβαση στις πληροφορίες, προέχουν η γνώση που µπορεί να συναχθεί από τα
δεδοµένα και να τεθεί σε εφαρµογή.
Το πρόβληµα της εξαγωγής δεδοµένων από µεγάλες Βάσεις ∆εδοµένων εµπεριέχει πολλά
βήµατα, τα οποία ποικίλλουν από την ανάκτηση και χειρισµό των δεδοµένων µέχρι και τα
στοιχειώδη, µαθηµατικά και στατιστικά συµπεράσµατα. Για το λόγο αυτό κρίνεται
απαραίτητος ο αυτοµατισµός των διαδικασιών εξαγωγής πληροφορίας από µια Βάση
∆εδοµένων.
Η εύρεση χρήσιµων προτύπων πληροφοριών είναι γνωστή µε πολλά ονόµατα, όπως «εξόρυξη
δεδοµένων». Με τον όρο KDD αναφερόµαστε στη συνολική διαδικασία ανακάλυψης
χρήσιµων δεδοµένων από την πληροφορία ενώ η εξόρυξη δεδοµένων αποτελεί απλώς ένα
βήµα στη διαδικασία αυτή. Η διαδικασία KDD έχει εφαρµοστεί σε πολλούς τοµείς όπως η
µηχανική µάθηση, η αναγνώριση προτύπων, η τεχνητή νοηµοσύνη κ.ά. Ένας γενικά
αποδεκτός ορισµός για την KDD διαδικασία είναι ο παρακάτω:
«Ανακάλυψη δεδοµένων σε Βάσεις ∆εδοµένων καλείται η ουσιώδης διαδικασία ταυτοποίησης
έγκυρων, πρωτότυπων, πιθανώς χρήσιµων και πρωτίστως κατανοητών προτύπων στα
δεδοµένα».
Ο παραπάνω ορισµός υπονοεί ότι µπορούµε να καθορίσουµε ποσοτικά µέτρα για να
αξιολογήσουµε τα εξαγόµενα πρότυπα. Ένα πολύ σηµαντικό κριτήριο είναι το πόσο
ενδιαφέρον κρίνεται το πρότυπο (“interestingness”) και αυτό συνήθως λαµβάνεται ως ένα
συνολικό µέτρο της αξίας του, συνδυάζοντας εγκυρότητα, καινοτοµία, χρηστικότητα και
απλότητα. Η διαδικασία KDD αλληλεπιδρά µε το χρήστη και αποτελείται από µια σειρά
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βηµάτων, µεταξύ των οποίων υπάρχουν πολλές αλληλεξαρτήσεις. Η βασική σειρά των
βηµάτων αυτών, η οποία δεν ακολουθείται πάντα ως έχει, είναι η παρακάτω:
1. Εκµάθηση του τοµέα της εκάστοτε εφαρµογής.
2. Επιλογή του συνόλου-στόχου µεταβλητών ή δειγµάτων δεδοµένων, το οποίο θα υποστεί
επεξεργασία.
3. Καθαρισµός και προεπεξεργασία των δεδοµένων.
4. Ελάττωση των διαστάσεων των δεδοµένων και προβολή τους. Προσπάθεια ώστε τα
δεδοµένα να αναπαρασταθούν µε λιγότερες µεταβλητές.
5. Επιλογή της λειτουργικότητας της διαδικασίας εξόρυξης δεδοµένων: Περιλαµβάνει
απόφαση πάνω στο στόχο του µοντέλου που προκύπτει από τον αλγόριθµο εξόρυξης
δεδοµένων (για παράδειγµα περίληψη, ταξινόµηση και συσταδοποίηση–clustering).
6. Επιλογή του κατάλληλου αλγορίθµου εξόρυξης δεδοµένων ανάλογα µε το µοντέλο και
την πληροφορία που θέλουµε να εξάγουµε.
7. Εξόρυξη δεδοµένων. Περιλαµβάνει αναζήτηση στα patterns ενδιαφέροντος για κάποια
συγκεκριµένη αναπαράσταση ή για ένα σύνολο από τέτοιες αναπαραστάσεις.
Περιλαµβάνει κανόνες ταξινόµησης στα δένδρα, παλινδρόµηση, συσταδοποίηση
(clustering), µοντελοποίηση ακολουθιών και άλλα.
8. Μετάφραση των αποτελεσµάτων σε µορφή κατανοητή από τους χρήστες.
9. Χρησιµοποίηση της πληροφορίας που ανακαλύφθηκε.
Μεγαλύτερη σηµασία δίνεται στο στάδιο εξόρυξης δεδοµένων. Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει
ταίριασµα µοντέλων σε παρατηρούµενα δεδοµένα ή εξαγωγή προτύπων από παρατηρούµενα
δεδοµένα. Φυσικά η διαδικασία της εξόρυξης δεδοµένων υπόκειται σε περιορισµούς όσον
αφορά το χώρο υπολογισµού, από τη στιγµή που τα πρότυπα που µπορούν να καταµετρηθούν
σε ένα πεπερασµένο σύνολο δεδοµένων είναι πιθανώς άπειρα και η καταµέτρηση των
προτύπων περιλαµβάνει κάποιου είδους αναζήτηση σε ένα µεγάλο χώρο. Η απόφαση εάν τα
µοντέλα αντανακλούν ή όχι χρήσιµα δεδοµένα είναι µέρος της συνολικής KDD διαδικασίας,
στην οποία απαιτείται και η ανθρώπινη κρίση.

3.3 Εξατοµίκευση
Το ενδιαφέρον για την ανάλυση της συµπεριφοράς του χρήστη στο διαδίκτυο αυξάνεται
ταχύτητα µε όλο και µεγαλύτερο ρυθµό τα τελευταία χρόνια. Αυτή η αύξηση οφείλεται στην
διαπίστωση ότι η προστιθέµενη αξία που πηγάζει από τους χρήστες των εφαρµογών στο
διαδίκτυο ή τους επισκέπτες των ιστοσελίδων δεν αποκτιέται µέσω µεγαλύτερων ποσοτήτων
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δεδοµένων και πληροφοριών που είναι διαθέσιµες, αλλά µέσω της ευκολότερης πρόσβασης
στις επιθυµητές πληροφορίες στο σωστό χρόνο αλλά και στην καταλληλότερη µορφή.
Σήµερα, παρά την αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου, η πλειονότητα των χρηστών δεν έχουν
εξειδικευµένες γνώσεις και έτσι δυσκολεύονται µε την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας να
βρουν τις πληροφορίες που θέλουν, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι µια
ανεκτίµητη πηγή πληροφοριών για την καθηµερινή τους ζωή. Η αυξηµένη χρήση του
διαδικτύου επίσης επιταχύνει το ρυθµό µε τον οποίο κάθε πληροφορία γίνεται διαθέσιµη
online.
Επίσης η εµφάνιση των ηλεκτρονικών εφαρµογών, όπως του ηλεκτρονικού εµπορίου και των
ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλάζει τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται το διαδίκτυο,
αφού οι ιστοσελίδες µετατρέπονται πλέον σε επιχειρήσεις και αυξάνεται ο ανταγωνισµός
µεταξύ τους. Έτσι γίνεται όλο και επιτακτικότερη η ανάγκη να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που
προσφέρουν και να προσαρµοστούν στις ανάγκες και στις επιθυµίες των χρηστών-πελατών
τους, µε σκοπό να χτίσουν µια αξιόπιστη σχέση µαζί τους και να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Η εξατοµίκευση των υπηρεσιών που προσφέρονται από µια ιστοσελίδα είναι ένα σηµαντικό
βήµα στην κατεύθυνση της ανακούφισης των χρηστών από τις περιττές και ορισµένες φορές
άχρηστες για αυτούς πληροφορίες µε τις οποίες υπερφορτώνονται. Με την έννοια της
εξατοµίκευσης γενικά εννοούµε την αυτόµατη ή µη προσαρµογή ενός πληροφοριακού
συστήµατος στις ανάγκες των χρηστών του. Η εξατοµίκευση µιας Web εφαρµογής ή µιας
ιστοσελίδας είναι αντίστοιχα η διαδικασία προσαρµογής της εφαρµογής ή της ιστοσελίδας
στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες ενός συγκεκριµένου χρήστη ή µιας οµάδας χρηστών µε
συγκεκριµένα κοινά χαρακτηριστικά, λαµβάνοντας υπόψη την γνώση που έχει αποκτηθεί από
την ανάλυση των πλοηγήσεων και της συµπεριφοράς του χρήστη ή της οµάδας των χρηστών.
Όπως είπαµε όλο και περισσότεροι χρήστες µε µη εξειδικευµένες γνώσεις κατακλύζονται από
τεράστιες ποσότητες πληροφοριών που είναι διαθέσιµες στο διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα τα
εµπορικά sites προσπαθούν να αναβαθµίσουν τις υπηρεσίες τους ώστε να δηµιουργήσουν µια
πιστή σχέση µε τους επισκέπτες-πελάτες τους. Έτσι η εξατοµίκευση που αναδεικνύεται όλο
και περισσότερο σηµαντική.
Τυπικά µια ιστοσελίδα που πραγµατοποιεί εξατοµίκευση αναγνωρίζει τους χρήστες της,
συγκεντρώνει πληροφορίες για τις προτιµήσεις τους και προσαρµόζει τις προσφερόµενες
υπηρεσίες, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών και να τους διευκολύνει
στις ενέργειές τους. Έτσι η εξατοµίκευση διευκολύνει το χρήστη προσφέροντάς του τις
πληροφορίες που θέλει να δει µε το σωστό τρόπο και την κατάλληλη στιγµή. Στο
ηλεκτρονικό εµπόριο υπάρχουν επιπρόσθετοι µηχανισµοί ώστε να µαθαίνονται περισσότερα
για τις ανάγκες των πελατών, να αναγνωρίζονται µελλοντικές επιθυµίες και τάσεις και τελικά
να αυξάνεται η εµπιστοσύνη και αφοσίωση των πελατών στις παρεχόµενες υπηρεσίες.
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Ένας από τους τρόπους να πραγµατοποιηθεί η εξατοµίκευση µιας ιστοσελίδας είναι να
αυτοµατοποιηθεί η προσαρµογή των εφαρµογών στους χρήστες της, χρησιµοποιώντας
µεθόδους µηχανικής µάθησης, όπως η εξόρυξη γνώσης. Οι µέθοδοι αυτοί έχουν ήδη
χρησιµοποιηθεί µε αρκετά µεγάλη επιτυχία σε εφαρµογές µε παρόµοιο σκοπό, όπως στην
αυτοµατοποίηση της δηµιουργίας και την προσαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων. Η
ενσωµάτωση της µηχανικής µάθησης µπορεί να προσφέρει µία πλήρη λύση στο πρόβληµα
της προσαρµογής, διευκολύνοντας την ανάλυση των δεδοµένων της χρήσης µιας εφαρµογής.
Αυτό που απαιτείται από µια εφαρµογή στο διαδίκτυο που χρησιµοποιεί τεχνικές εξόρυξης
για να πραγµατοποιηθεί η εξατοµίκευση είναι η µετατόπιση του ενδιαφέροντος από την
παραδοσιακή γνώση για την υποστήριξη αποφάσεων, δηλαδή ένα στατικό µοντέλο
χρησιµοποίησης των δεδοµένων, στην ανακάλυψη λειτουργικής γνώσης για εξατοµίκευση,
δηλαδή µία δυναµική µοντελοποίηση των χρηστών. Αυτό το είδος της γνώσης µπορεί να
επιστραφεί κατευθείαν στους χρήστες, ώστε να βελτιωθεί η εµπειρία τους από αυτή την
ιστοσελίδα, χωρίς την παρέµβαση κάποιου ειδικού.
Η διαδικασία που ακολουθεί µια web εφαρµογή για να επιτύχει την εξατοµίκευσή της και την
προσαρµογή της στις ανάγκες του χρήστη αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια :
•

Συλλογή ∆εδοµένων (Data Collection)
Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται η συλλογή των δεδοµένων από τους εξυπηρετητές
(servers), µέσω π.χ. των server log files, των cookies, κ.ά., τους πελάτες (clients) που
συνδέονται σε αυτούς, µέσω π.χ. πρακτόρων (agents) ενσωµατωµένων στις ιστοσελίδες,
είτε ενδιάµεσες πηγές, όπως ενδιάµεσοι εξυπηρετητές, προγραµµάτων παρακολούθησης
δικτύου (π.χ. packet sniffers).

•

Προεπεξεργασία δεδοµένων (Data Preprocessing)
Τα δεδοµένα τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στο προηγούµενο στάδιο περιέχουν
πλεονάζουσες και περιττές πληροφορίες, θόρυβο και ασυνέπειες. Για αυτό το λόγο πρέπει
να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία και να κωδικοποιηθούν για να χρησιµοποιηθούν
στο επόµενο στάδιο. Η προεπεξεργασία -όπως ονοµάζεται- των δεδοµένων περιλαµβάνει
τα στάδια του φιλτραρίσµατος των δεδοµένων (data filtering), της αναγνώρισης του
χρήστη που επισκέπτεται την ιστοσελίδα (user identification) και της αναγνώρισης της
συνόδου του χρήστη (user session identification), δηλαδή ένα πεπερασµένο σύνολο
σελίδων που επισκέφτηκε ο χρήστης κατά τη διάρκεια µιας επίσκεψης σε µια ιστοσελίδα.

•

Ανακάλυψη Προτύπων (Pattern Discovery)
Σε αυτό το στάδιο εφαρµόζονται στα επεξεργασµένα δεδοµένα που έχουν προκύψει από
το προηγούµενο στάδιο οι τεχνικές εξόρυξης γνώσης. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται
είναι η συσταδοποίηση (clustering), η ταξινόµηση (classification), η ανακάλυψη
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συσχετίσεων (association discovery) και η ανακάλυψη ακολουθιακών προτύπων
(sequential pattern discovery). Αποτέλεσµα της διαδικασίας είναι η κατασκευή προτύπων
που αντανακλούν τη συµπεριφορά και τα ενδιαφέροντα των χρηστών της ιστοσελίδας.
•

Μεταεπεξεργασία Γνώσης (Knowledge Postprocessing)
Σε αυτό το στάδιο η γνώση που έχει προκύψει µέχρι τώρα αξιολογείται και
παρουσιάζεται σε µια µορφή που είναι κατανοητή στους ανθρώπους χρησιµοποιώντας
συνήθως γραφικές αναφορές και σχήµατα.

Ολόκληρη η διαδικασία της εξατοµίκευσης µιας Web εφαρµογής που περιγράψαµε
παραπάνω παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφηµα.

Σχήµα 3.1 ∆ιαδικασία της εξατοµίκευσης µιας Web εφαρµογής
Το σύστηµα του P-Miner που περιγράφεται σε αυτή την εργασία είναι ένα σύστηµα
διαχείρισης πυλών καταλόγου, το οποίο ανάµεσα στις λειτουργίες που προσφέρει στο
διαχειριστή του συστήµατος βρίσκονται και λειτουργίες εξατοµίκευσης της πύλης στις
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ανάγκες των χρηστών της. Οι χρήστες κάνουν log-in στο σύστηµα, ώστε να ταυτοποιηθούν,
και καταγράφονται τα στοιχεία των πλοηγήσεών τους (οι κατηγορίες και οι σύνδεσµοι που
επέλεξαν). Στην συνέχεια το σύστηµα προτείνει στο διαχειριστή να δηµιουργήσει οµάδες
χρηστών που έχουν παρόµοια συµπεριφορά, ανάλογα µε τις πλοηγήσεις που εκτέλεσαν.
Επίσης προτείνει στο διαχειριστή του συστήµατος να δηµιουργήσει κάποιες κατάλληλες
συντοµεύσεις µεταξύ των κατηγοριών για να διευκολύνει τους χρήστες κατά την αναζήτηση
των πληροφοριών µέσα στην πύλη. Πρόκειται δηλαδή για ένα µη αυτοµατοποιηµένο
σύστηµα εξατοµίκευσης. Η πρόταση για αυτές τις συντοµεύσεις βασίζεται είτε στις πιο
δηµοφιλείς πλοηγήσεις ανά οµάδα χρηστών, είτε στις αλυσίδες των κατηγοριών όπου
σηµειώθηκαν back-forward, είτε στις αλυσίδες των συνδέσµων που επιλέχθηκαν από τους
χρήστες κατά τις πλοηγήσεις τους.

3.4 Συσταδοποίηση (Clustering)
Με τον όρο «συσταδοποίηση» (“Clustering”) όπως αναφέρουµε και στη σύντοµη επισκόπηση
του κεφαλαίου 4 εννοούµε τη χωρίς επίβλεψη ταξινόµηση των προτύπων (παρατηρήσεων,
δεδοµένων ή διανυσµάτων χαρακτηριστικών) σε οµάδες (συστάδες-clusters). Τονίζεται
ιδιαίτερα ότι οι οµάδες αυτές δεν προϋπάρχουν αλλά αποφασίζονται από τον αλγόριθµο κατά
δυναµικό τρόπο. ∆εν πρόκειται δηλαδή για οµάδες µε καθορισµένα συστατικά οι οποίες
εξετάζονται για να διαπιστωθεί σε ποια από αυτές ανήκει ένα νέο δεδοµένο που εισέρχεται
στο σύστηµα. Η χρηστικότητα της συσταδοποίησης, ως ένα από τα βασικά βήµατα της
διερευνητικής ανάλυσης δεδοµένων, είναι πολύ µεγάλη. Οι τεχνικές ανάλυσης δεδοµένων
µπορούν να διαχωριστούν σε αναγνωριστικές και σε επικύρωσης, ανάλογα µε τα µοντέλα που
είναι διαθέσιµα για το συγκεκριµένο σύνολο δεδοµένων. Το κλειδί και στις δύο περιπτώσεις
είναι η οµαδοποίηση των µετρήσεων που έχουν ληφθεί. H ανάλυση των συστάδων (cluster
analysis)

είναι

η

οργάνωση

ενός

συνόλου

από

πρότυπα,

τα

οποία

συνήθως

αντιπροσωπεύονται ως ένα διάνυσµα µετρήσεων ή ένα σηµείο σε έναν πολυδιάστατο χώρο,
σε οµάδες, η δηµιουργία των οποίων γίνεται µε βάση την οµοιότητα µεταξύ των προτύπων.
∆ιαισθητικά τα πρότυπα ενός έγκυρου cluster είναι περισσότερο όµοια µεταξύ τους από ότι
σε σύγκριση µε ένα πρότυπο που ανήκει σε κάποιο άλλο cluster. Ένας αλγόριθµος
συσταδοποίησης πρέπει να τοποθετεί τα όµοια πρότυπα στην ίδια συστάδα και τα
διαφορετικά σε διαφορετικές συστάδες.
Η διαφορά των τεχνικών συσταδοποίησης (clustering) από τις τεχνικές ταξινόµησης
(classification) είναι ότι οι δεύτερες ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία της µάθησης υπό
επίβλεψη, ενώ τα πρότυπα είναι κατηγοριοποιηµένα εκ των προτέρων. Κατά συνέπεια για
κάθε νέο πρότυπο που εισάγεται στο σύστηµα, πρέπει να βρεθεί η κατηγορία στην οποία
ανήκει. Αντίθετα, στη συσταδοποίηση, ζητούµενο αποτελεί η οµαδοποίηση ενός δοσµένου
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συνόλου προτύπων σε συστάδες. Υπό µια έννοια, πάλι έχουµε κατηγορίες προτύπων, οι
κατηγορίες αυτές όµως προκύπτουν δυναµικά µε βάση τα δεδοµένα (είναι δηλαδή data
driven), και δεν είναι καθορισµένες από πριν.
Οι τεχνικές συσταδοποίησης εφαρµόζονται συχνά σε προβλήµατα ανάλυσης προτύπων,
οµαδοποίησης, λήψης αποφάσεων, µηχανικής µάθησης, εξόρυξης δεδοµένων (data mining)
κ.ά. Μια τυπική διαδικασία συσταδοποίησης αποτελείται από τα παρακάτω βήµατα:
1) Αναπαράσταση των προτύπων (επιλεκτικά µπορεί να περιέχει εξαγωγή χαρακτηριστικών
και/ή επιλογή)
2) Καθορισµός µιας µετρικής, ενδεικτικής της γειτνίασης των προτύπων, ανάλογα µε τον
τύπο των δεδοµένων, πχ. ευκλείδεια απόσταση
3) Συσταδοποίηση ή οµαδοποίηση
4) Συνοπτική περιγραφή των δεδοµένων (αν χρειαστεί)
5) Έλεγχος εγκυρότητας των συστάδων (αν χρειαστεί)
Είναι χαρακτηριστικό ότι η συσταδοποίηση είναι µία διαδικασία µε επανατροφοδότηση: το
αποτέλεσµα της διαδικασίας επανατροφοδοτείται στο σύστηµα, το οποίο συνδυάζοντας το
αποτέλεσµα αυτό µε τις υπόλοιπες εισόδους, προχωράει στη εξαγωγή χαρακτηριστικών και
στους υπολογισµούς των σχέσεων οµοιότητας, µε στόχο την τελική εξαγωγή των συστάδων.
Η αναπαράσταση των προτύπων αναφέρεται στο πλήθος των κλάσεων, το πλήθος των
διαθέσιµων προτύπων και το πλήθος, τον τύπο και την κλίµακα των χαρακτηριστικών που
είναι

διαθέσιµα

στο

συγκεκριµένο

αλγόριθµο

συσταδοποίησης.

Η

επιλογή

των

χαρακτηριστικών είναι η ταυτοποίηση του υποσυνόλου εκείνου των αρχικών δεδοµένων το
οποίο µπορεί να οδηγήσει στην πιο αποτελεσµατική συσταδοποίηση. Η εξαγωγή των
χαρακτηριστικών αναφέρεται στο µετασχηµατισµό υπαρχόντων χαρακτηριστικών για την
παραγωγή

προεχόντων,

περισσότερο

κατατοπιστικών

όσον

αφορά

τη

διαδικασία

συσταδοποίησης.
Η γειτνίαση των προτύπων συνήθως µετριέται µε βάση µια συνάρτηση απόστασης που
ορίζεται για ζεύγη προτύπων. Η πιο απλή συνάρτηση απόστασης είναι η Ευκλείδεια. Η
συνάρτηση απόστασης η οποία επιλέγεται, αποτελεί κάθε φορά το µέτρο της οµοιότητας
µεταξύ των προτύπων. Με βάση το µέτρο αυτό γίνεται η καταχώρησή τους στην ίδια ή σε
διαφορετικές συστάδες.
Το βήµα της συσταδοποίησης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολλούς τρόπους (υπάρχουν
δηλαδή πολλοί αλγόριθµοι συσταδοποίησης). Το αποτέλεσµά του µπορεί να είναι είτε
αυστηρό (µια ακριβής αντιστοίχηση των προτύπων σε οµάδες, έτσι ώστε κάθε πρότυπο να
ανήκει αυστηρά σε µια µόνο οµάδα), είτε ασαφές (κάθε πρότυπο έχει µια µεταβλητή ένδειξη
ιδιότητας µέλους για κάθε µια από τις συστάδες εξόδου).
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Το επόµενο στάδιο είναι η συνοπτική περιγραφή των δεδοµένων. Τα δεδοµένα δηλαδή που
ανήκουν στην ίδια συστάδα, περιγράφονται µε ένα αντιπροσωπευτικό στοιχείο της συστάδας.
Συνήθως επιλέγεται ο µέσος όρος των στοιχείων αυτής για να την εκπροσωπήσει.
Η εγκυρότητα των συστάδων είναι η εκτίµηση της αξιοπιστίας του αποτελέσµατος ενός
αλγορίθµου συσταδοποίησης. Συνήθως η ανάλυση αυτή χρησιµοποιεί ένα συγκεκριµένο
κριτήριο βελτιστοποίησης. Πέραν αυτών όµως, τα κριτήρια αυτά συνήθως επιλέγονται
ανάλογα µε το συγκεκριµένο πρόβληµα. Μια συσταδοποίηση είναι έγκυρη αν µε βάση τη
λογική δεν µπορεί έχει προκύψει τυχαία ή να αποτελεί σφάλµα ενός αλγορίθµου
συσταδοποίησης.
Σήµερα είναι διαθέσιµη µια πληθώρα αλγορίθµων συσταδοποίησης και για την επιλογή του
καταλληλότερου ανάµεσά τους βασιζόµαστε στα παρακάτω:
1) Τον τρόπο µε τον οποίο οι συστάδες δηµιουργούνται
2) Τη δοµή των δεδοµένων και
3) Την ευαισθησία της τεχνικής συσταδοποίησης σε αλλαγές που δεν πρέπει να επηρεάζουν
τη δοµή των δεδοµένων
Φυσικά, δεν υπάρχει κάποια τεχνική συσταδοποίησης η οποία να είναι αποτελεσµατική σε
όλες τις περιπτώσεις οµαδοποίησης των δοµών που είναι παρούσες σε πολυδιάστατα σύνολα
δεδοµένων. Η επιλογή µεταξύ των αλγορίθµων συσταδοποίησης επαφίεται στο χρήστη, ο
οποίος εκτός του ότι θα πρέπει να είναι γνώστης του αλγορίθµου, θα πρέπει να γνωρίζει καλά
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συλλέχθηκαν τα δεδοµένα καθώς και το γενικότερο πλαίσιο
του προβλήµατος.
Από την πληθώρα των αλγορίθµων συσταδοποίησης που χρησιµοποιούνται σήµερα, έχουν
χρησιµοποιηθεί στην παρούσα διπλωµατική εργασία για την εξαγωγή των οµάδων
πλοηγήσεων των χρηστών ο K-Means («αλγόριθµος Κ-µέσων») και o Single Link (τεχνική
«µονός σύνδεσµος») όπως αυτοί υλοποιήθηκαν στην εργασία [Χρι05].

3.5 Περιγραφική Λογική (Description Logic)
Η Περιγραφική Λογική αποτελεί ένα φορµαλιστικό τρόπο αναπαράστασης γνώσης και
συλλογισµών [BCM+03]. Ο όρος περιγραφική λογική αναφέρεται σε µία λογική η οποία
εστιάζεται σε περιγραφές για την αντιπροσώπευση λογικών εκφράσεων. Η περιγραφική
λογική παρέχει γλώσσες οι οποίες διαχειρίζονται έννοιες, ρόλους και ανεξάρτητα
αντικείµενα, τα οποία αποτελούν βασικά συστατικά της.
Ένα αντικείµενο ορίζεται ως η υπολογιστική παράσταση µιας οντότητας του πραγµατικού
κόσµου στο σύστηµα. Κάθε αντικείµενο είναι µοναδικό και χαρακτηρίζεται από κάποιο
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µοναδικό αναγνωριστικό που το διαφοροποιεί από όλα τα υπόλοιπα. Το σύνολο αντικειµένων
θα συµβολίζεται µε ∆.
Σύνολα αντικειµένων του πραγµατικού κόσµου µε κάποια κοινή σηµασία ή ιδιότητες,
οµαδοποιούνται σε έννοιες ή αλλιώς κλάσεις. Κάθε έννοια του µοντέλου παριστάνει µια
έννοια του πραγµατικού κόσµου. Για παράδειγµα, η έννοια “factories” περιγράφει το σύνολο
των εργοστασίων. Στα αντικείµενα προσδίδονται ιδιότητες, µε την κατάταξή τους κάτω από
έννοιες (concept membership), (π.χ. το αντικείµενο “Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου”
είναι Μουσείο) και συνδέεται µε άλλα αντικείµενα µέσω ρόλων (π.χ. “Αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου” “βρίσκεται στο” “Ηράκλειο”). Ένα αντικείµενο το οποίο ανήκει σε µια
έννοια λέγεται ότι αποτελεί περίπτωση (instance) αυτής.
Ρόλος είναι µια αντιστοίχιση από τα αντικείµενα στα αντικείµενα. Πεδίο τιµών είναι το ∆x∆.
Οι ρόλοι παριστάνουν συσχετίσεις µεταξύ αντικειµένων. Για παράδειγµα ο ρόλος
“βρίσκεται” µπορεί να ενώνει ένα Μουσείο µε έναν Τόπο και να δηλώνει το πού βρίσκεται το
συγκεκριµένο µουσείο.
Οι γλώσσες οι οποίες διαχειρίζονται έννοιες, ρόλους και αντικείµενα ονοµάζονται
εννοιολογικές γλώσσες (concept languages), και εν γένει στηρίζονται στη λογική πρώτης
τάξης.
Βασιζόµενοι στην περιγραφική λογική αντιµετωπίζουµε σε αυτή την εργασία την πύλη
καταλόγου σαν οντολογία και έτσι δηµιουργήσαµε ένα µοντέλο αποθήκευσης πυλών
καταλόγου. Στο µοντέλο κάθε κατηγορία της πύλης καταλόγου αντιστοιχεί σε µία έννοια,
ενώ κάθε σύνδεσµος σε ένα αντικείµενο. Μέσω των σχέσεων ISA ορίζεται η ιεραρχία των
κατηγοριών της πύλης. Η σχέση ISA δηλαδή αναφέρεται στη σχέση κατηγορίαςυποκατηγορίας µεταξύ δύο κατηγοριών και ερµηνεύεται ότι όλες οι συνδέσεις της
κατηγορίας παιδί ανήκουν και στην κατηγορία πατέρα. Αντίστοιχα στο µοντέλο µας
χρησιµοποιούµε αξιώµατα συνυπολογισµού (inclusion). Επιπλέον για κάθε αναπαράσταση
των σχετικών κατηγοριών χρησιµοποιείται ο ρόλος RELATED, θεωρώντας ότι δύο
κατηγορίες είναι σχετικές όταν όλοι οι σύνδεσµοι που περιέχουν είναι επίσης σχετικοί. Τέλος
επειδή στις περιπτώσεις πυλών αναγνωρίζονται και άλλοι τύποι σχέσεων όπως π.χ. HAS_A,
PART_OF, COMPONENT_OF το µοντέλο µπορεί να υποστηρίξει τη δηµιουργία των
αντίστοιχων ρόλων χάρη στη γενικότητά του.
Ως case study χρησιµοποιήσαµε το Open Directory Project του dmoz (www.dmoz.org) του
οποίου τη δοµή αποθηκεύσαµε σύµφωνα µε το µοντέλο µας σε µια βάση MySQL όπως
εξηγούµε αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο.
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4
Τεχνικές Web mining και Web personalization

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται µια γενική επισκόπηση των τεχνικών Web Mining που
χρησιµοποιούνται σε συστήµατα εξατοµίκευσης. Οι τεχνικές Web Mining εφαρµόζονται
κατά το στάδιο της ανακάλυψης των προτύπων στα προεπεξεργασµένα δεδοµένα που έχουν
προκύψει από την καταγραφή την συµπεριφοράς των χρηστών µιας Web εφαρµογής
([EV03]). Οι διαδεδοµένες τεχνικές που χρησιµοποιούνται είναι η συσταδοποίηση
(clustering), η ταξινόµηση (classification), η ανακάλυψη συσχετίσεων (association discovery)
και η ανακάλυψη ακολουθιακών προτύπων (sequential pattern discovery). Αποτελέσµατα της
διαδικασίας είναι πρότυπα που αντανακλούν τη συµπεριφορά και τα ενδιαφέροντα των
χρηστών της ιστοσελίδας.
Οι µέθοδοι αυτές είναι γενικές και ανεξάρτητες του πεδίου που εφαρµόζονται σε αντίθεση µε
µεθόδους σε άλλα στάδια της διαδικασίας της εξατοµίκευσης, όπως οι µέθοδοι
προεπεξεργασίας των δεδοµένων που εξειδικεύονται ανάλογα µε την εφαρµογή. Αυτό
σηµαίνει ότι µπορούν να εφαρµοστούν σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ανεξάρτητα του
περιεχοµένου της. Επίσης και οι µέθοδοι ανακάλυψης προτύπων είναι γενικού σκοπού,
δηλαδή εφαρµόζονται σε πολλές άλλες εφαρµογές εξόρυξης δεδοµένων.

4.1 Συσταδοποίηση (clustering)
Η συσταδοποίηση (clustering) χρησιµοποιείται ώστε να οµαδοποιηθούν δεδοµένααντικείµενα τα οποία έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά. Στην περιοχή του Web mining
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µπορούµε να διακρίνουµε δύο περιπτώσεις συστάδων, τις συστάδες χρηστών (user clusters)
και τις συστάδες σελίδων (page clusters). Η συσταδοποίηση σελίδων αναγνωρίζει οµάδες
σελίδων που φαίνεται να είναι θεµατικά συσχετιζόµενες σύµφωνα µε την αντίληψη των
χρηστών. Η συσταδοποίηση χρηστών δηµιουργεί οµάδες χρηστών που έχουν παρόµοιες
συµπεριφορές και πλοηγήσεις όταν επισκέπτονται µία ιστοσελίδα. Η γνώση αυτή
χρησιµοποιείται για διάφορους σκοπούς, όπως την εξατοµίκευση µιας ιστοσελίδας ανάλογα
µε το χρήστη που την επισκέπτεται ή την κατηγορία στην οποία ανήκει, το ηλεκτρονικό
εµπόριο, όπου θα µπορούσε να εκτελεστεί κάποια κατάτµηση µιας αγοράς, κλπ.
Υπάρχουν πολλοί αλγόριθµοι-µέθοδοι συσταδοποίησης. Μια γενική ταξινόµηση των
µεθόδων αυτών είναι η ακόλουθη :
•

Μέθοδοι κατάτµησης (partioning methods), οι οποίες δηµιουργούν k συστάδες ενός
δοσµένου συνόλου δεδοµένων

•

Ιεραρχικές µέθοδοι (hierarchical methods), οι οποίες διασπούν ένα δοσµένο σύνολο
δεδοµένων δηµιουργώντας µια ιεραρχική δοµή συστάδων.

•

Μέθοδοι βασιζόµενοι σε µοντέλο (model-based methods), οι οποίες δηµιουργούν το
καλύτερο ταίριασµα ανάµεσα σε ένα δοσµένο σύνολο δεδοµένων και σε ένα µαθηµατικό
µοντέλο.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι παρόλο που υπάρχει µεγάλη πληθώρα αλγορίθµων
συσταδοποίησης που χρησιµοποιούνται για Web mining, δεν υπάρχει συγκεκριµένη εργασία
για τη σύγκριση των επιδόσεών τους. Αυτό οφείλεται στην έµφυτη δυσκολία της σύγκρισης
των αποτελεσµάτων της συσταδοποίησης εξαιτίας της έλλειψης αντικειµενικών κριτηρίων
ανεξάρτητων από τις εφαρµογές, αφού δεν υπάρχει πληροφορία για τις σωστές συστάδες που
θα πρέπει να αναγνωριστούν και επιπλέον κάθε λύση µπορεί να θεωρηθεί έγκυρη, µέχρι να
απορριφθεί από κάποιον µε εξειδικευµένες γνώσεις στον τοµέα.
Στη συνέχεια παραθέτουµε κάποιες χαρακτηριστικές µεθόδους συσταδοποίησης που
αναπτύχθηκαν και αλγορίθµους που υλοποιούν.
Μέθοδοι & Αλγόριθµοι
 Ένας από τους πρώτους αλγόριθµους συσταδοποίησης που χρησιµοποιήθηκε για
συσταδοποίηση των συνόδων των χρηστών στο [SCD+00] και ανήκει στην κατηγορία
των µεθόδων κατάτµησης είναι ο αλγόριθµος Leader [HAR75]. Ο Leader είναι ένας
αυξητικός αλγόριθµος που παράγει συστάδες υψηλής ποιότητας. Κάθε σύνοδος χρήστη
αναπαρίσταται από ένα n-διάστατο διάνυσµα χαρακτηριστικών, όπου n είναι το πλήθος
των ιστοσελίδων στη σύνοδο. Η τιµή κάθε χαρακτηριστικού είναι ένα βάρος που µετράει
τον βαθµό ενδιαφέροντος του χρήστη για µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα. Ο υπολογισµός
του βάρους βασίζεται σε έναν αριθµό παραµέτρων όπως το πλήθος των επισκέψεων στην
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ιστοσελίδα και ο χρόνος που ο χρήστης ξόδεψε σε αυτή. Με βάση αυτά τα διανύσµατα
παράγονται συστάδες που περιέχουν παρόµοιες συνόδους και χαρακτηρίζονται από τις
ιστοσελίδες µε τα περισσότερο συσχετισµένα βάρη. Ένα πρόβληµα του αλγορίθµου είναι
ο υπολογισµός των χαρακτηριστικών βαρών. Η επιλογή του σωστού συνδυασµού των
παραµέτρων για τον υπολογισµό των βαρών δεν είναι απλή υπόθεση και εξαρτάται από
τις ικανότητες µοντελοποίησης του ειδικού που θα υλοποιήσει τον αλγόριθµο. Επιπλέον
πολλές φορές η χρήση του αλγορίθµου είναι προβληµατική αφού η κατασκευή των
συστάδων εξαρτάται από τη σειρά εισαγωγής των διανυσµάτων ως παραµέτρων του
αλγορίθµου. Έτσι για παράδειγµα µπορεί να προκύψει διαφορετικό σύνολο συστάδων αν
η είσοδος είναι τα διανύσµατα (a, b, c) από το σύνολο που θα προκύψει από την είσοδο
(b, c, a).
 Ένας άλλος αλγόριθµος που ανήκει και αυτός στην κατηγορία των µεθόδων κατάτµησης
είναι ο αλγόριθµος PageGather που εφαρµόστηκε σε ένα σύστηµα [PE00], ο οποίος
καθιστά τις ιστοσελίδες προσαρµόσιµες, δηλαδή τις κάνει να βελτιώνουν την οργάνωσή
τους και την εµφάνισή τους. Ο αλγόριθµος δέχεται ως είσοδο τις συνόδους των χρηστών
σαν ένα σύνολο ιστοσελίδων που επισκέφτηκαν. Με αυτά τα δεδοµένα φτιάχνει ένα
γράφο, όπου κάθε κόµβος αντιστοιχεί σε µια ιστοσελίδα. Μία ακµή προστίθεται ανάµεσα
σε δύο κόµβους αν οι αντίστοιχοι κόµβοι εµφανίζονται ταυτόχρονα σε ένα συγκεκριµένο
αριθµό από συνόδους. Οι συστάδες καθορίζονται είτε από τις κλίκες που δηµιουργούνται
είτε από τις συνεκτικές συνιστώσες. Οι συστάδες που καθορίζονται από τις κλίκες είναι
καλύτερες, ενώ οι συστάδες που καθορίζονται από τις συνεκτικές συνιστώσες είναι
µεγαλύτερες, αλλά είναι γρηγορότερος ο υπολογισµός τους και ευκολότερη η εύρεσή
τους. Μία σελίδα δείκτης δηµιουργείται για κάθε συστάδα µε υπερσυνδέσεις (hyperlinks)
σε όλες τις σελίδες της συστάδας. Το κύριο πλεονέκτηµα του αλγορίθµου είναι η
δηµιουργία επικαλυπτόµενων συστάδων. Επιπλέον, σε αντίθεση µε άλλες µεθόδους κάθε
συστάδα που δηµιουργείται είναι ένα πρότυπο συµπεριφοράς του χρήστη που σχετίζεται
µε τις σελίδες. Βέβαια, όντας ένας αλγόριθµος που βασίζεται σε γράφο είναι ακριβός
υπολογιστικά, ιδιαίτερα στην περίπτωση των κλικών.
 Ο αλγόριθµος EM (Expectation-Maximization) [DLR77] χρησιµοποιήθηκε στο εργαλείο
WebCANVAS [CHM+00], το οποίο απεικονίζει πλοηγήσεις χρηστών σε κάθε συστάδα.
Ο αλγόριθµος βασίζεται στο συνδυασµό αλυσίδων Markov και χρησιµοποιείται για να
δηµιουργηθούν συστάδες συνόδων χρηστών. Κάθε αλυσίδα Markov αντιπροσωπεύει την
συµπεριφορά µιας συγκεκριµένης υποοµάδας. Ο ΕΜ είναι αποδοτικός ως προς τη χρήση
µνήµης και εύκολος στην υλοποίηση, µε ένα πλήρες µαθηµατικό πιθανοτικό υπόβαθρο.
Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που συγκλίνει γραµµικά αργά καθιστώντας υπολογιστικά
ακριβό.
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 Μία άλλη µέθοδος [FSS99] βασίζεται στον αλγόριθµο BIRCH [ZRL96] για την
συσταδοποίηση των συνόδων των χρηστών. Τα δεδοµένα από τα log αρχεία του Web
server µετατρέπονται σε συνόδους, οι οποίες αναπαρίστανται από διανύσµατα. Κάθε
διάνυσµα περιέχει το χαρακτηριστικό αριθµό (ID) της ιστοσελίδας στην οποία
πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη και το χρόνο που αφιερώθηκε σε αυτή. Για να βελτιωθεί η
αποτελεσµατικότητα του αλγορίθµου συσταδοποίησης και να ανακαλυφθούν γενικότερα
πρότυπα, οι σύνοδοι γενικεύονται χρησιµοποιώντας την ιεραρχία της ιστοσελίδας ως
βάση. Κάθε ιστοσελίδα στη σύνοδο αντικαθίσταται από µια πιο γενική ιστοσελίδα µε
βάση την ιεραρχία των σελίδων. Οι γενικές σύνοδοι που προκύπτουν αποτελούν την
είσοδο του αλγορίθµου BIRCH. Ο αλγόριθµος αυτός είναι πολύ αποτελεσµατικός για την
επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων. ∆ίνει ποιοτικές συστάδες σαρώνοντας τα
δεδοµένα µία µόνο φορά και τις βελτιώνει µε νέες σαρώσεις. Εν τούτοις, όπως και ο
αλγόριθµος LEADER εξαρτάται από τη σειρά των δεδοµένων εισόδου. Επίσης, εξαιτίας
της προδιαγραφής του αλγορίθµου, πολλές φορές παράγει αφύσικες συστάδες αφού κάθε
συστάδα επιτρέπεται να έχει µέχρι ένα µέγιστο αριθµό µελών.
 Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθµοι συσταδοποίησης βασισµένοι σε µοντέλο. Για παράδειγµα
ο πιθανοτικός αλγόριθµος Autoclass [HSC91], ο οποίος παράγει συστάδες υψηλής
ποιότητας και έχει το πλεονέκτηµα του πλήρους µαθηµατικού υποβάθρου στο οποίο
στηρίζεται και το οποίο παρέχει µια αυστηρή µέθοδο για τον περιορισµό της
πολυπλοκότητας που σχετίζεται µε τα δεδοµένα. Ωστόσο απαιτεί εκ των προτέρων
υποθέσεις για τα δεδοµένα και είναι υπολογιστικά ακριβός. Ένας άλλος αλγόριθµος που
έχει εφαρµοστεί είναι ο COBWEB [FIS87], ένας αυξητικός αλγόριθµος που παρέχει
χαρακτηριστική περιγραφή για κάθε συστάδα, αλλά έχει προβλήµατα κλιµάκωσης και
εξαρτάται από τη σειρά εισόδου των δεδοµένων. Τέλος εφαρµόζεται και µια παραλλαγή
του, ο ITERATE [BWF98], ο οποίος λύνει το πρόβληµα της εξάρτησης από τη σειρά
εισόδου των δεδοµένων αλλά δεν είναι ούτε αυξητικός ούτε κλιµακωτός.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι µέθοδοι και οι αλγόριθµοι που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
Αλγόριθµος

Εφαρµογή

Κατηγορία

Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

Leader

Συσταδοποίηση
Μέθοδος
συνόδων
Κατάτµησης
χρηστών

• Αυξητικός
• Συστάδες
ποιότητας

• Επιλογή
παραµέτρων
• Εξάρτηση από τη
σειρά εισόδου των
δεδοµένων

PageGather

∆ηµιουργία
Σελίδων
∆εικτών

• Επικαλυπτόµενες
συστάδες
• Κάθε συστάδα
είναι ένα πρότυπο
συµπεριφοράς

• Υπολογιστικά
ακριβός

Μέθοδος
Κατάτµησης
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EM

Συσταδοποίηση
Μέθοδος
συνόδων
Κατάτµησης
χρηστών

BIRCH

Συσταδοποίηση
Ιεραρχική
συνόδων
Μέθοδος
χρηστών

Autoclass

Μέθοδος
Συσταδοποίηση
Βασισµένη
συνόδων
στο
χρηστών
Μοντέλο

COBWEB

ITERATE

• Αποδοτικός στη
χρήση µνήµης
• Αργή γραµµική
σύγκλιση
• Εύκολος στην
υλοποίηση
• Υπολογιστικά
ακριβός
• Πλήρες µαθηµατικό
υπόβαθρο
• Εξάρτηση από
• Αυξητικός
σειρά εισόδου
• Αποτελεσµατικός
δεδοµένων
για µεγάλο όγκο
• ∆ηµιουργία
δεδοµένων
αφύσικων συστάδων
• Πλήρες
• Υπολογιστικά
µαθηµατικό
ακριβός
υπόβαθρο
• Εκ των προτέρων
• Συστάδες υψηλής
υποθέσεις
ποιότητας
• Αυξητικός
• Εξάρτηση από τη
• Χαρακτηριστική
σειρά εισόδου των
περιγραφή κάθε
δεδοµένων
συστάδας

Μέθοδος
Συσταδοποίηση
Βασισµένη
συνόδων
στο
χρηστών
Μοντέλο
Μέθοδος
Συσταδοποίηση
Βασισµένη
συνόδων
στο
χρηστών
Μοντέλο

• Ανεξαρτησία από
τη σειρά εισόδου
των δεδοµένων

• Μη αυξητικός
• Μη κλιµακωτός

4.2 Ταξινόµηση (classification)
Η ταξινόµηση είναι η διαδικασία κατά την οποία αντιστοιχίζεται ένα αντικείµενο σε µία από
πολλές

προαποφασισµένες

κατηγορίες.

Στο

διαδίκτυο

οι

κατηγορίες

συνήθως

αντιπροσωπεύουν διαφορετικά προφίλ χρηστών ή οµάδες ιστοσελίδων µε κοινά
χαρακτηριστικά

και

η

ταξινόµηση

πραγµατοποιείται

χρησιµοποιώντας

επιλεγµένα

χαρακτηριστικά που περιγράφουν κάθε κατηγορία χρηστών ή ιστοσελίδων. Οι µέθοδοι που
χρησιµοποιούνται κυρίως στην τεχνική της ταξινόµησης είναι δέντρα αποφάσεων (decision
trees), κανόνες αποφάσεων (decision rules), νευρωνικά δίκτυα,

ταξινοµητές Bayesian

(Bayesian classifier) και η θεωρία rough set (rough set theory).
Οι µέθοδοι που βασίζονται στους κανόνες απόφασης εξετάζουν µε τη σειρά όλες τις κλάσειςκατηγορίες και προσπαθούν να δηµιουργήσουν ένα σύνολο από κανόνες που καλύπτουν
υποστάσεις της κατηγορίας και αποκλείουν αυτές που δεν ανήκουν σε αυτές. Από την άλλη
πλευρά οι µέθοδοι που βασίζονται σε δέντρα απόφασης πραγµατοποιούν αναδροµική
κατάτµηση του συνόλου εκµάθησης, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός
δέντρου, κάθε κλάδος του οποίου από τη ρίζα ως το φύλλο είναι µία σύνθεση από ερωτήσεις
που δίνουν σαν αποτέλεσµα αν µια υπόσταση ανήκει σε µια συγκεκριµένη κλάση ή όχι.
Επιπρόσθετα η Bayesian ταξινόµηση βασίζεται στον υπολογισµό υποθετικών πιθανοτήτων
για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τις κλάσεις και µε βάση αυτές
υπολογίζεται η πιθανότητα να ανήκει µία νέα υπόσταση σε µια συγκεκριµένη κλάση. Τέλος
σκοπός της θεωρίας rough set theory είναι η ανίχνευση κλάσεων ισοδυναµίας µέσα στα
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δεδοµένα, δηλαδή σύνολα από πανοµοιότυπες υποστάσεις δεδοµένων των χαρακτηριστικών
που περιγράφουν τα δεδοµένα.
Οι αλγόριθµοι που βασίζονται στα δέντρα αποφάσεων είναι γρήγοροι και παράγουν
διαισθητικά αποτελέσµατα, αλλά έχουν πρόβληµα κλιµάκωσης, ειδικά σε πολυδιάστατα
δεδοµένα. Από την άλλη πλευρά οι αλγόριθµοι που βασίζονται σε κανόνες αποφάσεων έχουν
ισχυρότερες δυνατότητες ερµηνείας και συχνά έχουν καλύτερη επίδοση από τα δέντρα
αποφάσεων αλλά είναι υπολογιστικά ακριβοί. Οι ταξινοµητές δεν έχουν πρόβληµα µε την
κλιµάκωση και είναι γρήγοροι αλλά χρειάζονται εκ των προτέρων υποθέσεις για την
πιθανότητα κατανοµής των δεδοµένων. Τέλος τα rough sets που προκύπτουν από την
αντίστοιχη θεωρία είναι αποτελεσµατικά στον χειρισµό ανακριβειών και δεδοµένων µε
θόρυβο αλλά είναι υπολογιστικά πολύ ακριβά.
Η χρησιµοποίηση της ταξινόµησης σε εφαρµογές για Web mining είναι περιορισµένη σε
σχέση µε τη συσταδοποίηση. Αυτό οφείλεται στην απαίτηση της ύπαρξης προκαθορισµένων
ταξινοµηµένων δεδοµένων, το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό σε Web δεδοµένα, όπου
δεδοµένα όπως σελίδες, σύνοδοι, κ.ά. δεν µπορούν εκ των προτέρων να εκχωρηθούν σε
κατηγορίες. Έτσι τεχνικές χωρίς επίβλεψη, όπως η συσταδοποίηση, είναι περισσότερο
εφαρµόσιµες στην πλειοψηφία των προβληµάτων, όπως στην εξατοµίκευση, όπου ο
περιορισµός σε προκαθορισµένους τύπους χρηστών που απαιτούνται στην ταξινόµηση
δυσκολεύει την διαδικασία του Web mining. Από την άλλη µεριά οι µέθοδοι ταξινόµησης
είναι χρήσιµες στην κατασκευή περιγραφικών µοντέλων για µεµονωµένους χρήστες.
Στη συνέχεια παραθέτουµε κάποιες χαρακτηριστικές µεθόδους συσταδοποίησης που
αναπτύχθηκαν και αλγορίθµους που τις υλοποιούν.
Μέθοδοι & Αλγόριθµοι
 Μία από τις πρώτες εφαρµογές όπου χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των κανόνων
απόφασης είναι το σύστηµα SiteHelper [NW97]. Σε αυτό το σύστηµα χρησιµοποιείται ο
αλγόριθµος HCV [WU93], ο οποίος δέχεται ως είσοδο είτε τις ιστοσελίδες οι οποίες
εξάγονται από τα log αρχεία του web server, είτε ένα σύνολο από λέξεις κλειδιά που
παρέχονται από τους χρήστες. Το αποτέλεσµα είναι ένα σύνολο από κανόνες που
αντιπροσωπεύουν τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Ο αλγόριθµος HCV είναι
αποτελεσµατικός στη δηµιουργία συµπαγών κανόνων για προβλήµατα χωρίς θόρυβο και
χωρίς συνεχή χαρακτηριστικά, αφού η επίδοσή του χειροτερεύει σηµαντικά όταν υπάρχει
θόρυβος ή συνεχή χαρακτηριστικά.
 Ένας άλλος αλγόριθµος αυτής της κατηγορίας είναι ο αλγόριθµος CDL4 [SHE96], που
χρησιµοποιήθηκε στο TELLIM [JÖR99], µε σκοπό να δηµιουργηθεί µια λίστα κανόνων
απόφασης ώστε να αποφασίζεται εάν ο χρήστης ενδιαφέρεται για ένα συγκεκριµένο
θέµα. Ο CDL4 είναι ένας αυξητικός αλγόριθµος για εκµάθηση της περιγραφής ενός
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πεπερασµένου συνόλου κλάσεων από µια ακολουθία δοκιµαστικών υποστάσεων των
κλάσεων που χρησιµοποιούνται στην εκµάθηση. Για να δηµιουργηθούν τα δεδοµένα
εκµάθησης χρησιµοποιείται ένα σύνολο ευριστικών κανόνων. Αρνητικό του αλγορίθµου
είναι ότι µπορεί να παραχθεί ένα πολύπλοκο και δύσχρηστο σύνολο κανόνων.
 Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο αλγόριθµος RIPPER [COH95]. Ο αλγόριθµος αυτός
χρησιµοποιείται για την δηµιουργία εκτιµητών για το ενδιαφέρον µια ιστοσελίδας (Page
Interest Estimators - PIEs), οι οποίοι προβλέπουν αν µια ιστοσελίδα θα ενδιέφερε ένα
συγκεκριµένο χρήστη. Ο αλγόριθµος αυτός έχει ισχυρές δυνατότητες εξήγησης του
αποτελέσµατος (συνόλου κανόνων) αλλά είναι υπολογιστικά ακριβός.
 Στην κατηγορία των µεθόδων που χρησιµοποιούν δέντρα απόφασης ανήκει ο αλγόριθµος
C4.5 [QUI93]. Και αυτός ο αλγόριθµος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία
των PIEs που περιγράφτηκαν παραπάνω. Ο αλγόριθµος είναι ευέλικτος και είναι εύκολα
υλοποιήσιµος αλλά παρουσιάζει προβλήµατα µε τα πολυδιάστατα δεδοµένα.
 Ένας αλγόριθµος που ανήκει στην κατηγορία των µεθόδων της κατάταξης Bayesian είναι
ο Naive Bayesian ταξινοµητής [DH73]. Όπως και οι άλλοι αλγόριθµοι αυτής της
κατηγορίας είναι γρήγορος και κλιµακωτός, αλλά προϋποθέτει υποθέσεις για
ανεξαρτησία των χαρακτηριστικών που περιγράφουν τις κλάσεις.
 Με βάση τη θεωρία rough set οι Maheswari, Uma, Siromoney και Mehata το 2001
[MUS+01] δηµιούργησαν µια εφαρµογή για την περιγραφή των συµπεριφορών
πλοήγησης των χρηστών. Οι σύνοδοι των χρηστών που προσδιορίζονται από log αρχεία
του server ταξινοµούνται σε θετικά και αρνητικά παραδείγµατα µιας συγκεκριµένης
ιδέας, όπως για παράδειγµα η αγορά ενός προϊόντος. Έτσι δηµιουργείται ένας
κατευθυνόµενος γράφος µε θετικά βάρη, του οποίου οι κόµβοι του αντιστοιχούν σε
ιστοσελίδες και οι ακµές σε µεταβάσεις µεταξύ τους. Τα βάρη αντιστοιχούν στο ποσοστό
των θετικών συνόδων που περιέχουν µια συγκεκριµένη µετάβαση. Αντίστοιχα
δηµιουργείται ένας κατευθυνόµενος γράφος µε αρνητικά βάρη. Νέες αταξινόµητες
σύνοδοι χρηστών αναπαρίστανται επίσης µε κατευθυνόµενους γράφους µε βάρη, όπου το
βάρος κάθε ακµής είναι συνάρτηση του βάρους της ακµής στο θετικό και στον αρνητικό
γράφο. Ένα σύνολο από χαρακτηριστικά χρησιµοποιείται για να αποφασιστεί ο βαθµός
"θετικότητας" ή "αρνητικότητας" µιας σύνδεσης (link) σε µια σύνοδο, ανάλογα µε το
βάρος της αντίστοιχης ακµής στους δύο γράφους. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθορίζουν
τις τάξεις ισοδυναµίας και κάθε σύνοδος του χρήστη ταξινοµείται σε µία από αυτές. Έτσι
οι κλάσεις χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν θετικές και αρνητικές περιοχές στο χώρο
των υποστάσεων, ανάλογα µε τον αριθµό των θετικών και των αρνητικών συνόδων που
περιέχουν. Η σύνδεση (link) µιας καινούργιας αταξινόµητης συνόδου κατατάσσεται σε
µια κλάση ισοδυναµίας εξετάζοντας τις τιµές των χαρακτηριστικών στο γράφο της
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συνόδου και συνεπώς ταξινοµείται ως θετική ή αρνητική αν ανήκει στη θετική ή στην
αρνητική περιοχή.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι µέθοδοι και οι αλγόριθµοι που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
Αλγόριθµος

HCV

CDL4

RIPPER

C4.5
I Bayesian
classification
Θεωρία Rough
Set

Εφαρµογή
Εξαγωγή κανόνων
για ενδιαφέροντα
χρηστών
Εξαγωγή κανόνων
για ενδιαφέροντα
χρηστών
Πρόβλεψη
ενδιαφέρουσας
σελίδας
Πρόβλεψη
ενδιαφέρουσας
σελίδας
Πρόβλεψη
ενδιαφέρουσας
σελίδας
Ταξινόµηση
συνόδων

Κατηγορία

Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

Κανόνες
απόφασης

• Συµπαγείς
κανόνες

• Προβλήµατα µε
θόρυβο &
συνεχή
χαρακτηριστικά

Κανόνες
απόφασης

• Γρήγορος
• Αυξητικός

• Πολύπλοκοι
κανόνες

Κανόνες
απόφασης

• ∆υνατότητες
ερµηνείας

• Υπολογιστικά
ακριβός

∆έντρα
απόφασης

• Ευέλικτος
• Ευκολία
υλοποίησης

Bayesian
Classification

• Γρήγορος
• Κλιµακωτός

• Κλιµάκωση µε
πολυδιάστατα
δεδοµένα
• Υπόθεση
ανεξαρτησίας
χαρακτηριστικών

Θεωρία Rough
Set

• Ανοχή στο
θόρυβο και της
ανακρίβειες

• Υπολογιστικά
ακριβός

4.3 Ανακάλυψη συσχετίσεων (association discovery)
Η ανακάλυψη συσχετίσεων είναι η τεχνική εύρεσης συχνά εµφανιζόµενων συσχετίσεων
ανάµεσα σε ένα σύνολο αντικειµένων. Οι κανόνες συσχέτισης αυτοί χρησιµοποιούνται µε
σκοπό να αποκαλυφθούν σχέσεις ανάµεσα σε σελίδες τις οποίες επισκέφτηκε κάποιος
χρήστης κατά τη διάρκεια µιας συνόδου. Τέτοιοι κανόνες υποδεικνύουν µια πιθανή σχέση
ανάµεσα σε σελίδες που τις επισκέπτονται συχνά µαζί, ακόµα και αν δεν είναι άµεσα
συνδεδεµένες. Επίσης µε τους κανόνες αυτούς είναι δυνατόν να ανακαλυφθούν συσχετίσεις
ανάµεσα σε χρήστες που έχουν συγκεκριµένα και παρόµοια ενδιαφέροντα. Τα δεδοµένα αυτά
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εµπορικές εφαρµογές αλλά και στην αναδιοργάνωση µιας
ιστοσελίδας, προσθέτοντας για παράδειγµα κάποιες συνδέσεις ανάµεσα σε ιστοσελίδες που οι
χρήστες συχνά τις επισκέπτονται µαζί ή φέρνοντας νωρίτερα δεδοµένα βελτιώνοντας την
επίδοση του συστήµατος.
Γενικά οι µέθοδοι ανακάλυψης προτύπων χρησιµοποιούνται περιορισµένα στο Web mining,
κυρίως για την πρόβλεψη της πιο ενδιαφέρουσας επόµενης ιστοσελίδας για το χρήστη ώστε
να την προτείνουν στο χρήστη. Όµως αυτού του τύπου η πρόβλεψη µοντελοποιείται
καλύτερα σαν µια ακολουθιακή διαδικασία πρόβλεψης για την οποία δεν είναι κατάλληλοι οι
µέθοδοι ανακάλυψης προτύπων.
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Στη συνέχεια παραθέτουµε κάποιους χαρακτηριστικούς αλγορίθµους που χρησιµοποιούνται
από εφαρµογές για την ανακάλυψη προτύπων.
Μέθοδοι & Αλγόριθµοι
 Μία µέθοδος που χρησιµοποιείται σε αυτή την τεχνική είναι η συσταδοποίηση σελίδων
σύµφωνα µε την συχνότητα συνύπαρξής τους στις πλοηγήσεις του χρήστη. Αυτές οι
συστάδες ονοµάζονται συστάδες χρήσης (usage clusters) και δηµιουργούνται µε τον
αλγόριθµο Association Rule Hypergraph Partition (ARHP) [HKK+97]. Η τεχνική αυτή
υποφέρει από το πρόβληµα των συχνών αντικειµένων (frequent item problem), σύµφωνα
µε το οποίο τα αντικείµενα που έχουν υψηλή συχνότητα εµφάνισης θα εµφανίζονται
ταυτόχρονα και σε πολλούς κανόνες, οδηγώντας στη δηµιουργία πολλών παραλλαγών
µιας σχέσης και έτσι στην αύξηση του πλεονασµού της πληροφορίας. Η τεχνική αυτή
έχει αποδειχτεί ότι είναι πιο αποτελεσµατική, σε σχέση µε άλλες τεχνικές που έχουν
προταθεί, όπως η δηµιουργία transaction clusters χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο
k-µέσων (k-means), όπου κάθε συστάδα αντιπροσωπεύει µία οµάδα χρηστών µε
παρόµοια συµπεριφορά στην πλοήγηση. Όµως αυτή η µέθοδος είναι ακατάλληλη για το
χειρισµό πολυδιάστατων δεδοµένων, όπως οι ιστοσελίδες που καταγράφονται στα αρχεία
log.
 Μια άλλη προσέγγιση προτείνεται από τον Schwarzkopf ([SCH01]) για την ανακάλυψη
συσχετίσεων, η οποία βασίζεται στα Bayesian δίκτυα (Bayesian networks) για τον
καθορισµό ταξινοµικών σχέσεων ανάµεσα στα θέµατα που καλύπτονται από µια
συγκεκριµένη ιστοσελίδα. Οι κόµβοι κατασκευάζονται για κάθε χρήστη στο δίκτυο αυτό
αντιπροσωπεύουν µια στοχαστική µεταβλητή που σχετίζεται µε ένα συγκεκριµένο θέµα,
ενώ οι ακµές αντιπροσωπεύουν την πιθανοτική εξάρτηση µεταξύ των θεµάτων. Η
πιθανότητα κάθε µεταβλητής αντιπροσωπεύει τον βαθµό ενδιαφέροντος ενός
συγκεκριµένου χρήστη σε αυτό το θέµα. Έτσι τα δίκτυα συσχετίσεων παρέχουν µια
γραφική αναπαράσταση του προφίλ του χρήστη ως προς τα ενδιαφέροντά του. Τα δίκτυα
ανανεώνονται κάθε φορά που υπάρχουν νέα δεδοµένα για τις πλοηγήσεις των χρηστών.
Μειονέκτηµα αυτής της τεχνικής είναι η κλιµάκωση εξαιτίας της αρχικής δηµιουργίας
των δικτύων, η οποία δεν γίνεται αυτόµατα. Μια παρόµοια προσέγγιση που χρησιµοποιεί
επίσης Bayesian δίκτυα είναι η προσέγγιση των Ardissono και Torasso ([AT00]), η οποία
ανανεώνει και βελτιώνει τα αρχικά µοντέλα για τους χρήστες, τα οποία έχουν
δηµιουργηθεί χρησιµοποιώντας στερεότυπα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι αλγόριθµοι που αναφέρθηκαν
παραπάνω.
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Αλγόριθµος

Εφαρµογή

Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

Αποτελεσµατικός για
πολυδιάστατα
δεδοµένα

Πρόβληµα συχνού
αντικειµένου (frequent
item problem)

ARHP

Συσταδοποίηση συνόδων

Bayesian
Networks

• Προσωπικά µοντέλα χρηστών
σύµφωνα µε ταξινοµικές σχέσεις
Πλήρης πιθανοτική
των θεµάτων [SCH01]
µοντελοποίηση
• Προσωπικά µοντέλα βασισµένα
σε στερεότυπα

Κλιµάκωση

4.4 Ανακάλυψη ακολουθιακών προτύπων (sequential pattern
discovery)
Η τεχνική αυτή είναι µια επέκταση της τεχνικής ανακάλυψης προτύπων µε την έννοια ότι
ανακαλύπτει πρότυπα που συνυπάρχουν ενσωµατώνοντας την έννοια της χρονικής
ακολουθίας. Σκοπός της είναι ο προσδιορισµός συχνά εµφανιζόµενων χρονικών προτύπων
(ακολουθίες γεγονότων) µέσα στα δεδοµένα. Στην περιοχή του διαδικτύου ένα τέτοιο
πρότυπο θα µπορούσε να είναι µια ιστοσελίδα ή ένα σύνολο από αυτές που κάποιος τις
επισκέπτεται τη µία αµέσως µετά την άλλη. Με αυτή την προσέγγιση µπορούν να
ανακαλυφθούν χρήσιµες συνήθειες και να γίνουν προβλέψεις.
Υπάρχουν δύο τύποι µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την ανακάλυψη ακολουθιακών
προτύπων, οι ντετερµινιστικές και οι στοχαστικές. Οι ντετερµινιστικές έχουν στόχο να
καταγράψουν την συµπεριφορά του χρήστη στις πλοηγήσεις του ενώ οι στοχαστικές
προσπαθούν να προβλέψουν ακολουθιακές επισκέψεις χρηστών µε βάση την ακολουθία των
σελίδων που έχουν επισκεφτεί.
Στη συνέχεια παραθέτουµε κάποιες χαρακτηριστικές µεθόδους συσταδοποίησης που
αναπτύχθηκαν και αλγορίθµους που υλοποιούν.
Μέθοδοι & Αλγόριθµοι
 Ένα παράδειγµα ντετερµινιστικής µεθόδου είναι αυτή που χρησιµοποιήθηκε στο
εργαλείο Web Utilization Miner (WUM) [SFW99] για την εξαγωγή ακολουθιακών
προτύπων. Η υποµονάδα MINT Processor του WUM εξάγει ακολουθιακούς κανόνες από
τα προεπεξεργασµένα δεδοµένα που προκύπτουν από τα log αρχεία. Ο επεξεργαστής
MINT παρέχει τη δυνατότητα εξόρυξης µε αλληλεπίδραση µε το χρήστη,
χρησιµοποιώντας περιορισµούς οι οποίοι καθορίζονται από κάποιον ειδικό. Η γλώσσα
εξόρυξης του MINT χρησιµοποιείται για την αλληλεπίδραση, η οποία διευκολύνει τον
καθορισµό των προτύπων σε µια SQL µορφή. Υποστηρίζει δηλώσεις που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να καθοριστεί το περιεχόµενο, η δοµή και τα στατιστικά των
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προτύπων πλοηγήσεων. Η ηµιαυτόµατη διαδικασία ανακάλυψης που υποστηρίζεται από
το WUM θα µπορούσε να αποτελεί ένα µειονέκτηµα για τη χρήση του σε ένα πλήρως
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα εξατοµίκευσης. Όµως είναι εύκολο να δηµιουργηθεί ένα
καθορισµένο σύνολο από ερωτήµατα τα οποία θα µπορούσαν να εκτελεστούν αυτόµατα
απαλείφοντας την απαίτηση για ύπαρξη κάποιου ειδικού.
 Μία εναλλακτική µέθοδος για την ανακάλυψη προτύπων πλοηγήσεων χρησιµοποιώντας
τη συσταδοποίηση προτάθηκε στο [PPK+00]. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, οι σύνοδοι
των χρηστών αντιπροσωπεύονται από µεταβάσεις µεταξύ σελίδων, οι οποίες
πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της συνόδου. Στη συνέχεια κατατάσσονται σε
συστάδες represented για να δηµιουργήσουν µοντέλα κοινοτήτων, τα οποία αντιστοιχούν
στην συµπεριφορά των χρηστών στις πλοηγήσεις τους. Αυτή η απλή µέθοδος παρέχει
µόνο µια περιορισµένη µοντελοποίηση πρώτης τάξης των ακολουθιακών προτύπων.
Βέβαια η εµπειρία έχει δείξει ότι µπορεί να παράξει ενδιαφέροντα πρότυπα πλοηγήσεων.
 Μια άλλη ντετερµινιστική προσέγγιση γίνεται στο εργαλείο Clementine του SPSS, το
οποίο χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο ανακάλυψης ακολουθιακών προτύπων CAPRI
(Clementine A-Priori Intervals). Ο CAPRI είναι ένας αλγόριθµος ανακάλυψης κανόνων
συσχέτισης, όπου εκτός από την ανακάλυψη σχέσεων µεταξύ αντικειµένων όπως οι
ιστοσελίδες, βρίσκει επίσης τη σειρά µε την οποία αυτά τα αντικείµενα εµφανίστηκαν
χρησιµοποιώντας χρονικές πληροφορίες. Η διαδικασία ανακάλυψης περιλαµβάνει τρεις
φάσεις: την apriori φάση (Apriori Phase), όπου βρίσκονται συχνές συσχετίσεις της
µορφής ΑΒ, τη φάση ανακάλυψης (Discovery Phase), όπου για κάθε συσχέτιση
δηµιουργείται ένα δέντρο, και τη φάση του κλαδέµατος (Pruning Phase), όπου
απαλείφονται οι ακολουθίες που επικαλύπτονται. Ο CAPRI παράγει αποτελέσµατα τα
οποία θα µπορούσαν να αντικατοπτρίζουν κοινές ακολουθίες µέσα σε περιορισµούς που
καθορίζονται από το χρήστη. Ο CAPRI είναι κλιµακωτός αλλά απαιτεί εκ των προτέρων
προδιαγραφές για τα δεδοµένα εισόδου.
 Οι Borges και Levene ([BL99]) παρουσιάζουν µία στοχαστική προσέγγιση για την
ανακάλυψη ακολουθιακών προτύπων από τις συνόδους των χρηστών, οι οποίες
µοντελοποιούνται

χρησιµοποιώντας

µια

γραµµατική

(hypertext probabilistic grammar). Χρησιµοποιώντας

πιθανοτικού

υπερκειµένου

την ορολογία αυτής της

γραµµατικής, οι ιστοσελίδες αντιπροσωπεύονται από µη τερµατικά σύµβολα, οι
συνδέσεις µεταξύ ιστοσελίδων µε κανόνες παραγωγής και οι ακολουθίες των
ιστοσελίδων µε συµβολοακολουθίες (strings). Ένας αλγόριθµος κατά πλάτος διάσχισης
ενός κατευθυνόµενου γράφου, χρησιµοποιώντας προκαθορισµένες τιµές κατωφλίων για
την υποστήριξη (support) και εµπιστοσύνη (confidence), χρησιµοποιείται για να
αναγνωριστούν οι συµβολοακολουθίες, δηλαδή οι σύνοδοι των χρηστών που θα
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συµπεριληφθούν στη γραµµατική και θα περιγράψουν την συµπεριφορά των χρηστών. Ο
αλγόριθµος είναι πολύ αποδοτικός αλλά η έξοδος του αλγορίθµου είναι ισχυρά
εξαρτηµένη από τις επιλεγµένες τιµές των παραµέτρων εισόδων, όπως η εµπιστοσύνη
(confidence).
 Ένα τυπικό παράδειγµα στοχαστικής µεθόδου είναι τα Μαρκοβιανά µοντέλα (Markov
Model), τα οποία επίσης χρησιµοποιούνται στην ανακάλυψη ακολουθιακών προτύπων,
αφού είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την µοντελοποίηση ακολουθιακών διαδικασιών. Μία
από τις πρώτες εφαρµογές τους στη µοντελοποίηση δεδοµένων Web είναι η εφαρµογή
ενός κρυφού µαρκοβιανού µοντέλου πρώτης τάξης για να προβλεφθεί η επόµενη
σύνδεση (link) που ένας χρήστης θα µπορούσε να ακολουθήσει σε ένα συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα [BES95]. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι αλυσίδες Markov
για να µοντελοποιηθούν οι ακολουθίες των ιστοσελίδων. Μια κατανοµή πιθανότητας
πάνω σε προηγούµενες συνδέσεις (links) που ο χρήστης ακολούθησε χρησιµοποιείται για
να τοποθετηθούν βάρη στις προηγούµενες συνδέσεις και έτσι να δηµιουργηθεί η
καλύτερη πρόβλεψη για τις επόµενες συνδέσεις. Το κύριο πλεονέκτηµα των
µαρκοβιανών µοντέλων είναι ότι δηµιουργούν µονοπάτια πλοηγήσεων που θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν αυτόµατα για την πρόβλεψη χωρίς επιπλέον
επεξεργασία και έτσι είναι πολύ αποτελεσµατικά στην εξατοµίκευση. Επιπλέον
βασίζονται σε ένα πλήρες µαθηµατικό υπόβαθρο, αλλά παράγουν µοντέλα χρηστών που
είναι δύσκολο να ερµηνευτούν και είναι υπολογιστικά ακριβά.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι µέθοδοι και οι αλγόριθµοι που
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Αλγόριθµος
[SFW99]

[PPK+00]

CAPRI

[BL99]

Εφαρµογή
Εξαγωγή
ακολουθιακών
κανόνων
Συσταδοποίηση
προτύπων
πλοηγήσεων
Ανακάλυψη χρονικά
διατεταγµένων
προτύπων
πλοηγήσεων
Εξαγωγή προτύπων
πλοηγήσεων από της
συνόδους των
χρηστών

Μαρκοβιανά Πρόβλεψη
Μοντέλα
συνδέσεων

Κατηγορία

Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

Ντετερµινιστικός

• Κλιµακωτός
• Πρότυπα µε νόηµα

• Ηµιαυτόµατη
διαδικασία

Ντετερµινιστικός

• Απλός
• Πρότυπα µε νόηµα

• Περιορισµένα
πρότυπα
πρώτης τάξης

Ντετερµινιστικός

• Κλιµακωτός
• Πρότυπα µε νόηµα

• Απαιτεί
σύνθετη είσοδο

Στοχαστικός

• Αυτόµατη παραγωγή
µονοπατιών
πλοηγήσεων

Στοχαστικός

• Πλήρες µαθηµατικό
υπόβαθρο
• Αυτόµατη παραγωγή
µονοπατιών
πλοηγήσεων
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• Απαίτηση
ευριστικών για
βελτίωση του
αποτελέσµατος
• ∆ύσκολη
ερµηνεία
µοντέλων
• Υπολογιστικά
ακριβός

Συµπερασµατικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι από τις web mining µεθόδους που
χρησιµοποιούνται, η συσταδοποίηση θεωρείται στην πράξη ως η καταλληλότερη µέθοδος για
την ανακάλυψη προτύπων χρησιµοποίησης, ιδιαίτερα όταν η πηγή των δεδοµένων είναι τα
log αρχεία και δεν προϋπάρχει γνώση για παράδειγµα στη µορφή των προκαθορισµένων
οµάδων. Ωστόσο σχεδόν όλα τα συστήµατα που υλοποιούν µεθόδους συσταδοποίησης
αγνοούν την ακολουθία των αιτηµάτων του χρήστη σε µία σύνοδο, το οποίο είναι µια πολύ
σηµαντική πλευρά της συµπεριφοράς πλοήγησης του χρήστη.

Αυτό οφείλεται στην

περιορισµένη αναπαράσταση των σελίδων ως πολυσύνολα (bag-of-pages) που υιοθετείται.
Μία λύση είναι η χρησιµοποίηση µεθόδων Markov ή

η καλύτερη αναπαράσταση των

δεδοµένων εισόδου, χρησιµοποιώντας διανύσµατα που αναπαριστούν τις µεταβάσεις µεταξύ
των σελίδων.
Επίσης, η τεχνική των κανόνων συσχέτισης, ως τεχνική µάθησης χωρίς επίβλεψη είναι
κατάλληλη για απλά δεδοµένα από log αρχεία και χρησιµοποιείται για την ανακάλυψη
συσχετίσεων µεταξύ web αντικειµένων, όπως σελίδες ή προϊόντα. Η περιορισµένη της χρήση
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόµα αρκετές ώριµες προσεγγίσεις της,
όπως συµβαίνει µε τη συσταδοποίηση. Επιπρόσθετα, τα Bayesian δίκτυα χρησιµοποιούνται
κυρίως όταν είναι διαθέσιµα πλούσια δεδοµένα χρηστών τα οποία έχουν συγκεντρωθεί µε τη
βοήθεια πρακτόρων.
Η ταξινόµηση ως µέθοδος µάθησης µε επίβλεψη δεν είναι και τόσο κατάλληλη για ένα
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα εξατοµίκευσης, εξαιτίας της απαίτησης για προταξινόµηση των
δεδοµένων εκµάθησης, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που η
επιλογή των κατηγοριών είναι εύκολη, όπως για παράδειγµα η ανακάλυψη των
ενδιαφερόντων ενός µεµονωµένου χρήστη µέσω της αναγνώρισης των web αντικειµένων που
έχει επιλέξει ο χρήστης.
Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η χρησιµοποίηση των µεθόδων ανακάλυψης ακολουθιακών
προτύπων είναι περιορισµένη, αν και είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στη µοντελοποίηση
ακολουθιακών προτύπων. Ένας λόγος για αυτό είναι ίσως η δυσκολία στην ερµηνεία των
µοντέλων που προκύπτουν, όπως είναι οι παράµετροι ενός κρυφού µαρκοβιανού µοντέλου
(Hidden Markov Model).
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5
Ανάλυση και Σχεδίαση

5.1 Ανάλυση και Περιγραφή της Αρχιτεκτονικής
Η ενότητα αυτή στόχο έχει να δώσει µια γενική εικόνα του τρόπου οργάνωσης του
συστήµατος µε το διαχωρισµό του σε υποσυστήµατα και παρουσίαση της αρχιτεκτονικής
τους.

5.1.1 ∆ιαχωρισµός υποσυστηµάτων
Το σύστηµα του P-Miner αποτελείται από τρία υποσυστήµατα, το υποσύστηµα του χρήστη,
το υποσύστηµα του διαχειριστή και το υποσύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων. Καθένα
από τα δύο πρώτα υποσυστήµατα αποτελείται από άλλα υποσυστήµατα. Πιο συγκεκριµένα :
1. Υποσύστηµα χρήστη
1.1. Υποσύστηµα εισόδου εγγεγραµµένου χρήστη στο σύστηµα
1.2. Υποσύστηµα εισόδου µη εγγεγραµµένου χρήστη στο σύστηµα
1.3. Υποσύστηµα δηµιουργίας νέου χρήστη
1.4. Υποσύστηµα διαπροσωπείας χρήστη
2. Υποσύστηµα διαχειριστή
2.1. Υποσύστηµα ερωτήσεων ταυτοποίησης χρηστών
2.2. Υποσύστηµα ερωτήσεων εξόρυξης δεδοµένων
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2.3. Υποσύστηµα ερωτήσεων οµαδοποίησης πλοηγήσεων και χρηστών
2.4. Υποσύστηµα τροποποίησης της ιεραρχίας και του περιεχόµενου της πύλης
2.5. Υποσύστηµα δηµιουργίας οµάδων χρηστών και εξατοµίκευσης σύµφωνα µε τις
ανάγκες τους
2.6. Υποσύστηµα εντοπισµού προβληµατικών περιοχών της πύλης
2.7. Υποσύστηµα εντοπισµού σηµείων των πλοηγήσεων όπου επιλέχτηκαν σύνδεσµοι
(links)
2.8. Υποσύστηµα διαπροσωπείας διαχειριστή
3. Υποσύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων
Το υποσύστηµα του χρήστη αντιστοιχεί στις λειτουργίες που επιτελούν οι χρήστες του
P-Miner, οι οποίοι πραγµατοποιούν τις πλοηγήσεις τους στην ιεραρχία της πύλης του
P-Miner. Οι πλοηγήσεις τους καταγράφονται και αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων,
αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας από το υποσύστηµα του διαχειριστή.
Το υποσύστηµα του διαχειριστή αντιστοιχεί στις λειτουργίες που εκτελεί ο διαχειριστής του
συστήµατος προκειµένου να ανακτήσει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν για τους
χρήστες και τη συµπεριφορά τους και να εκτελέσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αύξηση
της λειτουργικότητας της πύλης. Έτσι το υποσύστηµα τροποποίησης της ιεραρχίας και του
περιεχόµενου της πύλης δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να δηµιουργήσει, να
τροποποιήσει ή να διαγράψει κατηγορίες, συνδέσµους και ρόλους. Το υποσύστηµα
δηµιουργίας οµάδων χρηστών και εξατοµίκευσης σύµφωνα µε τις ανάγκες τους δίνει τη
δυνατότητα στο διαχειριστή να δηµιουργήσει οµάδες χρηστών µε βάση τις πλοηγήσεις τους
στην πύλη και συντοµεύσεις προς τις πιο δηµοφιλείς κατηγορίες. Όµοια το υποσύστηµα
εντοπισµού προβληµατικών περιοχών της πύλης εντοπίζει τις περιοχές της πύλης που έχουν
σηµειωθεί τα περισσότερα back-forwards. Οι περιοχές αυτές είναι περιοχές της πύλης που
αποτελούνται από κατηγορίες που εµφανίζονται παραπάνω από µία φορά στην ίδια πλοήγηση
ενός χρήστη, το οποίο σηµαίνει ότι ο χρήστης επισκέφτηκε την ίδια κατηγορία παραπάνω
από µία φορά στην ίδια πλοήγηση και υποδηλώνει κάποιο πρόβληµα στην πύλη. Το
υποσύστηµα αυτό προτείνει στο διαχειριστή τη δηµιουργία κατάλληλων συντοµεύσεων για
την επίλυση του προβλήµατος. Τέλος το υποσύστηµα εντοπισµού σηµείων των πλοηγήσεων
όπου επιλέχτηκαν σύνδεσµοι (links) εντοπίζει τους πιο δηµοφιλείς συνδέσµους και προτείνει
στο διαχειριστή τη δηµιουργία κατάλληλων συντοµεύσεων για να διευκολυνθούν οι χρήστες
κατά την αναζήτηση των πληροφοριών αυτών των συνδέσµων.
Μέσα από τα υποσυστήµατα των διαπροσωπειών, ο εκάστοτε χρήστης του συστήµατος θα
µπορεί να επιλέξει τη λειτουργία που θέλει να επιτελέσει και να εισάγει τα διάφορα δεδοµένα
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που απαιτούνται. Σηµειώνουµε ότι τα υποσυστήµατα 2.1, 2.2 και 2.3 είναι τα υποσυστήµατα
του NaviMoz [Χρι05] που ενσωµατώθηκαν στο P-Miner.
Το υποσύστηµα της διαχείρισης της βάσης δεδοµένων είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση µε τη
βάση δεδοµένων, την αποθήκευση σε αυτήν καταλλήλων πληροφοριών και την άντληση
πληροφοριών από αυτή.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το υποσύστηµα του χρήστη δεν έχει άµεση επικοινωνία µε το
υποσύστηµα του διαχειριστή. Οι πλοηγήσεις των χρηστών αποθηκεύονται στη βάση
δεδοµένων. Μέσω αυτής µπορεί ο διαχειριστής να έχει πρόσβαση σε αυτές και να επιτελέσει
τις επιθυµητές λειτουργίες ώστε να τροποποιήσει το περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων.
Μέσω αυτών των αλλαγών ο χρήστης λαµβάνει γνώσει των ενεργειών του διαχειριστή, σε
αντίθεση µε το NaviMoz, όπου το υποσύστηµα του διαχειριστή δεν τροποποιεί το
περιεχόµενο της βάσης δεδοµένων. Στο P-Miner δηλαδή υπάρχει η αµφίδροµη χρήστης ↔
Βάση ∆εδοµένων ↔ διαχειριστής.
Η αρχιτεκτονική του συστήµατος είναι µια κλασική τριεπίπεδη αρχιτεκτονική της µορφής
του Σχήµατος 5.1. Αναλυτικά η αρχιτεκτονική του συστήµατος φαίνεται στο Σχήµα 5.2, όπου
έχουµε τρία στρώµατα-επίπεδα: Το πρώτο είναι η Βάση ∆εδοµένων, το µεσαίο είναι το
στρώµα των υπηρεσιών του συστήµατος το οποίο είναι αυτό που επικοινωνεί άµεσα µε το
στρώµα της διαπροσωπείας. Μέσω του µεσαίου στρώµατος γίνεται η σύνδεση του τρίτου µε
το πρώτο επίπεδο, µέσα από κατάλληλες ερωτήσεις. Το τρίτο είναι το στρώµα
διαπροσωπείας, το οποίο στέλνει τα αιτήµατά του στο δεύτερο.

Σχήµα 5.1 Μορφή τριεπίπεδης Αρχιτεκτονική Συστήµατος
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Σχήµα 5.2 Αρχιτεκτονική Συστήµατος
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5.1.2 Περιγραφή υποσυστηµάτων
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά τα διάφορα υποσυστήµατα και οι
λειτουργίες που πρέπει να επιτελούν.

5.1.2.1 Υποσύστηµα εισόδου εγγεγραµµένου χρήστη στο σύστηµα
Το υποσύστηµα αυτό πρέπει να είναι υπεύθυνο για την είσοδο ενός ήδη εγγεγραµµένου
χρήστη του συστήµατος σε αυτό. Όταν ο χρήστης δώσει τα αναγνωριστικά του στοιχεία
(username και password), θα εξετάζεται αν αντιστοιχούν σε εγγεγραµµένο στο σύστηµα
χρήστη. Αν ναι, θα εισάγεται στο σύστηµα του P-Miner και θα αρχίζει την πλοήγησή του
στην πύλη. Επίσης πρέπει να προσφέρεται και η εναλλακτική, αν δεν είναι γραµµένος
χρήστης, να συµπληρώσει τη φόρµα εγγραφής και να καταχωρηθεί στο σύστηµα.

5.1.2.2 Υποσύστηµα εισόδου µη εγγεγραµµένου χρήστη στο σύστηµα
Το υποσύστηµα αυτό πρέπει να είναι υπεύθυνο για την είσοδο ενός µη εγγεγραµµένου
χρήστη του συστήµατος σε αυτό. Ο χρήστης θα µπορεί να εισάγεται στο P-Miner και να
αρχίζει την πλοήγησή του στην πύλη χωρίς όµως να καταγράφεται αυτή η πλοήγηση στη
βάση δεδοµένων και χωρίς να προσφέρονται οι υπηρεσίες της εξατοµίκευσης σε αυτόν.

5.1.2.3 Υποσύστηµα δηµιουργίας νέου χρήστη
Το υποσύστηµα αυτό πρέπει να εξετάζει αν ο χρήστης δίνει όλα τα στοιχεία που του
ζητούνται για την εγγραφή, δηλαδή θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των στοιχείων του έτσι
ώστε να µην υπάρχουν δύο ίδιοι χρήστες του συστήµατος και θα ενηµερώνει τη Βάση
∆εδοµένων µε τα στοιχεία του νέου χρήστη.

5.1.2.4 Υποσύστηµα διαπροσωπείας χρήστη
Το υποσύστηµα αυτό αποτελεί τη διεπαφή του συστήµατος µε το χρήστη. Το υποσύστηµα
αυτό πρέπει να είναι εύχρηστο και να καθοδηγεί µε διάφορες επεξηγήσεις το χρήστη για τη
σωστή συµπλήρωση των διαφόρων στοιχείων. Επίσης, σε περίπτωση λάθους ο χρήστης
πρέπει να λαµβάνει κατάλληλα επεξηγηµατικά µηνύµατα. Οι λειτουργίες που θα µπορεί να
επιτελέσει ο χρήστης µέσω του υποσυστήµατος αυτού είναι οι ακόλουθες:
•

Εισαγωγή των στοιχείων Username και Password, αν πρόκειται για εγγεγραµµένο χρήστη
του συστήµατος και πλοήγηση στην πύλη.

•

Εισαγωγή των προσωπικών του στοιχείων και εγγραφή του στο σύστηµα αν πρόκειται
για νέο χρήστη του συστήµατος.

•

Επιλογή πλοήγησης στην πύλη µη εγγεγραµµένου χρήστη.
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5.1.2.5 Υποσύστηµα ερωτήσεων ταυτοποίησης χρηστών
Το υποσύστηµα αυτό, που προέρχεται από το NaviMoz [Χρι05], αντιστοιχεί στο υποσύστηµα
του διαχειριστή και εξυπηρετεί µία από τις κατηγορίες ενεργειών του. Οι ενέργειες αυτές
είναι απλές ερωτήσεις ταυτοποίησης χρηστών. Θα αναζητούνται δηλαδή πληροφορίες που
σχετίζονται µε έναν χρήστη του συστήµατος, όπως για παράδειγµα οι πλοηγήσεις που
πραγµατοποίησε εντός ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. Ο διαχειριστής δηλαδή θα
µπορεί να επιλέγει ένα χρήστη του συστήµατος, και να ζητά τις πλοηγήσεις που έχει
πραγµατοποιήσει µέσα σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Τα αποτελέσµατα θα πρέπει να
επιστρέφονται σε κατανοητή µορφή στην αρχική φόρµα του συστήµατος.

5.1.2.6 Υποσύστηµα ερωτήσεων εξόρυξης δεδοµένων
Το υποσύστηµα αυτό, που προέρχεται επίσης από το NaviMoz [Χρι05], εξυπηρετεί µια άλλη
κατηγορία ενεργειών του διαχειριστή που σχετίζονται µε κάποια συγκεκριµένη πλοήγηση. Ο
διαχειριστής θα δίνει µία συγκεκριµένη πλοήγηση, η οποία θα αποτελεί το µοντέλο µε βάση
το οποίο εξετάζονται όλες οι υπόλοιπες πλοηγήσεις. Πρέπει δηλαδή να εξετάζονται οι
οµοιότητες και οι διαφορές των υπολοίπων πλοηγήσεων µε το µοντέλο αυτό, όπως για
παράδειγµα η κατά ένα ποσοστό οµοιότητά τους, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα
(εξόρυξη δεδοµένων).

5.1.2.7 Υποσύστηµα ερωτήσεων οµαδοποίησης δεδοµένων και χρηστών
Το υποσύστηµα αυτό, που επίσης προέρχεται από το NaviMoz [Χρι05], επιτελεί γενικές
οµαδοποιήσεις χρηστών. Η σηµαντική διαφορά του από το προηγούµενο υποσύστηµα
έγκειται στο ότι δε θα πρέπει να εξετάζει τις πλοηγήσεις µε βάση κάποια συγκεκριµένη
πλοήγηση-πρότυπο. Αντίθετα, θα εξετάζει όλες τις πλοηγήσεις µεταξύ τους και θα
πραγµατοποιεί ερωτήσεις πάνω σε αυτές προκειµένου να εξάγει κάποια γενικά στοιχεία
οµαδοποίησης των χρηστών κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Ένα
παράδειγµα εργασιών που πρέπει να επιτελεί το υποσύστηµα αυτό είναι η συσταδοποίηση
(clustering) των χρηστών µε βάση το πόσο όµοιες πλοηγήσεις έχουν πραγµατοποιήσει µεταξύ
τους.

5.1.2.8 Υποσύστηµα τροποποίησης της ιεραρχίας και του περιεχόµενου της πύλης
Το υποσύστηµα αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να τροποποιήσει πλήρως το
περιεχόµενο και την ιεραρχία της πύλης. Η διαδικασία αυτή θα αφορά τις κατηγορίες, τους
συνδέσµους (links), τους ρόλους και τις σχέσεις-ρόλους µεταξύ των κατηγοριών. Έτσι θα
δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να δηµιουργήσει νέες κατηγορίες, να τροποποιήσει τις
ήδη υπάρχουσες ή τις να διαγράψει. Όµοια ο διαχειριστής θα µπορεί να δηµιουργεί, να
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τροποποιεί και να καταργεί τους συνδέσµους των κατηγοριών και τις σχέσεις-ρόλους µεταξύ
τους. Τέλος θα δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας και κατάργησης ρόλων που θα υπάρχουν
στο µοντέλο αποθήκευσης της πύλης..

5.1.2.9 Υποσύστηµα δηµιουργίας οµάδων χρηστών και εξατοµίκευσης στις ανάγκες
τους
Το υποσύστηµα αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να ενηµερωθεί για τις ήδη
υπάρχουσες οµάδες χρηστών, τους χρήστες που τις αποτελούν και τις πλοηγήσεις που αυτοί
έχουν πραγµατοποιήσει. Ο διαχειριστής θα µπορεί να δηµιουργήσει νέες οµάδες χρηστών
αντιστοιχώντας σε αυτές πλοηγήσεις και να τροποποιήσει ή να καταργήσει τις ήδη
υπάρχουσες. Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα να δηµιουργηθούν οµάδες χρηστών µε
βάση τους αλγόριθµους συσταδοποίησης Κ-Μέσων και Μονού Συνδέσµου των πλοηγήσεων
των χρηστών που χρησιµοποιεί και το NaviMoz. Τέλος, µε βάση τις πιο δηµοφιλείς
πλοηγήσεις που έχουν πραγµατοποιήσει οι χρήστες ανά οµάδα, το σύστηµα θα προτείνει στο
διαχειριστή τη δηµιουργία µιας συντόµευσης από το κορυφή της πύλης προς την κατηγορία
που καταλήγουν οι πλοηγήσεις, εξειδικευµένο ως προς την οµάδα, δηλαδή θα εµφανίζεται
µόνο σε µέλη της συγκριµένης οµάδας. Η πρόταση θα είναι για τη σύνδεση των κατηγοριών
αυτών µέσω της σχέσης RELATED, αλλά θα ο διαχειριστής θα µπορεί να επιλέξει να
συνδέσει τις κατηγορίες µέσω κάποιας άλλου τύπου σχέσης. Επίσης θα µπορεί ο διαχειριστής
να επιλέξει να δηµιουργήσει την επιθυµητή σχέση µεταξύ κάποιων άλλων κατηγοριών που
ανήκουν στην πλοήγηση.

5.1.2.10 Υποσύστηµα εντοπισµού προβληµατικών περιοχών της πύλης
Το υποσύστηµα αυτό θα εντοπίζει τις κατηγορίες, στις οποίες οι χρήστες πραγµατοποιούν τα
περισσότερα backs-forwards. Επίσης θα εντοπίζονται οι περιοχές της πύλης όπου οι χρήστες
θα έχουν πραγµατοποιήσει στις πλοηγήσεις τους πολλά backs-forwards, τα οποία
υποδηλώνουν κάποιο πιθανό πρόβληµα στην πύλη. Τέλος το σύστηµα θα προτείνει στο
διαχειριστή τη δηµιουργία κάποιας συντόµευσης µεταξύ των κατηγοριών όπου έχουν
σηµειωθεί τα backs-forwards στην ίδια πλοήγηση, ώστε να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που
παρουσιάζεται και να αυξηθεί η λειτουργικότητα της πύλης. Ο διαχειριστής θα µπορεί να
επιλέξει τον τύπο της σχέσης που θα έχει η συντόµευση και τις κατηγορίες που θα
συσχετίσει.

5.1.2.11 Υποσύστηµα εντοπισµού σηµείων των πλοηγήσεων όπου πατήθηκαν σύνδεσµοι
Το συγκεκριµένο υποσύστηµα θα ενηµερώνει το διαχειριστή για τους πιο δηµοφιλείς
συνδέσµους (links). Επίσης θα ενηµερώνει το διαχειριστή για τις πιο δηµοφιλείς ακολουθίες
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(αλυσίδες) συνδέσµων που επιλέχτηκαν από τους χρήστες του συστήµατος κατά τις
πλοηγήσεις τους στην πύλη και µε βάση αυτές θα προτείνεται στο διαχειριστή η δηµιουργία
κάποιας συντόµευσης µεταξύ των κατηγοριών που περιέχουν τους συνδέσµους, οι οποίοι
ανήκουν σε αυτή την ακολουθία. Ο διαχειριστής θα µπορεί να επιλέξει τον τύπο της σχέσης
που θα έχει η συντόµευση και τις κατηγορίες που θα συσχετίσει.

5.1.2.12 Υποσύστηµα διαπροσωπείας διαχειριστή
Το υποσύστηµα αυτό αποτελεί τη διεπαφή του συστήµατος P-Miner µε το διαχειριστή. Το
σύστηµα διατηρεί τις λειτουργίες που µπορεί να επιλέξει ο διαχειριστής οµαδοποιηµένες σε
επτά κατηγορίες, αντίστοιχες των υποσυστηµάτων 5.1.2.5-5.1.2.11. Οι 3 πρώτες κατηγορίες
προέρχονται από το NaviMoz [Χρι05]. Οι εργασίες αυτές, οι οποίες αναλύονται σε επόµενη
παράγραφο, είναι ονοµαστικά οι εξής:
•

Εµφάνιση των πλοηγήσεων ενός χρήστη

•

Εµφάνιση της διάρκειας των πλοηγήσεων ενός χρήστη

•

Εύρεση των πλοηγήσεων που αποτελούν υπερσύνολο µιας δοσµένης πλοήγησης

•

Εύρεση των πλοηγήσεων που είναι ταυτόσηµες µε µια δοσµένη πλοήγηση

•

Εύρεση των πλοηγήσεων που είναι κατά κάποιο βαθµό όµοιες µε µια δοσµένη πλοήγηση

•

Εύρεση των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων

•

Εύρεση των συστάδων των πλοηγήσεων και των χρηστών µε τη µέθοδο των Κ µέσων
(Κ-Means)

•

Εύρεση των συστάδων των πλοηγήσεων και των χρηστών µε την τεχνική µονός
σύνδεσµος (Single Link)

•

Εύρεση των περισσότερο αναποφάσιστων χρηστών του συστήµατος

•

∆ηµιουργία νέας κατηγορίας

•

Τροποποίηση ή διαγραφή υπάρχουσας κατηγορίας

•

∆ηµιουργία σχέσης-ρόλου µεταξύ κατηγοριών

•

Κατάργηση σχέσης-ρόλου µεταξύ κατηγοριών

•

∆ηµιουργία νέου συνδέσµου

•

Τροποποίηση ή διαγραφή συνδέσµου

•

∆ηµιουργία, τροποποίηση ή κατάργηση ρόλου

•

Εµφάνιση οµάδων χρηστών

•

∆ηµιουργία οµάδων χρηστών µε βάση τους αλγόριθµους συσταδοποίησης

•

Τροποποίηση οµάδων χρηστών
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•

∆ηµιουργία συντόµευσης εξατοµικευµένης σε οµάδα χρηστών µε βάση τις πιο
δηµοφιλείς πλοηγήσεις της οµάδας

•

Εµφάνιση κατηγοριών όπου σηµειώνονται back-forward

•

Εµφάνιση αλυσίδων κατηγοριών όπου σηµειώνονται back-forward

•

∆ηµιουργία συντόµευσης για επίλυση του προβλήµατος των back-forward

•

Εµφάνιση των πιο δηµοφιλών συνδέσµων

•

Εµφάνιση των αλυσίδων συνδέσµων που εµφανίζονται σε πλοηγήσεις

•

∆ηµιουργία κατάλληλης συντόµευσης µε βάση τις αλυσίδες συνδέσµων

Και αυτό το υποσύστηµα, όπως και το υποσύστηµα διαπροσωπείας χρήστη, πρέπει να είναι
φιλικό και να καθοδηγεί µε κατάλληλες υποδείξεις και µηνύµατα το διαχειριστή στη σωστή
συµπλήρωση των πεδίων και των παραµέτρων στις διάφορες φόρµες. Ακόµα, πρέπει να
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις δυνατές επιλογές του διαχειριστή και να µην επιτρέπονται
επιλογές που µπορούν να οδηγήσουν σε σφάλµα του συστήµατος. Τέλος, πρέπει τα
αποτελέσµατα των αναζητήσεων και των ενεργειών να επιστρέφονται σε κατανοητή µορφή.

5.1.2.13 Υποσύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων
Παρατίθεται παρακάτω στο Σχήµα 5.3 το παρακάτω διάγραµµα Οντοτήτων-Συσχετίσεων
(διάγραµµα E-R) που περιγράφει το σχήµα της βάσης, το οποίο δηµιουργήθηκε ώστε να
ανταποκρίνεται στο µοντέλο αποθήκευσης πυλών καταλόγου που αναφέραµε στην Ενότητα
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name

5.2 Σχεδίαση Συστήµατος
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι εφαρµογές του συστήµατος.
Για το υποσύστηµα του χρήστη:
1. Εφαρµογή εισόδου εγγεγραµµένου χρήστη στο σύστηµα
2. Εφαρµογή εισόδου µη εγγεγραµµένου χρήστη στο σύστηµα
3. Εφαρµογή δηµιουργίας νέου χρήστη
4. Εφαρµογή πλοήγησης στην πύλη
Για το υποσύστηµα του διαχειριστή:
1. Εφαρµογή εµφάνισης των πλοηγήσεων ενός χρήστη
2. Εφαρµογή εµφάνισης της διάρκειας των πλοηγήσεων ενός χρήστη
3. Εφαρµογή εύρεσης των πλοηγήσεων που αποτελούν υπερσύνολο µιας δοσµένης
πλοήγησης
4. Εφαρµογή εύρεσης των πλοηγήσεων που είναι ταυτόσηµες µε µια δοσµένη πλοήγηση
5. Εφαρµογή εύρεσης των πλοηγήσεων που είναι κατά κάποιο βαθµό όµοιες µε µια δοσµένη
πλοήγηση
6. Εφαρµογή εύρεσης των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων
7. Εφαρµογή εύρεσης των συστάδων των πλοηγήσεων και των χρηστών µε τη µέθοδο των
Κ µέσων (Κ-Means)
8. Εφαρµογή εύρεσης των συστάδων των πλοηγήσεων και των χρηστών µε την τεχνική
µονός σύνδεσµος (Single Link)
9. Εφαρµογή εύρεσης των περισσότερο αναποφάσιστων χρηστών του συστήµατος
10. Εφαρµογή δηµιουργίας νέας κατηγορίας
11. Εφαρµογή τροποποίησης ή διαγραφής υπάρχουσας κατηγορίας
12. Εφαρµογή δηµιουργίας σχέσης-ρόλου µεταξύ κατηγοριών
13. Εφαρµογή κατάργησης σχέσης-ρόλου µεταξύ κατηγοριών
14. Εφαρµογή δηµιουργίας νέου συνδέσµου
15. Εφαρµογή τροποποίησης ή διαγραφής συνδέσµου
16. Εφαρµογή δηµιουργίας, τροποποίησης ή κατάργησης ρόλου
17. Εφαρµογή εµφάνισης οµάδων χρηστών
18. Εφαρµογή δηµιουργίας οµάδων χρηστών µε βάση τους αλγόριθµους συσταδοποίησης
19. Εφαρµογή τροποποίησης οµάδων χρηστών
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20. Εφαρµογή δηµιουργίας συντόµευσης εξειδικευµένης σε οµάδα χρηστών µε βάση τις πιο
δηµοφιλείς πλοηγήσεις της οµάδας
21. Εφαρµογή εµφάνισης κατηγοριών όπου σηµειώνονται back-forward
22. Εφαρµογή εµφάνισης αλυσίδων κατηγοριών όπου σηµειώνονται back-forward
23. Εφαρµογή δηµιουργίας συντόµευσης για επίλυση του προβλήµατος των back-forward
24. Εφαρµογή εµφάνισης των πιο δηµοφιλών συνδέσµων
25. Εφαρµογή εµφάνισης των αλυσίδων συνδέσµων που εµφανίζονται σε πλοηγήσεις
26. Εφαρµογή δηµιουργίας κατάλληλης συντόµευσης µε βάση τις αλυσίδες συνδέσµων
27. Εφαρµογή φυλλοµετρητή (browser)
Και για το υποσύστηµα της Βάσης ∆εδοµένων:
1. Εφαρµογή διαχείρισης της Βάσης ∆εδοµένων.
Σηµειώνουµε ότι οι 9 πρώτες εφαρµογές του υποσυστήµατος του διαχειριστή και η εφαρµογή
27 είναι οι λειτουργίες του NaviMoz [Χρι05] που ενσωµατώθηκαν στο P-Miner.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι εφαρµογές αυτές σε συνάρτηση µε τα τρία κύρια
υποσυστήµατα.

5.2.1

Υποσύστηµα χρήστη

5.2.1.1 Εφαρµογή εισόδου εγγεγραµµένου χρήστη στο σύστηµα
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την είσοδο ενός εγγεγραµµένου χρήστη στο σύστηµα
του P-Miner. Ζητείται από το χρήστη να εισάγει τα στοιχεία του (username και password) σε
µια φόρµα. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται έλεγχος αν τα στοιχεία αυτά είναι σωστά, αν
δηλαδή όντως αντιστοιχούν σε κάποιο χρήστη του συστήµατος. Αν ναι, τότε επιτρέπεται στο
χρήστη να πλοηγηθεί στην πύλη καταλόγου, αλλιώς εµφανίζεται µήνυµα που τον ενηµερώνει
ότι τα στοιχεία που έδωσε δεν είναι έγκυρα. Στο Σχήµα 5.4 φαίνεται το διάγραµµα ροής της
εφαρµογής αυτής :

Σχήµα 5.4 Εφαρµογή εισόδου εγγεγραµµένου χρήστη στο σύστηµα
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5.2.1.2 Εφαρµογή εισόδου µη εγγεγραµµένου χρήστη στο σύστηµα
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την είσοδο ενός µη εγγεγραµµένου χρήστη στο
σύστηµα του P-Miner. Από το χρήστη δε ζητείται να εισάγει στοιχεία. Του επιτρέπεται απλά
να πλοηγηθεί στην πύλη καταλόγου χωρίς κανένα στοιχείο εξατοµίκευσης. Επίσης δεν
καταγράφονται προφανώς τα στοιχεία της πλοήγησής του. Στο Σχήµα 5.5 φαίνεται το
διάγραµµα ροής της εφαρµογής αυτής :

Σχήµα 5.5 Εφαρµογή εισόδου µη εγγεγραµµένου χρήστη στο σύστηµα

5.2.1.3 Εφαρµογή δηµιουργίας νέου χρήστη
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία νέου χρήστη. Από το χρήστη ζητείται να
συµπληρώσει µια φόρµα εγγραφής, η οποία περιλαµβάνει τα εξής πεδία: όνοµα, επώνυµο,
όνοµα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και ηλεκτρονική διεύθυνση
(e-mail). Επειδή όλα τα πεδία πρέπει να είναι συµπληρωµένα προκειµένου να γραφτεί ο
χρήστης στο σύστηµα, σε περίπτωση που κάποιο πεδίο είναι κενό, η εφαρµογή προτρέπει το
χρήστη να το συµπληρώσει. Η εφαρµογή πραγµατοποιεί έλεγχο για το αν υπάρχει κι άλλος
χρήστης στο σύστηµα µε το ίδιο όνοµα χρήστη, επειδή αυτό είναι το αναγνωριστικό στοιχείο
κάθε χρήστη (όπως περιγράφηκε στην εφαρµογή 5.2.1.1). Σε περίπτωση που βρεθεί ταύτιση
στοιχείων ο χρήστης ειδοποιείται µε κατάλληλο µήνυµα, το οποίο τον προτρέπει να
χρησιµοποιήσει άλλο αναγνωριστικό. Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής αυτής δίνεται στο
Σχήµα 5.6.

Σχήµα 5.6 Εφαρµογή δηµιουργίας νέου χρήστη
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5.2.1.4 Εφαρµογή πλοήγησης στην πύλη
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση των κατηγοριών που επιλέγει ο χρήστης
σε κάθε σηµείο της πλοήγησής του και την αποθήκευση των στοιχείων της πλοήγησης του
χρήστη στη Βάση ∆εδοµένων σε κατάλληλη µορφή.
Πιο συγκεκριµένα αρχικά η εφαρµογή εµφανίζει στο χρήστη την αρχική σελίδα της πύλης και
ο χρήστης µπορεί στη συνέχεια να επιλέγει κάθε φορά την επόµενη κατηγορία της ιεραρχίας
που επιθυµεί να επισκεφτεί και να οδηγείται σ’ αυτή. Η πύλη είναι οργανωµένη σε γράφο και
έτσι ο χρήστης µπορεί να βρεθεί στην ίδια κατηγορία έχοντας ακολουθήσει διαφορετικές
διαδροµές. Κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει µια κατηγορία προστίθεται στο µονοπάτι της
πλοήγησής του ο χαρακτηριστικός αριθµός tid της κατηγορίας αυτής, ο οποίος είναι
µοναδικός για κάθε κατηγορία και όχι ο τίτλος της κατηγορίας, ο οποίος δεν εγγυάται τη
µοναδικότητα αυτή. Η εφαρµογή φροντίζει να µην υπάρχει σε συνεχόµενες θέσεις του
µονοπατιού της πλοήγησης η ίδια κατηγορία, δηλαδή αν ο χρήστης βρίσκεται στη κατηγορία
X και πατήσει για παράδειγµα το κουµπί REFRESH του browser η κατηγορία X δεν
ξανακαταγράφεται στο µονοπάτι της πλοήγησης.
Παράλληλα η εφαρµογή καταγράφει στη Βάση ∆εδοµένων τα σηµεία της πλοήγησης όπου ο
χρήστης επέλεξε κάποιο σύνδεσµο προς κάποιο ιστοσελίδα εκτός της πύλης.
Η χρονική στιγµή έναρξης της πλοήγησης είναι αυτή κατά την οποία ο χρήστης επιλέγει την
πρώτη κατηγορία που θα επισκεφτεί ενώ η χρονική στιγµή λήξης της πλοήγησης είναι η
πρώτη χρονική στιγµή κατά την οποία ο χρήστης επισκέφτηκε την τελευταία κατηγορία της
πλοήγησής του χωρίς να επισκεφτεί στο ενδιάµεσο άλλη κατηγορία.
Στο παρακάτω σχήµα (Σχήµα 5.7) δίνεται το διάγραµµα ροής της εφαρµογής:

Σχήµα 5.7 Εφαρµογή πλοήγησης στην πύλη
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5.2.2

Υποσύστηµα διαχειριστή

5.2.2.1 Εφαρµογή εµφάνισης των πλοηγήσεων ενός χρήστη
Η εφαρµογή αυτή, που προέρχεται από το NaviMoz, είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση των
πλοηγήσεων ενός συγκεκριµένου χρήστη του συστήµατος εντός µιας συγκεκριµένης
χρονικής περιόδου. Ανήκει στην κατηγορία εργασιών ταυτοποίησης χρηστών. Πιο
αναλυτικά, η εργασία αυτή πραγµατοποιείται από το σύστηµα, όταν ο διαχειριστής την
επιλέξει από την πρώτη κατηγορία εργασιών. Τότε παρουσιάζεται µια φόρµα η οποία τον
προτρέπει να επιλέξει το όνοµα του χρήστη του οποίου τις πλοηγήσεις θέλει να δει. Το όνοµα
του χρήστη επιλέγεται από µια λίστα, έτσι ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόµενο λάθος
πληκτρολόγησης ενός ονόµατος αλλά και για να µη χρειάζεται να γνωρίζει από πριν και να
θυµάται όλους τους χρήστες του συστήµατος. Επίσης, ο διαχειριστής καλείται να επιλέξει ή
να πληκτρολογήσει ο ίδιος τις ηµεροµηνίες εντός των οποίων τις πλοηγήσεις θα ήθελε να
γνωρίζει. Με το πάτηµα του πλήκτρου OK του παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στην
αρχική φόρµα του συστήµατος. Στο σηµείο αυτό πραγµατοποιείται έλεγχος αν έχει επιλεχθεί
όνοµα χρήστη και, στην περίπτωση που δεν έχει, εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα. Το
διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.8:
∆ιαπροσωπεία
χρήστηµενού επιλογών

∆ιαπροσωπεία χρήστηφόρµα επιλογής χρήστη
και χρονικού
διαστήµατος
Επιλογή χρήστη και
χρονικού διαστήµατος
Έλεγχος αν
έχει επιλεχθεί
χρήστης

Όχι

Ναι
Σύνδεση µε Βάση
∆εδοµένων

Μήνυµα

Ανάκτηση των
πλοηγήσεων του
συγκεκριµένου
χρήστη

∆ιαπροσωπεία χρήστηΕµφάνιση
αποτελεσµάτων

Σχήµα 5.8 Εφαρµογή εµφάνισης των πλοηγήσεων ενός χρήστη που επιλέγεται από λίστα
(Το σχήµα προέρχεται από την [Χρι05])
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5.2.2.2 Εφαρµογή εµφάνισης της διάρκειας των πλοηγήσεων ενός
Η εφαρµογή αυτή, που προέρχεται από το NaviMoz, είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση της
διάρκειας των πλοηγήσεων ενός συγκεκριµένου χρήστη του συστήµατος. Ανήκει και αυτή
στην κατηγορία εργασιών ταυτοποίησης χρηστών. Η εργασία αυτή πραγµατοποιείται από το
σύστηµα, όταν ο διαχειριστής την επιλέξει από την πρώτη κατηγορία εργασιών. Σε αυτή την
περίπτωση του παρουσιάζεται µια φόρµα η οποία τον προτρέπει να επιλέξει το όνοµα του
χρήστη και το χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος. Οι επιλογές παρουσιάζονται µε τρόπο όµοιο
µε αυτόν που περιγράφηκε στην εξήγηση της εφαρµογής 5.2.2.1. Με το πάτηµα του
πλήκτρου ΟΚ παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µε τη µορφή καταγραφής της ώρας και της
ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης της κάθε πλοήγησης. Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής
δίνεται στο Σχήµα 5.9:
∆ιαπροσωπεία
χρήστηµενού επιλογών

∆ιαπροσωπεία χρήστηφόρµα επιλογής χρήστη
και χρονικού διαστήµατος

Επιλογή χρήστη και
χρονικού
διαστήµατος
Έλεγχος αν
έχει επιλεχθεί
χρήστης

Όχι

Ναι
Σύνδεση µε Βάση
∆εδοµένων

Μήνυµα

Ανάκτηση των
χρονικών στιγµών
έναρξης και λήξης των
πλοηγήσεων χρήστη

∆ιαπροσωπεία χρήστηΕµφάνιση
αποτελεσµάτων

Σχήµα 5.9 Εφαρµογή εµφάνισης της διάρκειας των πλοηγήσεων ενός χρήστη που
επιλέγεται από λίστα (Το σχήµα προέρχεται από την [Χρι05])

75

5.2.2.3 Εφαρµογή εύρεσης των πλοηγήσεων που αποτελούν υπερσύνολο µιας δοσµένης
πλοήγησης
Η εφαρµογή αυτή, που προέρχεται από το NaviMoz, ανήκει στην κατηγορία ερωτήσεων
εξόρυξης δεδοµένων. Το χαρακτηριστικό της κατηγορίας αυτής είναι το ότι ο διαχειριστής
δίνει ως παράµετρο µια συγκεκριµένη πλοήγηση και το σύστηµα ανακτά πληροφορίες που
σχετίζονται µε την πλοήγηση-πρότυπο

αυτή. Η συγκεκριµένη εφαρµογή ανακτά τις

πλοηγήσεις εκείνες οι οποίες αποτελούν υπερσύνολο της δοσµένης από το διαχειριστή
πλοήγησης, εκείνες δηλαδή στις οποίες περιέχεται η δοσµένη πλοήγηση. Η εργασία αυτή
πραγµατοποιείται από το σύστηµα, όταν ο διαχειριστής την επιλέξει από τη δεύτερη
κατηγορία εργασιών. Τότε παρουσιάζεται µια φόρµα η οποία του ζητά να δώσει την
πλοήγηση-πρότυπο και το χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος. Η εφαρµογή δίνει τη
δυνατότητα στο διαχειριστή να πληκτρολογήσει απευθείας την πλοήγηση ή να ανοίξει έναν
Browser και να πλοηγηθεί στην ιεραρχία της πύλης, κατασκευάζοντας έτσι µε οπτικό τρόπο
την επιθυµητή πλοήγηση. Επίσης, του ζητείται να επιλέξει τις ηµεροµηνίες εντός των οποίων
οι πλοηγήσεις θα εξεταστούν. Με το πάτηµα του πλήκτρου ΟΚ εµφανίζονται τα
αποτελέσµατα στην αρχική φόρµα του συστήµατος. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι
σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν έχει δώσει κάποια πλοήγηση στο κατάλληλο πεδίο,
εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα που τον προτρέπει να συµπληρώσει το πεδίο αυτό. Το
διάγραµµα ροής της εφαρµογής αυτής δίνεται στο Σχήµα 5.10.

Σχήµα 5.10 Εφαρµογή εύρεσης των πλοηγήσεων που αποτελούν υπερσύνολο µιας
δοσµένης πλοήγησης (Το σχήµα προέρχεται από την [Χρι05])
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5.2.2.4 Εφαρµογή εύρεσης των πλοηγήσεων που είναι ταυτόσηµες µε µια δοσµένη
πλοήγηση
Η εφαρµογή αυτή, που προέρχεται από το NaviMoz, ανήκει στην κατηγορία ερωτήσεων
εξόρυξης δεδοµένων. Η περιγραφή της είναι ακριβώς η ίδια µε την περιγραφή της
προηγούµενης εφαρµογής (5.2.2.3) µε µόνες διαφορές ότι αυτή τη φορά η αντίστοιχη φόρµα
εµφανίζεται όταν ο διαχειριστής επιλέξει αυτή την εργασία από τη δεύτερη κατηγορία
εργασιών, και ότι ανακτώνται από τη Βάση ∆εδοµένων οι πλοηγήσεις εκείνες που
ταυτίζονται ακριβώς µε την πλοήγηση που εισάγει ο διαχειριστής. Το διάγραµµα ροής της
εφαρµογής αυτής δίνεται στο Σχήµα 5.11.

Σχήµα 5.11 Εφαρµογή εύρεσης των πλοηγήσεων που είναι ταυτόσηµες µε µια δοσµένη
πλοήγηση (Το σχήµα προέρχεται από την [Χρι05])

5.2.2.5 Εφαρµογή εύρεσης των πλοηγήσεων που είναι κατά ένα βαθµό όµοιες µε µια
δοσµένη πλοήγηση
Και αυτή η εφαρµογή, που προέρχεται από το NaviMoz, ανήκει στην κατηγορία ερωτήσεων
εξόρυξης δεδοµένων. Επιστρέφει τις πλοηγήσεις εκείνες οι οποίες είναι κατά τουλάχιστον
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ένα ποσοστό όµοιες µε µία δοσµένη από το διαχειριστή πλοήγηση. Το ποσοστό οµοιότητας
δίνεται επίσης από το διαχειριστή. Η αντίστοιχη φόρµα εµφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει
την εύρεση όµοιων πλοηγήσεων από τη δεύτερη κατηγορία εργασιών. Τότε ανοίγει µια
φόρµα η οποία ζητά από το διαχειριστή να εισάγει µια συγκεκριµένη πλοήγηση-πρότυπο
(είτε απευθείας, είτε µέσω της εφαρµογής του browser) κι ένα ποσοστό αντίστοιχο της
οµοιότητας µεταξύ της δοσµένης πλοήγησης και αυτών που θα ανακτηθούν. Το ποσοστό
αυτό δίνεται σε µονάδες %, όπου το 100 δηλώνει απόλυτη ταύτιση των πλοηγήσεων και το 0
πλοηγήσεις εντελώς διαφορετικές µεταξύ τους. Η οµοιότητα των πλοηγήσεων υπολογίζεται
µε εύρεση της δοµικής απόστασης (µέσω του αλγορίθµου Struct_Dist, όπως αναφέρεται στο
[Χρι05]) και µε κατάλληλους µετασχηµατισµούς αυτής σε βαθµό οµοιότητας. Επίσης
ζητείται από το διαχειριστή, όπως και σε όλες τις προηγούµενες φόρµες, να εισάγει το
χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος. Η εφαρµογή αυτή πραγµατοποιεί τους εξής ελέγχους:
Όταν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο ΟΚ, αρχικά εξετάζεται αν έχει εισάγει κάποια πλοήγηση
στο κατάλληλο πεδίο, και αν όχι εµφανίζεται προειδοποιητικό µήνυµα. Στη συνέχεια,
εξετάζεται αν έχει εισάγει το ποσοστό οµοιότητας στη ζητούµενη µορφή. Εµφανίζεται
µήνυµα αν ο αριθµός που έχει δώσει δεν είναι µεταξύ του 0 και του 100 ή αν έχει
συµπληρώσει το πεδίο αυτό µε άλλο χαρακτήρα εκτός από αριθµό. Αν όλοι οι έλεγχοι
διεξαχθούν επιτυχώς, τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στην αρχική φόρµα του συστήµατος.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.12.

Σχήµα 5.12 Εφαρµογή εύρεσης των πλοηγήσεων που είναι κατά ένα βαθµό όµοιες µε µια
δοσµένη πλοήγηση (Το σχήµα προέρχεται από την [Χρι05])
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5.2.2.6 Εφαρµογή εύρεσης των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων
Η εφαρµογή αυτή, που προέρχεται από το NaviMoz, ανήκει στη γενικότερη κατηγορία
ερωτήσεων οµαδοποίησης πλοηγήσεων και χρηστών. Το χαρακτηριστικό της κατηγορίας
αυτής είναι ότι ο διαχειριστής δεν εισάγει κάποια συγκεκριµένη πλοήγηση βάσει της οποίας
πραγµατοποιείται η εξόρυξη δεδοµένων. Αντίθετα, το σύστηµα εξετάζει όλες τις πλοηγήσεις
µεταξύ τους και τις οµαδοποιεί µε βάση το κριτήριο που επιλέγει ο διαχειριστής. Η
συγκεκριµένη εφαρµογή οµαδοποιεί τις πλοηγήσεις µε βάση το πόσο συχνά έχουν
πραγµατοποιηθεί. Ο διαχειριστής επιλέγει την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας από την
τρίτη κατηγορία εργασιών. Τότε ανοίγει µια φόρµα που του ζητά να δώσει έναν αριθµό, ο
οποίος αντιστοιχεί στο πλήθος των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων, καθώς και το χρονικό
διάστηµα ενδιαφέροντος. Με το πάτηµα του πλήκτρου OK από το διαχειριστή, πράγµα που
σηµαίνει ότι θέλει να προχωρήσει στην εµφάνιση των αποτελεσµάτων, πραγµατοποιείται
έλεγχος αν ο αριθµός που έχει δώσει είναι θετικός ακέραιος και αν είναι µεγαλύτερος από τον
αριθµό των υπαρχόντων πλοηγήσεων. Και στις δύο περιπτώσεις προβάλλεται κατάλληλο
µήνυµα. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, το σύστηµα προτρέπει το διαχειριστή να εισάγει
έναν αριθµό µικρότερο ενός συγκεκριµένου που αντιστοιχεί στο πλήθος των πλοηγήσεων. Αν
όλοι οι έλεγχοι διεξαχθούν επιτυχώς παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στην αρχική φόρµα
του συστήµατος. Το διάγραµµα ροής δίνεται στο Σχήµα 5.13:

Σχήµα 5.13 Εφαρµογή εύρεσης των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων
(Το σχήµα προέρχεται από την [Χρι05])
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5.2.2.7 Εφαρµογή εύρεσης των συστάδων των πλοηγήσεων και των χρηστών µε τη
µέθοδο των Κ µέσων (Κ Means)
Η εφαρµογή αυτή, που προέρχεται από το NaviMoz, ανήκει και αυτή στην κατηγορία
οµαδοποίησης πλοηγήσεων και χρηστών, η οποία περιγράφηκε στην προηγούµενη εφαρµογή.
Το πρόσθετο εδώ έγκειται στο ότι το σύστηµα, µε βάση την οµαδοποίηση των πλοηγήσεων,
και δεδοµένου ότι έχει κρατήσει πληροφορία σχετικά µε το ποιος χρήστης έχει
πραγµατοποιήσει την κάθε πλοήγηση, προχωρά σε οµαδοποίηση των χρηστών µε βάση πάντα
το δοσµένο κριτήριο. Η συγκεκριµένη εφαρµογή πραγµατοποιεί συσταδοποίηση των
πλοηγήσεων και των αντίστοιχων χρηστών µε υλοποίηση του αλγορίθµου συσταδοποίησης
K-Μέσων (K-Means), όπως υλοποιείται στο [Χρι05]. Όταν ο διαχειριστής επιλέγει την
πραγµατοποίηση της εργασίας αυτής από την τρίτη κατηγορία εργασιών, εµφανίζεται µια
φόρµα η οποία του ζητά να συµπληρώσει πόσες συστάδες επιθυµεί να ανακτηθούν, αφού ο
αλγόριθµος των Κ-Μέσων απαιτεί να γνωρίζει εκ των προτέρων τον αριθµό των συστάδων
που θα δηµιουργήσει, καθώς και το χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος. Όταν ο διαχειριστής
θελήσει να δει τα αποτελέσµατα, πραγµατοποιείται έλεγχος για το αν ο δοσµένος αριθµός
είναι ακέραιος µεγαλύτερος του 0 και στην περίπτωση που δεν είναι προβάλλεται κατάλληλο
µήνυµα. Αν ο έλεγχος διεξαχθεί σωστά παρουσιάζονται στο διαχειριστή οι συστάδες των
πλοηγήσεων και των χρηστών που τις έχουν πραγµατοποιήσει. Το διάγραµµα ροής της
εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.14.
∆ιαπροσωπεία
χρήστη

∆ιαπροσωπεία χρήστηΦόρµα εισαγωγής
αριθµού συστάδων
Εισαγωγή αριθµού n
από το διαχειριστή
Όχι
Έλεγχος αν ο δοσµένος
αριθµός ικανοποιεί τους
περιορισµούς

Μήνυµα

Ναι
Σύνδεση µε Βάση
∆εδοµένων
Ανάκτηση των n
συστάδων

∆ιαπροσωπεία χρήστηΕµφάνιση
αποτελεσµάτων

Σχήµα 5.14 Εφαρµογή εύρεσης των συστάδων µε τη µέθοδο των Κ µέσων
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5.2.2.8 Εφαρµογή εύρεσης των συστάδων των πλοηγήσεων και των χρηστών µε την
τεχνική «µονός σύνδεσµος» (“Single Link”)
Η εφαρµογή αυτή, που προέρχεται από το NaviMoz, είναι επίσης µία πολύ σηµαντική
εφαρµογή του συστήµατος. Αντίστοιχα µε την προηγούµενη (5.2.2.7) πραγµατοποιεί
συσταδοποίηση των πλοηγήσεων και των αντιστοίχων χρηστών µε βάση την τεχνική «µονός
σύνδεσµος». Όταν ο διαχειριστής επιλέγει την πραγµατοποίηση της εργασίας αυτής από την
τρίτη κατηγορία εργασιών, εµφανίζεται µια φόρµα η οποία τον προτρέπει να συµπληρώσει
έναν αριθµό ενδεικτικό του επιπέδου συσταδοποίησης, αφού η τεχνική «µονός σύνδεσµος»
απαιτεί να γνωρίζει από πριν το επίπεδο συσταδοποίησης, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο
παρά ένας αριθµός ενδεικτικός του πότε σταµατά η εκτέλεση του αλγορίθµου. Ο αριθµός
αυτός πρέπει να είναι δεκαδικός µεταξύ 0 και 1 και αντιστοιχεί στο σηµείο στο οποίο ο
αλγόριθµος θα σταµατήσει τη συγχώνευση των συστάδων και την ανάπτυξη του
δενδρογράµµατος προς τα πάνω (υποτίθεται bottom-up υλοποίηση). Στο σηµείο αυτό
παρέχεται στο διαχειριστή η δυνατότητα, πατώντας ένα κουµπί, να δει το επίπεδο εκείνο που
αντιστοιχεί στην καλύτερη συσταδοποίηση των δεδοµένων, όπως αυτό υπολογίζεται από τον
αλγόριθµο C-Index. Ο αλγόριθµος C-Index ([Χρι05]) υπολογίζει το επίπεδο συσταδοποίησης
για το οποίο η προκύπτουσα συσταδοποίηση είναι η βέλτιστη δυνατή. Έτσι, αποφεύγονται οι
δοκιµές διαφόρων τιµών για το επίπεδο συσταδοποίησης, οι οποίες µπορεί τελικά και να µην
καταλήξουν στην επιλογή του καταλληλότερου επιπέδου.
Ο χρήστης αφήνεται ελεύθερος να επιλέξει ανάµεσα στο προτεινόµενο επίπεδο
συσταδοποίησης και σ’ ένα άλλο. Επίσης του ζητείται να δοθεί το χρονικό διάστηµα
ενδιαφέροντος. Σηµειώνεται ότι το διάστηµα αυτό πρέπει να έχει επιλεχθεί πριν από την
εφαρµογή του αλγορίθµου C-Index γιατί αυτός πρέπει αν υλοποιηθεί µε βάση τις πλοηγήσεις
που έχουν πραγµατοποιηθεί στο διάστηµα αυτό. Με το πάτηµα του πλήκτρου ΟΚ από το
διαχειριστή πραγµατοποιείται έλεγχος για το αν ο δοσµένος αριθµός είναι δεκαδικός µεταξύ 0
και 1, και στην περίπτωση που δεν είναι προβάλλεται κατάλληλο µήνυµα. Αν ο έλεγχος είναι
επιτυχής παρουσιάζονται στο διαχειριστή οι συστάδες των πλοηγήσεων και των χρηστών που
τις έχουν πραγµατοποιήσει. Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.15.

Σχήµα 5.15 Εφαρµογή εύρεσης των συστάδων µε την τεχνική «µονός σύνδεσµος»
(Το σχήµα προέρχεται από την [Χρι05])
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5.2.2.9 Εφαρµογή εύρεσης των περισσότερο αναποφάσιστων χρηστών του συστήµατος
Σηµαντική εφαρµογή, που προέρχεται από το NaviMoz, του συστήµατος και αυτή, ανακτά
τους πιο αναποφάσιστους χρήστες του συστήµατος. Η αναποφασιστικότητα των χρηστών
µετριέται βάσει του συνολικού αριθµού από Back και Forward που έχουν πραγµατοποιήσει.
∆ύο κόµβοι έχουν την ιδιότητα Back και Forward όταν ο δεύτερος είναι ίδιος µε τον πρώτο
και έχει προκύψει από πατήµατα ενός από τα πλήκτρα Back ή Forward ή κάποιας άλλης
σύνδεσης. Όταν δηλαδή ο χρήστης επισκεφθεί µια κατηγορία που είχε επισκεφθεί και στο
παρελθόν, και τη δεύτερη φορά καταλήγει σε αυτή µετά από ένα ή περισσότερα πατήµατα
των πλήκτρων Back ή Forward ή κάποιας άλλης σύνδεσης, οι δύο αυτές κατηγορίες
χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα Back και Forward. Έτσι λοιπόν, η εφαρµογή αυτή
ουσιαστικά βρίσκει για κάθε πλοήγηση του κάθε χρήστη πόσα Back και Forward περιέχει και
στη συνέχεια αθροίζει (για κάθε χρήστη) το πλήθος των Back και Forward που του
αντιστοιχεί.

Στη

συνέχεια

κατατάσσει

τους

χρήστες

κατά

φθίνοντα

αριθµό

πραγµατοποιούµενων Back και Forward. Όταν ο διαχειριστής επιλέξει την πραγµατοποίηση
της εργασίας αυτής από την τρίτη οµάδα εργασιών, εµφανίζεται µια φόρµα ή οποία τον
προτρέπει να συµπληρώσει έναν αριθµό n, ο οποίος αντιστοιχεί στο πλήθος των πιο
αναποφάσιστων χρηστών, καθώς και το χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος. Με το πάτηµα του
πλήκτρου OK από το διαχειριστή, πραγµατοποιείται έλεγχος αν ο αριθµός που έχει δώσει
είναι θετικός ακέραιος και αν είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των υπαρχόντων χρηστών
του συστήµατος. Και στις δύο περιπτώσεις προβάλλεται κατάλληλο µήνυµα. Ειδικά στη
δεύτερη περίπτωση, το σύστηµα προτρέπει το διαχειριστή να εισάγει έναν αριθµό µικρότερο
ενός συγκεκριµένου που αντιστοιχεί στο πλήθος των χρηστών. Αν όλοι οι έλεγχοι είναι
επιτυχείς, παρουσιάζονται στο διαχειριστή οι n περισσότερο αναποφάσιστοι χρήστες και ο
βαθµός αναποφασιστικότητάς τους. Το αντίστοιχο διάγραµµα ροής δίνεται στο Σχήµα 5.16.

Σχήµα 5.16 Εφαρµογή εύρεσης των περισσότερο αναποφάσιστων χρηστών
(Το σχήµα προέρχεται από την [Χρι05])
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5.2.2.10 Εφαρµογή δηµιουργίας νέας κατηγορίας
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία µιας νέας κατηγορίας στην ιεραρχία της
πύλης. Ανήκει στις λειτουργίες τροποποίησης της ιεραρχίας και του περιεχοµένου της πύλης.
Όταν ο διαχειριστής επιλέξει να εκτελέσει αυτή την εφαρµογή θα πρέπει να πληκτρολογήσει
υποχρεωτικά το όνοµα της νέας κατηγορίας και προαιρετικά κάποια περιγραφή της. Επίσης
θα πρέπει να επιλέξει αν αυτή η νέα κατηγορία θα έχει κάποια σχέση µε κάποια ήδη
υπάρχουσα κατηγορία. Αν επιλέξει η νέα κατηγορία να µην έχει κάποια σχέση µε άλλη
κατηγορία τότε αυτή η κατηγορία συσχετίζεται µε το ρόλο RELATED µε την κορυφή της
ιεραρχίας της πύλης (Top). Μπορεί όµως να επιλέξει είτε να είναι υποκατηγορία κάποιας
άλλης κατηγορίας, είτε να συσχετιστεί µε κάποια από τις υπάρχουσες σχέσεις µε κάποια άλλη
κατηγορία. Η επιλογή αυτής της κατηγορίας µπορεί να γίνει είτε πληκτρολογώντας το
µονοπάτι της κατηγορίας (path), είτε επιλέγοντάς τη µέσω της εφαρµογής του browser.
Με το πάτηµα του πλήκτρου OK η εφαρµογή ελέγχει αν έχει εισαχθεί τίτλος για τη νέα
κατηγορία. Αν δεν έχει εισαχθεί εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος. Αν έχει εισαχθεί έγκυρος
τίτλος τότε ελέγχει αν έχει εισαχθεί κάποιο µονοπάτι που αντιστοιχεί σε υπάρχουσα
κατηγορία, εφόσον ο διαχειριστής επιλέξει η νέα κατηγορία να έχει κάποια σχέση µε κάποια
κατηγορία. Αν δεν είναι έγκυρο το µονοπάτι εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος. Αλλιώς
εκτελείται η επιθυµητή λειτουργία, αποθηκεύονται τα δεδοµένα στη Βάση ∆εδοµένων και
παρουσιάζεται στην αρχική φόρµα του συστήµατος ένα ενηµερωτικό µήνυµα για την
ενέργεια που εκτελέστηκε.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.17.

5.2.2.11 Εφαρµογή τροποποίησης ή διαγραφής υπάρχουσας κατηγορίας
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για τη τροποποίηση µιας κατηγορίας ή τη διαγραφής της.
Ανήκει στις λειτουργίες τροποποίησης της ιεραρχίας και του περιεχοµένου της πύλης. Ο
διαχειριστής επιλέγει το µονοπάτι της κατηγορίας που θέλει να τροποποιήσει είτε
πληκτρολογώντας το είτε µέσω της εφαρµογής του browser. Όταν το επιλέξει εµφανίζονται
τα στοιχεία της κατηγορίας (τίτλος και περιγραφή), οι σύνδεσµοι που έχει καθώς και οι
σχέσεις-ρόλοι της µε τις άλλες κατηγορίες, όπως και οι κατηγορίες αυτές. Ο διαχειριστής στη
συνέχεια µπορεί να επιλέξει τη λειτουργία που θέλει να εκτελέσει.
Αν επιλέξει την τροποποίηση της κατηγορίας, ο διαχειριστής µπορεί να τροποποιήσει τον
τίτλο και την περιγραφή. Σηµειώνουµε ότι ο τίτλος δε θα πρέπει να είναι κενός. Αν επιλέξει
τη διαγραφεί έχει δύο επιλογές. Ο διαχειριστής µπορεί είτε να διαγράψει την κατηγορία και
τις σχέσεις-ρόλους που έχει αυτή η κατηγορία µε τις άλλες, είτε να διαγράψει την κατηγορία
και οι σχέσεις-ρόλοι της και οι σύνδεσµοί της να µεταφερθούν στις υποκατηγορίες της,
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εφόσον αυτές υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση οι υποκατηγορίες της γίνονται υποκατηγορίες
των υπερκατηγοριών της. Εάν αυτές δεν υπάρχουν τότε συσχετίζονται µε τη σχέση
RELATED µε την κορυφή της ιεραρχίας (Top).
Με το πάτηµα του πλήκτρου OK η εφαρµογή ελέγχει αν έχει εισαχθεί έγκυρο µονοπάτι,
δηλαδή αν το µονοπάτι αντιστοιχεί σε κάποια κατηγορία. Αν όχι εµφανίζεται µήνυµα
σφάλµατος. Αν ναι τότε σε περίπτωση επιλογή της τροποποίησης της κατηγορίας, ελέγχεται
αν ο τίτλος είναι µη κενός. Αν είναι ο τίτλος κενός, εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος. Αλλιώς
εκτελείται η επιθυµητή λειτουργία, αποθηκεύονται τα δεδοµένα στη Βάση ∆εδοµένων και
παρουσιάζεται στην αρχική φόρµα του συστήµατος ένα ενηµερωτικό µήνυµα για την
ενέργεια που εκτελέστηκε.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.18.

Σχήµα 5.17 Εφαρµογή δηµιουργίας νέας κατηγορίας ή σχέσης µεταξύ κατηγοριών
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Σχήµα 5.18 Εφαρµογή τροποποίησης ή διαγραφής υπάρχουσας κατηγορίας

5.2.2.12 Εφαρµογή δηµιουργίας σχέσης µεταξύ κατηγοριών
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την δηµιουργία κάποιας σχέσης µεταξύ των
κατηγοριών. Ανήκει στις λειτουργίες τροποποίησης της ιεραρχίας και του περιεχοµένου της
πύλης. Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να πληκτρολογήσει το µονοπάτι δύο
κατηγοριών ή να επιλέξει τις κατηγορίες µέσω της εφαρµογής του browser. Επίσης ο
διαχειριστής επιλέγει την επιθυµητή σχέση-ρόλο µεταξύ των κατηγοριών που θέλει να
δηµιουργήσει.
Το σύστηµα ελέγχει αν τα µονοπάτια είναι έγκυρα. Αν δεν είναι εµφανίζεται µήνυµα
σφάλµατος. Αλλιώς εκτελείται η επιθυµητή λειτουργία, αποθηκεύονται τα δεδοµένα στη
Βάση ∆εδοµένων και παρουσιάζεται στην αρχική φόρµα του συστήµατος ένα ενηµερωτικό
µήνυµα για την ενέργεια που εκτελέστηκε.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.19.
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Σχήµα 5.19 Εφαρµογή δηµιουργίας σχέσης µεταξύ κατηγοριών

5.2.2.13 Εφαρµογή κατάργησης σχέσης µεταξύ κατηγοριών
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την κατάργηση κάποιας σχέσης µεταξύ των
κατηγοριών. Ανήκει στις λειτουργίες τροποποίησης της ιεραρχίας και του περιεχοµένου της
πύλης. Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να πληκτρολογήσει το µονοπάτι µιας
κατηγορίας ή να επιλέξει την κατηγορία µέσω της εφαρµογής του browser. Το σύστηµα του
εµφανίζει τις σχέσεις που έχει αυτή η κατηγορία µε άλλες κατηγορίες και στη συνέχεια ο
διαχειριστής µπορεί να επιλέξει τη σχέση της κατηγορίας που θέλει να καταργήσει.
Με το πάτηµα του πλήκτρου OK η εφαρµογή ελέγχει αν το µονοπάτι της κατηγορίας είναι
έγκυρο και υπάρχει η σχέση που θέλει να καταργηθεί. Αν ναι εκτελείται η επιθυµητή
λειτουργία, αποθηκεύονται τα δεδοµένα στη Βάση ∆εδοµένων και παρουσιάζεται στην
αρχική φόρµα του συστήµατος ένα ενηµερωτικό µήνυµα για την ενέργεια που εκτελέστηκε.
∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.20.

Σχήµα 5.20 Εφαρµογή κατάργησης σχέσης µεταξύ κατηγοριών
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5.2.2.14 Εφαρµογή δηµιουργίας νέου συνδέσµου
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία νέου συνδέσµου (link). Ανήκει στις
λειτουργίες τροποποίησης της ιεραρχίας και του περιεχοµένου της πύλης. Ο διαχειριστής του
συστήµατος µπορεί να πληκτρολογήσει τα στοιχεία του συνδέσµου (υποχρεωτικά το url και
προαιρετικά τίτλο και περιγραφή) και το µονοπάτι της κατηγορίας, στην οποία θέλει να
δηµιουργηθεί ο σύνδεσµος ή να επιλέξει την κατηγορία µέσω της εφαρµογής του browser. Η
εφαρµογή ελέγχει ότι το url του συνδέσµου δεν είναι κενό και ότι το µονοπάτι αντιστοιχεί σε
κατηγορία και µε το πάτηµα του πλήκτρου ΟΚ εκτελείται η επιθυµητή λειτουργία,
αποθηκεύονται τα δεδοµένα στη Βάση ∆εδοµένων και παρουσιάζεται στην αρχική φόρµα του
συστήµατος ένα ενηµερωτικό µήνυµα για την ενέργεια που εκτελέστηκε. ∆ιαφορετικά
εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.21.

Σχήµα 5.21 Εφαρµογή δηµιουργίας νέου συνδέσµου

5.2.2.15 Εφαρµογή τροποποίησης ή διαγραφής συνδέσµου
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την τροποποίηση ή τη διαγραφή ενός συνδέσµου (link).
Ανήκει στις λειτουργίες τροποποίησης της ιεραρχίας και του περιεχοµένου της πύλης. Ο
διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να πληκτρολογήσει το µονοπάτι της κατηγορίας, στην
οποία ανήκει ο σύνδεσµος ή να επιλέξει την κατηγορία µέσω της εφαρµογής του browser.
Στην συνέχεια, εφόσον το µονοπάτι της κατηγορίας είναι έγκυρο εµφανίζονται οι σύνδεσµοι
που έχει η κατηγορία και τα στοιχεία τους (τίτλος, περιγραφή και url).
Αν ο διαχειριστής επιλέξει τη λειτουργία της διαγραφής διαγράφεται ο επιλεγµένος
σύνδεσµος. ∆ιαφορετικά, αν ο διαχειριστής επιλέξει τη λειτουργία της τροποποίησης του
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συνδέσµου, µπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία του συνδέσµου, αλλά το url πρέπει να µην
είναι κενό.
Με το πάτηµα του πλήκτρου ΟΚ, εφόσον τα δεδοµένα είναι έγκυρα, εκτελείται η επιθυµητή
λειτουργία, αποθηκεύονται τα δεδοµένα στη Βάση ∆εδοµένων και παρουσιάζεται στην
αρχική φόρµα του συστήµατος ένα ενηµερωτικό µήνυµα για την ενέργεια που εκτελέστηκε.
∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.22:
∆ιαπροσωπεία
χρήστη-Μενού
επιλογών

Εισαγωγή
δεδοµένων και
επιλογή λειτουργίας

Επιλογή
τροποποίησης
συνδέσµου

ΟΧΙ

Επιλογή διαγραφής
συνδέσµου

Έγκυρο url
και µονοπάτι

ΟΧΙ

Έγκυρο
µονοπάτι
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εκτέλεση λειτουργίας και
ενηµέρωση Βάσης
∆εδοµένων

Μήνυµα
σφάλµατος

Εµφάνιση
ενηµερωτικού
µηνύµατος

Σχήµα 5.22 Εφαρµογή τροποποίησης ή διαγραφής συνδέσµου

5.2.2.16 Εφαρµογή δηµιουργίας, τροποποίησης ή κατάργησης ρόλου
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία, την τροποποίηση ή τη διαγραφή ενός
ρόλου. Ανήκει στις λειτουργίες τροποποίησης της ιεραρχίας και του περιεχοµένου της πύλης.
Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να επιλέξει τη λειτουργία που θέλει να εκτελέσει. Αν
επιλέξει την τροποποίηση ενός υπάρχοντος ρόλου τότε µπορεί να επιλέξει το ρόλο και να
τροποποιήσει το όνοµά του, ενώ αν επιλέξει τη δηµιουργία ρόλου µπορεί να πληκτρολογήσει
το όνοµα του νέου ρόλου. Αν επιλέξει τη διαγραφή, διαγράφεται ο επιλεγµένος ρόλος.
Σηµειώνουµε ότι το όνοµα του ρόλου δεν µπορεί να είναι κενό και ότι εάν διαγραφεί ένας
ρόλος προφανώς καταργούνται όλες οι σχέσεις αυτού του τύπου.
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Με το πάτηµα του πλήκτρου ΟΚ, εφόσον το όνοµα του ρόλου δεν είναι κενό στην περίπτωση
της τροποποίησης ή της δηµιουργίας ρόλου, εκτελείται η επιθυµητή λειτουργία,
αποθηκεύονται τα δεδοµένα στη Βάση ∆εδοµένων και παρουσιάζεται στην αρχική φόρµα του
συστήµατος ένα ενηµερωτικό µήνυµα για την ενέργεια που εκτελέστηκε. ∆ιαφορετικά
εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.23:

Σχήµα 5.23 Εφαρµογή δηµιουργίας, τροποποίησης ή κατάργησης ρόλου

5.2.2.17 Εφαρµογή εµφάνισης οµάδων χρηστών
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση των οµάδων των χρηστών που έχουν
δηµιουργηθεί. Ανήκει στις λειτουργίες δηµιουργίας οµάδων χρηστών και εξατοµίκευσης στις
ανάγκες τους. Όταν διαχειριστής του συστήµατος επιλέξει να εκτελέσει αυτή την εφαρµογή,
ανακτώνται από τη Βάση ∆εδοµένων τα δεδοµένα που αφορούν τις οµάδες χρηστών που
υπάρχουν και παρουσιάζονται στην αρχική φόρµα του συστήµατος.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.24:
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Σχήµα 5.24 Εφαρµογή εµφάνισης οµάδων χρηστών

5.2.2.18 Εφαρµογή δηµιουργίας οµάδων χρηστών µε βάση τους αλγόριθµους
συσταδοποίησης
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία οµάδων χρηστών µε βάση τους
αλγόριθµους συσταδοποίησης. Ανήκει στις λειτουργίες δηµιουργίας οµάδων χρηστών και
εξατοµίκευσης στις ανάγκες τους. Αν ο διαχειριστής επιλέξει να εκτελέσει αυτή την
εφαρµογή, του παρουσιάζεται µια φόρµα στην οποία µπορεί να δει τις υπάρχουσες οµάδες
χρηστών αλλά και να δει ποιες οµάδες χρηστών προτείνουν να δηµιουργηθούν οι αλγόριθµοι
συσταδοποίησης K-Μέσων και Μονού συνδέσµου. Ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει τα
αποτελέσµατα του αλγορίθµου που θέλει να δει και να επιλέξει τις παραµέτρους του. Αν
επιλέξει τον αλγόριθµο των Κ-Μέσων πρέπει να επιλέξει το πλήθος των οµάδων που θα
δηµιουργηθούν, ενώ αν επιλέξει τον αλγόριθµο του Μονού Συνδέσµου πρέπει να επιλέξει το
επίπεδο συσταδοποίησης. Μια εκτίµηση του επιπέδου αυτού µπορεί να γίνει από το σύστηµα
µέσω του αλγορίθµου C-Index εφόσον το επιλέξει ο διαχειριστής.. Τέλος ο διαχειριστής
µπορεί να διαλέξει το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα ληφθούν υπόψη οι πλοηγήσεις των
χρηστών.
Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι οµάδες χρηστών δηµιουργούνται µε βάση τις πλοηγήσεις
των χρηστών. Οι οµάδες δηλαδή προκύπτουν από συσταδοποίηση των πλοηγήσεων που
έχουν πραγµατοποιήσει οι χρήστες στο χρονικό διάστηµα που εξετάζεται, το οποίο
υποδηλώνει ότι οι χρήστες που ανήκουν στην ίδια οµάδα έχουν παρόµοια συµπεριφορά και
κοινά ενδιαφέροντα, τα οποία µπορεί να εκµεταλλευτεί το σύστηµα και να εξατοµικεύσει την
πύλη σε αυτές τις ανάγκες. Θα πρέπει να σηµειώσουµε επίσης ότι ένας χρήστης είναι δυνατό
να ανήκει σε περισσότερες από µία οµάδες.
Με το πάτηµα του κουµπιού ΟΚ δηµιουργούνται οι οµάδες χρηστών µε βάση τον αλγόριθµο
που είναι επιλεγµένος και µε βάση τις παραµέτρους που έχουν δοθεί, εφόσον αυτές είναι
έγκυρες, αποθηκεύονται τα δεδοµένα στη Βάση ∆εδοµένων και παρουσιάζεται στην αρχική
φόρµα του συστήµατος ένα ενηµερωτικό µήνυµα για την ενέργεια που εκτελέστηκε.
∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος.
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Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.25:

Σχήµα 5.25 Εφαρµογή δηµιουργίας οµάδων χρηστών µε βάση τους αλγόριθµους
συσταδοποίησης

5.2.2.19 Εφαρµογή τροποποίησης οµάδων χρηστών
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την τροποποίηση των οµάδων χρηστών. Ανήκει στις
λειτουργίες δηµιουργίας οµάδων χρηστών και εξατοµίκευσης στις ανάγκες τους. Ο
διαχειριστής µπορεί να επιλέξει να δηµιουργήσει µία νέα οµάδα χωρίς να χρησιµοποιήσει
κάποιο αλγόριθµο συσταδοποίησης, να τροποποιήσει τα στοιχεία µιας οµάδας χρηστών
(όνοµα, περιγραφή, λέξεις κλειδιά), να προσθέσει πλοηγήσεις σε µια ήδη υπάρχουσα οµάδα
χρηστών, οι οποίες δε ανήκουν σε αυτή την οµάδα και για τις οποίες κρίνει ότι θα πρέπει να
ανήκουν στη συγκεκριµένη οµάδα, να διαγράψει µια οµάδα χρηστών ή να διαγράψει κάποιο
από τα µέλη τις οµάδας που κρίνει ότι δεν θα πρέπει να ανήκει σε αυτή.
Ο διαχειριστής επιλέγοντας µια ήδη υπάρχουσα οµάδα χρηστών µπορεί να δει τους χρήστες
που ανήκουν στην οµάδα αυτή και επιλέγοντας κάποιο χρήστη βλέπει τις λεπτοµέρειες των
πλοηγήσεών του, ώστε να έχει πλήρη γνώση των πληροφοριών που χρειάζεται για να
εκτελέσει την λειτουργία που θέλει. Επίσης ενηµερώνεται και για τις πλοηγήσεις που δεν
ανήκουν στην επιλεγµένη οµάδα.
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Με το πάτηµα του κουµπιού ΟΚ, γίνεται έλεγχος αν το όνοµα της οµάδας δεν είναι κενό,
εφόσον έχει επιλεγεί η λειτουργία της δηµιουργίας νέας οµάδας ή η τροποποίηση µιας ήδη
υπάρχουσας κατηγορίας, ελέγχεται αν υπάρχει χρήστης στην επιλεγµένη οµάδα, εφόσον έχει
επιλεγεί η λειτουργία της διαγραφής χρήστη ή γίνεται έλεγχος αν υπάρχει επιλεγµένη
πλοήγηση, εφόσον έχει επιλεγεί η λειτουργία της προσθήκης πλοήγησης. Αν οι έλεγχοι είναι
θετικοί υπάρχει εκτελείται η επιθυµητή λειτουργία, αποθηκεύονται τα δεδοµένα στη Βάση
∆εδοµένων και παρουσιάζεται στην αρχική φόρµα του συστήµατος ένα ενηµερωτικό µήνυµα
για την ενέργεια που εκτελέστηκε.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.26:
∆ιαπροσωπεία
χρήστη-Μενού
επιλογών

Εισαγωγή δεδοµένων,
επιλογή οµάδας και
λειτουργίας

Επιλογή
δηµιουργίας νέας
οµάδας

Έγκυρο
όνοµα

Επιλογή
τροποποίησης
οµάδας

ΟΧΙ

Έγκυρο
όνοµα

Επιλογή διαγραφής
χρήστη οµάδας

Επιλογή διαγραφής
οµάδας

Επιλογή προσθήκης
πλοήγησης

Υπάρχει
χρήστης

Υπάρχει
οµάδα

Υπάρχει
πλοήγηση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εκτέλεση λειτουργίας
και ενηµέρωση Βάσης
∆εδοµένων
Μήνυµα
σφάλµατος

Εµφάνιση
ενηµερωτικού
µηνύµατος

Σχήµα 5.26 Εφαρµογή τροποποίησης οµάδων χρηστών

5.2.2.20 Εφαρµογή δηµιουργίας συντόµευσης εξατοµικευµένης σε οµάδα χρηστών µε
βάση τις πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις της οµάδας
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία συντόµευσης εξατοµικευµένης σε
οµάδα χρηστών µε βάση τις πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις της οµάδας. Ανήκει στις λειτουργίες
δηµιουργίας οµάδων χρηστών και εξατοµίκευσης στις ανάγκες τους. Ο διαχειριστής µε την
εφαρµογή αυτή µπορεί να εξατοµικεύσει την πύλη στις οµάδες χρηστών εκµεταλλευόµενος
τις πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις ανά οµάδα χρηστών. Όταν µια συγκεκριµένη πλοήγηση είναι
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δηµοφιλής µέσα σε µια οµάδα σηµαίνει ότι πολλοί χρήστες αναζητούν πληροφορίες µε τον
ίδιο τρόπο, δηλαδή ακολουθούν την ίδια ακολουθία κατηγοριών για να βρουν κάποια
πληροφορία. Έτσι το σύστηµα προτείνει στο διαχειριστή να διευκολύνει τους χρήστες, οι
οποίοι έχουν παρόµοια συµπεριφορά µε τους χρήστες που έχουν πραγµατοποιήσει αυτές τις
πλοηγήσεις γιατί είναι πιθανό και αυτοί οι χρήστες να αναζητήσουν την ίδια πληροφορία
αλλά και γενικά όλους τους χρήστες της συγκεκριµένης οµάδας. Γι αυτό το σύστηµα
προτείνει στο διαχειριστή να δηµιουργήσει µία συντόµευση από την κορυφή της πύλης προς
την κατηγορία όπου καταλήγει η συγκεκριµένη πλοήγηση. Ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει
τον τύπο της σχέσης που θα δηµιουργηθεί, αν και από το σύστηµα γίνεται η πρόταση αυτή η
σχέση να είναι τύπου RELATED. Παράλληλα επιλέγει το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο
θα εξεταστούν οι πλοηγήσεις της οµάδας για να βρεθούν οι πιο δηµοφιλείς καθώς και το
αριθµό των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων που θέλει να εµφανιστούν. Ο αριθµός αυτός πρέπει
προφανώς να είναι µικρότερος από τις διαθέσιµες πλοηγήσεις. Επίσης ο διαχειριστής µπορεί
να επιλέξει να συσχετίσει δύο άλλες κατηγορίες που ανήκουν στην συγκεκριµένη πλοήγηση.
Οι κατηγορίες µπορούν να επιλεγούν από δύο λίστες όπου υπάρχουν οι κατηγορίες της
επιλεγµένης δηµοφιλούς πλοήγησης
Με το πάτηµα του κουµπιού CREATE ROLE γίνεται έλεγχος αν οι δοσµένες κατηγορίες
ανήκουν στην επιλεγµένη πλοήγηση και ότι δεν ταυτίζονται και δηµιουργείται η επιθυµητή
σχέση, αποθηκεύονται τα δεδοµένα στη Βάση ∆εδοµένων και παρουσιάζεται στην αρχική
φόρµα του συστήµατος ένα ενηµερωτικό µήνυµα για την ενέργεια που εκτελέστηκε.
∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.27:

Σχήµα 5.27 Εφαρµογή δηµιουργίας συντόµευσης εξατοµικευµένης σε οµάδα χρηστών µε
βάση τις πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις της οµάδας
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5.2.2.21 Εφαρµογή εµφάνισης κατηγοριών όπου σηµειώνονται backs και forwards
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση των κατηγοριών όπου σηµειώνονται
backs και forwards κατά τις πλοηγήσεις των χρηστών. Οι κατηγορίες αυτές είναι δηλαδή οι
κατηγορίες όπου εµφανίζονται περισσότερες από µία φορές σε µία πλοήγηση. Ανήκει στις
λειτουργίες εντοπισµού προβληµατικών περιοχών της πύλης αφού οι κατηγορίες αυτές
υποδηλώνουν κάποιο πιθανό πρόβληµα στην περιοχή της κατηγορίας, το οποίο αναγκάζει
τους χρήστες να αναζητούν την επιθυµητή πληροφορία σε λάθος κατηγορίες.
Όταν διαχειριστής του συστήµατος επιλέξει να εκτελέσει αυτή την εφαρµογή, του ζητείται να
εισάγει τον αριθµό των κατηγοριών όπου σηµειώνονται back και forward που θέλει να
εµφανιστούν καθώς και το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα εξεταστούν οι πλοηγήσεις. Η
εφαρµογή ελέγχει αν έχει δώσει έγκυρο αριθµό και αν υπάρχουν τόσες κατηγορίες όσες
ζήτησε ο χρήστης να εµφανιστούν. Αν ο έλεγχος είναι θετικός, παρουσιάζονται οι κατηγορίες
αυτές στην αρχική φόρµα του συστήµατος κατά φθίνουσα σειρά αριθµού εµφανίσεων.
Επίσης για κάθε κατηγορία εµφανίζεται και ένας αριθµός που δηλώνει πόσες φορές
εµφανίστηκε η συγκεκριµένη ακολουθία σε ακολουθία back-forward. ∆ιαφορετικά
εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.28:

Σχήµα 5.28 Εφαρµογή εµφάνισης κατηγοριών όπου σηµειώνονται backs και forwards

5.2.2.22 Εφαρµογή εµφάνισης αλυσίδων κατηγοριών όπου σηµειώνονται backs και
forwards
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση των αλυσίδων από κατηγορίες όπου
σηµειώνονται backs και forwards κατά τις πλοηγήσεις των χρηστών. Ανήκει στις λειτουργίες
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εντοπισµού προβληµατικών περιοχών της πύλης. Οι αλυσίδες των κατηγοριών όπου
σηµειώνονται backs και forwards κατά τις πλοηγήσεις των χρηστών περιγράφουν περιοχές
της πύλης στις οποίες οι χρήστες δυσκολεύτηκαν να βρουν την πληροφορία που αναζητούσαν
αφού επέστρεψαν παραπάνω από µία φορά σε κάποια κατηγορίας που είχαν ήδη επισκεφτεί.
Όσες περισσότερες φορές εµφανίζεται µία τέτοια αλυσίδα, τόσο περισσότερο ενισχύεται αυτό
το συµπέρασµα. Οι αλυσίδες αυτών των κατηγοριών περιέχουν µόνο κατηγορίες όπου
σηµειώθηκαν back και forward και όχι τις ενδιάµεσες κατηγορίες αφού αυτές υποδηλώνουν
πόσο εξαντλητική αναζήτηση έκανε ο χρήστης και όχι το πόσο αναποφάσιστος. Επίσης
περιέχεται και η επόµενη κατηγορία µετά την τελευταία κατηγορία που συµµετέχει σε back
και forward. ∆ηλαδή αν για παράδειγµα έχουµε την πλοήγηση α/β/γ/β/δ/ε/ζ/δ/η η αλυσίδα
που προκύπτει είναι η [β,β,δ,δ,η].
Όταν ο διαχειριστής του συστήµατος επιλέξει να εκτελέσει αυτή την εφαρµογή, του ζητείται
να εισάγει τον αριθµό των αλυσίδων όπου σηµειώνονται back και forward που θέλει να
εµφανιστούν καθώς και το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα εξεταστούν οι πλοηγήσεις. Η
εφαρµογή ελέγχει αν έχει δώσει έγκυρο αριθµό και αν υπάρχουν τόσες πλοηγήσεις όσες
ζήτησε ο χρήστης να εµφανιστούν. Αν ο έλεγχος είναι θετικός, παρουσιάζονται οι αλυσίδες
αυτές στην αρχική φόρµα του συστήµατος κατά φθίνουσα σειρά αριθµού εµφανίσεων.
Επίσης για κάθε αλυσίδα εµφανίζεται και ένας αριθµός που δηλώνει πόσες φορές
εµφανίστηκε η συγκεκριµένη αλυσίδα. ∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.29:

Σχήµα 5.29 Εφαρµογή εµφάνισης αλυσίδων κατηγοριών όπου σηµειώνονται backs και
forwards
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5.2.2.23 Εφαρµογή δηµιουργίας συντόµευσης για επίλυση του προβλήµατος των
backs & forwards
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την πρόταση στο διαχειριστή για τη δηµιουργία
συντόµευσης που πιθανώς θα επιλύει τον πρόβληµα των back και forward. Αυτή ανήκει στις
λειτουργίες εντοπισµού προβληµατικών περιοχών της πύλης. Όπως αναφέραµε και
παραπάνω, αν η πλοήγηση είναι για παράδειγµα η α/β/γ/β/δ/ε/ζ/δ/η η αλυσίδα back και
forward είναι η [β,β,δ,δ,η]. Η πρόταση προς το διαχειριστή που κάνει το σύστηµα είναι να
κάνει συντόµευση από την πρώτη κατηγορία back και forward προς την επόµενη µετά την
τελευταία κατηγορία back και forward, δηλαδή από την β στην η. Αυτό συµβαίνει γιατί ο
χρήστης πήγε στην κατηγορία β, δε βρήκε αυτό που έψαχνε, αφού πήγε σε κάποιες άλλες
κατηγορίες επέστρεψε πίσω, έκανε το ίδιο µε την κατηγορία δ και τελικά κατέληξε στην
κατηγορία η, για την οποία πιθανό να πιστεύει ο ίδιος ότι θα έπρεπε να την βρει στη β ή
τουλάχιστον στη δ.
Έτσι η πρόταση προς το διαχειριστή που κάνει το σύστηµα είναι όπως είπαµε να κάνει
συντόµευση από την πρώτη κατηγορία back και forward. Ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει
όµως οποιαδήποτε άλλη κατηγορία της αλυσίδας όπου σηµειώθηκε back-forward. Αν ο
τελευταίος κόµβος της αλυσίδας δεν είναι κόµβος όπου σηµειώθηκε back-forward, τότε η
πρόταση είναι η συντόµευση να καταλήγει υποχρεωτικά σε αυτήν την κατηγορία..
∆ιαφορετικά ενηµερώνεται ο διαχειριστής και παρέχεται η δυνατότητα στο διαχειριστή να
κάνει συντόµευση µεταξύ κάποιων άλλων κατηγοριών της αλυσίδας, Τέλος ο διαχειριστής σε
κάθε περίπτωση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τύπο της σχέσης που θα είναι η
συντόµευση.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.30.

5.2.2.24 Εφαρµογή εµφάνισης των πιο δηµοφιλών συνδέσµων
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση των πιο δηµοφιλών συνδέσµων, δηλαδή
των συνδέσµων που επιλέχθηκαν περισσότερες φορές από τους χρήστες κατά τη διάρκεια
των πλοηγήσεών τους. Αυτή ανήκει στις λειτουργίες εντοπισµού σηµείων των πλοηγήσεων
όπου πατήθηκαν σύνδεσµοι. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι θεωρούµε ότι
κατά τη διάρκεια µιας πλοήγησης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την εµφάνιση
κάποιων συνδέσµων που πιθανώς περιέχουν την πληροφορία που αναζητά. Αν την βρει τότε
σταµατάει την πλοήγηση, αλλιώς συνεχίζει την πλοήγηση σε άλλες κατηγορίες και
επιλέγοντας πιθανώς άλλους συνδέσµους.
Όταν ο διαχειριστής του συστήµατος επιλέξει να εκτελέσει αυτή την εφαρµογή, του ζητείται
να εισάγει τον αριθµό των συνδέσµων που θέλει να εµφανιστούν καθώς και το χρονικό
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διάστηµα κατά το οποίο θα εξεταστούν οι πλοηγήσεις. Η εφαρµογή ελέγχει αν έχει δώσει
έγκυρο αριθµό και αν έχουν επιλεχτεί τόσοι σύνδεσµοι όσοι ζήτησε ο χρήστης να
εµφανιστούν. Αν ο έλεγχος είναι θετικός, παρουσιάζονται οι σύνδεσµοι αυτοί στην αρχική
φόρµα του συστήµατος. ∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος. Για κάθε σύνδεσµο
εµφανίζονται δύο αριθµοί που δηλώνουν πόσες φορές επιλέχτηκε ο συγκεκριµένος
σύνδεσµος και πόσες φορές αυτός ο σύνδεσµος ήταν τελευταίος σε ακολουθία συνδέσµων
που επέλεξε κάποιος χρήστης κατά την πλοήγησή του. Έτσι οι σύνδεσµοι εµφανίζονται µε
φθίνουσα σειρά αριθµού εµφανίσεων.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.31.

∆ιαπροσωπεία
χρήστη-Μενού
επιλογών

Επιλογή αριθµού
BF-αλυσίδων και
χρονικού διαστήµατος
Μήνυµα
σφάλµατος

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Υπάρχουν
BF-αλυσίδες

Εµφάνιση
BF-αλυσίδων
Μήνυµα
σφάλµατος

Επιλογή µιας
BF-αλυσίδας
ΝΑΙ
Τελευταία
κατηγορία
είναι BF
ΟΧΙ
∆ηµιουργία
Πρότασης

∆ηµιουργία
Πρότασης

Επιλογή τελικής
κατηγορίας

Επιλογή αρχικής
και τελικής
κατηγορίας

ΟΧΙ

Τελική
κατηγορία ίδια
µε αρχική

ΝΑΙ

Εκτέλεση λειτουργίας
και ενηµέρωση Βάσης
∆εδοµένων

Εµφάνιση
ενηµερωτικού
µηνύµατος

Σχήµα 5.30 Εφαρµογή δηµιουργίας συντόµευσης για επίλυση του προβλήµατος των
backs και forwards
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Σχήµα 5.31 Εφαρµογή εµφάνισης των πιο δηµοφιλών συνδέσµων

5.2.2.25 Εφαρµογή εµφάνισης των αλυσίδων συνδέσµων που εµφανίζονται σε
πλοηγήσεις
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση των αλυσίδων συνδέσµων που επέλεξαν
οι χρήστες κατά τη διάρκεια των πλοηγήσεών τους. Ανήκει στις λειτουργίες εντοπισµού
σηµείων των πλοηγήσεων όπου πατήθηκαν σύνδεσµοι. Όπως αναφέραµε και παραπάνω κατά
τη διάρκεια µιας πλοήγησης ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την εµφάνιση κάποιων
συνδέσµων που πιθανόν να περιέχουν την πληροφορία που αναζητά. Αν την βρει τότε
σταµατάει την πλοήγηση, αλλιώς συνεχίζει την πλοήγηση σε άλλες κατηγορίες και
επιλέγοντας πιθανώς άλλους συνδέσµους. Τα σηµεία της πλοήγησης όπου επιλέχθηκε
κάποιος σύνδεσµος καταγράφονται από την εφαρµογή πλοήγησης των χρηστών, όπως
αναφέραµε στην αντίστοιχη ενότητα (Ενότητα 5.2.1.4).
Όταν ο διαχειριστής του συστήµατος επιλέξει να εκτελέσει αυτή την εφαρµογή, του ζητείται
να εισάγει τον αριθµό των αλυσίδων συνδέσµων που θέλει να εµφανιστούν καθώς και το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα εξεταστούν οι πλοηγήσεις. Η εφαρµογή ελέγχει αν έχει
δώσει έγκυρο αριθµό και αν υπάρχουν τόσες αλυσίδες συνδέσµων όσες ζήτησε ο χρήστης να
εµφανιστούν. Αν ο έλεγχος είναι θετικός, παρουσιάζονται οι αλυσίδες συνδέσµων στην
αρχική φόρµα του συστήµατος. ∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος. Για κάθε
αλυσίδα συνδέσµων εµφανίζεται και ένας αριθµός που δηλώνει πόσες φορές εµφανίστηκε
αυτή η αλυσίδα. Έτσι οι αλυσίδες εµφανίζονται µε φθίνουσα σειρά αριθµού εµφανίσεων.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.32:
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Σχήµα 5.32 Εφαρµογή εµφάνισης των αλυσίδων συνδέσµων που εµφανίζονται σε
πλοηγήσεις

5.2.2.26 Εφαρµογή δηµιουργίας κατάλληλης συντόµευσης µε βάση τις αλυσίδες
συνδέσµων
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την πρόταση στο διαχειριστή για τη δηµιουργία
συντόµευσης µε βάση τις αλυσίδες συνδέσµων που έχουν επιλεχθεί από τους χρήστες. Ανήκει
στις λειτουργίες εντοπισµού σηµείων των πλοηγήσεων όπου πατήθηκαν σύνδεσµοι. Στο
σηµείο αυτό θεωρούµε ότι από τη στιγµή που όπως αναφέραµε και παραπάνω ο χρήστης έχει
τη δυνατότητα κατά την διάρκεια της πλοήγησής του να επιλέξει περισσότερους από έναν
συνδέσµους µέχρι να βρει την πληροφορία που επιθυµεί και εφόσον µια συγκεκριµένη
αλυσίδα από συνδέσµους εµφανίζεται αρκετές φορές, υπάρχει κάποιο πρόβληµα στην πύλη
αφού οι χρήστες αναζητούν την πληροφορία σε κάποια κατηγορία και σε κάποιο σύνδεσµο
ενώ τελικά την βρίσκουν σε κάποια άλλη.
Έτσι η εφαρµογή προτείνει στο διαχειριστή να δηµιουργήσει συντόµευση από την πρώτη
κατηγορία όπου επιλέχθηκε ο πρώτος σύνδεσµος της ακολουθίας προς την κατηγορία όπου
πατήθηκε ο τελευταίος σύνδεσµος. Αν η κατηγορία όπου πατήθηκε ο τελευταίος σύνδεσµος
είναι και η τελευταία κατηγορία της πλοήγησης σηµαίνει ότι τελικά ο χρήστης βρήκε την
πληροφορία που έψαχνε και έτσι θεωρείται επιτυχής η πλοήγηση. Ο διαχειριστής µπορεί να
επιλέξει οποιαδήποτε κατηγορία στην οποία ανήκουν οι σύνδεσµοι της αλυσίδας των
συνδέσµων εκτός από την κατηγορία του τελευταίου συνδέσµου ως αρχική κατηγορία της
συντόµευσης, ενώ ως τελική προτείνεται υποχρεωτικά από την εφαρµογή η κατηγορία του
τελευταίου συνδέσµου που επιλέχθηκε, χωρίς δυνατότητα αλλαγής.
Όταν διαχειριστής του συστήµατος επιλέξει να εκτελέσει αυτή την εφαρµογή, του ζητείται να
εισάγει τον αριθµό των αλυσίδων συνδέσµων που θέλει να εµφανιστούν καθώς και το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα εξεταστούν οι πλοηγήσεις. Η εφαρµογή ελέγχει ότι έχει
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δώσει έγκυρο αριθµό και ότι έχουν επιλεχτεί τόσες αλυσίδες όσες ζήτησε ο χρήστης να
εµφανιστούν. Αν ο έλεγχος είναι θετικός, εµφανίζονται τα στοιχεία των αλυσίδων των
συνδέσµων και ένας αριθµός που δηλώνει πόσες φορές εµφανίστηκε η κάθε αλυσίδα.
∆ιαφορετικά εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος. Στη συνέχεια ο διαχειριστής επιλέγει την
επιθυµητή αλυσίδα και εµφανίζεται η κατάλληλη πρόταση. ∆ιαλέγει την αρχική κατηγορία
της συντόµευσης καθώς και το είδος της σχέσης που θα έχει.
Το διάγραµµα ροής της εφαρµογής δίνεται στο Σχήµα 5.33:
∆ιαπροσωπεία
χρήστη-Μενού
επιλογών

Επιλογή αριθµού
αλυσίδων συνδέσµου και
χρονικού διαστήµατος
Μήνυµα
σφάλµατος

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Υπάρχουν
αλυσίδες

Εµφάνιση
αλυσίδων

Επιλογή µιας
αλυσίδας

∆ηµιουργία
Πρότασης

Μήνυµα
σφάλµατος

Επιλογή αρχικής
κατηγορίας και
τύπου σχέσης

Εκτέλεση λειτουργίας
και ενηµέρωση Βάσης
∆εδοµένων

ΟΧΙ

Τελική
κατηγορία ίδια
µε αρχική

ΝΑΙ

Εµφάνιση
ενηµερωτικού
µηνύµατος

Σχήµα 5.33 Εφαρµογή δηµιουργίας κατάλληλης συντόµευσης µε βάση τις αλυσίδες
συνδέσµων
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι για όλες τις εφαρµογές που υπάγονται στο
υποσύστηµα του διαχειριστή, το χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος επιλέγεται µε επιλογή της
ηµεροµηνίας έναρξης και της ηµεροµηνίας λήξης από δύο αντίστοιχες λίστες. Η λίστα της
ηµεροµηνίας έναρξης αρχικοποιείται στην ηµεροµηνία 1/1/2000 και η αντίστοιχη της
ηµεροµηνίας λήξης στην τρέχουσα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ακόµα και αν ο διαχειριστής
ξεχαστεί ή παραβλέψει το βήµα αυτό, το σύστηµα επιτελεί την εργασία για τις
προεπιλεγµένες ηµεροµηνίες. Με λίγα λόγια δηλαδή, πραγµατοποιεί την εργασία για όλες τις
αποθηκευµένες πλοηγήσεις.
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Τέλος, αν δεν υπάρχουν πλοηγήσεις που να ικανοποιούν τα εκάστοτε κριτήρια κάθε εργασίας
στο χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος, στη φόρµα αποτελεσµάτων εµφανίζεται το αντίστοιχο
µήνυµα.

5.2.2.27 Εφαρµογή φυλλοµετρητή (browser)
Η εφαρµογή αυτή είναι υπεύθυνη για την επιλογή µιας κατηγορίας της πύλης του P-Miner
από το διαχειριστή ή την επιλογή κάποιας πλοήγησης µέσα στην πύλη, όπως έχουµε αναφέρει
στις προηγούµενες εφαρµογές του υποσυστήµατος του διαχειριστή. Όταν ο διαχειριστής
επιλέξει να εκτελέσει αυτή την εφαρµογή, εµφανίζεται σε νέο παράθυρο ένας ο browser του
υποσυστήµατος του διαχειριστή, οποίος έχει σαν αρχική την κορυφή της ιεραρχίας της πύλης.
Ο διαχειριστής µπορεί να πλοηγηθεί µόνο στην πύλη. Ανάλογα µε την εφαρµογή που
βρίσκεται, ο διαχειριστής όταν επιλέξει την εκτέλεση της συγκεκριµένης εφαρµογής, µπορεί
να επιλέξει είτε κάποια πλοήγηση µέσα στην πύλη (εφαρµογές 5.2.2.3-5.2.2.5) είτε κάποια
κατηγορία της πύλης (εφαρµογές 5.2.2.10-5.2.2.15).

5.2.3

Υποσύστηµα Βάσης ∆εδοµένων

5.2.3.1 Εφαρµογή διαχείρισης της Βάσης ∆εδοµένων
Αυτό το υποσύστηµα είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία µε την Βάση ∆εδοµένων, δηλαδή
για την δηµιουργία και το κλείσιµο της σύνδεσης µε αυτή. Επίσης, το υποσύστηµα είναι
υπεύθυνο για την εκτέλεση των SQL ερωτήσεων και την επιστροφή των αποτελεσµάτων. Με
βάση το διάγραµµα Οντοτήτων-Συσχετίσεων του Σχήµατος 5.3 δηµιουργούµε το σχήµα της
Βάσης ∆εδοµένων που δίνεται στο Σχήµα 5.34. Οι οντότητες Topic, Link, Group, Session,
User και Role αντιστοιχούν στους πίνακες topic, link, ugroup, session, users και role. Όµοια
οι σχέσεις belongs to, select, contains, participates και ISA αντιστοιχούν στους πίνακες
groupsession, linksession, topiclink, topicrrole και topichierarchy
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Σχήµα 5.34 Σχήµα Βάσης ∆εδοµένων
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6
Υλοποίηση

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά αναπτύσσονται οι σηµαντικότεροι αλγόριθµοι του συστήµατος και
στη συνέχεια αναφέρονται τα προγραµµατιστικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την
ανάπτυξη του συστήµατος µαζί µε οδηγίες για την εγκατάστασή του. Τέλος, δίνονται κάποιες
πληροφορίες για τις λεπτοµέρειες υλοποίησης του συστήµατος µε περιγραφή των κλάσεων
αυτού.

6.1 Βασικοί Αλγόριθµοι
Στην ενότητα αυτή αναπτύσσονται οι σηµαντικότεροι αλγόριθµοι που αναπτύχθηκαν στη
διπλωµατική αυτή εργασία µε τη µορφή ψευδοκώδικα.

6.1.1 Αλγόριθµος δηµιουργίας πρότασης για συντόµευση µε βάση τις πιο
δηµοφιλείς πλοηγήσεις ανά οµάδα χρηστών
Ο αλγόριθµος δηµιουργίας πρότασης για συντόµευση µε βάση τις πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις
ανά οµάδα χρηστών είναι ένας από τους βασικούς αλγορίθµους που χρησιµοποιεί το σύστηµα
P-Miner. Χρησιµοποιώντας αυτόν τον αλγόριθµο το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να
προτείνει στο διαχειριστή τη δηµιουργία συντόµευσης κάποιου τύπου, η οποία θα
εµφανίζεται µόνο στα µέλη µιας οµάδας χρηστών και θα τους διευκολύνει στην αναζήτηση
των πληροφοριών που θέλουν µέσα στην πύλη.
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Θεωρούµε ότι από τη στιγµή που µία συγκεκριµένη πλοήγηση έχει πραγµατοποιηθεί πολλές
φορές και άρα είναι πολύ δηµοφιλής στα µέλη µιας οµάδας, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα και
τα υπόλοιπα µέλη της ίδιας οµάδας να θελήσουν να αναζητήσουν την ίδια πληροφορία
εκτελώντας ακριβώς την ίδια πλοήγηση. Άλλωστε οι χρήστες που ανήκουν στην ίδια οµάδα
έχουν και παρόµοια συµπεριφορά. Παράλληλα υπάρχει περίπτωση οι χρήστες που έχουν
πραγµατοποιήσει κάποια στιγµή αυτή την πλοήγηση, όταν θελήσουν να ξανααναζητήσουν
την ίδια πληροφορία, να µη θυµούνται που ακριβώς τη βρήκαν και έτσι να αναγκαστούν να
εκτελέσουν πάλι την ίδια πλοήγηση. Γι αυτό το σύστηµα µε αυτόν τον αλγόριθµο προτρέπει
το διαχειριστή να δηµιουργήσει µία κατάλληλη συντόµευση διευκολύνοντας αυτούς τους
χρήστες στην αναζήτηση των πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό εξατοµικεύεται η πύλη
σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών της και βελτιώνεται η χρηστικότητά της.
Ο αλγόριθµος εξετάζει όλες τις πλοηγήσεις που ανήκουν στην επιλεγµένη οµάδα και στο
χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος και τις ταξινοµεί µε βάση τη δηµοφιλία τους. Για την
επιλεγµένη πλοήγηση προτείνει τη δηµιουργία µιας συντόµευσης από την κορυφή της
ιεραρχίας της πύλης προς την τελική κατηγορία της πλοήγησης. Υπάρχει δυνατότητα η
συντόµευση να ξεκινάει από οποιαδήποτε κατηγορία ανήκει στην πλοήγηση εκτός από την
τελευταία, όπως επίσης η συντόµευση να καταλήγει σε οποιαδήποτε κατηγορία εκτός από την
πρώτη. Επίσης σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η αρχική κατηγορία της συντόµευση να έχει
εµφανιστεί πριν την τελική κατηγορία στην πλοήγηση και αυτές οι δύο κατηγορίες δε θα
πρέπει να ταυτίζονται. Τέλος µπορεί να επιλεγεί και ο τύπος της συντόµευσης ανάµεσα από
τις διαθέσιµες σχέσεις του συστήµατος.
Σηµειώνουµε ότι η αρχική πρόταση του συστήµατος αφορά τη δηµιουργία συντόµευσης
τύπου RELATED από την κορυφή της πύλης προς την τελευταία κατηγορία της πιο
δηµοφιλούς πλοήγησης της συγκεκριµένης οµάδας.
Η µορφή του αλγορίθµου είναι η ακόλουθη.
Είσοδος: Επιλογή χρονικού διαστήµατος ενδιαφέροντος, επιλογή µιας συγκεκριµένης
οµάδας και µιας από τις δυνατές πλοηγήσεις της.
Έξοδος: Το διάνυσµα root_tid που περιέχει τις κατηγορίες που θα µπορούσαν να είναι
αρχική κατηγορία της συντόµευσης και το διάνυσµα target_tid που περιέχει τις κατηγορίες
που θα µπορούσαν να είναι τελική κατηγορία της συντόµευσης.
Αλγόριθµος:
Εάν δεν υπάρχουν πλοηγήσεις για την επιλεγµένη οµάδα κατά το χρονικό
διάστηµα ενδιαφέροντος
{
Μήνυµα σφάλµατος
}
∆ιαφορετικά
{
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Υπολογισµός των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων της επιλεγµένης οµάδας
Ταξινόµηση των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων της επιλεγµένης οµάδας
κατά φθίνουσα σειρά
Για την επιλεγµένη πλοήγηση (προεπιλογή η πιο δηµοφιλής)
Προσθήκη των κατηγοριών που ανήκουν στην πλοήγηση εκτός
της τελευταίας στο διάνυσµα root_tid
Προσθήκη των κατηγοριών που ανήκουν στην πλοήγηση εκτός
της πρώτης στο διάνυσµα target_tid
}

Παράδειγµα
Ένα παράδειγµα εφαρµογής του αλγορίθµου αυτού δίνεται παρακάτω. Έστω ότι η πιο
δηµοφιλης

πλοήγηση

στην

επιλεγµένη

οµάδα

είναι

η

Top/Arts/Classical_Studies/Classical_Languages/Academic_Departments/Academic_Depart
ments/, η οποία αποτελείται από τις παρακάτω κατηγορίες :
1. Top/
2. Top/Arts
3. Top/Arts/Classical_Studies
4. Top/Science/Social_Sciences/Linguistics/Languages/Natural/Classical_Languages
5. Top/Arts/Classical_Studies/Academic_Departments
6. Top/Science/Social_Sciences/Archaeology/Academic_Departments
Το διάνυσµα root_tid θα περιέχει τις κατηγορίες 1-5 και το διάνυσµα target_tid θα περιέχει
τις κατηγορίες 2-6.
Επιλέγοντας ένα στοιχείο κάθε διανύσµατος αλλά και κάποιο τύπο σχέσης µπορεί ο
διαχειριστής του συστήµατος να δηµιουργήσει µία συντόµευση πάντα µε βάση τους
περιορισµούς που αναφέραµε παραπάνω.

6.1.2 Αλγόριθµος δηµιουργίας πρότασης για συντόµευση µε βάση τις αλυσίδες
των κατηγοριών όπου σηµειώθηκαν back και forward
Ο αλγόριθµος δηµιουργίας πρότασης για συντόµευση µε βάση τις αλυσίδες των κατηγοριών
όπου σηµειώθηκαν back και forward (BF αλυσίδες) είναι ένας από τους βασικούς
αλγορίθµους που χρησιµοποιεί το σύστηµα P-Miner. Με βάση αυτόν τον αλγόριθµο το
σύστηµα έχει τη δυνατότητα να προτείνει στο διαχειριστή τη δηµιουργία συντόµευσης
κάποιου τύπου, η οποία θα εµφανίζεται σε όλους τους χρήστες της πύλης και θα τους
διευκολύνει στην αναζήτηση των πληροφοριών που θέλουν µέσα στην πύλη.
Θεωρούµε ότι µια κατηγορία είναι BF κατηγορία (back&forward κατηγορία) σε µια
συγκεκριµένη πλοήγηση όταν εµφανίζεται περισσότερες από µία φορές σε αυτή την
πλοήγηση. Αυτό σηµαίνει ότι ο χρήστης, αναζητώντας την πληροφορία που έψαχνε,
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επισκέφτηκε κάποια στιγµή αυτή την κατηγορία και στη συνέχεια επέστρεψε σε αυτή χωρίς
να έχει βρει αυτό που αναζητούσε. Αυτή η κατηγορία δεν περιέχει αυτό που αναζητούσε,
γιατί αν το περιείχε, θα το είχε βρει την πρώτη φορά που την είχε επισκεφτεί και θα είχε
σταµατήσει την πλοήγηση. Η επιστροφή στην ίδια κατηγορία µπορεί να έχει γίνει είτε
πατώντας τα κουµπιά back και forward, είτε ακολουθώντας τις συνδέσεις µεταξύ των
κατηγοριών.
Όσες περισσότερες BF κατηγορίες έχει µια πλοήγηση, τόσο περισσότερο αναποφάσιστος
φαίνεται να είναι ο χρήστης που την πραγµατοποιεί. Ενδεχοµένως αυτό να αποτελεί ένδειξη
για την ύπαρξη κάποιου προβλήµατος στην ιεραρχία της πύλης ή κάποιας παραπλανητικής
πληροφορίας.
Back&forward αλυσίδα (BF αλυσίδα) µιας πλοήγησης ονοµάζουµε την ακολουθία των BF
κατηγοριών που υπάρχουν στην πλοήγηση αυτή. Στην BF αλυσίδα προσθέτουµε επίσης και
την επόµενη κατηγορία που επισκέφτηκε ο χρήστης µετά την τελευταία BF κατηγορία,
εφόσον αυτή υπάρχει. Μια BF αλυσίδα χαρακτηρίζεται επιτυχής αν ο χρήστης που
πραγµατοποίησε αυτή την πλοήγηση µετά από κάποια διαδοχικά back&forward οδηγήθηκε
κάποια στιγµή σε κάποια άλλη κατηγορία (που δεν είναι BF κατηγορία) που ενδεχοµένως
περιέχει την πληροφορία που αναζητούσε. Σηµειώνουµε ότι δε µας ενδιαφέρουν οι
κατηγορίες που υπάρχουν στην πλοήγηση πριν την πρώτη εµφάνιση κάποιας BF κατηγορίας,
όπως επίσης και οι κατηγορίες που υπάρχουν ανάµεσα στις BF κατηγορίες αλλά και οι
κατηγορίες που υπάρχουν (αν υπάρχουν) ύστερα από την επόµενη κατηγορία που
επισκέφτηκε ο χρήστης µετά την τελευταία BF κατηγορία. Αυτές οι κατηγορίες δηλώνουν
µόνο το πόσο αναλυτικός ήταν στην πλοήγησή του ο χρήστης και όχι πόσο αναποφάσιστος,
πράγµα που µας ενδιαφέρει. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό δύο διαφορετικές πλοηγήσεις
να παράγουν την ίδια BF αλυσίδα. Έτσι αν για παράδειγµα έχουµε την πλοήγηση
α/β/γ/τ/δ/β/δ/ε/ζ/δ/θ η BF αλυσίδα είναι η [β,δ,β,δ,δ,η]. Την ίδια αλυσίδα δίνει και η
πλοήγηση α/β/γ/µ/τ/δ/β/δ/ε/ζ/δ/θ/λ.
Οι BF αλυσίδες και οι κατηγορίες τους οριοθετούν µια περιοχή της ιεραρχίας της πύλης, η
οποία δυσκολεύει τους χρήστες στην αναζήτηση της πληροφορίες, το οποίο υποδηλώνει
κάποιο πιθανό πρόβληµα στην δοµή της πύλης. Όσες περισσότερες φορές εµφανίζεται µια BF
αλυσίδα τόσο το πρόβληµα αυτό γίνεται πιο εµφανές. Στο παράδειγµα που αναφέραµε
παραπάνω, αντί ο χρήστης από την κατηγορία β να πάει στην κατηγορία δ και µετά στην η,
περιπλανήθηκε πιθανώς άσκοπα σε πολύ περισσότερες πληροφορίες. Για αυτό και το
σύστηµα µε αυτόν τον αλγόριθµο προτρέπει το διαχειριστή να δηµιουργήσει µία κατάλληλη
συντόµευση από την BF κατηγορία που εµφανίστηκε πρώτα προς την επόµενη κατηγορία
µετά την τελευταία κατηγορία BF, εφόσον αυτή υπάρχει. Αν δεν υπάρχει δίνεται η
δυνατότητα να δηµιουργηθεί συντόµευση µεταξύ οποιωνδήποτε κατηγοριών που ανήκουν
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στην BF αλυσίδα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ως αρχική κατηγορία της
συντόµευση οποιαδήποτε κατηγορία που ανήκει στην αλυσίδα. Τέλος µπορεί να επιλεγεί και
ο τύπος της συντόµευσης ανάµεσα από τις διαθέσιµες σχέσεις του συστήµατος αλλά και το
χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος όπου θα εξεταστούν οι πλοηγήσεις. Η αρχική πρόταση είναι
για δηµιουργία συντόµευσης τύπου RELATED. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι
χρήστες στην αναζήτηση των πληροφοριών, εξατοµικευέται η πύλη σύµφωνα µε τις ανάγκες
των χρηστών της και βελτιώνεται η χρηστικότητά της.
Έτσι ο συγκεκριµένος αλγόριθµος παράγει δύο λίστες κατηγοριών : την λίστα µε τις
προτεινόµενες αρχικές κατηγορίες της συντόµευσης και την λίστα µε τις προτεινόµενες
τελικές κατηγορίες της συντόµευσης. Αν η BF αλυσίδα είναι επιτυχής τότε η λίστα µε τις
προτεινόµενες τελικές κατηγορίες περιέχει µόνο την τελευταία κατηγορία της αλυσίδας, που
όπως είπαµε δεν είναι BF κατηγορία. Η λίστα µε τις προτεινόµενες αρχικές κατηγορίες
περιέχει όλες τις BF κατηγορίες.
Η µορφή του αλγορίθµου είναι η ακόλουθη.
Είσοδος: Επιλογή χρονικού διαστήµατος ενδιαφέροντος, επιλογή µιας από τις δυνατές
αλυσίδες που προκύπτουν.
Έξοδος: Το διάνυσµα root_tid που περιέχει τις κατηγορίες που θα µπορούσαν να είναι
αρχική κατηγορία της συντόµευσης και το διάνυσµα target_tid που περιέχει τις κατηγορίες
που θα µπορούσαν να είναι τελική κατηγορία της συντόµευσης.
Αλγόριθµος:
Εάν δεν υπάρχουν πλοηγήσεις κατά το χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος
{
Μήνυµα σφάλµατος
}
∆ιαφορετικά
{
Για κάθε πλοήγηση
{
Υπολογισµός της BF αλυσίδας
}
Για κάθε BF αλυσίδα
{
Εύρεση αριθµού εµφανίσεων
}
Ταξινόµηση των BF αλυσίδων µε βάση το αριθµό των εµφανίσεών
τους σε φθίνουσα σειρά
Για την επιλεγµένη αλυσίδα (προεπιλογή η πιο συχνά
εµφανιζόµενη) προσθήκη των BF κατηγοριών που ανήκουν στην
αλυσίδα στο διάνυσµα root_tid
Αν η τελευταία κατηγορία δεν είναι BF κατηγορία
Προσθήκη της κατηγορίας αυτής στο διάνυσµα target_tid
∆ιαφορετικά target_tid=root_tid
}
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Παράδειγµα
Ένα παράδειγµα εφαρµογής του αλγορίθµου αυτού δίνεται παρακάτω. Έστω ότι η πιο συχνά
εµφανιζόµενη BF αλυσίδα είναι η ακόλουθη:
[Top/Computers, Top/Computers, Top/Computers/Education, Top/Computers/Education,
Top/Computers/Education/Software]
Το

διάνυσµα

root_tid

θα

περιέχει

τις

κατηγορίες

Top/Computers

και

Top/Computers/Education ενώ το διάνυσµα target_tid θα περιέχει την κατηγορία
Top/Computers/Education/Software αφού η πλοήγηση είναι επιτυχής.
Επιλέγοντας ένα στοιχείο κάθε διανύσµατος αλλά και κάποιο τύπο σχέσης µπορεί ο
διαχειριστής του συστήµατος να δηµιουργήσει µία συντόµευση, αρκεί οι δύο κατηγορίες της
συντόµευσης να µην ταυτίζονται.

6.1.3 Αλγόριθµος δηµιουργίας πρότασης για συντόµευση µε βάση τις αλυσίδες
των συνδέσµων που επιλέχθηκαν από τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις
τους
Ο αλγόριθµος δηµιουργίας πρότασης για συντόµευση µε βάση τις αλυσίδες των συνδέσµων
που επιλέχτηκαν από τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις τους είναι ένας από τους βασικούς
αλγορίθµους που χρησιµοποιεί το σύστηµα P-Miner. Χρησιµοποιώντας αυτόν τον αλγόριθµο
το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να προτείνει στο διαχειριστή τη δηµιουργία συντόµευσης
κάποιου τύπου, το οποίο θα εµφανίζεται σε όλους τους χρήστες της πύλης και θα τους
διευκολύνει στην αναζήτηση των πληροφοριών που θέλουν µέσα στην πύλη.
Κάθε χρήστης του συστήµατος έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του στην
πύλη αναζητώντας µια πληροφορία να επιλέξει την εµφάνιση κάποιων συνδέσµων (links) που
πιστεύει ότι περιέχουν την πληροφορία που ήθελε. Αν τη βρει τότε σταµατάει την πλοήγησή
του, διαφορετικά συνεχίζει µε άλλες κατηγορίες και άλλους συνδέσµους. Αυτή την
ακολουθία των συνδέσµων που επέλεξε ένας χρήστης κατά τη διάρκεια της πλοήγησής τους
ονοµάζουµε αλυσίδα συνδέσµων.
Οι αλυσίδες συνδέσµων έχουν αντίστοιχη σηµασία και ερµηνεία µε τις BF αλυσίδες που
αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο. Οι αλυσίδες συνδέσµων αντιστοιχούν σε
αλυσίδες κατηγοριών αφού κάθε σύνδεσµος ανήκει σε κάποια κατηγορία, και έτσι
οριοθετείται µία περιοχή από κατηγορίες στις οποίες ο χρήστης αναζήτησε την πληροφορία
γιατί πίστεψε ότι εκεί θα την εύρισκε αλλά τελικά απέτυχε. Όσους περισσότερους
συνδέσµους περιέχει µια αλυσίδα συνδέσµων, τόσο περισσότερο αναποφάσιστος φαίνεται να
είναι ο χρήστης που την πραγµατοποιεί και τόσο εντονότερο πρόβληµα φαίνεται να υπάρχει
στην ιεραρχία της πύλης. Μία αλυσίδα θα θεωρείται επιτυχής όταν ο τελευταίος σύνδεσµος
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της αλυσίδας ανήκει στην τελευταία κατηγορία της πλοήγησης, το οποίο πιθανότατα
σηµαίνει ότι ο χρήστης βρήκε αυτό που έψαχνε. Η ίδια αλυσίδα θα µπορούσε άλλες φορές να
είναι επιτυχής και άλλες φορές όχι, ενώ προφανώς διαφορετικές πλοηγήσεις θα µπορούσαν
να παράξουν ίδιες αλυσίδες συνδέσµων.
Το σύστηµα µε αυτόν τον αλγόριθµο προτρέπει το διαχειριστή να δηµιουργήσει µία
κατάλληλη συντόµευση από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο πρώτος σύνδεσµος της
αλυσίδας προς την κατηγορία που ανήκει ο τελευταίος σύνδεσµος. Παράλληλα δίνεται η
δυνατότητα να επιλέξει σαν αρχική κατηγορία της συντόµευσης οποιανδήποτε κατηγορία
στην οποία ανήκει κάποιος σύνδεσµος της αλυσίδας εκτός της κατηγορίας που αντιστοιχεί
στον τελευταίο σύνδεσµο. Σε κάθε περίπτωση ενηµερώνεται για το ποσοστό επιτυχίας των
αλυσίδων συνδέσµων. Η αρχική πρόταση είναι για δηµιουργία συντόµευσης τύπου
RELATED, χωρίς αυτό να είναι δεσµευτικό.
Με τη δηµιουργία αυτής της συντόµευσης διευκολύνονται οι χρήστες στην αναζήτηση των
πληροφοριών, εξατοµικεύεται η πύλη στις ανάγκες των χρηστών της και βελτιώνεται η
χρηστικότητά της.
Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος παράγει µία λίστα µε τις προτεινόµενες αρχικές κατηγορίες της
συντόµευσης και µια τιµή µεταβλητής που αντιστοιχεί στην προτεινόµενη τελική κατηγορία
Η µορφή του αλγορίθµου είναι η ακόλουθη.
Είσοδος: Επιλογή χρονικού διαστήµατος ενδιαφέροντος, επιλογή µιας από τις δυνατές
αλυσίδες που προκύπτουν.
Έξοδος: Το διάνυσµα root_tid που περιέχει τις κατηγορίες που θα µπορούσαν να είναι
αρχική κατηγορία της συντόµευσης και το sting target_tid που περιέχει την κατηγορία που
προτείνεται για τελική κατηγορία της συντόµευσης.
Αλγόριθµος:
Εάν δεν υπάρχουν επιλεγµένοι σύνδεσµοι κατά το χρονικό διάστηµα
ενδιαφέροντος
{
Μήνυµα σφάλµατος
}
∆ιαφορετικά
{
Για κάθε πλοήγηση
{
Υπολογισµός της αλυσίδας συνδέσµων
}
Για κάθε αλυσίδα συνδέσµων
{
Εύρεση αριθµού εµφανίσεων και ποσοστού επιτυχίας
}
Ταξινόµηση αλυσίδων µε βάση το αριθµό των εµφανίσεών τους και
το ποσοστό επιτυχίας σε φθίνουσα σειρά
Για την επιλεγµένη αλυσίδα (προεπιλογή η πιο συχνά εµφανιζόµενη
και µε το µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας) προσθήκη στο διάνυσµα
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root_tid των κατηγοριών στις οποίες ανήκουν οι σύνδεσµοι, εκτός
της τελευταίας
Η κατηγορία που αντιστοιχεί ο τελευταίος επιλεγµένος σύνδεσµος
προσθήκη στη µεταβλητή target_tid
}

Παράδειγµα
Ένα παράδειγµα εφαρµογής του αλγορίθµου αυτού δίνεται παρακάτω. Έστω ότι η πιο συχνά
εµφανιζόµενη αλυσίδα είναι η ακόλουθη:
1. Title : Computer Education, Training, and Tutorial Resources
(url=http://www.intelligentedu.com)
Category : Top/Computers/Education
2. Title : Adobe in Education: Resources for Educators and Students
(url=http://www.adobe.com/education/)
Category : Top/Reference/Education/Instructional_Technology
3. Title : Asynchronous Collaborative Learning Activities
(url=http://acolla.blogspot.com/)
Category : Top/Reference/Education/Instructional_Technology/Weblogs
Το διάνυσµα root_tid θα περιέχει

τις κατηγορίες Top/Computers/Education και

Top/Reference/Education/Instructional_Technology ενώ το διάνυσµα target_tid θα περιέχει
την κατηγορία Top/Reference/Education/Instructional_Technology/Weblogs.
Επιλέγοντας ένα στοιχείο του διανύσµατος root_tid αλλά και κάποιο τύπο σχέσης µπορεί ο
διαχειριστής του συστήµατος να δηµιουργήσει µία συντόµευση, αρκεί οι δύο κατηγορίες της
συντόµευσης να µην ταυτίζονται.
Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι το σύστηµα του P-Miner χρησιµοποιεί και τους παρακάτω
αλγορίθµους που αναπτύχθηκαν στην εργασία [Χρι05] η οποία υλοποιούσε το σύστηµα
NaviMoz, όπου και υπάρχουν οι λεπτοµέρειες υλοποίησης τους.
•

Ο τροποποιηµένος αλγόριθµος για τον υπολογισµό της δοµικής απόστασης µεταξύ δύο
συµβολοακολουθιών.

•

Ο αλγόριθµος Κ Μέσων (K Means) προσαρµοσµένος να υπολογίζει αποστάσεις µεταξύ
δεδοµένων σε µορφή String και όχι µεταξύ διανυσµάτων.

•

Ο αλγόριθµος για συσταδοποίηση µε βάση την τεχνική «µονός σύνδεσµος», που
υλοποιείται µε χρήση δύο αλγορίθµων: i) Υπολογισµός ελαχίστου συνεκτικού δένδρου
ενός γράφου και ii) Εύρεση των συνεκτικών συνιστωσών αυτού.

•

Ο αλγόριθµος για υπολογισµό του CIndex

•

Ο αλγόριθµος για την εύρεση των πιο αναποφάσιστων χρηστών του συστήµατος
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6.2 Πλατφόρµες και προγραµµατιστικά εργαλεία
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα προγραµµατιστικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν
για την ανάπτυξη της εφαρµογής, καθώς και τις πλατφόρµες στις οποίες αυτή εκτελείται.
Επίσης, αναφέρεται µε ποιον τρόπο µπορεί κάποιος να εγκαταστήσει την εφαρµογή στο
σύστηµά του.

6.2.1

Γενικά

Η εφαρµογή που υλοποιήθηκε µπορεί να εκτελεστεί σε περιβάλλον Windows XP. Για το
υποσύστηµα του διαχειριστή η γλώσσα προγραµµατισµού που χρησιµοποιήθηκε είναι η Java
και πιο συγκεκριµένα το j2sdk1.4.2_07, ενώ η πλατφόρµα ανάπτυξής του είναι το περιβάλλον
Eclipse (έκδοση 3.0.2). Το υποσύστηµα του χρήστη γράφτηκε σε γλώσσα php (έκδοση 4.4.1)
και φορτώθηκε σε έναν Apache HTTP Server έκδοσης 1.3. Για την πρόσβαση στη Βάση
∆εδοµένων χρησιµοποιήθηκαν JDBC οδηγοί. Τέλος, για τη Βάση ∆εδοµένων του
συστήµατος χρησιµοποιήθηκε η MySQL 4.1.15.

6.2.2 Εγκατάσταση Συστήµατος
Για την πλήρη εγκατάσταση της εφαρµογής χρειάζεται να γίνουν κάποια βήµατα.
•

Για το υποσύστηµα του χρήστη είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί ο Apache HTTP
Server και η php, κατά προτίµηση οι εκδόσεις που αναφέρθηκαν ή νεότερες. Για να
εγκατασταθεί η php θα πρέπει να γίνουν τα εξής βήµατα.
1. Αποσυµπίεση του Binary αρχείου της php.
2. Μετονοµασία του αρχείου php.ini-recommended που βρίσκεται µέσα στο φάκελο
που προκύπτει από το παραπάνω βήµα σε php.ini.
3. Άνοιγµα του αρχείου php.ini και απόδοση των παρακάτω τιµών στα πεδία doc_root,
extension_dir :
o

doc_root = c:\apache\apache\htdocs

o

extension_dir = c:\php\extensions

4. Αντιγραφή

στο

φάκελο

που

εγκαταστάθηκε

ο

Apache

των

αρχείων

:

C:\php\php4ts.dll, C:\php\sapi\php4apache.dll, C:\php\php.ini
5. Αντιγραφή στο φάκελο c:\windows του αρχείου php.ini
6. Αντιγραφή

των

αρχείων

.dll

από

το

φάκελο

c:\php\dlls

στο

φάκελο

c:\windows\system32
7. Άνοιγµα του αρχείου httpd.conf που βρίσκεται στο φάκελο C:\Apache\conf και
προσθήκη στο τέλος του των παρακάτω γραµµών
111

ScriptAlias /php/ c:/php
AddType application/x-httpd-php .php
Action application/x-httpd-php c:/php/php.exe
LoadModule php4_module C:/php/sapi/php4apache.dll
Για να εγκατασταθεί το υποσύστηµα του χρήστη θα πρέπει να τοποθετηθούν τα
περιεχόµενα του φακέλου P-Miner_User στον φάκελο C:\Apache\htdocs. Για να τρέξει
κάποιος την εφαρµογή του χρήστη αρκεί να πληκτρολογήσει από οποιοδήποτε
υπολογιστή συνδεδεµένο στο Internet σε οποιονδήποτε browser τη διεύθυνση
http://localhost/P-Miner.php όπου localhost η IP διεύθυνση του µηχανήµατος όπου έχει
εγκατασταθεί ο Apache.
•

Για το υποσύστηµα του διαχειριστή είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί η Java, κατά
προτίµηση η έκδοση που αναφέρθηκε ή µεγαλύτερη. Στη συνέχεια πρέπει να τοποθετηθεί
η απαραίτητη βιβλιοθήκη κλάσεων που χρησιµοποιήθηκε (mysql-connector-java-3.1.7bin.jar) στο φάκελο [Java file]\lib\ext ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τη Virtual
Machine της Java. Το αρχείο αυτό είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση µε τη MySQL και
υλοποιεί δηλαδή τον driver για την επικοινωνία µέσω JDBC µε τη MySQL. To σύστηµα
του διαχειριστή βρίσκεται στο φάκελο P-Miner_Manager που αντιστοιχεί στο Projects
του Eclipse. Μέσα σε αυτόν τον φάκελο βρίσκονται τα .java και .class αρχεία του κώδικα
υλοποίησης. Για να τρέξει κάποιος την εφαρµογή πρέπει να ακολουθήσει τα εξής
βήµατα:
1. Άνοιγµα µιας γραµµής εντολών (Command prompt)
2. Μεταφορά στη θέση που έχει τοποθετήσει το φάκελο P-Miner_Manager
3. Εκτέλεση της εντολής java Menu. Από την κλάση αυτή θα οδηγηθεί κατάλληλα στις
επόµενες κλάσεις του υποσυστήµατος αυτού.

•

Για το υποσύστηµα της βάσης δεδοµένων πρέπει να υπάρχει εγκατασταθεί η MySQL.
∆εν είναι υποχρεωτικό να βρίσκεται στο ίδιο µηχάνηµα που βρίσκεται το υποσύστηµα
του διαχειριστή, αρκεί να βρίσκεται σε ένα µηχάνηµα που να µπορεί να προσδιοριστεί µε
µια IP διεύθυνση. Επίσης θα πρέπει να εκτελεστεί στη γραµµή εντολών της MySQL η
εντολή :
SET PASSWORD FOR root@localhost = OLD_PASSWORD('password');

όπου password ο κωδικός του χρήστη root (ο διαχειριστής της Βάσης) για να ρυθµιστεί
το πρωτόκολλο πιστοποίησης της MySQL (authentication protocol) µε το αντίστοιχο της
php.
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6.3 Λεπτοµέρειες υλοποίησης
Στην ενότητα αυτή, αρχικά περιγράφεται ο τρόπος αρχικοποίησης του συστήµατος, µε τη
δηµιουργία της Βάσης ∆εδοµένων και στη συνέχεια περιγράφεται ο κώδικας που
δηµιουργήθηκε για τα συστήµατα του χρήστη και του διαχειριστή.

6.3.1 Αρχικοποίηση του συστήµατος
Για την αρχικοποίηση του συστήµατος αρκεί η αρχικοποίηση του συστήµατος της Βάσης
δεδοµένων. Για να γίνει αυτό αρκεί να εκτελέσουµε τον παρακάτω κώδικα σε sql που
περιέχεται στο αρχείο PMinerDatabase.sql το οποίο δηµιουργεί την βάση δεδοµένων και τους
επιθυµητούς πίνακες.
CREATE DATABASE PMinerDatabase ;
CREATE TABLE Users
(
uid
INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
surname
CHAR(30) NOT NULL,
name
CHAR(30) NOT NULL,
username
CHAR(30) NOT NULL,
password
CHAR(30) NOT NULL,
email
CHAR(30) NOT NULL,
PRIMARY KEY(uid),
INDEX user_pass_index (username, password),
INDEX user_index (username)
);
CREATE TABLE Session
(
sid
INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
uid
INT UNSIGNED NOT NULL,
start
DATETIME NOT NULL,
end
DATETIME,
pattern
TEXT,
FOREIGN KEY (uid) REFERENCES Users(uid) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
PRIMARY KEY(sid),
INDEX sid_index (sid)
);
CREATE TABLE UGroup
(
gid
INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
description
TEXT,
title
TEXT NOT NULL,
keywords
TEXT,
PRIMARY KEY (gid)
);
CREATE TABLE Topic
(
tid
description
title

INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
TEXT,
TEXT,

113

path
TEXT,
PRIMARY KEY(tid),
INDEX path_index (path(100)),
INDEX tid_index (tid)
);
CREATE TABLE Link
(
lid
INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
description
TEXT,
url
TEXT NOT NULL,
title
TEXT,
PRIMARY KEY(lid),
INDEX lid_index (lid)
);
CREATE TABLE Role
(
rid
name
PRIMARY KEY(rid)
);

INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
TEXT,

CREATE TABLE TopicHierarchy
(
tid
INT UNSIGNED NOT NULL,
sub_tid
INT UNSIGNED NOT NULL,
gid
INT UNSIGNED NOT NULL,
FOREIGN KEY (tid) REFERENCES Topic(tid) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (sub_tid) REFERENCES Topic(tid) ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (gid) REFERENCES UGroup(gid) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
PRIMARY KEY(tid, sub_tid, gid),
INDEX hier_tid_index (tid)
);
CREATE TABLE TopicRole
(
rid
INT UNSIGNED NOT NULL,
subject_tid
INT UNSIGNED NOT NULL,
object_tid
INT UNSIGNED NOT NULL,
gid
INT UNSIGNED NOT NULL,
FOREIGN KEY (rid) REFERENCES Role(rid) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (subject_tid) REFERENCES Topic(tid) ON UPDATE
CASCADE ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (object_tid) REFERENCES Topic(tid) ON UPDATE
CASCADE ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (gid) REFERENCES UGroup(gid) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
PRIMARY KEY(rid, subject_tid, object_tid, gid),
INDEX role_index (rid, subject_tid)
);
CREATE TABLE TopicLink
(
tid
lid

INT UNSIGNED NOT NULL,
INT UNSIGNED NOT NULL,
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FOREIGN KEY (tid) REFERENCES Topic(tid) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (lid) REFERENCES Link(lid) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
PRIMARY KEY(tid, lid),
INDEX topiclid_index (tid),
INDEX topictid_index (lid)
);
CREATE TABLE GroupSession
(
gid
INT UNSIGNED NOT NULL,
sid
INT UNSIGNED NOT NULL,
FOREIGN KEY (gid) REFERENCES UGroup(gid) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (sid) REFERENCES Session(sid) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
PRIMARY KEY (gid,sid)
);
CREATE TABLE LinkSession
(
sid
INT UNSIGNED NOT NULL,
tid
INT UNSIGNED NOT NULL,
lid
INT UNSIGNED NOT NULL,
pos
INT UNSIGNED NOT NULL,
FOREIGN KEY (sid) REFERENCES Session(sid) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (tid) REFERENCES Topic(tid) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (lid) REFERENCES Link(lid) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
PRIMARY KEY (lid,sid,pos,tid)
);

Στη συνέχεια εισαγάγουµε στη Βάση ∆εδοµένων δεδοµένα που αφορούν το περιεχόµενο και
την ιεραρχία της πύλης, δηλαδή µε δεδοµένα που αφορούν τις κατηγορίες, τους συνδέσµους
και τις σχέσεις µεταξύ τους, ώστε η πύλη που θα δηµιουργηθεί να µην είναι κενή. Τα
δεδοµένα προέρχονται από το Open Directory Project του dmoz (www.dmoz.org).
Χρησιµοποιούνται τα αρχεία categories.txt, content.rdf, και structure.rdf, τα οποία
ουσιαστικά περιέχουν τα δεδοµένα της ιεραρχίας της πύλης του dmoz. Επειδή τα .rdf αρχεία
αυτά δεν είναι συντακτικά σωστά αρχεία RDF δε διαβάζονται από κάποιον RDF parser αλλά
διαβάζονται σαν XML αρχεία µε τη χρήση του SAX Parser. Η διαδικασία του διαβάσµατος
των αρχείων αυτών περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια.
1. ∆ιάβασµα του αρχείου categories.txt και µετατροπή του σε xml αρχείο
Το αρχείο categories.txt περιέχει το µονοπάτι της κάθε κατηγορίας (π.χ. Arts,
Arts/Movies, Arts/Movies/Titles). Γράφουµε το παρακάτω µεταπρόγραµµα (categories.l)
για το µεταεργαλείο flex ([PAX95]), το οποίο είναι ένας γεννήτορας λεκτικών αναλυτών.
Το πρόγραµµα αυτό παράγει ένα πρόγραµµα σε C, που δεχόµενο σαν είσοδο το αρχείο
categories.txt παράγει ένα αρχείο .xml που περιέχει τόσα element µε το όνοµα category
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όσες και οι κατηγορίες που υπάρχουν στο categories.txt. Επίσης σε κάθε element
εισαγάγει ένα attribute µε το όνοµα name και τιµή το µονοπάτι της αντίστοιχης
κατηγορίας.
%option noyywrap
%{
%}
%%
\n
{printf("\"/>\n<category name= \"Top/");}
<<EOF>>
{return 0;}
.
{printf("%s",yytext);}
%%
main()
{
printf("<?xml version=\'1.0\' encoding=\'UTF-8\' ?>");
printf("\n<RDF xmlns:r=\"http://www.w3.org/TR/RDF/\"");
printf("\n\txmlns:d=\"http://purl.org/dc/elements/1.0/\"");
printf("\n\txmlns=\"http://dmoz.org/rdf\">\n\n");
printf("<category name= \"Top/");
yylex();
printf("</RDF>");
}

2. Εισαγωγή των κατηγοριών στη Βάση ∆εδοµένων
Το αρχείο που προέκυψε διαβάζεται από την κλάση Read_Categories.java, η οποία
υλοποιεί το interface ContentHandler και διαβάζει µε SAX parser το αρχείο που
προέκυψε από το προηγούµενο στάδιο, και γεµίζει τον πίνακα Topic της Βάσης
∆εδοµένων µε όλες της κατηγορίες της πύλης. Η κλάση αυτή χρησιµοποιεί την κλάση
MyDB.java, η οποία πραγµατοποιεί την σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων και εκτελεί τα
κατάλληλα ερωτήµατα και η οποία περιγράφεται µετά το τέλος των σταδίων του
διαβάσµατος.
3. Φιλτράρισµα του αρχείου structure.rdf
Στη συνέχεια, αφού έχουν δηµιουργηθεί οι κατηγορίες της πύλης, θα πρέπει να διαβαστεί
το αρχείο structure.rdf το οποίο περιέχει περισσότερα στοιχεία για κάθε κατηγορία καθώς
και τις σχέσεις µεταξύ τους. Το αρχείο αυτό αρχικά φιλτράρεται για να αφαιρεθούν
κάποιες πληροφορίες που δε µας ενδιαφέρουν, όπως τα elements CHARSET το
NEWSGROUP, το AOLSEARCH. Γι αυτό δηµιουργούµε το παρακάτω µεταπρόγραµµα
(structure.l) για το µεταεργαλείο flex ([PAX95]), το οποίο παράγει ένα πρόγραµµα σε
γλώσσα C, που µε τη σειρά του δεχόµενο σαν είσοδο το αρχείο structure.rdf παράγει ένα
όµοιο µε αυτό, έχοντας αφαιρέσει τα elements που δε θέλουµε.
%x
%x
%x
%x
%x
%x

CHARSET
NEWSGROUP
CATID
AOLSEARCH
ALTLANG
LASTUPDATE
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%x EDITOR
%x ALIAS
%x DISPNAME
%x TITLE
%x DESCRIPTION
%x LETTERBAR
%option noyywrap
%{
int epno=1;
int i=1;
int step=400000;
%}
%%
"\n <d:charset>"
{BEGIN(CHARSET);}
<CHARSET>.
{}
<CHARSET>"\n"
{}
<CHARSET>"</d:charset>"
{BEGIN(INITIAL);}
"\n <newsGroup"
{BEGIN(NEWSGROUP);}
<NEWSGROUP>.
{}
<NEWSGROUP>"\n"
{}
<NEWSGROUP>"/>"
{BEGIN(INITIAL);}
"\n <catid>"
{BEGIN(CATID);}
<CATID>.
{}
<CATID>"\n"
{}
<CATID>"</catid>"
{BEGIN(INITIAL);}
"\n <aolsearch"
{BEGIN(AOLSEARCH);}
<AOLSEARCH>.
{}
<AOLSEARCH>"\n"
{}
<AOLSEARCH>"</aolsearch>"
{BEGIN(INITIAL);}
"\n <altlang"
{BEGIN(ALTLANG);}
<ALTLANG>.
{}
<ALTLANG>"\n"
{}
<ALTLANG>"/>"
{BEGIN(INITIAL);}
"\n <lastUpdate"
{BEGIN(LASTUPDATE);}
<LASTUPDATE>.
{}
<LASTUPDATE>"\n"
{}
<LASTUPDATE>"</lastUpdate>"
{BEGIN(INITIAL);}
"\n <editor"
{BEGIN(EDITOR);}
<EDITOR>.
{}
<EDITOR>"\n"
{}
<EDITOR>"/>"
{BEGIN(INITIAL);}
"\n <letterbar"
{BEGIN(LETTERBAR);}
<LETTERBAR>.
{}
<LETTERBAR>"\n"
{}
<LETTERBAR>"/>"
{BEGIN(INITIAL);}
"\n\n<Alias"
{BEGIN(ALIAS);}
<ALIAS>.
{}
<ALIAS>"\n"
{}
<ALIAS>"</Alias>"
{BEGIN(INITIAL);}
"<dispname>"
{printf("<dispname name = \"",yytext);
BEGIN(DISPNAME);}
<DISPNAME>.
{printf("%s",yytext);}
<DISPNAME>"\n"
{printf("\n");}
<DISPNAME>"</dispname>"
{printf("\"/>");BEGIN(INITIAL);}
"<d:Title>"
{printf("<Title name = \"",yytext);
BEGIN(TITLE);}
<TITLE>.
{printf("%s",yytext);}
<TITLE>"\n"
{printf("\n");}
<TITLE>"</d:Title>"
{printf("\"/>");BEGIN(INITIAL);}
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"<d:Description>"

{printf("<Description text=\"",yytext);
BEGIN(DESCRIPTION);}
<DESCRIPTION>.
{printf("%s",yytext);}
<DESCRIPTION>"\n"
{printf("\\n");}
<DESCRIPTION>"</d:Description>" {printf("\"/>");BEGIN(INITIAL);}
"\n"
{printf("\n");}
<<EOF>>
{return 0;}
.
{printf("%s",yytext);}
%%
main()
{
yylex();
}

4. Κατάτµηση του αρχείου του φιλτραρισµένου αρχείου structure.rdf
Επειδή το αρχείο που προκύπτει από το παραπάνω στάδιο έχει τεράστιο µέγεθος (περίπου
2GB) και δε µπορεί να διαβαστεί ολόκληρο από τον SAX parser θα πρέπει να τεµαχιστεί
σε περισσότερα αρχεία µικρότερου µεγέθους. Γι αυτό δηµιουργούµε το παρακάτω
µεταπρόγραµµα (split.l) για το µεταεργαλείο flex ([PAX95]), το οποίο παράγει ένα
πρόγραµµα σε γλώσσα C, που µε τη σειρά του δεχόµενο σαν είσοδο το φιλτραρισµένο
αρχείο structure.rdf τεµαχίζει το αρχείο σε πολλά αρχεία µικρότερου µεγέθους.
%x TOPIC
%option noyywrap
%{
int i=1;
int epan=0;
int step=65000;
%}
%%
"\n<Topic"

{if ((i++>step*(epan-1))&&((i-1)<=step*(epan)))
{printf("<Topic");BEGIN(TOPIC);}}
<TOPIC>.
{printf("%s",yytext);}
<TOPIC>"\n"
{printf("\n");}
<TOPIC>"</Topic>"
{printf("</Topic>\n");BEGIN(INITIAL);}
"\n"
{}
<<EOF>>
{return 0;}
.
{}
%%
main()
{
printf("<?xml version=\'1.0\' encoding=\'UTF-8\' ?>");
printf("\n<RDF xmlns:r=\"http://www.w3.org/TR/RDF/\"");
printf("\n\txmlns:d=\"http://purl.org/dc/elements/1.0/\"");
printf("\n\txmlns=\"http://dmoz.org/rdf\">\n\n");
yylex();
printf("</RDF>");
}
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5. Εισαγωγή επιπλέον στοιχείων για τις κατηγορίες και τις σχέσεις µεταξύ τους
Τα αρχεία που προκύπτουν από το προηγούµενο στάδιο διαβάζονται από την κλάση
Read_Structure..java, η οποία υλοποιεί το interface ContentHandler, µε SAX parser και
γεµίζει τους πίνακες Topic, TopicHierarchy και TopicRole µε τα στοιχεία των
κατηγοριών και των σχέσεων µεταξύ τους. Και αυτή η κλάση χρησιµοποιεί την κλάση
MyDB.java, η οποία πραγµατοποιεί την σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων και εκτελεί τα
κατάλληλα ερωτήµατα.
6. Φιλτράρισµα του αρχείου content.rdf
Στη συνέχεια θα πρέπει να διαβαστεί το αρχείο content.rdf που περιέχει πληροφορίες
σχετικές µε τους συνδέσµους που έχει κάθε κατηγορία. Θα πρέπει πρώτα όµως πρώτα να
φιλτραριστεί ώστε να αφαιρεθούν οι περιττές πληροφορίες και να τεµαχιστεί σε
µικρότερα αρχεία ώστε να µπορεί να διαβαστεί από τον SAX parser. Γι αυτό
δηµιουργούµε το παρακάτω µεταπρόγραµµα (ExternalPage_filter.l) για το µεταεργαλείο
flex ([PAX95]), το οποίο παράγει ένα πρόγραµµα σε γλώσσα C, που µε τη σειρά του
δεχόµενο σαν είσοδο το αρχείο content.rdf φιλτράρει και τεµαχίζει το αρχείο σε πολλά
αρχεία µικρότερου µεγέθους.
%x
%x
%x
%x
%x
%x
%x
%x

PRINT
TOPIC
DESCRIPTION
TITLE
PRIORITY
MEDIADATE
TYPE
AGES

%option noyywrap
%{
int epno=1;
int i=1;
int step=400;
%}
%%
"<ExternalPage"

{if ((epno++>=step*(i-1))&&(epno<step*i))
{printf("<ExternalPage"); BEGIN(PRINT);}}
<PRINT>"\n</ExternalPage>"
{printf("/>\n");BEGIN(INITIAL);}
<PRINT>.
{printf("%s",yytext);}
<PRINT>"\n"
{printf("");}
<PRINT>"\">"
{printf("\"");}
<PRINT>"\n <priority>"
{BEGIN(PRIORITY);}
<PRIORITY>.
{}
<PRIORITY>"</priority>"
{BEGIN(PRINT);}
<PRINT>"\n <mediadate>"
{BEGIN(MEDIADATE);}
<MEDIADATE>.
{}
<MEDIADATE>"</mediadate>" {BEGIN(PRINT);}
<PRINT>"\n <type>"
{BEGIN(TYPE);}
<TYPE>.
{}
<TYPE>"</type>"
{BEGIN(PRINT);}
<PRINT>"\n <ages>"
{BEGIN(AGES);}
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<AGES>.
{}
<AGES>"</ages>"
{BEGIN(PRINT);}
<PRINT>"\n <d:Title>"
{printf(" Title=\"");BEGIN(TITLE);}
<TITLE>.
{printf("%s",yytext);}
<TITLE>"</d:Title>"
{printf("\"");BEGIN(PRINT);}
<PRINT>"\n <d:Description>"
{printf(" Description=\"");
BEGIN(DESCRIPTION);}
<DESCRIPTION>.
{printf("%s",yytext);}
<DESCRIPTION>"</d:Description>" {printf("\"");BEGIN(PRINT);}
<PRINT>"\n <topic>"
{printf(" Topic=\""); BEGIN(TOPIC);}
<TOPIC>.
{printf("%s",yytext);}
<TOPIC>"</topic>"
{printf("\"");BEGIN(PRINT);}
"\n"
{}
<<EOF>>
{return 0;}
.
{}
%%
main()
{
printf("<?xml version=\'1.0\' encoding=\'UTF-8\' ?>");
printf("\n<RDF xmlns:r=\"http://www.w3.org/TR/RDF/\"");
printf("\n\txmlns:d=\"http://purl.org/dc/elements/1.0/\"");
printf("\n\txmlns=\"http://dmoz.org/rdf\">\n\n");
yylex();
printf("</RDF>");
}

7. Εισαγωγή των συνδέσµων
Τα αρχεία που προκύπτουν από το προηγούµενο στάδιο διαβάζονται από την κλάση
Read_Content.java, η οποία υλοποιεί το interface ContentHandler, µε SAX parser και
γεµίζει τους πίνακες Link και TopicLink µε τα στοιχεία των συνδέσµων κάθε κατηγορίας.
Και αυτή η κλάση χρησιµοποιεί την κλάση MyDB.java, η οποία πραγµατοποιεί την
σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων και εκτελεί τα κατάλληλα ερωτήµατα.
Η κλάση MyDB.java όπως αναφέραµε και παραπάνω πραγµατοποιεί την σύνδεση µε τη βάση
δεδοµένων και εκτελεί τα κατάλληλα ερωτήµατα. Περιέχει τις εξής συναρτήσεις :
•

public void Connect ()

Συνάρτηση που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων
•

private void Update (String update)

Συνάρτηση που εκτελεί τα ερωτήµατα τύπου Update και Delete
•

private ResultSet Query (String query)

Συνάρτηση που εκτελεί τα ερωτήµατα τύπου Select
•

public void InsertTopic (String description, String title, String
path)

Συνάρτηση που εισαγάγει µια έγγραφή στον πίνακα Topic µε τα στοιχεία που δέχεται ως
παράµετρο
•

public void InsertTopicTitle (String topic, String title)

•

public int SelectTopicMaxTid ()

Συνάρτηση που θέτει τον τίτλο της κατηγορίας που έχει path ίδιο µε το topic ίσο µε title
Συνάρτηση που επιστρέφει το µέγιστο tid από τον πίνακα Topic
•

public int SelectTopicTidPath (String topic)
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Συνάρτηση που επιστρέφει το tid της κατηγορίας που έχει path ίδιο µε το topic
•

public void InsertTopicHierarchy (int tid, int sub_tid)

Συνάρτηση που εισαγάγει µια εγγραφή στον πίνακα TopicHierarchy µε τα στοιχεία που
δέχεται ως παράµετρο
•

public void InsertTopicRole (int rid, int subject_tid, int
object_tid)

Συνάρτηση που εισαγάγει µια εγγραφή στον πίνακα TopicRole µε τα στοιχεία που
δέχεται ως παράµετρο
•

public void InsertTopicLink (int tid, int lid)

Συνάρτηση που εισαγάγει µια εγγραφή στον πίνακα TopicLink µε τα στοιχεία που
δέχεται ως παράµετρο
•

public void InsertLink (String description, String url, String
title)

Συνάρτηση που εισαγάγει µια εγγραφή στον πίνακα Link µε τα στοιχεία που δέχεται ως
παράµετρο
•

public int SelectLinkMaxLid ()

Συνάρτηση που επιστρέφει το µέγιστο lid από τον πίνακα Link

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι στο dmoz όλες οι σχέσεις κατηγορίας/υποκατηγορίας δεν
είναι συνεπείς µε τον ορισµό της IS_A. Γι αυτό εµείς µετατρέπουµε όλες οι σχέσεις του dmoz
µετατρέπονται σε σχέσεις RELATED, ενώ έχουµε προσθέσει µερικές IS_A σχέσεις εκ
υστέρων στις κατηγορίες Arts, Science και Sports, όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο
κεφάλαιο.
Τέλος θα πρέπει να αναφέρουµε ότι όλα τα δεδοµένα που προκύπτουν από την παραπάνω
διαδικασία υπάρχουν και στο αρχείο backupPMinerDatabase.sql, και τα οποία µπορούν
να φορτωθούν στη βάση δεδοµένων εκτελώντας την εντολή

mysql

-p

-u

root

<backupPMinerDatabase.sql PMinerDatabase από τη γραµµή εντολών αφού έχουµε

µεταφερθεί στο φάκελο bin που περιέχεται µέσα στο φάκελο όπου έχει εγκατασταθεί η
MySQL. Πριν την εκτέλεση της παραπάνω εντολής θα πρέπει απλά να έχει δηµιουργηθεί η
βάση µε το όνοµα PMinerDatabase.

6.3.2 Περιγραφή κώδικα
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα προγράµµατα σε php που υλοποιούν τις εφαρµογές του
συστήµατος του χρήστη και οι κλάσεις που υλοποιούν τις εφαρµογές του συστήµατος του
διαχειριστή. Παρουσιάζονται τα πεδία και οι µέθοδοί κάθε προγράµµατος ή κάθε κλάσης,
καθώς επίσης και µια σύντοµη περιγραφή των λειτουργιών τους.
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6.3.2.1 Κώδικας συστήµατος χρήστη
6.3.2.1.1

P-Miner.php

Το πρόγραµµα αυτό είναι υπεύθυνο για την είσοδο ενός χρήστη στο σύστηµα, την πλοήγησή
του στην πύλη ή την εγγραφή νέου χρήστη.
Πεδία
•

$log_username

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το username του χρήστη που θέλει να εισαχθεί στο
σύστηµα
•

$log_password

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το password του χρήστη που θέλει να εισαχθεί στο
σύστηµα
•

$username

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το username του χρήστη που θέλει να εγγραφεί στο
σύστηµα
•

$password

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται ο κωδικός του χρήστη που θέλει να εγγραφεί στο
σύστηµα
•

$name

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το όνοµα του χρήστη που θέλει να εγγραφεί στο
σύστηµα
•

$surname

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το επίθετο του χρήστη που θέλει να εγγραφεί στο
σύστηµα
•

$password_ver

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται η επαλήθευση του κωδικού του χρήστη που θέλει
να εγγραφεί στο σύστηµα
•

$email

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη που θέλει να
εγγραφεί στο σύστηµα
•

$cid

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το cid της τρέχουσας κατηγορίας της πλοήγησης
•

$guest

Μεταβλητή η οποία έχει την τιµή 1 αν πραγµατοποιείται πλοήγηση µη εγγεγραµµένου
χρήστη
•

$admin

Μεταβλητή η οποία έχει την τιµή 1 αν πραγµατοποιείται πλοήγηση από το διαχειριστή
του συστήµατος
•

$filename

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το όνοµα του αρχείου
•

$dbServer

Η IP διεύθυνση του µηχανήµατος όπου υπάρχει η Βάση ∆εδοµένων
•

$dbUser

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το username του χρήστη της Βάσης ∆εδοµένων
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•

$dbPass

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται ο κωδικός του χρήστη της Βάσης ∆εδοµένων
•

$database

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το όνοµα της Βάσης ∆εδοµένων
Συναρτήσεις
•

ErrorMessage($status)

Συνάρτηση που εµφανίζει µηνύµατα σφάλµατος (αν $status=0 το username που έχει
εισαγάγει ο χρήστης υπάρχει ήδη, αν $status=1 υπάρχει σφάλµα στην επαλήθευση του
κωδικού, αν $status=2 ο χρήστης δεν έχει εισαγάγει όλα τα υποχρεωτικά πεδία, αν
$status=3 υπάρχει σφάλµα στα στοιχεία που έδωσε ο χρήστης για την είσοδό του στο
σύστηµα)
•

function Start_Session($uid)

Συνάρτηση που ξεκινάει µία καινούργια πλοήγηση
•

function Show_Categories($filename,$uid, $sid, $tid,$rights)

Συνάρτηση εµφανίζει την κατηγορία που έχει επιλέξει ο χρήστης
•

function Connect_DataBase($dbServer,$dbUser,$dbPass,$database)

Συνάρτηση σύνδεσης µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

function Show_Link($tid,$uid,$sid)

Συνάρτηση εµφανίζει τους συνδέσµους της κατηγορίας µε κωδικό $tid

6.3.2.1.2

linkdetector.php

Το πρόγραµµα αυτό εκτελείται όταν επιλέξει ένας εγγεγραµµένος χρήστης κάποιο σύνδεσµο.
Καταγράφει το σύνδεσµο που επιλέχθηκε από το συγκεκριµένο χρήστη και αλλά και το
σηµείο της πλοήγησης που έγινε αυτή η επιλογή.
Πεδία
•

$lid

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το lid του συνδέσµου που επιλέχτηκε
•

$uid

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το uid του χρήστη
•

$sid

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το sid της τρέχουσας πλοήγησης
•

$cid

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το cid της κατηγορίας στην οποία πατήθηκε ο
σύνδεσµος
•

$dbServer

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται η IP διεύθυνση του µηχανήµατος όπου υπάρχει η
Βάση ∆εδοµένων
•

$dbUser

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το username του χρήστη της Βάσης ∆εδοµένων
•

$dbPass

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται ο κωδικός του χρήστη της Βάσης ∆εδοµένων
•

$database

Μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται το όνοµα της Βάσης ∆εδοµένων

123

6.3.2.2 Κώδικας συστήµατος διαχειριστή
6.3.2.2.1

public class ConnectSQL

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την πραγµατοποίηση της σύνδεσης µε τη Βάση ∆εδοµένων
και για την υποβολή των queries. Προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz και επεκτάθηκε
ώστε να εκτελούνται περισσότερα ερωτήµατα.
Πεδία:
•

public Connection connection

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private static ResultSet rs

Η δοµή στην οποία επιστρέφονται τα αποτελέσµατα των queries
•

private String ResultString

Το String το οποίο περιέχει το αποτέλεσµα ενός select query στην περίπτωση που αυτό
αποτελείται από µία µόνο εγγραφή.
•

private Statement st

Η δοµή αυτή δηµιουργεί ένα ερώτηµα προς τη βάση δεδοµένων
•

private String host

Το String αυτό περιέχει την IP διεύθυνση του µηχανήµατος όπου βρίσκεται η βάση
δεδοµένων
•

private String database

Το String αυτό περιέχει το όνοµα της Βάσης ∆εδοµένων
•

private String username

Το String αυτό περιέχει το όνοµα του χρήστη της Βάσης ∆εδοµένων
•

private String password

Το String αυτό περιέχει τον κωδικό του χρήστη της Βάσης ∆εδοµένων
Μέθοδοι:
•

public ConnectSQL()

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Εδώ πραγµατοποιείται η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων.
Χειρίζεται τα κατάλληλα Exceptions προκειµένου η σύνδεση να πραγµατοποιηθεί σωστά.
•

public void QueryUpdate(String q)

Μέθοδος υπεύθυνη για την ενηµέρωση της Βάσης. Το αντίστοιχο query είναι το q.
•

public void QuerySelect(String q)

Μέθοδος υπεύθυνη για την εφαρµογή ενός query q τύπου select στη Βάση, µε την
προϋπόθεση ότι το αποτέλεσµά του αποτελείται από µία µόνο εγγραφή.
•

public Vector Query1(String q1,int selection)

Μέθοδος υπεύθυνη για την εφαρµογή ενός query q1 τύπου select στη Βάση. Ανάλογα µε
τον αριθµό selection (1 έως 5), οι εγγραφές που επιστρέφει το query αποτελούνται από 1
έως 5 στήλες.
•

public String getResultString()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει το αποτέλεσµα της QuerySelect.
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6.3.2.2.2

public class Menu extends JFrame

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση του µενού επιλογών στο διαχειριστή του
συστήµατος και για την αρχικοποίηση της φόρµας επιστροφής των αποτελεσµάτων.
Προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz και επεκτάθηκε ώστε το µενού επιλογών να περιέχει
και τις καινούργιες λειτουργίες.
Πεδία:
•

private static JMenuBar menuBar

Το µενού επιλογών
•

private static JTextArea js1

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

public JScrollPane scrollPane

Η γραµµή κύλισης που εφαρµόζεται στην περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων.
Μέθοδοι:
•

public Menu()

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Τοποθετεί τα αντικείµενα στο µενού και αρχικοποιεί τη
φόρµα επιστροφής των αποτελεσµάτων.
•

public static void main(String[] args)

Ξεκινά την εφαρµογή

6.3.2.2.3

public static SimpleTasks extends JDialog implements ActionListener

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της πρώτης οµάδας εργασιών, και πιο ειδικά
της εύρεσης των πλοηγήσεων του επιλεγµένου χρήστη και της εύρεσης της διάρκειας κάθε
πλοήγησης του χρήστη, που είναι απλές εργασίες ταυτοποίησης χρηστών. Προέρχεται από το
σύστηµα NaviMoz και τροποποιήθηκε ώστε να µπορεί να επικοινωνεί µε το καινούργιο
σχήµα της βάσης δεδοµένων.
Πεδία:
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private DateFormat
HH:mm:ss")

formatter1=new

SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd

Η µορφή "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private
SimpleDateFormat
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy")

formatter2=new

Η µορφή "dd/MM/yyyy" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private DateFormat sdf=new SimpleDateFormat(" HH:mm, dd/MM/yyyy")

Η µορφή " HH:mm, dd/MM/yyyy" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private static Date end=null
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H ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public Menu parent2

Ο πατέρας του τρέχοντος Dialog Box
•

private String name

Το όνοµα του χρήστη που επιλέγεται από τη λίστα
•

private String surname

Το επώνυµο του χρήστη που επιλέγεται από τη λίστα
•

private static String st1

Η ηµέρα από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st2

Ο µήνας από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st3

Το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st4

Η ηµέρα από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st5

Ο µήνας από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st6

Το έτος από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static JScrollPane myScrollPane

Ο κυλιστής που προσαρµόζεται στη φόρµα επιστροφής των αποτελεσµάτων
•

private JList myList

Η λίστα µε τα ονόµατα των χρηστών
•

private JLabel label1

Βοηθητική ετικέτα για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JLabel label2

Βοηθητική ετικέτα για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JLabel label22

Βοηθητική ετικέτα για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JLabel label23

Βοηθητική ετικέτα για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JLabel label24

Βοηθητική ετικέτα για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JLabel label3

Βοηθητική ετικέτα για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JLabel label33

Βοηθητική ετικέτα για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JLabel label34

Βοηθητική ετικέτα για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JLabel label35

Βοηθητική ετικέτα για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JComboBox yearbox1

JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox yearbox2
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JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox monthbox1

JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox monthbox2

JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JButton ok

Το κουµπί ΟΚ
•

private JButton cancel

Το κουµπί Cancel
•

private JTextArea t1

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private int flag1

Ακέραιος που δηλώνει αν πραγµατοποιείται η πρώτη εργασία (flag=1), δηλαδή η εύρεση
των πλοηγήσεων του επιλεγµένου χρήστη ή η δεύτερη (flag=2), δηλαδή η εύρεση της
χρονικής διάρκειας κάθε πλοήγησης του επιλεγµένου χρήστη.
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

public SimpleTasks (Menu parent,
JTextArea textarea, int flag)

πλέγµατος

String

GridBagLayout

title,

boolean

που

modal,

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα), επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea και επιλέγει ποια από τις ετικέτες που αντιστοιχούν
στις δύο εργασίες θα απεικονιστεί ανάλογα µε την τιµή της flag.(Μέσα στον
κατασκευαστή γίνεται flag=flag1).
•

private class Handler implements ActionListener

H µέθοδος αυτή είναι υπεύθυνη για την απόκριση στο πάτηµα των κουµπιών από το
διαχειριστή. Ευθύνεται για τη σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων, την εφαρµογή των
queries, την ανάκτηση των αποτελεσµάτων, την παρουσίασή τους σε µορφή κατανοητή
από το διαχειριστή και τέλος την αποσύνδεση από τη Βάση ∆εδοµένων. Ανάλογα µε την
τιµή της flag επιτελεί την πρώτη ή τη δεύτερη εργασία. Επίσης πραγµατοποιεί τον έλεγχο
αν έχει επιλεχθεί κάποιος χρήστης και, αν όχι, εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα.
•

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

Μέθοδος που χειρίζεται το κλείσιµο του παραθύρου.
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
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•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το
διαχειριστή και µετατρέπει σε Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη
για επεξεργασία µορφή από τις µεθόδους EndSession και StartSession.

6.3.2.2.4

public static class Task4 extends JDialog implements ActionListener

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εύρεση των πλοηγήσεων εκείνων που αποτελούν
υπερσύνολο µιας δοσµένης από το διαχειριστή κι εκείνων που είναι ακριβώς ίδιες µε µια
δοσµένη. Προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz και τροποποιήθηκε ώστε να µπορεί να
επικοινωνεί µε το καινούργιο σχήµα της βάσης δεδοµένων.
Πεδία:
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private
SimpleDateFormat
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy")

formatter2=new

Η µορφή "dd/MM/yyyy" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private static Date end=null

H ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public Menu parent2

Ο πατέρας του τρέχοντος Dialog Box
•

private static String st1

Η ηµέρα από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st2

Ο µήνας από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st3

Το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st4

Η ηµέρα από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st5

Ο µήνας από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st6

Το έτος από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24, label3,
label33, label34, label35, label1neo, label2neo

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JComboBox yearbox1

JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox yearbox2
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JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox monthbox1

JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox monthbox2

JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private

JButton ok

Το κουµπί ΟΚ
•

private JButton cancel

Το κουµπί Cancel
•

private JButton path2

Το κουµπί που ανοίγει τον browser του P-Miner
•

private JTextArea copy_of

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JScrollPane scroll

Η γραµµή κύλισης της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private int flag1

Ακέραιος που δηλώνει αν πραγµατοποιείται η πρώτη εργασία (flag=1), δηλαδή η εύρεση
των πλοηγήσεων εκείνων που αποτελούν υπερσύνολο της δοσµένης ή η δεύτερη (flag=2),
δηλαδή η εύρεση των πλοηγήσεων εκείνων που είναι ακριβώς ίδιες µε τη δοσµένη.
Μέθοδοι
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

πλέγµατος

GridBagLayout

που

public Task4(Menu parent, String title, boolean modal, JTextArea
textarea, int flag)

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα), επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea και επιλέγει ποια από τις ετικέτες που αντιστοιχούν
στις δύο εργασίες θα απεικονιστεί ανάλογα µε την τιµή της flag.(Μέσα στον
κατασκευαστή γίνεται flag=flag1).
•

private class Handler implements ActionListener
actionPerformed( ActionEvent event )

{public

void

H µέθοδος αυτή είναι υπεύθυνη για την απόκριση στο πάτηµα των κουµπιών από το
διαχειριστή. Ευθύνεται για τη σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων, την εφαρµογή των
queries, την ανάκτηση των αποτελεσµάτων, την παρουσίασή τους σε µορφή κατανοητή
από το διαχειριστή και τέλος την αποσύνδεση από τη Βάση ∆εδοµένων. Ανάλογα µε την
τιµή της flag επιτελεί την πρώτη ή τη δεύτερη εργασία. Επίσης πραγµατοποιεί τον έλεγχο
αν το πεδίο εισαγωγής της πλοήγησης-πρότυπο είναι ή όχι κενό και, αν όχι, εµφανίζει
κατάλληλο µήνυµα.
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•

private class Handler2 implements
actionPerformed( ActionEvent ev )

ActionListener

{public

void

Μέθοδος που ανταποκρίνεται στο πάτηµα του κουµπιού για το άνοιγµα του browser του
P-Miner.
•

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

Μέθοδος που χειρίζεται το κλείσιµο του παραθύρου.
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το
διαχειριστή και µετατρέπει σε Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη
για επεξεργασία µορφή από τις µεθόδους EndSession και StartSession

6.3.2.2.5

public static class Task2 extends JDialog implements ActionListener

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση των πλοηγήσεων εκείνων που είναι
τουλάχιστον κατά ένα συγκεκριµένο ποσοστό όµοιες µε µια δοσµένη. Το ποσοστό αυτό
καθώς και η πλοήγηση δίνονται από το διαχειριστή του συστήµατος. Προέρχεται από το
σύστηµα NaviMoz και τροποποιήθηκε ώστε να µπορεί να επικοινωνεί µε το καινούργιο
σχήµα της βάσης δεδοµένων.
Πεδία:
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private DateFormat formatter2=new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy")

Η µορφή "dd/MM/yyyy" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private static Date end=null

H ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public Menu parent2

•

private static String st1

Ο πατέρας του τρέχοντος Dialog Box
Η ηµέρα από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st2

Ο µήνας από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st3

Το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st4

Η ηµέρα από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st5
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Ο µήνας από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st6

Το έτος από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private JScrollPane myScrollPane

Ο κυλιστής που προσαρµόζεται στη φόρµα επιστροφής των αποτελεσµάτων
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24, label3,
label33, label34, label35, label1neo, label2neo,label9

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JComboBox yearbox1

JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox yearbox2

JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox monthbox1

JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox monthbox2

JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JButton ok

Το κουµπί ΟΚ
•

private JButton cancel

Το κουµπί Cancel
•

private JButton path2

Το κουµπί που ανοίγει τον browser του P-Miner
•

private JTextArea path

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JScrollPane scroll

Η γραµµή κύλισης της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JTextField GivenData

Η περιοχή εισόδου της πλοήγησης
•

private JTextField data

Η περιοχή εισόδου του ποσοστού οµοιότητας
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private boolean flag

Μεταβλητή που γίνεται true όταν ο διαχειριστής πραγµατοποιεί λάθος εισαγωγή στο
πεδίο του ποσοστού και ξαναγίνεται false όταν µετά από προειδοποιητικό µήνυµα εισάγει
σωστό. Η µεταβλητή αυτή δηλαδή χρησιµεύει για τον έλεγχο.
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
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πλέγµατος

GridBagLayout

που

•

public Task2(Menu parent, String title, boolean modal, JTextArea
textarea)

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Πραγµατοποιεί επίσης τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Handler implements ActionListener
actionPerformed( ActionEvent event )

{public

void

H µέθοδος αυτή είναι υπεύθυνη για την απόκριση στο πάτηµα των κουµπιών από το
διαχειριστή. Ευθύνεται για την εφαρµογή των queries, την ανάκτηση των
αποτελεσµάτων, την παρουσίασή τους σε µορφή κατανοητή από το διαχειριστή και τέλος
την αποσύνδεση από τη Βάση ∆εδοµένων.
∆ιαθέτει επίσης δύο σηµαντικά πεδία:
1) number: Είναι αριθµός µεταξύ 0 και 1, και είναι ουσιαστικά το αποτέλεσµα της
transform(String arg1). Πρόκειται για το ποσοστό που εισάγει ο χρήστης αφού έχει
µετατραπεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δεκαδικός µεταξύ 0 και 1 και να εκφράζει
οµοιότητα.
2) result: Είναι το αποτέλεσµα της Struct_Dist, η οποία καλείται τόσες φορές όσες και οι
πλοηγήσεις της Βάσης ∆εδοµένων, και δηλώνει το βαθµό οµοιότητας της πλοήγησης που
έδωσε ο διαχειριστής µε κάθε µια από τις πλοηγήσεις των χρηστών.
Η κλάση αυτή πραγµατοποιεί έλεγχο αν η τιµή της number είναι µικρότερη από αυτή της
result και, για τις πλοηγήσεις που συµβαίνει αυτό, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στη
φόρµα των αποτελεσµάτων.
•

private class Handler2 implements
actionPerformed( ActionEvent ev )

ActionListener

{public

void

Μέθοδος που ανταποκρίνεται στο πάτηµα του κουµπιού για το άνοιγµα του browser του
P-Miner.
•

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

Μέθοδος που χειρίζεται το κλείσιµο του παραθύρου.
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το
διαχειριστή και µετατρέπει σε Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη
για επεξεργασία µορφή από τις µεθόδους EndSession και StartSession
•

private static double transform(String arg1)

Μέθοδος που µετατρέπει το όρισµα σε δεκαδικό διπλής ακρίβειας και στη συνέχεια τον
διαιρεί µε 100 και το αποτέλεσµα το αφαιρεί από το 1. Χρησιµοποιείται για να
µετατρέψει το ποσοστό % που έδωσε ο διαχειριστής σε βαθµό οµοιότητας (αριθµός 0-1).

6.3.2.2.6

public class StructDist

Η κλάση αυτή χρησιµεύει για την εύρεση της δοµικής απόστασης µεταξύ δύο
συµβολοακολουθιών, µε την τροποποίηση του βασικού αλγορίθµου που παρουσιάζεται στο
[Χρι05]. Χρησιµοποιείται από την κλάση Task2, για την εύρεση των πλοηγήσεων εκείνων
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που είναι κατά ένα ποσοστό όµοιες µε µία δοσµένη από το διαχειριστή. Προέρχεται από το
σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

private Vector v1

∆ιάνυσµα που περιέχει την πρώτη λέξη που αποτελεί είσοδο στον αλγόριθµο σε µορφή
String, µετά τη διαγραφή των διαχωριστικών «/» µεταξύ των κατηγοριών.
•

private Vector v2

∆ιάνυσµα που περιέχει τη δεύτερη λέξη που αποτελεί είσοδο στον αλγόριθµο σε µορφή
String, µετά τη διαγραφή των διαχωριστικών «/» µεταξύ των κατηγοριών.
•

private String[] word1

Πίνακας που σαν στοιχεία του έχει τις κατηγορίες της πρώτης πλοήγησης (τα στοιχεία
δηλαδή του πρώτου String που αποτελεί είσοδο στον αλγόριθµο)
•

private String[] word2

Πίνακας που σαν στοιχεία του έχει τις κατηγορίες της δεύτερης πλοήγησης (τα στοιχεία
δηλαδή του δεύτερου String που αποτελεί είσοδο στον αλγόριθµο)
•

private int similar

Αποτελεί µια ένδειξη που χρησιµεύει για την εξαγωγή του ποσοστού οµοιότητας των δύο
συµβολοακολουθιών. Σχετίζεται µε την απόσταση περιεχοµένου τους.
•

private double normalization

Η κανονικοποιηµένη δοµική απόσταση µεταξύ των δύο συµβολοακολουθιών.
•

private double total_length

Το συνολικό µήκος των δύο πλοηγήσεων (δηλαδή το άθροισµα των λέξεων που
περιέχουν)
•

private double Number_of_steps

H συντακτική απόσταση µεταξύ των δύο πλοηγήσεων σύµφωνα µε τον αντίστοιχο αρχικό
αλγόριθµο
•

private double total_result

Η συνολική δοµική απόσταση των δύο συµβολοακολουθιών, µε βάση τον τροποποιηµένο
αλγόριθµο
•

private double percentage1

Η τιµή της similar διαιρεµένη µε την τιµή της total_length. Αντιστοιχεί σε όρους
απόστασης.
•

private double percentage2

Ισούται µε 1- percentage1. Αντιστοιχεί σε όρους οµοιότητας.
Μέθοδοι:
•

public StructDist ()

Ο κατασκευαστής της κλάσης
•

public double computation(String st1, String st2)

Η µέθοδος που υπολογίζει τη συνολική δοµική απόσταση µεταξύ των δοσµένων
συµβολοακολουθιών s1 και s2, σύµφωνα µε τον αλγόριθµο που περιγράφηκε στην
ενότητα
•

public static int change(Vector vector1, Vector vector2, int x,
int y)

Υπολογίζει αν το y στοιχείο του vector2 προκύπτει από πράξη µετατροπής του στοιχείου
x του vector1. Επιστρέφει 1 αν ναι, αλλιώς επιστρέφει 0.
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•

public static int min(int x1, int x2, int x3)

Μέθοδος για τον υπολογισµό του µικρότερου από τα x1, x2 και x3.

6.3.2.2.7

public class PopularNavigations extends JDialog implements
ActionListener

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εύρεση των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων, το πλήθος
των οποίων εισάγει ο διαχειριστής σε ειδική φόρµα, και για την εµφάνιση του αποτελέσµατος
στο διαχειριστή του συστήµατος. Η συγκεκριµένη κλάση προέρχεται από το σύστηµα
NaviMoz και τροποποιήθηκε ώστε να µπορεί να επικοινωνεί µε το καινούργιο σχήµα της
βάσης δεδοµένων.
Πεδία:
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private
static
SimpleDateFormat
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy")

formatter2=new

Η µορφή "dd/MM/yyyy" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private static Date end=null

H ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public static Menu parent2

Ο πατέρας του τρέχοντος Dialog Box
•

private static String st1

Η ηµέρα από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st2

Ο µήνας από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st3

Το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st4

Η ηµέρα από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st5

Ο µήνας από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st6

Το έτος από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24,
label3, label33, label34, label35, label1neo, label2neo,mhn
Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου

•

private JComboBox yearbox1

JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox yearbox2
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JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox monthbox1

JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox monthbox2

JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JButton ok

Το κουµπί ΟΚ
•

private JButton cancel

Το κουµπί Cancel
•

private JTextField data

Η περιοχή εισόδου του πλήθους των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων
•

private JTextArea path

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private Vector userpat

Περιέχει οµαδοποιηµένες τις ίδιες πλοηγήσεις και πόσες φορές έχει πραγµατοποιηθεί η
κάθε µια.
•

private int number

Το νούµερο των δηµοφιλέστερων πλοηγήσεων που εισάγει ο διαχειριστής.
•

private String no

Ο αριθµός που δίνει ο χρήστης σε µορφή String, πριν δηλαδή µετατραπεί σε ακέραιο.
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

public PopularNavigations(Menu
modal, JTextArea textarea)

πλέγµατος

parent,

String

GridBagLayout
title,

που

boolean

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Handler implements ActionListener
actionPerformed( ActionEvent event )

{public

void

H µέθοδος αυτή είναι υπεύθυνη για την απόκριση στο πάτηµα των κουµπιών από το
διαχειριστή. Ευθύνεται για την εφαρµογή των queries, την ανάκτηση των
αποτελεσµάτων, την παρουσίασή τους σε µορφή κατανοητή από το διαχειριστή και τέλος
την αποσύνδεση από τη Βάση ∆εδοµένων. Επίσης πραγµατοποιεί τους απαραίτητους
ελέγχους αυτού που εισάγει ο διαχειριστής και εµφανίζει κατάλληλα µηνύµατα.
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•

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

Μέθοδος που χειρίζεται το κλείσιµο του παραθύρου.
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το
διαχειριστή και µετατρέπει σε Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη
για επεξεργασία µορφή από τις µεθόδους EndSession και StartSession

6.3.2.2.8

public class Clustering extends JDialog implements ActionListener

Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση στο διαχειριστή της δυνατότητας επιλογής
ανάµεσα στις δύο διαθέσιµες από το σύστηµα µεθόδους συσταδοποίησης: K-Means και
Single Link. Η συγκεκριµένη κλάση προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση δεδοµένων
•

private JLabel label1

Βοηθητική ετικέτα για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου
•

private JRadioButton KMeans

Το κουµπί επιλογής του αλγορίθµου Κ-Means.
•

private JRadioButton SLink

Το κουµπί επιλογής του αλγορίθµου Single Link.
•

private ButtonGroup radioGroup

Τοποθετεί τα δύο προηγούµενα Radio Buttons στην ίδια οµάδα, έτσι ώστε να είναι
αλληλοαποκλειόµενα.
•

private JButton button1

Πλήκτρο που αν πατηθεί, ανοίγει ο Internet Explorer σε σελίδα µε πληροφορίες για τον
αλγόριθµο Κ-Means.
•

private JButton button2

Πλήκτρο που αν πατηθεί, ανοίγει ο Internet Explorer σε σελίδα µε πληροφορίες για τον
αλγόριθµο Single Link.
•

private JButton cancel

•

public Menu father

Το κουµπί Cancel.
Η κλάση που κάλεσε αυτή τη JDialog (ο πατέρας της)
•

private JTextArea path1

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων.
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)
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Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

public Clustering(Menu
JTextArea textarea)

parent,

πλέγµατος

String

title,

GridBagLayout
boolean

που

modal,

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

Μέθοδος που χειρίζεται το κλείσιµο του παραθύρου.
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Μέθοδος που αποκρίνεται στις ενέργειες του διαχειριστή. Με την επιλογή ενός
αλγορίθµου συσταδοποίησης, καλεί την αντίστοιχη κλάση υλοποίησής του. Οι
µεταβλητές father, cp και path περνούν σαν ορίσµατα στην κλήση της κλάσης αυτής.

6.3.2.2.9

public class SLinkUI extends JDialog implements ActionListener

H κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση στο χρήστη των επιλογών που του παρέχει ο
αλγόριθµος «µονός σύνδεσµος». Καλεί τις κλάσεις υλοποίησης της τεχνικής αυτής. Τα
αποτελέσµατα επιστρέφονται από την κλάση αυτή µέσω της διαπροσωπείας χρήστη. Η
συγκεκριµένη κλάση προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private
SimpleDateFormat
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy")

Η µορφή "dd/MM/yyyy" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private static Date end=null

H ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public Menu parent2

Ο πατέρας του τρέχοντος Dialog Box
•

private static String st1

Η ηµέρα από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st2

Ο µήνας από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st3

Το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st4

Η ηµέρα από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st5

Ο µήνας από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
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formatter2=new

•

private static String st6

Το έτος από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private JScrollPane myScrollPane

Ο κυλιστής που προσαρµόζεται στη φόρµα επιστροφής των αποτελεσµάτων
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24, label3,
label33, label34, label35,mhn, cindex1,cindex2

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private static JComboBox yearbox1

JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private static JComboBox yearbox2

JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox monthbox1

JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox monthbox2

JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JButton ok

Το κουµπί ΟΚ
•

private JButton cancel

Το κουµπί Cancel
•

private JButton button

Το κουµπί που πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε την κλάση CIndex και εφαρµόζει τον
αλγόριθµο για τα τρέχοντα δεδοµένα.
•

private JTextArea path

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JDialog parent2

Ο πατέρας της κλάσης αυτής
•

private JTextField data

Το πεδίο όπου ο διαχειριστής εισάγει το επίπεδο συσταδοποίησης
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private double number

Το επίπεδο συσταδοποίησης που εισάγει ο διαχειριστής
•

private ConnectedComponents concomp

Αντικείµενο της κλάσης ConnectedComponents
•

private String no
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Ο αριθµός που δίνει ο χρήστης σε µορφή String, πριν δηλαδή µετατραπεί σε δεκαδικό
διπλής ακρίβειας.
•

private Vector clustered_patterns

Οι συστάδες των πλοηγήσεων
•

private Vector names

Τα ονόµατα των χρηστών που έχουν πραγµατοποιήσει τις πλοηγήσεις, από µια φορά το
καθένα.
•

private Vector namesPlai

Τα ονόµατα των χρηστών που έχουν πραγµατοποιήσει τις πλοηγήσεις σε ένα προς ένα
αντιστοιχία µε αυτές.
•

private Vector patterns

Το σύνολο των πλοηγήσεων για τη δεδοµένη χρονική περίοδο
•

private Dist_Matrix dist

Στιγµιότυπο της κλάσης Dist_Matrix. Χρησιµεύει για την επιλογή των πλοηγήσεων που
βρίσκονται µέσα στο χρονικό διάστηµα που ενδιαφέρει το διαχειριστή.
•

private CIndex cindex

Στιγµιότυπο της κλάσης CIndex.
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

πλέγµατος

public SLinkUI(JDialog parent, Menu newFrame,
boolean modal, JTextArea textarea, ConnectSQL con)

GridBagLayout
String

που

title,

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Είναι υπεύθυνος για τη διάταξη των συστατικών στο
παράθυρο της διαπροσωπείας χρήστη. Ο πατέρας της κλάσης αυτής είναι αντικείµενο της
κλάσης Clustering που περιγράφηκε παραπάνω. Επίσης χρειάζεται να κρατηθεί
πληροφορία και για τον πατέρα newFrame της κλάσης Clustering, που είναι τύπου
Menu, γιατί εκεί θα επιστραφούν τα αποτελέσµατα. Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
είναι η con, ο τίτλος του παραθύρου είναι title, η µεταβλητή modal είναι true ή false
ανάλογα µε το αν κλειδώνει ή όχι το παράθυρο-πατέρας και, τέλος, η περιοχή εµφάνισης
των αποτελεσµάτων είναι η textarea.
•

private class Handler implements
actionPerformed( ActionEvent event )

ActionListener{public

void

Η µέθοδος αυτή είναι υπεύθυνη για την απόκριση στο πάτηµα των κουµπιών OK και
Cancel από το διαχειριστή. Συνδέεται µε την κλάση ConnectedComponents για την
εφαρµογή του αλγορίθµου «µονός σύνδεσµος» και επιστρέφει τα αποτελέσµατα στο
διαχειριστή. Είναι υπεύθυνη και για την εµφάνιση των ονοµάτων των χρηστών που έχουν
πραγµατοποιήσει τις πλοηγήσεις σε κάθε συστάδα Πραγµατοποιεί όλους τους
απαραίτητους ελέγχους του επιπέδου συσταδοποίησης που εισάγει ο διαχειριστής.
Επίσης κλείνει τη σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων.
•

private class Handler1 implements
actionPerformed( ActionEvent event )

ActionListener{public

void

Η µέθοδος αυτή είναι υπεύθυνη για την απόκριση στο πάτηµα του κουµπιού που δίνει το
αποτέλεσµα της εφαρµογής του αλγορίθµου C-Index. Συνδέεται µε την κλάση αυτή.
Παρουσιάζει στο διαχειριστή το αποτέλεσµα της εκτέλεσής της.
•

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

Μέθοδος που χειρίζεται το κλείσιµο του παραθύρου.
•

public static Date StartSession()
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Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το
διαχειριστή και µετατρέπει σε Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη
για επεξεργασία µορφή από τις µεθόδους EndSession και StartSession

6.3.2.2.10 public class Dist_Matrix
Η κλάση αυτή υπολογίζει τις αποστάσεις ανά δύο όλων των προτύπων στο χρονικό διάστηµα
ενδιαφέροντος και τις καταχωρεί στον πίνακα αποστάσεων. Η συγκεκριµένη κλάση
προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz και τροποποιήθηκε ώστε να µπορεί να επικοινωνεί µε
το καινούργιο σχήµα της βάσης δεδοµένων.
Πεδία:
•

private
static
SimpleDateFormat
SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd")

formatter=new

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

public double[][] A

Ο πίνακας αποστάσεων των πλοηγήσεων
•

public Vector patterns

Οι πλοηγήσεις εντός του χρονικού διαστήµατος ενδιαφέροντος
•

private ConnectSQL con

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

public Date StartSession, EndSession

Οι χρονικές στιγµές έναρξης και λήξης, οι πλοηγήσεις που βρίσκονται εντός των οποίων
εξετάζονται
•

private TransformSession ts

Αντικείµενο της κλάσης TransformSession που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση
των κωδικών των κατηγοριών που υπάρχουν στην πλοήγηση µε τα ονόµατα των
κατηγοριών
Μέθοδοι:
•

public Dist_Matrix(Date from, Date to)

Ο κατασκευαστής της κλάσης αυτής. Οι ηµεροµηνίες εντός των οποίων τις πλοηγήσεις
θα εξετάσει είναι οι from (για την έναρξη της πλοήγησης) και to(για τη λήξη της
πλοήγησης). Υπολογίζει τις αποστάσεις των πλοηγήσεων, αφού πρώτα διαγράψει τις null
πλοηγήσεις, µε βάση τη δοµική απόσταση, καλώντας τη µέθοδο Struct_Dist και τις
καταχωρεί σε πίνακα.

6.3.2.2.11 public class MSTree
Η κλάση αυτή υλοποιεί τον τροποποιηµένο αλγόριθµο της Voorhees [Voo85]. Ουσιαστικά, ο
αλγόριθµος αυτός βρίσκει το ελάχιστο συνεκτικό δένδρο (ΕΣ∆) ενός γράφου. Ο γράφος
αυτός έχει ως κόµβους τις πλοηγήσεις των χρηστών και ως ακµές τις µεταξύ τους δοµικές
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αποστάσεις. Η συγκεκριµένη κλάση προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz και
τροποποιήθηκε ώστε να µπορεί να επικοινωνεί µε το καινούργιο σχήµα της βάσης
δεδοµένων.
Πεδία:
•

private ConnectSQL con

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

public Vector hierarchy

Το ΕΣ∆ που επιστρέφει ο αλγόριθµος.
•

public Vector patterns

Οι πλοηγήσεις που αποτελούν το γράφο, του οποίου το ΕΣ∆ υπολογίζεται.
•

public Date StartSession

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης.
•

public Date EndSession

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης.
•

private int NextDid

Ο επόµενος κόµβος που εισάγεται στο ΕΣ∆.
•

private int CurrentDid

Ο τρέχον κόµβος του ΕΣ∆ που εξετάζεται. Από αυτόν υπολογίζονται οι αποστάσεις από
όλους τους υπόλοιπους που δεν έχουν ακόµα εισαχθεί στο ΕΣ∆.
•

private double MinSim

Η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των κόµβων-πλοηγήσεων. Αρχικοποιείται µε 1.
•

final int Undef=-1

Η ένδειξη του ότι κάποιος κόµβος δεν έχει εισαχθεί στο ΕΣ∆.
•

private double[] sims

Ο πίνακας των αποστάσεων των υπολοίπων κόµβων του ΕΣ∆ από τον τρέχοντα κόµβο.
•

private Dist_Matrix dist

Στιγµιότυπο της κλάσης Dist_Matrix. Χρησιµεύει για την επιλογή των πλοηγήσεων που
βρίσκονται µέσα στο χρονικό διάστηµα που ενδιαφέρει το διαχειριστή.
•

private Info[] Entry

O πίνακας από δοµές τύπου Info, που περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για έναν
κόµβο: Τον αύξοντα αριθµό του, την απόστασή του από το ΕΣ∆ (δηλαδή την ελάχιστη
απόσταση από κάποιον από τους κόµβους του), το αν έχει εισαχθεί ή όχι στο ΕΣ∆ και τον
κόµβο-πατέρα του, δηλαδή τον κόµβο του ΕΣ∆ από τον οποίον απέχει την ελάχιστη
απόσταση.
•

private SubjectSL Triple

Η τριπλέτα η οποία αντιστοιχεί σε µία εισαγωγή στο ΕΣ∆. Υλοποιείται µε µία δοµή
τύπου SubjectSL.
Μέθοδοι:
•

public MSTree(Date from, Date to)

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Ορίζει τις ηµεροµηνίες εντός των οποίων οι πλοηγήσεις
θα εξεταστούν.
•

public Vector Algo1(Vector patterns, double[][] A)
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Πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων. Καθορίζει ποιος θα είναι ο επόµενος
κόµβος-πλοήγηση από τα patterns που θα εισαχθεί στο ΕΣ∆. Ο Α είναι ο πίνακας
αποστάσεων των πλοηγήσεων.
•

public double[] ComputeSims(int i, int size, double[][] AA)

Επιστρέφει τις αποστάσεις του κόµβου i από τους υπόλοιπους κόµβους, πλήθους size του
γράφου, µε βάση τον πίνακα αποστάσεων ΑΑ.
•

public void InsertHierarchy(int ND, int nnND, double MS)

Εισάγει στο ΕΣ∆ τον κόµβο ND, ο οποίος έχει πατέρα τον nnND και η ελάχιστη
απόστασή του από το ΕΣ∆ είναι MS. Η µορφή εισαγωγής είναι µορφή Triple.

6.3.2.2.12 public class SubjectSL
Η κλάση αυτή ορίζει µία δοµή η οποία αποτελεί τη µορφή µε την οποία εισάγονται οι κόµβοι
στο ΕΣ∆. Χρησιµοποιείται από την κλάση MSTree. Προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

int x

O κόµβος που εισάγεται στο ΕΣ∆.
•

int y

Ο πατέρας του κόµβου x. Είναι αυτός ο κόµβος του ΕΣ∆ από τον οποίο ο x απέχει τη
µικρότερη απόσταση.
•

double value

Η απόσταση από το ΕΣ∆ του κόµβου x.
Μέθοδοι:
•

public SubjectSL (int xi, int yi, double v)

Ο κατασκευαστής της κλάσης

6.3.2.2.13 public class ConnectedComponents
Η µέθοδος αυτή βρίσκει τις συνεκτικές συνιστώσες ενός ΕΣ∆. Μαζί µε τις Dist_Matrix και
MSTree, υλοποιεί την τεχνική «µονός σύνδεσµος». Προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz
και τροποποιήθηκε ώστε να µπορεί να επικοινωνεί µε το καινούργιο σχήµα της βάσης
δεδοµένων.
Πεδία:
•

private ConnectSQL con

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private static Vector collection

Περιλαµβάνει τα στοιχεία µιας συστάδας.
•

private
static
SimpleDateFormat
SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

public Vector hierarchy

Το ΕΣ∆ που επιστρέφει ο αλγόριθµος της Voorhees.

142

formatter=new

•

public Vector patterns

Οι πλοηγήσεις που αποτελούν το γράφο, του οποίου το ΕΣ∆ υπολογίζεται.
•

private static Vector Clusters

Οι συστάδες που επιστρέφει ο αλγόριθµος
•

private static Vector Initial_Clusters

Οι αρχικές συστάδες
•

private static Vector Clustered_Nodes

Οι συστάδες που βρίσκει ο αλγόριθµος, οι πλοηγήσεις όµως εδώ αντιπροσωπεύονται από
κόµβους
•

private static Vector Names

Τα ονόµατα των χρηστών που πραγµατοποίησαν τις πλοηγήσεις όλων των συστάδων, µε
δυνατότητα επαναλήψεων.
•

private static Vector Names

Τα ονόµατα των χρηστών που πραγµατοποίησαν τις πλοηγήσεις µιας συστάδας, χωρίς
επαναλήψεις.
•

private static Vector NamesInDetail

Τα ονόµατα των χρηστών που πραγµατοποίησαν τις πλοηγήσεις µιας συστάδας, µε
δυνατότητα επαναλήψεων. Υπάρχει δηλαδή ένα προς ένα αντιστοιχία πλοήγησης-χρήστη.
•

private static Vector UID

Τα uid των χρηστών που πραγµατοποίησαν τις πλοηγήσεις µιας συστάδας, χωρίς
επαναλήψεις.
•

private static Vector UIDDetail

Τα uid των χρηστών που πραγµατοποίησαν τις πλοηγήσεις µιας συστάδας, µε δυνατότητα
επαναλήψεων. Υπάρχει δηλαδή ένα προς ένα αντιστοιχία πλοήγησης-χρήστη.
•

public double k

Το επίπεδο συσταδοποίησης
•

public Date StartSession

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public Date EndSession

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private Dist_Matrix dist

Στιγµιότυπο της κλάσης Dist_Matrix. Χρησιµεύει για την επιλογή των πλοηγήσεων που
βρίσκονται µέσα στο χρονικό διάστηµα που ενδιαφέρει το διαχειριστή.
•

private Komvos Vertex

Ο Vertex είναι µια δοµή τύπου Komvos. Περιέχει για έναν κόµβο τις εξής πληροφορίες:
τον αριθµό που του αντιστοιχεί, τον κόµβο (τον αριθµό του) µε τον οποίο βρίσκεται στην
ίδια συνεκτική συνιστώσα, και µια ένδειξη του αν έχει εισαχθεί σε κάποια συνεκτική
συνιστώσα ή όχι.
•

private TransformSession ts

Αντικείµενο της κλάσης TransformSession που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση
των κωδικών των κατηγοριών που υπάρχουν στην πλοήγηση µε τα ονόµατα των
κατηγοριών
Μέθοδοι:
•

public

Vector getClustered_Nodes()

Επιστρέφει τα Clustered_Nodes
•

public Vector getNames()
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Επιστρέφει τα Names
•

public

Vector getNamesInDetail()

Επιστρέφει τα NamesInDetail
•

public

Vector getUID()

Επιστρέφει τα UID
•

public ConnectedComponents(double kappa, Date from, Date to)

O κατασκευαστής της κλάσης. ∆έχεται ως παραµέτρους το επίπεδο συσταδοποίησης
kappa, την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης from και την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος
λήξης to.
•

public Vector Connected()

Η κύρια µέθοδος της κλάσης. Εξάγει από το ΕΣ∆ τις συνεκτικές συνιστώσες και
επιστρέφει τις συστάδες που αντιστοιχούν στις πλοηγήσεις.

6.3.2.2.14 public class Info
∆οµή που χρησιµοποιείται από την κλάση MSTree για την αποθήκευση κατάλληλης
πληροφορίας, όπως έχει προαναφερθεί. Προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

int i

•

double sim

•

boolean InHierarchy

•

int nn

Μέθοδοι:
•

public Info(int ii, double s, boolean InH, int n)

Ο κατασκευαστής της κλάσης

6.3.2.2.15 public class Komvos
∆οµή που χρησιµοποιείται από την κλάση ConnectedComponents για την αποθήκευση
κατάλληλης πληροφορίας, όπως έχει προαναφερθεί. Προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

int vertex

Ο εκάστοτε κόµβος
•

int findset

Κόµβος µε τον οποίο ο vertex βρίσκεται στην ίδια συστάδα, και ειδικότερα αυτός από τον
οποίον απέχει τη λιγότερη απόσταση (ο πατέρας του-αυτός εξαιτίας του οποίου ο vertex
τοποθετήθηκε στη συγκεκριµένη συστάδα)
•

boolean inset

Ένδειξη του αν ο vertex έχει ήδη καταχωρηθεί σε κάποια συστάδα.
Μέθοδοι:
•

public Komvos(int v, int fs, boolean in)
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Ο κατασκευαστής της κλάσης

6.3.2.2.16 public class CIndex
Η κλάση αυτή εφαρµόζει τον αλγόριθµο CIndex στα δεδοµένα της Βάσης και υπολογίζει το
βέλτιστο επίπεδο συσταδοποίησης αυτών µε βάση την τεχνική «µονός σύνδεσµος».
Προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

private ConnectSQL con

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private int nd

Το πλήθος των αποστάσεων (ανά δύο στοιχεία) ανά συστάδα της κάθε συσταδοποίησης
•

private double Sum

Το άθροισµα των αποστάσεων (ανά δύο στοιχεία) όλων των στοιχείων της κάθε
συστάδας.
•

private double step

Το επίπεδο συσταδοποίησης που εξετάζει ο αλγόριθµος σε κάθε επανάληψη
•

private double mindw

Το άθροισµα των nd µικρότερων αποστάσεων (ανά δύο στοιχεία) σε όλο το σύνολο των
στοιχείων.
•

private double maxdw

Το άθροισµα των nd µεγαλύτερων αποστάσεων (ανά δύο στοιχεία) σε όλο το σύνολο των
στοιχείων.
•

public Date StartSession

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public Date EndSession

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private double[] min

Ο πίνακας µε τα nd µικρότερα στοιχεία
•

private double[] max

Ο πίνακας µε τα nd µεγαλύτερα στοιχεία
•

private double[][] A

Ο πίνακας δοµικών αποστάσεων µεταξύ όλων των πλοηγήσεων
•

private double[] a

Πίνακας που περιέχει όλα τα στοιχεία του Α, χωρίς επαναλήψεις (δηλαδή δεν περιέχεται
και το στοιχείο Α[1][2] και το Α[2][1], τα οποία, λόγω συµµετρίας του πίνακα Α, είναι
ίδια.
•

private Vector Clusters

Οι συστάδες που επιστρέφονται από τον αλγόριθµο ConnectedComponents
•

private Vector indexVec

∆ιάνυσµα που περιέχει δοµές τύπου Index. Σε κάθε δοµή περιέχεται το επίπεδο
συσταδοποίησης και η τιµή δείκτη που αντιστοιχεί στο επίπεδο αυτό.
•

private Vector C

Περιέχει τα στοιχεία της κάθε συστάδας.
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Μέθοδοι
•

public CIndex(Date from, Date to)

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Ο αλγόριθµος εξετάζει τις πλοηγήσεις που βρίσκονται
µεταξύ των ηµεροµηνιών from και to.
•

public double Prog ()

Ο αλγόριθµος C-Index

6.3.2.2.17 public class Index
Η κλάση αυτή υλοποιεί µια δοµή που αποθηκεύει την τιµή δείκτη του διανύσµατος CIndex
που αντιστοιχεί στο επίπεδο συσταδοποίησης. Χρησιµοποιείται από τον αλγόριθµο CIndex
για τον υπολογισµό του βέλτιστου επιπέδου συσταδοποίησης. Προέρχεται από το σύστηµα
NaviMoz.
Πεδία:
•

double k

Το επίπεδο συσταδοποίησης
•

double i

Η τιµή δείκτη που αντιστοιχεί στο επίπεδο συσταδοποίησης
Μέθοδοι:
•

public Index (double ind, double kappa)

Ο κατασκευαστής της κλάσης

6.3.2.2.18 public class BubblesortIndex
Η κλάση αυτή πραγµατοποιεί ταξινόµηση των τιµών δείκτη του διανύσµατος CIndex κατά
αύξουσα διάταξη. Η ταξινόµηση πραγµατοποιείται πάνω σε δοµές τύπου CIndex, οι οποίες
είναι αποθηκευµένες σε ένα διάνυσµα, µε βάση την τιµή του πεδίου δείκτη (πεδίο i).
Επιστρέφει το επίπεδο συσταδοποίησης που αντιστοιχεί σε αυτήν την τιµή δείκτη, το οποίο
είναι και το προτεινόµενο στο διαχειριστή επίπεδο συσταδοποίησης από τον αλγόριθµο
CIndex. Η συγκεκριµένη κλάση προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

private static int n

Το µέγεθος του διανύσµατος προς ταξινόµηση.
Μέθοδοι:
•

public

Index bubblesort (Vector a)

Η µέθοδος αυτή πραγµατοποιεί ταξινόµηση των δοµών τύπου Index που αποτελούν το
διάνυσµα a, µε βάση την τιµή δείκτη (πεδίο i).
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6.3.2.2.19 public class KMeansUI extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την παρουσίαση στο χρήστη της φόρµας επιλογών που του
παρέχονται µε τον αλγόριθµο συσταδοποίησης K Means. Καλεί τις κλάσεις υλοποίησης του
αλγορίθµου αυτού και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα στο διαχειριστή µέσω της
διαπροσωπείας.

Η

συγκεκριµένη

κλάση

προέρχεται

από

το

σύστηµα

NaviMoz

τροποποιήθηκε ώστε να µπορεί να επικοινωνεί µε το καινούργιο σχήµα της βάσης
δεδοµένων.
Πεδία:
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private
SimpleDateFormat
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy")

formatter2=new

Η µορφή "dd/MM/yyyy" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private static Date end=null

H ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public static Menu parent2

Ο πατέρας του τρέχοντος Dialog Box
•

private static String st1

Η ηµέρα από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st2

Ο µήνας από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st3

Το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st4

Η ηµέρα από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st5

Ο µήνας από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st6

Το έτος από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24, label3,
label33, label34, label35,mhn

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JComboBox yearbox1

JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox yearbox2

JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox monthbox1

JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox monthbox2
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JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JButton ok

Το κουµπί ΟΚ
•

private JButton cancel

Το κουµπί Cancel
•

private static JTextArea path

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JScrollPane scroll

Η γραµµή κύλισης της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

public static Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private static JDialog parent2

Ο πατέρας της κλάσης αυτής
•

private JTextField data

Το πεδίο όπου ο διαχειριστής εισάγει το επίπεδο συσταδοποίησης
•

private static ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private double number

Το πλήθος των συστάδων που εισάγει ο χρήστης
•

private KMeans kmeans

Αντικείµενο της κλάσης KMeans
•

private String no

Ο αριθµός που δίνει ο χρήστης σε µορφή String, πριν δηλαδή µετατραπεί σε ακέραιο.
•

private Vector clustered_patterns

Οι συστάδες των πλοηγήσεων
•

private Vector names

Τα ονόµατα των χρηστών που έχουν πραγµατοποιήσει τις πλοηγήσεις, από µια φορά το
καθένα.
•

private Vector namesNext

Τα ονόµατα των χρηστών που έχουν πραγµατοποιήσει τις πλοηγήσεις σε ένα προς ένα
αντιστοιχία µε αυτές.
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

πλέγµατος

public SLinkUI(JDialog parent, Menu newFrame,
boolean modal, JTextArea textarea, ConnectSQL con)

GridBagLayout
String

που

title,

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Είναι υπεύθυνος για τη διάταξη των συστατικών στο
παράθυρο της διαπροσωπείας χρήστη. Ο πατέρας της κλάσης αυτής είναι αντικείµενο της
κλάσης Clustering που περιγράφηκε παραπάνω. Επίσης χρειάζεται να κρατηθεί
πληροφορία και για τον πατέρα newFrame της κλάσης Clustering, που είναι τύπου
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Menu, γιατί εκεί θα επιστραφούν τα αποτελέσµατα. Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
είναι η con, ο τίτλος του παραθύρου είναι title, η µεταβλητή modal είναι true ή false
ανάλογα µε το αν κλειδώνει ή όχι το παράθυρο-πατέρας και, τέλος, η περιοχή εµφάνισης
των αποτελεσµάτων είναι η textarea.
•

private class Handler implements ActionListener{
actionPerformed( ActionEvent event )

public

void

Η µέθοδος αυτή είναι υπεύθυνη για την απόκριση στο πάτηµα των κουµπιών OK και
Cancel από το διαχειριστή. Συνδέεται µε την κλάση KMeans για την εφαρµογή του
αλγορίθµου των Κ-Μέσων και επιστρέφει τα αποτελέσµατα στο διαχειριστή. Είναι
υπεύθυνη και για την εµφάνιση των ονοµάτων των χρηστών που έχουν πραγµατοποιήσει
τις πλοηγήσεις σε κάθε συστάδα. Πραγµατοποιεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους του
πλήθους των συστάδων που εισάγει ο διαχειριστής. Επίσης κλείνει τη σύνδεση µε τη
Βάση ∆εδοµένων.
•

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

Μέθοδος που χειρίζεται το κλείσιµο του παραθύρου.
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το
διαχειριστή και µετατρέπει σε Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη
για επεξεργασία µορφή από τις µεθόδους EndSession και StartSession

6.3.2.2.20 public class KMeans
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή του αλγορίθµου των Κ Μέσων για τη
συσταδοποίηση των πλοηγήσεων, ο οποίος είναι τροποποιηµένος για να υπολογίζει
αποστάσεις µεταξύ Strings και όχι µεταξύ διανυσµάτων. Επιστρέφει τις συστάδες των
πλοηγήσεων. Η συγκεκριµένη κλάση προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

private ConnectSQL con

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private int K

Το πλήθος των εξαγόµενων συστάδων, αριθµός που δίνεται από το χρήστη.
•

public Date StartSession

Η ηµεροµηνία έναρξης
•

public Date EndSession

Η ηµεροµηνία λήξης
•

private Vector v

Οι συστάδες που επιστρέφει ο αλγόριθµος
•

private Vector Names

Τα ονόµατα των χρηστών που έχουν πραγµατοποιήσει τις πλοηγήσεις, από µια φορά το
καθένα.
•

private Vector NamesNext
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Τα ονόµατα των χρηστών που έχουν πραγµατοποιήσει τις πλοηγήσεις, σε ένα προς ένα
αντιστοιχία µε τις πλοηγήσεις (µε δυνατότητα επαναλήψεων δηλαδή).
•

private Vector patterns

Οι πλοηγήσεις που εξετάζει ο αλγόριθµος.
•

private double[][] A

Ο πίνακας δοµικών αποστάσεων όλων των πλοηγήσεων
•

private double[][] D

Ο πίνακας που περιέχει τις αποστάσεις όλων των προς εξέταση πλοηγήσεων από το
κέντρο της κάθε συστάδας
•

private int[] G

Φυλάσσει την προηγούµενη πληροφορία σχετικά µε το σε ποια συστάδα ανήκει η κάθε
πλοήγηση
•

private int[] G1

Φυλάσσει τη νέα πληροφορία σχετικά µε το σε ποια συστάδα ανήκει η κάθε πλοήγηση
•

private int[] Z

Αποθηκεύει τα παλιά κέντρα των συστάδων
•

private int[] Z1

Αποθηκεύει τα νέα κέντρα των συστάδων
•

private int[] N

Αποθηκεύει το πλήθος των πλοηγήσεων που περιέχει η κάθε συστάδα (έχει µέγεθος όσες
και οι συστάδες)
•

private Subject[] Entry

Πίνακας δοµών τύπου Subject. Αποθηκεύει πληροφορία σχετική µε την απόσταση της
κάθε πλοήγησης από την κάθε συστάδα και τη συστάδα αυτή. Στη συνέχεια ταξινοµείται
µε χρήση της Bubblesort (και συγκεκριµένα από το στιγµιότυπο bubble αυτήςπαρουσιάζεται παρακάτω)
•

private Subject[] Means

Πίνακας δοµών τύπου Subject. Αποθηκεύει του µέσους όρους των αποστάσεων όλων των
πλοηγήσεων που ανήκουν σε κάθε συστάδα από την κάθε πλοήγηση αυτής. Στη συνέχεια
ταξινοµείται µε χρήση της Bubblesort (και συγκεκριµένα από το στιγµιότυπο bubble2
αυτής-παρουσιάζεται παρακάτω) για να βρεθεί το νέο κέντρο της κάθε συστάδας.
•

private Bubblesort bubble

Στιγµιότυπο της κλάσης Bubblesort. Χρησιµεύει για να βρεθεί η συστάδα εκείνη από την
οποία η κάθε πλοήγηση απέχει λιγότερο.
•

private Bubblesort bubble2

Στιγµιότυπο της κλάσης Bubblesort. Χρησιµεύει για την εύρεση της πλοήγησης εκείνης
που θα αποτελέσει το κέντρο της κάθε συστάδας.
•

private Dist_Matrix dist

Στιγµιότυπο της κλάσης Dist_Matrix. Χρησιµεύει για την επιλογή των πλοηγήσεων που
βρίσκονται µέσα στο χρονικό διάστηµα που ενδιαφέρει το διαχειριστή.
Μέθοδοι:
•

public Vector getNames()

Μέθοδος για την επιστροφή των Names
•

public Vector getNamesNext()

Μέθοδος για την επιστροφή των NamesNext
•

public KMeans(int kappa, Date from Date to)
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Ο κατασκευαστής της κλάσης. ∆έχεται σαν όρισµα το πλήθος kappa των συστάδων και
τις ηµεροµηνίες έναρξης (from) και λήξης (to)
•

public Vector Algo()

Η κλάση που υλοποιεί τον αλγόριθµο των Κ Μέσων

6.3.2.2.21 public class Subject
∆οµή που χρησιµοποιείται από την κλάση KMeans για την αποθήκευση κατάλληλης
πληροφορίας όπως έχει προαναφερθεί. Προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

double value

Η απόσταση της πλοήγησης από τη συστάδα cluster.
•

int cluster

Η συστάδα
Μέθοδοι:
•

public Subject (double v, int c)

Ο κατασκευαστής αντικειµένων της κλάσης

6.3.2.2.22 public class Bubblesort
Η κλάση αυτή βασίζεται στη µέθοδο Bubblesort για την ταξινόµηση ενός πίνακα από δοµές
τύπου Subject. Η συγκεκριµένη κλάση προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

private int n

Το µέγεθος του πίνακα από δοµές τύπου Subject
Μέθοδοι:
•

public int bubblesort (Subject [] a)

Η µέθοδος αυτή εξετάζει το πεδίο value όλων των δοµών Subject που αποτελούν τον
πίνακα a και µε βάση αυτό ταξινοµεί τις δοµές αυτές κατά αύξοντα τιµή της value.
Επιστρέφει τη συστάδα στην οποία αντιστοιχεί η µικρότερη τιµή value.

6.3.2.2.23 public class UndecidedUI extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση στο χρήστη της φόρµας επιλογής του
πλήθους των αναποφάσιστων χρηστών του συστήµατος. Επιστρέφει τα αποτελέσµατα σε
κατάλληλη φόρµα, µέσω της διαπροσωπείας του διαχειριστή.
Πεδία:
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
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•

private
SimpleDateFormat
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy")

formatter2=new

Η µορφή "dd/MM/yyyy" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private static Date end=null

H ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public Menu parent2

Ο πατέρας του τρέχοντος Dialog Box
•

private static String st1

•

private static String st2

Η ηµέρα από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
Ο µήνας από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st3

Το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st4

Η ηµέρα από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st5

Ο µήνας από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private static String st6

Το έτος από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής
•

private JScrollPane myScrollPane

Ο κυλιστής που προσαρµόζεται στη φόρµα επιστροφής των αποτελεσµάτων
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24, label3,
label33, label34, label35, label1neo, label2neo

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JComboBox yearbox1

JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox yearbox2

JComboBox για την επιλογή του έτους στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox monthbox1

JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox monthbox2

JComboBox για την επιλογή του µήνα στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

private JComboBox daybox1

JComboBox για την επιλογή της ηµέρας στην ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

private JButton ok

Το κουµπί ΟΚ
•

private JButton cancel

Το κουµπί Cancel
•

private JTextArea path

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
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•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private boolean flag

Μεταβλητή που γίνεται true όταν το νούµερο που εισάγει ο διαχειριστής στο πεδίο
εισαγωγής του πλήθους των αναποφάσιστων χρηστών δεν είναι σωστό.
•

private int number

Το νούµερο των αναποφάσιστων χρηστών που εισάγει ο διαχειριστής.
•

private String no

Το νούµερο που εισάγει ο διαχειριστής πριν ακόµα µετατραπεί σε ακέραιο.
•

private Vector result

Οι περισσότερο αναποφάσιστοι χρήστες του συστήµατος και το πλήθος των Back και
Forward που έχουν πραγµατοποιήσει.
•

private User[] us

Πίνακας από δοµές τύπου User.
•

private Task6 task6

Στιγµιότυπο της κλάσης Task6.
•

private Bubblesort6 bubble6

Αντικείµενο της κλάσης Bubblesort6. Πραγµατοποιεί την ταξινόµηση των χρηστών.
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

public UndecidedUI(Menu
JTextArea textarea)

parent,

πλέγµατος

String

GridBagLayout

title,

boolean

που

modal,

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Είναι υπεύθυνος για τη διάταξη των συστατικών στο
παράθυρο της διαπροσωπείας χρήστη. Ο πατέρας της κλάσης αυτής είναι αντικείµενο της
κλάσης Menu που περιγράφηκε παραπάνω. O τίτλος του παραθύρου είναι title, η
µεταβλητή modal είναι true ή false ανάλογα µε το αν κλειδώνει ή όχι το παράθυροπατέρας και, τέλος, η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων είναι η textarea.
•

private class Handler implements
actionPerformed (ActionEvent event)

ActionListener{

public

void

Η µέθοδος αυτή είναι υπεύθυνη για την απόκριση στο πάτηµα των κουµπιών OK και
Cancel από το διαχειριστή. Συνδέεται µε την κλάση Task6 για τον υπολογισµό των πιο
αναποφάσιστων χρηστών του συστήµατος. Είναι επίσης υπεύθυνη και για την εµφάνιση
των αποτελεσµάτων στην κατάλληλη φόρµα. Πραγµατοποιεί όλους τους απαραίτητους
ελέγχους του αριθµού που εισάγει ο διαχειριστής. Τέλος, κλείνει τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

Μέθοδος που χειρίζεται το κλείσιµο του παραθύρου.
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)
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Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το
διαχειριστή και µετατρέπει σε Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη
για επεξεργασία µορφή από τις µεθόδους EndSession και StartSession

6.3.2.2.24 public class Task6
Η κλάση αυτή βρίσκει για κάθε χρήστη πόσα Back και Forward έχει πραγµατοποιήσει µέσα
στο χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος. Η συγκεκριµένη κλάση προέρχεται από το σύστηµα
NaviMoz.
Πεδία:
•

private static ConnectSQL con

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή εµφάνισης της ηµεροµηνίας "yyyy-MM-dd"
•

private static Date StartSession

H ηµεροµηνία έναρξης
•

private static EndSession

Η ηµεροµηνία λήξης.
•

private static Vector patterns

Οι πλοηγήσεις οµαδοποιηµένες
(δηλαδή χωρίς
πραγµατοποιηθεί στη ζητούµενη χρονική περίοδο.
•

επαναλήψεις)

που

έχουν

private static Vector userpat

Οι χρήστες που έχουν πραγµατοποιήσει µια συγκεκριµένη πλοήγηση.
•

private static Vector usernames

Τα ονόµατα όλων των χρηστών του συστήµατος.
•

private static User[] Users

Πίνακας δοµών τύπου User.
•

private static Undecided undec

Αντικείµενο της κλάσης Undecided.
Μέθοδοι:
•

public Task6(ConnectSQL cp, Date from, Date to)

Ο κατασκευαστής της κλάσης.
•

public static User[] basic()

Η µέθοδος αυτή εξετάζει όλες τις πλοηγήσεις εντός του ζητούµενου χρονικού
διαστήµατος και βρίσκει για κάθε µία από αυτές πόσους κόµβους Back και Forward
περιέχει. Στη συνέχεια, για κάθε πλοήγηση βρίσκει ποιος χρήστης την έχει
πραγµατοποιήσει και αυξάνει ανάλογα το πλήθος των Back και Forward που έχει
επιτελέσει. Επιστρέφει έναν πίνακα από δοµές τύπου User, οι οποίες περιέχουν το χρήστη
και το πλήθος από τα Back και Forward που αυτός έχει πραγµατοποιήσει.
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6.3.2.2.25 public class User
Η κλάση αυτή χρησιµοποιείται βοηθητικά από τις κλάσεις Task6 και Undecided. Αποθηκεύει
για κάθε χρήστη του συστήµατος το πλήθος των Back και Forward που έχει
πραγµατοποιήσει. Προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

String fullname

Το ονοµατεπώνυµο του χρήστη
•

int count

Το πλήθος των Back και Forward που έχει πραγµατοποιήσει
Μέθοδοι:
•

public User (String fn, int co)

Ο κατασκευαστής της κλάσης.

6.3.2.2.26 public class Undecided
Η κλάση αυτή ευθύνεται για την εύρεση των κόµβων Back και Forward που υπάρχουν σε µια
πλοήγηση. Η συγκεκριµένη κλάση προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

public ConnectSQL con

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων.
•

private String path

Η πλοήγηση όπως λαµβάνεται από τη Βάση ∆εδοµένων
•

private User[] Patterns

Χρησιµοποιείται η δοµή User για να αποθηκεύσει την κατηγορία που συναντάται µέσα
στην πλοήγηση και τον αύξοντα αριθµό αυτής µέσα στην πλοήγηση.
•

private int[] BF

Ο πίνακας αυτός έχει µέγεθος όσες και οι κατηγορίες που αποτελούν την πλοήγηση και
για κάθε µία από τις κατηγορίες-κόµβους περιέχει τον κόµβο µε τον οποίο αποτελεί Back
και Forward. Σηµειώνεται ότι αν ένας κόµβος αποτελεί Back και Forward µε έναν άλλον,
αυτός θα είναι και ο µοναδικός.
•

public counter

Το πλήθος των Back και Forward που υπάρχουν στην πλοήγηση
•

private static Vector valueVector2

Η λίστα η οποία αποθηκεύει για κάθε κατηγορία σε ποια σηµεία της πλοήγησης
συναντάται.
•

private Vector v

Το κάθε στοιχείο του είναι και µια κατηγορία της πλοήγησης (Η πλοήγηση είναι τώρα σε
µορφή χωρίς τα «/» που διαχωρίζουν τις κατηγορίες).
•

private Vector Possible

Περιέχει τα πιθανά Back και Forward
•

private Vector Sorted

Είναι ο Vector Possible ταξινοµηµένος κατά αύξουσα σειρά απόστασης κόµβων, οι
οποίοι αποτελούν πιθανά Back και Forward.
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•

private Hashtable adjHash

Ο Hashtable που περιέχει για κάθε κατηγορία της πλοήγησης το σηµείο µέσα σε αυτήν
στο οποίο συναντάται.
Μέθοδοι:
•

public Undecided(ConnectSQL cone, String pat)

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Η πλοήγηση που εξετάζεται είναι η pat.
•

public Hashtable Hashes(Vector v)

Επιστρέφει τον Hashtable adjHash
•

public Vector FirstSearch(Hashtable hashtable)

Βρίσκει τα στοιχειώδη Back και Forward ενηµερώνοντας παράλληλα τον πίνακα BF.
Επίσης βρίσκει τους κόµβους που αποτελούν πιθανά Back και Forward και τους
αποθηκεύει µαζί µε τη µεταξύ τους απόσταση στο Vector Possible.
•

public void Algo(int int1,int int2)

Βρίσκει τα υπόλοιπα Back και Forward, είτε απευθείας, σε περίπτωση που πρόκειται για
τους διπλανούς κόµβους των int1 και int2, είτε µε κλήση της µεθόδου Algo2
•

public void Algo2(int n3,int n4,int n1,int n2)

Βρίσκει τα περισσότερο «κρυµµένα» Back και Forward.
•

public static Vector Bubblesort(Vector P)

Ταξινοµεί τα πιθανά Back και Forward κατά αύξοντα αριθµό απόστασης κόµβων.

6.3.2.2.27 public class Bubblesort6
Ταξινοµεί πίνακα από δοµές τύπου User κατά αύξοντα αριθµό του πεδίου count.
Χρησιµοποιείται από την κλάση UndecidedUI για να ταξινοµήσει τους χρήστες µε βάση το
πλήθος των Back και Forward που έχουν πραγµατοποιήσει. Η συγκεκριµένη κλάση
προέρχεται από το σύστηµα NaviMoz.
Πεδία:
•

private static int k

Το πλήθος των περισσότερο αναποφάσιστων χρηστών που εισάγει ο διαχειριστής.
•

private

static int n

Το µέγεθος του πίνακα από δοµές User που πρόκειται να ταξινοµηθεί.
•

private static Vector firstElements

Τα k πρώτα στοιχεία τύπου User που προκύπτουν από την ταξινόµηση
Μέθοδοι:
•

public Bubblesort6(int k1)

Ο κατασκευαστής της κλάσης.
•

public static Vector bubblesort (User[] a)

Ταξινοµεί τον πίνακα από στοιχεία τύπου User κατά αύξοντα αριθµό του πεδίου count.
Επιστέφει τα k πρώτα στοιχεία.
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6.3.2.2.28 public class Bubblesort2
Η κλάση αυτή χρησιµοποιείται για την ταξινόµηση πινάκων σε αύξουσα σειρά. Προέρχεται
από το σύστηµα NaviMoz.
Μέθοδοι:
•

public static double[] bubblesort(double[] a,int x)

Ταξινοµεί τον πίνακα a µε αύξουσα σειρά αριθµό και επιστέφει τα x πρώτα στοιχεία.

6.3.2.2.29 public class UBubblesort
Η κλάση αυτή χρησιµοποιείται για την ταξινόµηση πινάκων σε φθίνουσα σειρά. Προέρχεται
από το σύστηµα NaviMoz.
Μέθοδοι:
•

public static double[] bubblesort(double[] a,int x)

Ταξινοµεί τον πίνακα a µε φθίνουσα σειρά αριθµό και επιστέφει τα x πρώτα στοιχεία.

6.3.2.2.30 public class Browser extends JDialog
Η κλάση αυτή εµφανίζει σε ένα νέο παράθυρο έναν browser για να µπορεί ο διαχειριστής να
βρίσκει µε οπτικό τρόπο µία κατηγορία ή να εισάγει µια πλοήγηση. Προέρχεται από το
σύστηµα NaviMoz και επεκτάθηκε ώστε µπορεί να βρίσκει ο διαχειριστής την κατηγορία που
θέλει.
Πεδία:
•

public ConnectSQL con

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων.
•

public static String teliko

Περιέχει κάθε φορά το επιστρεφόµενο αποτέλεσµα
•

public String currentURL

Περιέχει το url της τρέχουσας σελίδας
•

public static Vector history

∆ιάνυσµα που περιέχει τις σελίδες που έχει επισκεφτεί ο χρήστης
•

public static Vector back

∆ιάνυσµα που περιέχει τις σελίδες που θα εµφανιστούν στο χρήστη αν πατήσει το κουµπί
back
•

public static Vector first_page

Περιέχει την αρχική σελίδα του browser
•

public static String curl

Κρατάει την τρέχουσα σελίδα αφού πατηθεί το πλήκτρο back
•

public static String curl1

Περιέχει την τελευταία σελίδα που είχε επισκεφτεί ο χρήστης
•

public static String curl2
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Περιέχει τη σελίδα που θα εµφανιστεί στο χρήστη όταν πατήσει το κουµπί forward
•

private static JTextField text1

Η περιοχή που επιστρέφεται το αποτέλεσµα
•

private static JTextArea text_area

Η περιοχή που επιστρέφεται το αποτέλεσµα
•

private boolean starus

Αν η µεταβλητή αυτή είναι true τότε η κλάση αυτή καταγράφεται η τελική κατηγορία που
επισκέφτηκε ο χρήστης, ενώ αν είναι false καταγράφεται ολόκληρη ο πλοήγηση
Μέθοδοι:
•

protected static void setPage(JEditorPane jep, String url)

Η συνάρτηση αυτή εµφανίζει τη σελίδα µε το url το url στον browser
•

class backButtonListener implements ActionListener

Η κλάση αυτή καλείται όταν πατηθεί το κουµπί back και εµφανίζει την προηγούµενη
σελίδα που επισκέφτηκε ο χρήστης, εφόσον αυτή υπάρχει
•

class forwardButtonListener implements ActionListener

Η κλάση αυτή καλείται όταν πατηθεί το κουµπί forward και εµφανίζει την επόµενη
σελίδα από αυτή που βρίσκεται ο χρήστης, εφόσον αυτή υπάρχει
•

class LinkFollower implements HyperlinkListener

Η κλάση αυτή καλείται όταν πατηθεί κάποιος σύνδεσµος και εµφανίζει την σελίδα που
επέλεξε ο χρήστης
•

public
Browser(JDialog
parent,String
title,
boolean
modal,
ConnectSQL connect, String initialPage, JTextField text2, String
TelikoHelp, boolean mode)

Κατασκευαστής της κλάσης που επιστρέφει το αποτέλεσµα σε JTextField. Αν η
µεταβλητή mode είναι true τότε η κλάση αυτή καταγράφεται η τελική κατηγορία που
επισκέφτηκε ο χρήστης, ενώ αν είναι false καταγράφεται ολόκληρη ο πλοήγηση
•

public Browser(JDialog parent, String title, boolean modal,
ConnectSQL connect, String initialPage, JTextArea text2, String
TelikoHelp, boolean mode)

Κατασκευαστής της κλάσης που επιστρέφει το αποτέλεσµα σε JTextArea. Αν η
µεταβλητή mode είναι true τότε η κλάση αυτή καταγράφεται η τελική κατηγορία που
επισκέφτηκε ο χρήστης, ενώ αν είναι false καταγράφεται ολόκληρη ο πλοήγηση

6.3.2.2.31 public class TransformSession
Η κλάση αυτή που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση των κωδικών των κατηγοριών που
υπάρχουν στην πλοήγηση µε τα ονόµατα των κατηγοριών.
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
Μέθοδοι:
•

public TransformSession()

Ο κατασκευαστής της κλάσης.
•

public String transform(String session)

Η συνάρτηση που πραγµατοποιεί το µετασχηµατισµό του µονοπατιού της πλοήγησης
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6.3.2.2.32 public class CategoryEditUI extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση στο διαχειριστή της δυνατότητας επιλογής
ανάµεσα στην δηµιουργία νέας κατηγορίας, την τροποποίηση ήδη υπάρχουσας κατηγορίας,
τη δηµιουργία σχέσης µεταξύ κατηγοριών ή τη διαγραφή κάποιας σχέσης.
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private JLabel label1

Βοηθητική ετικέτα για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου
•

private JRadioButton create

Το κουµπί επιλογής της δηµιουργίας κατηγορίας
•

private JRadioButton relate

Το κουµπί επιλογής της δηµιουργίας σχέσης µεταξύ κατηγοριών
•

private JRadioButton update

Το κουµπί επιλογής της τροποποίησης κατηγορίας σχέσης
•

private JRadioButton delete

Το κουµπί επιλογής της διαγραφής σχέσης µεταξύ κατηγοριών
•

private ButtonGroup radioGroup

Τοποθετεί τα τέσσερα προηγούµενα Radio Buttons στην ίδια οµάδα, έτσι ώστε να είναι
αλληλοαποκλειόµενα.
•

private JButton cancel

Το κουµπί Cancel.
•

public Menu father

Η κλάση που κάλεσε αυτή τη JDialog (ο πατέρας της)
•

private static JTextArea path1

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

public CategoryEditUI(Menu
JTextArea textarea)

πλέγµατος

parent,String

title,

GridBagLayout
boolean

που

modal,

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

Μέθοδος που χειρίζεται το κλείσιµο του παραθύρου.
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Μέθοδος που αποκρίνεται στις ενέργειες του διαχειριστή. Με την επιλογή µιας
λειτουργίας καλεί την αντίστοιχη κλάση υλοποίησής του. Οι µεταβλητές father, cp και
path περνούν σαν ορίσµατα στην κλήση της κλάσης αυτής.
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6.3.2.2.33 public class CategoryCreate extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία νέας κατηγορίας. Ο διαχειριστής έχει τη
δυνατότητα να δηµιουργήσει µια κατηγορία είτε χωρίς σχέσεις-ρόλους µε άλλη κατηγορία,
είτε σαν υποκατηγορία κάποιας άλλης κατηγορίας είτε µε κάποια σχέση µε κάποια
κατηγορία.
Πεδία:
•

private JLabel titlelabel

Βοηθητική ετικέτα για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου για τον τίτλο της
κατηγορίας
•

private JLabel descriptionlabel

Βοηθητική ετικέτα για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου για την περιγραφή της
κατηγορίας
•

private JLabel pathlabel

Βοηθητική ετικέτα για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου για το µονοπάτι της
κατηγορίας
•

private JLabel Navilabel

Βοηθητική ετικέτα για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου για το κουµπί navi
•

private JTextArea titletext

Περιοχή κειµένου για τον τίτλο της κατηγορίας
•

private JTextArea descriptiontext

Περιοχή κειµένου για την περιγραφή της κατηγορίας
•

private JTextArea pathtext

Περιοχή κειµένου για το µονοπάτι της κατηγορίας που θα συσχετιστεί µε τη νέα
κατηγορία
•

private JRadioButton subcategory

Πλήκτρο για την επιλογή δηµιουργίας κατηγορίας σαν υποκατηγορία
•

private JRadioButton related

Πλήκτρο για την επιλογή δηµιουργίας κατηγορίας σαν συσχετιζόµενη µε κάποια
κατηγορία
•

private JRadioButton none

Πλήκτρο για την επιλογή δηµιουργίας κατηγορίας χωρίς σχέσεις-ρόλους
•

private static JTextArea result

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JComboBox role

JComboBox για την επιλογή του επιθυµητού ρόλου
•

private Vector role_list

∆υσδιάστατο διάνυσµα που περιέχει τα ονόµατα των υπαρχόντων ρόλων και τους
κωδικούς τους
•

private Vector role_rid

∆ιάνυσµα που περιέχει τους κωδικούς των υπαρχόντων ρόλων
•

private Vector role_name

∆ιάνυσµα που περιέχει τα ονόµατα των υπαρχόντων ρόλων
•

private JButton ok

Το κουµπί ΟΚ
•

private JButton cancel
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Το κουµπί Cancel
•

private JButton navi

Το κουµπί για το άνοιγµα του browser του P-Miner
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JDialog parent2

Ο πατέρας της κλάσης αυτής
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

πλέγµατος

GridBagLayout

που

public CategoryCreate(JDialog parent,Menu newFrame,String title,
boolean modal, JTextArea textarea, ConnectSQL con)

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης
CategoryEditUI, έχει τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που
την κάλεσε (modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει
τα αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Handler implements ActionListener

Μέθοδος που ανταποκρίνεται στο πάτηµα του κουµπιού για το άνοιγµα του browser του
P-Miner.
•

private class Radio_Handler implements ActionListener

Η κλάση αυτή καλείται µε το πάτηµα των JRadioButton και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί,
ανάλογα µε το ποιο JRadioButton είναι ενεργοποιηµένο, τις ετικέτες pathlabel και
Navilabel, το πεδίο κειµένου pathtext και το κουµπί navi.
•

public void actionPerformed(ActionEvent event)

Η συνάρτηση αυτή εκτελείται όταν πατηθεί τα κουµπιά OK ή cancel και εκτελείται η
επιθυµητή λειτουργία.

6.3.2.2.34 public class CategoryModify extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την τροποποίηση κατηγοριών. Ο διαχειριστής έχει τη
δυνατότητα να τροποποιήσει ή να διαγράψει µια ήδη υπάρχουσα κατηγορία. Κατά τη
διαγραφή έχει δύο δυνατότητες, είτε να διαγράψει µια κατηγορία µαζί µε τους ρόλους της
είτε οι ρόλοι αυτοί να µεταφερθούν στις υποκατηγορίες της.
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private JLabel label, label2,
pathlabel, descriptionlabel

label4,

Navilabel,

titlelabel,

Βοηθητικές ετικέτες για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου
•

private JTextArea titletext, descriptiontext, pathtext

Περιοχές κειµένου για τον τίτλο, την περιγραφή και το µονοπάτι της κατηγορίας
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•

private JRadioButton update, delete, delete_all

Πλήκτρα για την επιλογή της τροποποίησης της κατηγορίας, της διαγραφής της
κατηγορίας µε ταυτόχρονη µεταφορά των ρόλων της στις υποκατηγορίες της ή της
διαγραφής µαζί µε τους ρόλους της αντίστοιχα
•

private static JTextArea result

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JComboBox subcategories, related, links

JComboBox που περιέχουν τις υποκατηγορίες, τις κατηγορίες µε τις οποίες η τρέχουσα
κατηγορία έχει κάποια σχέση και τους συνδέσµους της τρέχουσας κατηγορίας αντίστοιχα
•

private Vector

cat_description, cat_title, cat_tid

∆ιανύσµατα που περιέχουν την περιγραφή, τον τίτλο και το tid της τρέχουσας κατηγορίας
αντίστοιχα
•

private Vector

sub_path

∆ιάνυσµα που περιέχει τα µονοπάτια των υποκατηγοριών της τρέχουσας κατηγορίας
•

private Vector

role_path, role_tid, role_name

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα µονοπάτια των κατηγοριών που έχουν σχέση µε την
τρέχουσα κατηγορία, τα rid των σχέσεων και τα ονόµατα των ρόλων αντίστοιχα
•

private Vector

link_lid, link_url

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα lid και τα url των συνδέσµων της τρέχουσας κατηγορίας
αντίστοιχα
•

private JButton ok,cancel

Τα κουµπιά ΟΚ, Cancel
•

private JButton navi

Το κουµπί για το άνοιγµα του browser του P-Miner
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JDialog parent2

Ο πατέρας της κλάσης αυτής
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

πλέγµατος

GridBagLayout

που

public
CategoryModify
(JDialog
parent,Menu
newFrame,String
title,boolean modal,JTextArea textarea,ConnectSQL con)

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης
CategoryEditUI, έχει τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που
την κάλεσε (modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει
τα αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Handler implements ActionListener

Μέθοδος που ανταποκρίνεται στο πάτηµα του κουµπιού για το άνοιγµα του browser του
P-Miner.
•

private class Radio_Handler implements ActionListener

162

Η κλάση αυτή καλείται µε το πάτηµα των JRadioButton και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί,
ανάλογα µε το ποιο JRadioButton είναι ενεργοποιηµένο, τις ετικέτες, τα πεδία κειµένου
και το κουµπί navi.
•

private class Path_Handler implements CaretListener

Η κλάση αυτή καλείται σε κάθε πληκτρολόγηση χαρακτήρα στο πεδίο κειµένου που
εισάγεται το µονοπάτι τις τρέχουσας κατηγορίας και βρίσκει τις υποκατηγορίες της, τις
κατηγορίες µε τις οποίες έχει σχέση και τους συνδέσµους της και µε αυτά γεµίζει τα
αντίστοιχα JComboBox.
•

public void actionPerformed(ActionEvent event)

Η συνάρτηση αυτή εκτελείται όταν πατηθεί τα κουµπιά OK ή cancel και εκτελείται η
επιθυµητή λειτουργία.

6.3.2.2.35 public class CategoryRelate extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία σχέσης µεταξύ κατηγοριών. Ο διαχειριστής
επιλέγει δύο κατηγορίες και την επιθυµητή σχέση και οι κατηγορίες αυτές συσχετίζονται µε
αυτή.
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private JLabel pathlabel, pathlabel2, Navilabel, Navilabel2

Βοηθητικές ετικέτες για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου
•

private JTextArea pathtext, pathtext2

Πεδία κειµένου για την εισαγωγή των µονοπατιών των κατηγοριών που θα συσχετιστούν
•

private JRadioButton subcategory, related

Πλήκτρα για την επιλογή δηµιουργίας σχέσης υποκατηγορίας ή κάποιου άλλου ρόλου
•

private static JTextArea result

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JComboBox role

JComboBox που περιέχει τους διαθέσιµους ρόλους
•

private Vector role_rid, role_name

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα ονόµατα των διαθέσιµων ρόλων και τα rid
•

private JButton ok,cancel

Τα κουµπιά ΟΚ, Cancel
•

private JButton navi, navi2

Τα κουµπιά για το άνοιγµα του browser του P-Miner
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JDialog parent2

Ο πατέρας της κλάσης αυτής
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)
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Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

πλέγµατος

GridBagLayout

που

public
CategoryRelate(JDialog
parent,Menu
newFrame,String
title,boolean modal,JTextArea textarea,ConnectSQL con)

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης
CategoryEditUI, έχει τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που
την κάλεσε (modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει
τα αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Handler implements ActionListener

Μέθοδος που ανταποκρίνεται στο πάτηµα του κουµπιού για το άνοιγµα του browser του
P-Miner.
•

public void actionPerformed(ActionEvent event)

Η συνάρτηση αυτή εκτελείται όταν πατηθεί τα κουµπιά OK ή cancel και εκτελείται η
επιθυµητή λειτουργία.

6.3.2.2.36 public class CategoryRelationDelete extends JDialog implements
ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για τη διαγραφή σχέσεων µεταξύ κατηγοριών. Ο διαχειριστής
επιλέγει µια κατηγορία, του παρουσιάζονται οι κατηγορίες που συσχετίζονται µε αυτή είτε ως
υποκατηγορίες είτε µε κάποιο ρόλο και αφού επιλέξει κάποια από αυτές διαγράφεται η
σχέση.
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private JLabel label2, label3, pathlabel, Navilabel

Βοηθητικές ετικέτες για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου
•

private JTextArea pathtext

Περιοχή κειµένου για το µονοπάτι της κατηγορίας
•

private JRadioButton delete_rel , delete_sub

Πλήκτρα για την επιλογή της διαγραφής σχέσης υποκατηγορίας ή σχέσης ρόλου
αντίστοιχα
•

private static JTextArea result

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JComboBox related, subcategories

JComboBox που περιέχουν τις υποκατηγορίες και τις κατηγορίες µε τις οποίες η
τρέχουσα κατηγορία έχει κάποια σχέση αντίστοιχα
•

private Vector cat_description, cat_title, cat_tid

∆ιανύσµατα που περιέχουν την περιγραφή, τον τίτλο και το tid της τρέχουσας κατηγορίας
αντίστοιχα
•

private Vector role_path, role_tid, role_rid, role_name

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα µονοπάτια των κατηγοριών που έχουν σχέση µε την
τρέχουσα κατηγορία, τα tid τους, τα rid των σχέσεων και τα ονόµατα των ρόλων
αντίστοιχα
•

private Vector sub_path, sub_tid
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∆ιανύσµατα που περιέχουν τα µονοπάτια των υποκατηγοριών της τρέχουσας κατηγορίας
και τα tid τους.
•

private JButton ok,cancel

Τα κουµπιά ΟΚ, Cancel
•

private JButton navi

Το κουµπί για το άνοιγµα του browser του P-Miner
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JDialog parent2

Ο πατέρας της κλάσης αυτής
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

πλέγµατος

GridBagLayout

που

public CategoryRelationDelete (JDialog parent,Menu newFrame,String
title,boolean modal,JTextArea textarea,ConnectSQL con)

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης
CategoryEditUI, έχει τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που
την κάλεσε (modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει
τα αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Handler implements ActionListener

Μέθοδος που ανταποκρίνεται στο πάτηµα του κουµπιού για το άνοιγµα του browser του
P-Miner.
•

private class Path_Handler implements CaretListener

Η κλάση αυτή καλείται σε κάθε πληκτρολόγηση χαρακτήρα στο πεδίο κειµένου που
εισάγεται το µονοπάτι τις τρέχουσας κατηγορίας και βρίσκει τις υποκατηγορίες της και
τις κατηγορίες µε τις οποίες έχει σχέση και µε αυτά γεµίζει τα αντίστοιχα JComboBox.
•

public void actionPerformed(ActionEvent event)

Η συνάρτηση αυτή εκτελείται όταν πατηθεί τα κουµπιά OK ή cancel και εκτελείται η
επιθυµητή λειτουργία.

6.3.2.2.37 public class LinkEditUI extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση στο διαχειριστή της δυνατότητας επιλογής
ανάµεσα στην δηµιουργία ενός νέου συνδέσµου ή την τροποποίηση ήδη υπάρχοντος
συνδέσµου.
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private JLabel label1

Βοηθητική ετικέτα για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου
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•

private JRadioButton create

Το κουµπί επιλογής της δηµιουργίας νέου συνδέσµου
•

private JRadioButton update

Το κουµπί επιλογής της τροποποίησης συνδέσµου
•

private ButtonGroup radioGroup

Τοποθετεί τα τέσσερα προηγούµενα Radio Buttons στην ίδια οµάδα, έτσι ώστε να είναι
αλληλοαποκλειόµενα.
•

private JButton cancel

To κουµπί Cancel.
•

public Menu father

Η κλάση που κάλεσε αυτή τη JDialog (ο πατέρας της)
•

private static JTextArea path1

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

πλέγµατος

GridBagLayout

που

public LinkEditUI(Menu parent,String title,boolean modal,JTextArea
textarea)

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

Μέθοδος που χειρίζεται το κλείσιµο του παραθύρου.
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Μέθοδος που αποκρίνεται στις ενέργειες του διαχειριστή. Με την επιλογή µιας
λειτουργίας καλεί την αντίστοιχη κλάση υλοποίησής του. Οι µεταβλητές father, cp και
path περνούν σαν ορίσµατα στην κλήση της κλάσης αυτής.

6.3.2.2.38 public class LinkCreate extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία νέου συνδέσµου.
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private JLabel titlelabel, descriptionlabel, linklabel, pathlabel,
Navilabel

Βοηθητικές ετικέτες για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου
•

private JTextArea titletext, descriptiontext, linktext, pathtext

Περιοχή κειµένου για τον τίτλο του συνδέσµου, την περιγραφή του, το url και το
µονοπάτι της κατηγορίας
•

private String title, description, link, path
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String που περιέχουν τον τίτλο του συνδέσµου, την περιγραφή του, το url και το µονοπάτι
της κατηγορίας
•

private JButton ok,cancel

Τα κουµπιά ΟΚ, Cancel
•

private JButton navi

Το κουµπί για το άνοιγµα του browser του P-Miner
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JDialog parent2

Ο πατέρας της κλάσης αυτής
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private static JTextArea result

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

πλέγµατος

GridBagLayout

που

public
LinkCreate(JDialog
parent,Menu
newFrame,String
title,boolean modal,JTextArea textarea,ConnectSQL con)

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης LinkEditUI,
έχει τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Handler implements ActionListener

Μέθοδος που ανταποκρίνεται στο πάτηµα του κουµπιού για το άνοιγµα του browser του
P-Miner.
•

public void actionPerformed(ActionEvent event)

Η συνάρτηση αυτή εκτελείται όταν πατηθεί τα κουµπιά OK ή cancel και εκτελείται η
επιθυµητή λειτουργία.

6.3.2.2.39 public class LinkModify extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την τροποποίηση ή διαγραφή ενός υπάρχοντος συνδέσµου.
Πεδία:
•

private JLabel label,
pathlabel, Navilabel

titlelabel,

descriptionlabel,

linklabel,

Βοηθητικές ετικέτες για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου
•

private JTextArea titletext, descriptiontext, linktext, pathtext

Περιοχή κειµένου για τον τίτλο του συνδέσµου, την περιγραφή του, το url και το
µονοπάτι της κατηγορίας
•

private JRadioButton update, delete

Πλήκτρα για την επιλογή της τροποποίησης ή της διαγραφής του συνδέσµου που έχει
επιλεχθεί
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•

private JComboBox links

JComboBox που περιέχει τους συνδέσµους της κατηγορίας που επιλέχθηκε
•

private Vector link_lid, link_description, link_url, link_title

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα lid, τις περιγραφές, τα url και τους τίτλους των συνδέσµων
της κατηγορίας
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private JButton ok,cancel

Τα κουµπιά ΟΚ, Cancel
•

private JButton navi

Το κουµπί για το άνοιγµα του browser του P-Miner
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JDialog parent2

Ο πατέρας της κλάσης αυτής
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private static JTextArea result

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

πλέγµατος

GridBagLayout

public
LinkModify(JDialog
parent,Menu
newFrame,String
boolean modal,JTextArea textarea,ConnectSQL con)

που

title,

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης LinkEditUI,
έχει τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Link_Handler implements ActionListener
Κλάση που καλείται όταν επιλεχθεί κάποιος σύνδεσµος από το JComboBox και
ενηµερώνει τις περιοχές κειµένου µε τα στοιχεία του

•

private class Radio_Handler implements ActionListener
Η κλάση αυτή καλείται µε το πάτηµα των JRadioButton και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί,
ανάλογα µε το ποιο JRadioButton είναι ενεργοποιηµένο, τις ετικέτες, τα πεδία κειµένου.

•

private class Path_Handler implements CaretListener
Η κλάση αυτή καλείται σε κάθε πληκτρολόγηση χαρακτήρα στο πεδίο κειµένου που
εισάγεται το µονοπάτι τις τρέχουσας κατηγορίας και βρίσκει τους συνδέσµους της, µε
τους οποίους γεµίζει το JComboBox.

•

private class Handler implements ActionListener

Μέθοδος που ανταποκρίνεται στο πάτηµα του κουµπιού για το άνοιγµα του browser του
P-Miner.
•

public void actionPerformed(ActionEvent event)
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Η συνάρτηση αυτή εκτελείται όταν πατηθεί τα κουµπιά OK ή cancel και εκτελείται η
επιθυµητή λειτουργία.

6.3.2.2.40 public class RoleEdit extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία, τροποποίηση ή διαγραφή ενός υπάρχοντος
ρόλου.
Πεδία:
•

private JLabel label, namelabel

Βοηθητικές ετικέτες για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου
•

private JTextArea nametext

Περιοχή κειµένου για το όνοµα του ρόλου
•

private JRadioButton create, update, delete

Πλήκτρα για την επιλογή της δηµιουργίας, της τροποποίησης ή της διαγραφής του ρόλου
που έχει επιλεχθεί
•

private JComboBox roles

JComboBox που περιέχει τους διαθέσιµους ρόλους
•

private Vector role_rid, role_name

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα rid και τα ονόµατα των διαθέσιµων ρόλων
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private JButton ok, cancel

Τα κουµπιά ΟΚ, Cancel
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JDialog parent2

Ο πατέρας της κλάσης αυτής
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private static JTextArea result

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

πλέγµατος

GridBagLayout

που

public RoleEdit(Menu parent,String title,boolean modal, JTextArea
textarea)

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Role_Handler implements ActionListener
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Η κλάση αυτή καλείται όταν επιλεχτεί κάποιος ρόλος και γράφει στην περιοχή κειµένου
το όνοµα του ρόλου
•

private class Radio_Handler implements ActionListener

Η κλάση αυτή καλείται µε το πάτηµα των JRadioButton και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί,
ανάλογα µε το πιο JRadioButton είναι ενεργοποιηµένο, τις ετικέτες και την περιοχή
κειµένου του ονόµατος του ρόλου.
•

public void actionPerformed(ActionEvent event)

Η συνάρτηση αυτή εκτελείται όταν πατηθεί τα κουµπιά OK ή cancel και εκτελείται η
επιθυµητή λειτουργία.

6.3.2.2.41 public class UGroupShow
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση στο διαχειριστή των οµάδων χρηστών που
υπάρχουν.
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private static JTextArea result

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private TransformSession ts

Αντικείµενο της κλάσης TransformSession που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση
των κωδικών των κατηγοριών που υπάρχουν στην πλοήγηση µε τα ονόµατα των
κατηγοριών
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
Μέθοδοι:
•

public UGroupShow (Menu
JTextArea textarea)

parent,

String

title,

boolean

modal,

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.

6.3.2.2.42 public class UGroupCreate extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία οµάδων χρηστών είτε χρησιµοποιώντας τη
µέθοδο συσταδοποίησης K-Μέσοι είτε τη µέθοδο συσταδοποίησης Single Link.
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private static JTextArea result

170

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private TransformSession ts

Αντικείµενο της κλάσης TransformSession που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση
των κωδικών των κατηγοριών που υπάρχουν στην πλοήγηση µε τα ονόµατα των
κατηγοριών
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private
JLabel
intro,
no_grlabel,
ex_groups_label, new_groups_label

cll_label,

cindex_label,

Βοηθητικές ετικέτες για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου
•

private JTextField no_grtext, cl_leveltext

Πεδία κειµένου για τον αριθµό των οµάδων και το επίπεδο συσταδοποίησης
•

private JTextArea ex_groups_text, new_groups_text

Περιοχή κειµένου για τις υπάρχουσες οµάδες χρηστών και τις προτεινόµενες οµάδες
χρηστών.
•

private JRadioButton k_means, s_link

Πλήκτρα για την επιλογή του αλγορίθµου συσταδοποίησης
•

private JButton ok, cancel

Τα κουµπιά ΟΚ, Cancel
•

private JButton c_index

Το κουµπί που πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε την κλάση CIndex και εφαρµόζει τον
αλγόριθµο για τα τρέχοντα δεδοµένα.
•

private JButton run

Το κουµπί που όταν ενεργοποιείται εκτελείται ο επιλεγµένος αλγόριθµος µε τις
επιλεγµένες παραµέτρους.
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null,end=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private static String st1,st2,st3,st4,st5,st6,no

Η ηµέρα, ο µήνας και το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης, η ηµέρα, ο µήνας και το έτος
από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής και ο αριθµός των οµάδων που
επιλέγει ο διαχειριστής.
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24, label3,
label33, label34, label35

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JComboBox
daybox1, daybox2

yearbox1,

yearbox2,

monthbox1,

monthbox2,

JComboBox για την επιλογή του έτους, του µήνα και της ηµέρα στην ηµεροµηνία
ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private Dist_Matrix dist_ci

Στιγµιότυπο της κλάσης Dist_Matrix. Χρησιµεύει για την επιλογή των πλοηγήσεων που
βρίσκονται µέσα στο χρονικό διάστηµα που ενδιαφέρει το διαχειριστή.
•

private Vector patterns_ci
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Οι συστάδες που επιστρέφονται από τον αλγόριθµο ConnectedComponents
•

private int number_km

Το πλήθος των συστάδων που εισάγει ο χρήστης
•

private Vector clustered_patterns_km, names_km, namesNext

Οι συστάδες των πλοηγήσεων, τα ονόµατα των χρηστών που έχουν πραγµατοποιήσει τις
πλοηγήσεις, από µια φορά το καθένα και τα ονόµατα των χρηστών που έχουν
πραγµατοποιήσει τις πλοηγήσεις σε ένα προς ένα αντιστοιχία µε αυτές όπως αυτά
προκύπτουν από τον αλγόριθµο K-Means
•

private KMeans kmeans

Αντικείµενο της κλάσης KMeans
•

private ConnectedComponents concomp

Αντικείµενο της κλάσης ConnectedComponents
•

private double number_sl

Το επίπεδο συσταδοποίησης που εισάγει ο διαχειριστής
•

private
Vector
patterns_sl

clustered_patterns_sl,

names_sl,

namesPlai,

Οι συστάδες των πλοηγήσεων, τα ονόµατα των χρηστών που έχουν πραγµατοποιήσει τις
πλοηγήσεις, από µια φορά το καθένα, τα ονόµατα των χρηστών που έχουν
πραγµατοποιήσει τις πλοηγήσεις σε ένα προς ένα αντιστοιχία µε αυτές και το σύνολο των
πλοηγήσεων για τη δεδοµένη χρονική περίοδο όπως προκύπτουν από τον αλγόριθµο
συσταδοποίησης Single Link
•

private Vector uid_list_sl, uid_list_km

∆υσδιάστατα διανύσµατα που περιέχουν τα uid των χρηστών ανά οµάδα/συστάδα, όπως
αυτές προκύπτουν από τους αλγόριθµος Single Link και K-Means
•

private Dist_Matrix dist_sl

Στιγµιότυπο της κλάσης Dist_Matrix. Χρησιµεύει για την επιλογή των πλοηγήσεων που
βρίσκονται µέσα στο χρονικό διάστηµα που ενδιαφέρει το διαχειριστή.
•

private CIndex cindex

Στιγµιότυπο της κλάσης CIndex.
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

public
UGroupCreate
(Menu
modal,JTextArea textarea)

πλέγµατος

GridBagLayout

parent,String

που

title,boolean

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private String existing_groups()

Συνάρτηση που επιστρέφει τις οµάδες χρηστών που υπάρχουν
•

private class Radio_Handler implements ActionListener

Η κλάση αυτή ενεργοποιείται όταν πατηθεί κάποιο JRadioButton και ενεργοποιεί ή
απενεργοποιεί, ανάλογα µε το πιο JRadioButton είναι ενεργοποιηµένο, τις ετικέτες και τα
πεδία κειµένου για τους αλγορίθµους Single Link και K-Means.
•

private class Handler1 implements ActionListener
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Η µέθοδος αυτή είναι υπεύθυνη για την απόκριση στο πάτηµα του κουµπιού που δίνει το
αποτέλεσµα της εφαρµογής του αλγορίθµου C-Index. Συνδέεται µε την κλάση αυτή.
Παρουσιάζει στο διαχειριστή το αποτέλεσµα της εκτέλεσής της.
•

public void actionPerformed(ActionEvent e)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το
διαχειριστή και µετατρέπει σε Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη
για επεξεργασία µορφή από τις µεθόδους EndSession και StartSession, και στο πάτηµα
των κουµπιών run, ΟΚ και Cancel.
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης

6.3.2.2.43 public class UGroupModify extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την δηµιουργία µια νέας κατηγορίας, για τη διαγραφή µιας
ήδη υπάρχουσας, για την τροποποίηση των στοιχείων κατηγοριών, για τη διαγραφή κάποιου
µέλος κάποιας οµάδας ή για την προσθήκη πλοηγήσεων σε µια οµάδα.
Πεδία:
•

private JLabel intro, titlelabel, descriptionlabel, keywordslabel,
memberlabel, detaillabel, no_sessionlabel

Βοηθητικές ετικέτες για την εµφάνιση πληροφοριακού κειµένου
•

private JComboBox groups, members, no_sessions

JComboBox που περιέχουν τις υπάρχουσες οµάδες, τα µέλη της επιλεγµένης οµάδας και
τις πλοηγήσεις που δεν ανήκουν στην οµάδα.
•

private
JTextArea
sessionstext

titletext,

descriptiontext,

keywordstext,

Περιοχές κειµένου για το όνοµα της οµάδας, την περιγραφή της, τις λέξεις κλειδιά και τις
πλοηγήσεις του επιλεγµένου χρήστη.
•

private JRadioButton create, delete, update, delete_mem, add

Πλήκτρα για την επιλογή της λειτουργίας που θα εκτελεστεί. Ο διαχειριστής µπορεί να
δηµιουργήσει µια νέα κατηγορία, να διαγράψει µια ήδη υπάρχουσα, να τροποποιήσει τα
στοιχεία της, να διαγράψει κάποιο µέλος της οµάδας ή να προσθέσει νέες πλοηγήσεις
στην οµάδα
•

private
Vector
group_keywords

group_gid,

group_title,

group_description,

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα gid, τους τίτλους, τις περιγραφές και τις λέξεις κλειδιά των
οµάδων.
•

private Vector member_uid, member_name, member_surname

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα uid, τα ονόµατα και τα επίθετα. των µελών της οµάδας
•

private Vector no_session_sid, no_session_pattern

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα sid και τα pattern των πλοηγήσεων που δεν ανήκουν στην
οµάδα.
•

private String session

String που περιέχει τις πλοηγήσεις του επιλεγµένου χρήστη
•

private JButton ok, cancel
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Τα κουµπιά ΟΚ, Cancel
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private static JTextArea result

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private TransformSession ts

Αντικείµενο της κλάσης TransformSession που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση
των κωδικών των κατηγοριών που υπάρχουν στην πλοήγηση µε τα ονόµατα των
κατηγοριών
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JDialog parent2

Ο πατέρας της κλάσης αυτής
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

public
UGroupModify(Menu
JTextArea textarea)

πλέγµατος

parent,String

GridBagLayout

title,boolean

που

modal,

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Combo_Member_Handler implements ActionListener

Κλάση που καλείται όταν επιλεγεί κάποιο µέλος της επιλεγµένης οµάδας από το
αντίστοιχο JComboBox. Ενηµερώνει το πεδίο κειµένου sessionstext µε τα στοιχεία της
πλοήγησής του.
•

private class Combo_Group_Handler implements ActionListener

Κλάση που καλείται όταν επιλεγεί κάποια οµάδα το αντίστοιχο JComboBox. Ενηµερώνει
το JComboBox των µελών, των πλοηγήσεων και τα στοιχεία της επιλεγµένης οµάδας στα
αντίστοιχα πεδία κειµένου.
•

private class Radio_Handler implements ActionListener

Η κλάση αυτή καλείται µε το πάτηµα των JRadioButton και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί,
ανάλογα µε το πιο JRadioButton είναι ενεργοποιηµένο, τις ετικέτες και τις περιοχές
κειµένου.
•

public void actionPerformed(ActionEvent event)

Η συνάρτηση αυτή εκτελείται όταν πατηθεί τα κουµπιά OK ή cancel και εκτελείται η
επιθυµητή λειτουργία.

6.3.2.2.44 public class UGroupPopNavis extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση στο διαχειριστή των πιο δηµοφιλών
πλοηγήσεων ανά οµάδα χρηστών.
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Πεδία:
•

private
JLabel
intro,
datelabel, no_label

descriptionlabel,

navigationslabel,

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JTextArea descriptiontext, session_text

Πεδία κειµένου για την περιγραφή της οµάδας και τις πλοηγήσεις των µελών τις οµάδας
•

private JTextField no_text

Πεδίο κειµένου για να εισαχθεί ο αριθµός των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων
•

private Vector userpat

Περιέχει οµαδοποιηµένες τις ίδιες πλοηγήσεις και πόσες φορές έχει πραγµατοποιηθεί η
κάθε µια.
•

private JComboBox groups

JComboBox που περιέχει τις υπάρχουσες οµάδες
•

private Vector group_gid, group_title, group_description

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα gid, τους τίτλους και τις περιγραφές των οµάδων.
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null,end=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private static String st1,st2,st3,st4,st5,st6,no

Η ηµέρα, ο µήνας, και το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης, η ηµέρα, ο µήνας και το έτος
από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής και ο αριθµός των οµάδων που
επιλέγει ο διαχειριστής.
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24, label3,
label33, label34, label35

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JComboBox
daybox1, daybox2

yearbox1,

yearbox2,

monthbox1,

monthbox2,

JComboBox για την επιλογή του έτους, του µήνα και της ηµέρα στην ηµεροµηνία
ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private JButton refresh

Το κουµπί για την ανανέωση των αποτελεσµάτων
•

private JButton ok, cancel

Τα κουµπιά ΟΚ, Cancel
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private static JTextArea result

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private TransformSession ts

Αντικείµενο της κλάσης TransformSession που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση
των κωδικών των κατηγοριών που υπάρχουν στην πλοήγηση µε τα ονόµατα των
κατηγοριών
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JScrollPane scroll
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Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

public
UGroupPopNavis
modal,JTextArea textarea)

(Menu

πλέγµατος

GridBagLayout

parent,String

που

title,boolean

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Combo_Group_Handler implements ActionListener

Η κλάση αυτή καλείται όταν επιλεχθεί κάποια οµάδα από το αντίστοιχο JComboBox και
εµφανίζει τις πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις της οµάδας.
•

public void grouppopnavis()

Συνάρτηση που γράφει στο πεδίο session_text τις πιο δηµοφιλής πλοηγήσεις
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στο πάτηµα των κουµπιών ΟΚ, cancel και refresh και στην
επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το διαχειριστή και µετατρέπει σε Strings
τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη για επεξεργασία µορφή από τις
µεθόδους EndSession και StartSession

6.3.2.2.45 public class UGroupShortcut extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία της πρότασης στο διαχειριστή για τη
δηµιουργία συντόµευσης µε βάση πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις των µελών της οµάδας
χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο που αναφέρεται στην Ενότητα 6.1.1.
Πεδία:
•

private JLabel intro, descriptionlabel, navigationslabel,no_label,
initcateg_label,targetcateg_label, shortlabel, role_label

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JTextArea descriptiontext, session_text

Πεδία κειµένου για την περιγραφή της οµάδας και τις πλοηγήσεις των µελών τις οµάδας
•

private JTextField no_text

Πεδίο κειµένου για να εισαχθεί ο αριθµός των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων
•

private JComboBox navi

JComboBox που περιέχει όλες τις πλοηγήσεις της επιλεγµένης οµάδας
•

private JComboBox root, target

JComboBox που περιέχουν τις προτάσεις για την αρχική και την τελική κατηγορία της
συντόµευσης.
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•

private Vector userpat

Περιέχει οµαδοποιηµένες τις ίδιες πλοηγήσεις και πόσες φορές έχει πραγµατοποιηθεί η
κάθε µια.
•

private Vector session_categories

∆ιάνυσµα που περιέχει τις κατηγορίες που περιέχουν οι πλοηγήσεις
•

private Vector root_tid,

root_path

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα tid και τα µονοπάτια των κατηγοριών που προτείνονται για
την αρχική κατηγορία της συντόµευσης.
•

private Vector target_tid, target_path

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα tid και τα µονοπάτια των κατηγοριών που προτείνονται για
την τελική κατηγορία της συντόµευσης.
•

private JComboBox role

JComboBox που περιέχει τους διαθέσιµους ρόλους
•

private Vector role_rid, role_name

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα rid και τα ονόµατα των ρόλων
•

private JComboBox groups

JComboBox που περιέχει τις υπάρχουσες οµάδες
•

private Vector group_gid, group_title, group_description

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα gid, τους τίτλους και τις περιγραφές των οµάδων.
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null,end=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private static String st1,st2,st3,st4,st5,st6,no

Η ηµέρα, ο µήνας, και το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης, η ηµέρα, ο µήνας και το έτος
από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής και ο αριθµός των οµάδων που
επιλέγει ο διαχειριστής.
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24, label3,
label33, label34, label35

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JComboBox
daybox1, daybox2

yearbox1,

yearbox2,

monthbox1,

monthbox2,

JComboBox για την επιλογή του έτους, του µήνα και της ηµέρα στην ηµεροµηνία
ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private JButton roleB

Το κουµπί για τη δηµιουργία της συντόµευσης
•

private JButton refresh

Το κουµπί για την ανανέωση των αποτελεσµάτων
•

private JButton cancel

Το κουµπί Cancel
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private static JTextArea result

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private TransformSession ts
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Αντικείµενο της κλάσης TransformSession που χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση
των κωδικών των κατηγοριών που υπάρχουν στην πλοήγηση µε τα ονόµατα των
κατηγοριών
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

public
UGroupShortcut
modal,JTextArea textarea)

(Menu

πλέγµατος

GridBagLayout

parent,String

που

title,boolean

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Combo_Group_Handler implements ActionListener

Η κλάση αυτή καλείται όταν επιλεχθεί κάποια οµάδα από το αντίστοιχο JComboBox και
εµφανίζει τις πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις της οµάδας.
•

private class Combo_Root_Handler implements ActionListener

Η κλάση αυτή καλείται όταν επιλεχθεί κάποια κατηγορίας για την αρχική κατηγορία της
συντόµευσης από το αντίστοιχο JComboBox και τροποποιεί την πρόταση για την τελική
κατηγορία της συντόµευσης.
•

private class Combo_Session_Handler implements ActionListener

Η κλάση αυτή καλείται όταν επιλεχθεί κάποια πλοήγηση από το αντίστοιχο JComboBox
και τροποποιεί την πρόταση για την δηµιουργία της συντόµευσης.
•

public void create_proposal()

Συνάρτηση που δηµιουργεί την πρόταση για συντόµευση µε βάση την επιλεγµένη
πλοήγηση
•

public void grouppopnavis()

Συνάρτηση που γράφει στο πεδίο session_text τις πιο δηµοφιλής πλοηγήσεις
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στο πάτηµα των κουµπιών cancel, roleB και refresh και
στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το διαχειριστή και µετατρέπει σε
Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη για επεξεργασία µορφή από τις
µεθόδους EndSession και StartSession
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6.3.2.2.46 public class BFAreasUI extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εύρεση των κατηγοριών που συµµετέχουν σε
περισσότερα back και forward και των αλυσίδων από BF κατηγορίες.
Πεδία:
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null,end=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private static String st1,st2,st3,st4,st5,st6,no

Η ηµέρα, ο µήνας, και το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης, η ηµέρα, ο µήνας και το έτος
από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής και ο αριθµός των οµάδων που
επιλέγει ο διαχειριστής.
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24, label3,
label33, label34, label35

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JComboBox
daybox1, daybox2

yearbox1,

yearbox2,

monthbox1,

monthbox2,

JComboBox για την επιλογή του έτους, του µήνα και της ηµέρα στην ηµεροµηνία
ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private JTextArea path

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JTextField data

Η περιοχή εισόδου του πλήθους των πιο δηµοφιλών B&F κατηγοριών ή αλυσίδων
•

private JButton ok, cancel

Τα κουµπιά ΟΚ, Cancel
•

private

Menu parent2

Ο πατέρας του τρέχοντος Dialog Box
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private BFAreas bfa

Αντικείµενο της κλάση BFAreas
•

private boolean status

Όταν η µεταβλητή αυτή είναι false δηλώνει ότι πραγµατοποιείται η εύρεση των
κατηγοριών που συµµετέχουν σε back&forward, ενώ αν είναι true πραγµατοποιείται η
εύρεση των πιο δηµοφιλών back και forward αλυσίδων
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

πλέγµατος

GridBagLayout

που

public BFAreasUI(Menu parent,String title,boolean modal,JTextArea
textarea, boolean flag)
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Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα), επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea και επιλέγει ποια από τις ετικέτες που αντιστοιχούν
στις δύο εργασίες θα απεικονιστεί ανάλογα µε την τιµή της flag.(Μέσα στον
κατασκευαστή γίνεται status=flag).
•

private class Handler implements ActionListener

H µέθοδος αυτή είναι υπεύθυνη για την απόκριση στο πάτηµα των κουµπιών ΟΚ και
cancel από το διαχειριστή. Ευθύνεται για τη σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων, την
εφαρµογή των queries, την ανάκτηση των αποτελεσµάτων, την παρουσίασή τους σε
µορφή κατανοητή από το διαχειριστή και τέλος την αποσύνδεση από τη Βάση
∆εδοµένων. Ανάλογα µε την τιµή της flag επιτελεί την πρώτη ή τη δεύτερη εργασία.
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το
διαχειριστή και µετατρέπει σε Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη
για επεξεργασία µορφή από τις µεθόδους EndSession και StartSession
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

Μέθοδος που χειρίζεται το κλείσιµο του παραθύρου.

6.3.2.2.47 public class BFAreas
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εύρεση των αλυσίδων από κατηγορίες όπου
σηµειώθηκαν back και forward για όλες τις πλοηγήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο χρονικό
διάστηµα ενδιαφέροντος αν status=true ή για την εύρεση των κατηγοριών όπου σηµειώθηκαν
back και forward για όλες τις πλοηγήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο χρονικό διάστηµα
ενδιαφέροντος αν status=false..
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date StartSession,EndSession

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private static BFChain bfc

Αντικείµενο της κλάσης BFChain
•

private boolean status

Όταν η µεταβλητή αυτή είναι false επιστρέφονται οι κατηγορίες που συµµετέχουν σε
back&forward, ενώ αν είναι true επιστρέφονται οι πιο δηµοφιλείς back και forward
αλυσίδων
•

private Vector result
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∆ιάνυσµα που περιέχει το αποτέλεσµα που επιστρέφεται, ανάλογα µε την τιµή του status.
Μέθοδοι:
•

public Vector getResult()

Επιστρέφει το result
•

public BFAreas(ConnectSQL cp,Date from,Date to, boolean flag)

Κατασκευαστής της κλάσης. Εκτελεί την κατάλληλη λειτουργία ανάλογα µε την τιµή του
flag
•

public void FindBF()

Η µέθοδος αυτή εξετάζει όλες τις πλοηγήσεις εντός του ζητούµενου χρονικού
διαστήµατος και βρίσκει για κάθε µία από αυτές πόσους κόµβους Back και Forward
περιέχει και δηµιουργεί τις αλυσίδες από κατηγορίες Back και Forward.
•

void bubblesortVectors(Vector v1, Vector v2, Vector v3)

Η µέθοδος αυτή ταξινοµεί τα τρία διανύσµατα κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τις τιµές
του πρώτου διανύσµατος.

6.3.2.2.48 public class BFChain
Η κλάση αυτή υπολογίζει την αλυσίδα από κατηγορίες Back και Forward για µία
συγκεκριµένη πλοήγηση και τις κατηγορίες που συµµετέχουν σε αυτές.
Πεδία:
•

public ConnectSQL con

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων.
•

private static User[]Patterns

Χρησιµοποιείται η δοµή User για να αποθηκεύσει την κατηγορία που συναντάται µέσα
στην πλοήγηση και τον αύξοντα αριθµό αυτής µέσα στην πλοήγηση.
•

private int[] BF

Ο πίνακας αυτός έχει µέγεθος όσες και οι κατηγορίες που αποτελούν την πλοήγηση και
για κάθε µία από τις κατηγορίες-κόµβους περιέχει τον κόµβο µε τον οποίο αποτελεί Back
και Forward. Σηµειώνεται ότι αν ένας κόµβος αποτελεί Back και Forward µε έναν άλλον,
αυτός θα είναι και ο µοναδικός.
•

private static Vector valueVector2

Η λίστα η οποία αποθηκεύει για κάθε κατηγορία σε ποια σηµεία της πλοήγησης
συναντάται.
•

private Vector v

Το κάθε στοιχείο του είναι και µια κατηγορία της πλοήγησης (Η πλοήγηση είναι τώρα σε
µορφή χωρίς τα «/» που διαχωρίζουν τις κατηγορίες).
•

private Vector Sorted

Είναι ο Vector Possible ταξινοµηµένος κατά αύξουσα σειρά απόστασης κόµβων, οι
οποίοι αποτελούν πιθανά Back και Forward.
•

private Hashtable adjHash

Ο Hashtable που περιέχει για κάθε κατηγορία της πλοήγησης το σηµείο µέσα σε αυτήν
στο οποίο συναντάται.
•

private Vector cat

∆ιάνυσµα που περιέχει τις κατηγορίες όπου σηµειώθηκαν back και forward
•

private Vector BFpoints
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∆ιάνυσµα που περιέχει τα σηµεία της πλοήγησης όπου σηµειώθηκαν back και forward
•

private Vector BFchain

∆ιάνυσµα που περιέχει την αλυσίδα από κατηγορίες όπου σηµειώθηκαν back και forward
στην πλοήγηση
•

private Vector BFchain_name

∆ιάνυσµα που περιέχει τα ονόµατα των κατηγοριών όπου σηµειώθηκαν back και forward
στην πλοήγηση
Μέθοδοι:
•

public Vector getCat()

Επιστρέφει το διάνυσµα cat
•

public Vector getBFchain()

Επιστρέφει το διάνυσµα BFChain
•

public Vector getBFchain_name()

Επιστρέφει το διάνυσµα Bfchain_name
•

public BFChain(ConnectSQL cone,String pat)

Κατασκευαστής της κλάσης,
•

public Hashtable Hashes(Vector v)

Επιστρέφει τον Hashtable adjHash
•

public Vector FirstSearch(Hashtable hashtable)

Βρίσκει τα Back και Forward ενηµερώνοντας παράλληλα τον πίνακα BF. Επίσης βρίσκει
τους κόµβους που αποτελούν πιθανά Back και Forward και τους αποθηκεύει µαζί µε τη
µεταξύ τους απόσταση στο Vector Possible.
•

public static Vector Bubblesort(Vector P)

Ταξινοµεί το διάνυσµα P κατά αύξουσα σειρά

6.3.2.2.49 public class BFShortcut extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία της πρότασης στο διαχειριστή για τη
δηµιουργία συντόµευσης µε βάση της αλυσίδες των κατηγοριών όπου σηµειώθηκαν back και
forward χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο που αναφέρεται στην Ενότητα 6.1.2.
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private static JTextArea path

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JLabel BFchainlabel,no_label, initcateg_label, role_label,
targetcateg_label

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JTextArea BFchain_text

Περιοχή κειµένου που περιέχει πληροφορίες µε τις αλυσίδες κατηγοριών όπου
σηµειώθηκαν Back και forward
•

private JTextField no_text

Πεδίο κειµένου για να εισαχθεί ο αριθµός των αλυσίδων κατηγοριών όπου σηµειώθηκαν
Back και forward
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•

private JComboBox BFchains

JComboBox που περιέχει όλες τις αλυσίδες κατηγοριών όπου σηµειώθηκαν Back και
forward
•

private Vector root_tid, root_path

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα tid και τα µονοπάτια των κατηγοριών που προτείνονται για
την αρχική κατηγορία της συντόµευσης.
•

private String target_tid, target_path

String που περιέχουν τo tid και τo µονοπάτι της κατηγορίας που προτείνεται για την
τελική κατηγορία της συντόµευσης.
•

private JComboBox root, target

JComboBox που περιέχουν τις προτάσεις για την αρχική και την τελική κατηγορία της
συντόµευσης.
•

private BFAreas bfa

Αντικείµενο της κλάσης BFAreas
•

private JComboBox role

JComboBox που περιέχει τους διαθέσιµους ρόλους
•

private Vector role_rid, role_name

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα rid και τα ονόµατα των ρόλων
•

private JButton roleB

Το κουµπί για τη δηµιουργία της συντόµευσης
•

private JButton refresh

Το κουµπί για την ανανέωση των αποτελεσµάτων
•

private JButton cancel

Το κουµπί Cancel
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private
SimpleDateFormat
SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy")

•

private static Date start=null,end=null

formatter2=new

Η µορφή "dd/MM/yyyy" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private static String st1,st2,st3,st4,st5,st6,no

Η ηµέρα, ο µήνας, και το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης, η ηµέρα, ο µήνας και το έτος
από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής και ο αριθµός των οµάδων που
επιλέγει ο διαχειριστής.
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24, label3,
label33, label34, label35

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JComboBox
daybox1, daybox2

yearbox1,

yearbox2,

monthbox1,

monthbox2,

JComboBox για την επιλογή του έτους, του µήνα και της ηµέρα στην ηµεροµηνία
ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private Vector BFchain_ids

∆ιάνυσµα που περιέχει τα tid των κατηγοριών των αλυσίδων
•

public Menu father
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Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

public
BFShortcut
(Menu
modal,JTextArea textarea)

πλέγµατος

GridBagLayout

parent,String

που

title,boolean

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Combo_BFchain_Handler implements ActionListener

Η κλάση αυτή καλείται όταν επιλεχθεί κάποια αλυσίδα από το αντίστοιχο JComboBox
και τροποποιεί την πρόταση για την δηµιουργία της συντόµευσης.
•

public void actionPerformed(ActionEvent e)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στο πάτηµα των κουµπιών cancel, roleB και refresh και
στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το διαχειριστή και µετατρέπει σε
Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη για επεξεργασία µορφή από τις
µεθόδους EndSession και StartSession
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης

6.3.2.2.50 public class LinkPopUI extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση στο των πιο δηµοφιλών συνδέσµων που
επιλέχθηκαν από τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις τους.
Πεδία:
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null,end=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private static String st1,st2,st3,st4,st5,st6,no

Η ηµέρα, ο µήνας, και το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης, η ηµέρα, ο µήνας και το έτος
από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής και ο αριθµός των οµάδων που
επιλέγει ο διαχειριστής.
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24, label3,
label33, label34, label35

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
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•

private JComboBox
daybox1, daybox2

yearbox1,

yearbox2,

monthbox1,

monthbox2,

JComboBox για την επιλογή του έτους, του µήνα και της ηµέρα στην ηµεροµηνία
ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private JTextArea path

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JTextField data

Η περιοχή εισόδου του πλήθους των πιο δηµοφιλών συνδέσµων
•

private JButton ok, cancel

Τα κουµπιά ΟΚ, Cancel
•

private

Menu parent2

Ο πατέρας του τρέχοντος Dialog Box
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private LinkPop lp

Αντικείµενο της κλάστη LinkPop
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

πλέγµατος

GridBagLayout

που

public LinkPopUI(Menu parent,String title,boolean modal,JTextArea
textarea)

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea.
•

private class Handler implements ActionListener

H µέθοδος αυτή είναι υπεύθυνη για την απόκριση στο πάτηµα των κουµπιών ΟΚ και
cancel από το διαχειριστή. Ευθύνεται για τη σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων, την
εφαρµογή των queries, την ανάκτηση των αποτελεσµάτων, την παρουσίασή τους σε
µορφή κατανοητή από το διαχειριστή και τέλος την αποσύνδεση από τη Βάση
∆εδοµένων.
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το
διαχειριστή και µετατρέπει σε Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη
για επεξεργασία µορφή από τις µεθόδους EndSession και StartSession
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

Μέθοδος που χειρίζεται το κλείσιµο του παραθύρου.
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6.3.2.2.51 public class LinkPop
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για τον εντοπισµό των πιο δηµοφιλών συνδέσµων που
επιλέχθηκαν από τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις τους.
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date StartSession,EndSession

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private Vector result

∆ιάνυσµα που περιέχει το αποτέλεσµα που επιστρέφεται, ανάλογα µε την τιµή του status.
Μέθοδοι:
•

public Vector getResult()

Επιστρέφει το result
•

public LinkPop(ConnectSQL cp,Date from,Date to)

Κατασκευαστής της κλάσης.
•

public void FindPopLinks ()

Συνάρτηση που υπολογίζει τους πιο δηµοφιλείς συνδέσµους
•

void bubblesortVectors(Vector v1, Vector v2, Vector v3)

Συνάρτηση που ταξινοµεί τα τρία διανύσµατα µε φθίνουσα σειρά του πρώτου και µετά
του τρίτου διανύσµατος

6.3.2.2.52 public class LinkChainUI extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για την εµφάνιση στο διαχειριστή των αλυσίδων από
συνδέσµους που επιλέχτηκαν από τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις τους.
Πεδία:
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null,end=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private static String st1,st2,st3,st4,st5,st6,no

Η ηµέρα, ο µήνας, και το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης, η ηµέρα, ο µήνας και το έτος
από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής και ο αριθµός των οµάδων που
επιλέγει ο διαχειριστής.
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24, label3,
label33, label34, label35

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JComboBox
daybox1, daybox2

yearbox1,

yearbox2,
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monthbox1,

monthbox2,

JComboBox για την επιλογή του έτους, του µήνα και της ηµέρα στην ηµεροµηνία
ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private JTextArea path

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private JTextField data

Η περιοχή εισόδου του πλήθους των πιο δηµοφιλών B&F κατηγοριών ή αλυσίδων
•

private JButton ok, cancel

Τα κουµπιά ΟΚ, Cancel
•

private

Menu parent2

Ο πατέρας του τρέχοντος Dialog Box
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private LinkChain lc

Αντικείµενο της κλάση LinkChain
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)

Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

public LinkChainUI(Menu
JTextArea textarea)

parent,String

πλέγµατος

GridBagLayout

title,

boolean

που

modal,

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea.
•

private class Handler implements ActionListener

H µέθοδος αυτή είναι υπεύθυνη για την απόκριση στο πάτηµα των κουµπιών ΟΚ και
cancel από το διαχειριστή. Ευθύνεται για τη σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων, την
εφαρµογή των queries, την ανάκτηση των αποτελεσµάτων, την παρουσίασή τους σε
µορφή κατανοητή από το διαχειριστή και τέλος την αποσύνδεση από τη Βάση
∆εδοµένων.
•

public void actionPerformed (ActionEvent evt)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το
διαχειριστή και µετατρέπει σε Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη
για επεξεργασία µορφή από τις µεθόδους EndSession και StartSession
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης
•

protected void processWindowEvent(WindowEvent e)

Μέθοδος που χειρίζεται το κλείσιµο του παραθύρου.
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6.3.2.2.53 public class LinkChain
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για τον εντοπισµό των αλυσίδων από συνδέσµους που
επιλέχτηκαν από τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις τους.
Πεδία:
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date StartSession,EndSession

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private Vector result

∆ιάνυσµα που περιέχει το αποτέλεσµα που επιστρέφεται, ανάλογα µε την τιµή του status.
Μέθοδοι:
•

public Vector getResult()

Επιστρέφει το result
•

public LinkChain(ConnectSQL cp,Date from,Date to)

Κατασκευαστής της κλάσης.
•

public void FindLinkChains ()

Συνάρτηση που υπολογίζει τις αλυσίδες συνδέσµων
•

void bubblesortVectors(Vector v1, Vector v2, Vector v3, Vector v4)

Συνάρτηση που ταξινοµεί τα τέσσερα διανύσµατα µε φθίνουσα σειρά του πρώτου και
µετά του τέταρτου διανύσµατος

6.3.2.2.54 public class LinkShortcut extends JDialog implements ActionListener
Η κλάση αυτή είναι υπεύθυνη για των εντοπισµό των αλυσίδων από συνδέσµους που
επιλέχτηκαν από τους χρήστες κατά τις πλοηγήσεις τους χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο που
αναφέρεται στην Ενότητα 6.1.3.
Πεδία:
•

private static JTextArea path

Η περιοχή εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private
JLabel
Linkchainlabel,
shortlabel, role_label

no_label,

targetcateg_label,

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JTextArea Linkchain_text, Target_cat_text

Περιοχή κεµένου για τις λεπτοµέρειες των αλυσίδων συνδέσµων και το µονοπάτι της
κατηγορίας που προτείνεται για τελική κατηγόρια της συντόµευσης
•

private JTextField no_text

Πεδίο κειµένου για να εισαχθεί ο αριθµός των αλυσίδων κατηγοριών όπου σηµειώθηκαν
Back και forward
•

private JComboBox Linkchains
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JComboBox που περιέχει τις αλυσίδες των συνδέσµων
•

private JComboBox root_cat

JComboBox που περιέχει τις προτεινόµενες αρχικές κατηγορίες της συντόµευσης
•

private Vector target_tid, target_path

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα tid και τα µονοπάτια των κατηγοριών που προτείνονται για
την τελική κατηγορία της συντόµευσης.
•

private Vector result

Οι αλυσίδες συνδέσµων που επιστρέφει η κλάση LinkChain
•

private JComboBox role

JComboBox που περιέχει τους διαθέσιµους ρόλους
•

private Vector role_rid, role_name

∆ιανύσµατα που περιέχουν τα rid και τα ονόµατα των ρόλων
•

private JButton roleB

Το κουµπί για τη δηµιουργία της συντόµευσης
•

private JButton refresh

Το κουµπί για την ανανέωση των αποτελεσµάτων
•

private JButton cancel

Το κουµπί Cancel
•

private static DateFormat formatter=new SimpleDateFormat("yyyy-MMdd")

Η µορφή "yyyy-MM-dd" εµφάνισης της ηµεροµηνίας
•

private static Date start=null,end=null

Η ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private static String st1,st2,st3,st4,st5,st6,no

Η ηµέρα, ο µήνας, και το έτος από την ηµεροµηνία έναρξης, η ηµέρα, ο µήνας και το έτος
από την ηµεροµηνία λήξης που επιλέγει ο διαχειριστής και ο αριθµός των οµάδων που
επιλέγει ο διαχειριστής.
•

private JLabel label1, label2, label22, label23, label24, label3,
label33, label34, label35

Βοηθητικές ετικέτες για την εισαγωγή πληροφοριακού κειµένου
•

private JComboBox
daybox1, daybox2

yearbox1,

yearbox2,

monthbox1,

monthbox2,

JComboBox για την επιλογή του έτους, του µήνα και της ηµέρα στην ηµεροµηνία
ενδιαφέροντος έναρξης και λήξης
•

private ConnectSQL cp

Η σύνδεση µε τη Βάση ∆εδοµένων
•

public Menu father

Ο πατέρας της κλάσης που κάλεσε την τρέχουσα
•

private JScrollPane scroll

Ο κυλιστής της περιοχής εµφάνισης των αποτελεσµάτων
•

private LinkChain lc

Αντικείµενο της κατηγορίας LinkChain
Μέθοδοι:
•

void buildConstraints(GridBagConstraints gbc, int gx, int gy, int
gw, int gh, int wx, int wy)
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Μέθοδος υπεύθυνη για τη δηµιουργία του
χρησιµοποιείται για τη διάταξη των συστατικών.
•

public LinkShortcut
JTextArea textarea)

(Menu

πλέγµατος

parent,String

GridBagLayout

title,boolean

που

modal,

Ο κατασκευαστής της κλάσης. Καλείται από κάποιο αντικείµενο της κλάσης Menu, έχει
τίτλο παραθύρου title, δυνατότητα κλειδώµατος του παραθύρου που την κάλεσε
(modal=true για κλείδωµα και modal=false για µη κλείδωµα) και επιστρέφει τα
αποτελέσµατα στην περιοχή textarea. Επίσης πραγµατοποιεί τη σύνδεση µε τη Βάση
∆εδοµένων.
•

private class Combo_Linkchain_Handler implements ActionListener

Η κλάση αυτή καλείται όταν επιλεχθεί κάποια αλυσίδα από το αντίστοιχο JComboBox
και τροποποιεί την πρόταση για την δηµιουργία της συντόµευσης.
•

public void actionPerformed(ActionEvent e)

Η µέθοδος αυτή αποκρίνεται στο πάτηµα των κουµπιών cancel, roleB και refresh και
στην επιλογή των ηµεροµηνιών ενδιαφέροντος από το διαχειριστή και µετατρέπει σε
Strings τις επιλογές του έτσι ώστε να είναι σε κατάλληλη για επεξεργασία µορφή από τις
µεθόδους EndSession και StartSession
•

public static Date StartSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος έναρξης
•

public static Date EndSession()

Η µέθοδος αυτή επιστρέφει την ηµεροµηνία ενδιαφέροντος λήξης

6.3.2.3 Σχήµα Βάσης
Στη συνέχεια περιγράφονται οι πίνακες της βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιεί το σύστηµα.
Το σχήµα της βάσης και το διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων έχουν παρουσιαστεί στα
Σχήµατα 5.33 και 5.2.

6.3.2.3.1

Users

Περιέχει τα στοιχεία των εγγεγραµµένων χρηστών του συστήµατος.
Πεδία
•
•
•
•
•
•

uid INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
Το µοναδικό αναγνωριστικό κάθε χρήστη
surname CHAR(30) NOT NULL
Το επίθετο του χρήστη
name CHAR(30) NOT NULL
Το όνοµα του χρήστη
username CHAR(30) NOT NULL
Το username του χρήστη
password CHAR(30) NOT NULL
Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη
email CHAR(30) NOT NULL
Το email του χρήστη
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Πρωτεύον κλειδί είναι το πεδίο uid ενώ έχουν δηµιουργηθεί 2 ευρετήρια, το ένα στο πεδίο
username και το άλλο στα πεδία username και password.

6.3.2.3.2

Session

Περιέχει τα στοιχεία των πλοηγήσεων των χρηστών του συστήµατος.
Πεδία
sid INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
Το µοναδικό αναγνωριστικό κάθε πλοήγησης-συνόδου
• uid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό του χρήστη που έκανε την πλοήγηση
• start DATETIME NOT NULL
Ο χρόνος έναρξης της πλοήγησης
• end DATETIME
Ο χρόνος λήξης της πλοήγησης
• pattern TEXT
Περιέχει την ακολουθία των κατηγοριών που αποτελούν την πλοήγηση
Πρωτεύον κλειδί είναι το πεδίο sid, το uid είναι εξωτερικό κλειδί στο αντίστοιχο πεδίο του
•

πίνακα Users ενώ έχει δηµιουργηθεί 1 ευρετήριο στο πεδίο sid.

6.3.2.3.3

UGroup

Περιέχει τα στοιχεία των οµάδων των χρηστών του συστήµατος.
Πεδία
gid INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
Το µοναδικό αναγνωριστικό της οµάδας
• description TEXT
Η περιγραφή της οµάδας
• title TEXT NOT NULL
Ο τίτλος της οµάδας
• keywords TEXT
Λέξεις κλειδιά της οµάδας
Πρωτεύον κλειδί είναι το πεδίο gid.

•

6.3.2.3.4

Topic

Περιέχει τα στοιχεία των κατηγοριών της πύλης.
Πεδία
•
•

tid INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
Το µοναδικό αναγνωριστικό της κατηγορίας
description TEXT
Η περιγραφή της κατηγορίας
191

•
•

title TEXT
Ο τίτλος της κατηγορίας
path TEXT
Το µονοπάτι της κατηγορίας
PRIMARY KEY(tid)

Πρωτεύον κλειδί είναι το πεδίο tid ενώ έχουν δηµιουργηθεί 2 ευρετήρια, ένα στο πεδίο tid
και ένα στο πεδίο path.

6.3.2.3.5

Link

Περιέχει τα στοιχεία των συνδέσµων της πύλης.
Πεδία
lid INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
Το µοναδικό αναγνωριστικό του συνδέσµου
• description TEXT
Η περιγραφή του συνδέσµου
• url TEXT NOT NULL
Το url του συνδέσµου
• title TEXT
Ο τίτλος του συνδέσµου
Πρωτεύον κλειδί είναι το πεδίο lid, ενώ έχει δηµιουργηθεί 1 ευρετήριο στο πεδίο lid.

•

6.3.2.3.6

Role

Περιέχει τα στοιχεία των ρόλων της πύλης.
Πεδία
rid INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT
Το µοναδικό αναγνωριστικό του ρόλου
• name TEXT
Το όνοµα του ρόλου
Πρωτεύον κλειδί είναι το πεδίο rid.

•

6.3.2.3.7

TopicHierarchy

Συνδέει κατηγορίες µε σχέσεις ISA
Πεδία
•
•
•

tid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό της κατηγορίας πατέρα
sub_tid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό της κατηγορίας παιδί
gid INT UNSIGNED NOT NULL
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Το αναγνωριστικό της οµάδας για την οποία ισχύει η σχέση
Πρωτεύον κλειδί είναι τα πεδία tid, sub_tid και gid. Τα tid, sub_tid είναι εξωτερικά κλειδιά
στο πεδίο tid του πίνακα Topic και το gid είναι εξωτερικό κλειδί στο πεδίο gid του πίνακα
UGroup ενώ έχει δηµιουργηθεί 1 ευρετήριο στο πεδίο tid.

6.3.2.3.8

TopicRole

Συνδέει κατηγορίες οι οποίες συσχετίζονται µε κάποιο ρόλο
Πεδία
rid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό του ρόλου
• subject_tid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό της αρχικής κατηγορίας του ρόλου
• object_tid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό της αρχικής κατηγορίας του ρόλου
• gid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό της οµάδας για την οποία ισχύει η σχέση
Πρωτεύον κλειδί είναι τα πεδία rid, subject_tid, object_tid και gid. Τα subject_tid, object_tid

•

είναι εξωτερικά κλειδιά στο πεδίο tid του πίνακα Topic, το rid είναι εξωτερικό κλειδί στο
πεδίο rid του πίνακα Role και το gid είναι εξωτερικό κλειδί στο πεδίο gid του πίνακα UGroup
ενώ έχει δηµιουργηθεί 1 ευρετήριο στα πεδία rid και subject_tid.

6.3.2.3.9

TopicLink

Συνδέει τις κατηγορίες και τους συνδέσµους.
Πεδία
tid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό της κατηγορίας
• lid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό του συνδέσµου
INDEX topiclid_index (tid),

•

INDEX topictid_index (lid)
Πρωτεύον κλειδί είναι τα πεδία tid και lid. Το tid είναι εξωτερικό κλειδί στο πεδίο tid του
πίνακα Topic και το lid είναι εξωτερικό κλειδί στο πεδίο lid του πίνακα Link ενώ έχουν
δηµιουργηθεί 2 ευρετήρια, ένα στο πεδίο tid και ένα στο πεδίο lid.

6.3.2.3.10 GroupSession
Συνδέει τις πλοηγήσεις µε τις οµάδες χρηστών.
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Πεδία
gid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό της οµάδας
• sid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό της συνόδου
Πρωτεύον κλειδί είναι τα πεδία gid και sid. Το gid είναι εξωτερικό κλειδί στο πεδίο gid του

•

πίνακα UGroup και το sid είναι εξωτερικό κλειδί στο πεδίο sid του πίνακα Session.

6.3.2.3.11 LinkSession
Συνδέει τις πλοηγήσεις µε τους συνδέσµους που επιλέγουν οι χρήστες.
Πεδία
sid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό της πλοήγησης
• tid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό της κατηγορίας που επιλέχτηκε ο σύνδεσµος
• lid INT UNSIGNED NOT NULL
Το αναγνωριστικό του συνδέσµου που επιλέχτηκε
• pos INT UNSIGNED NOT NULL
Η θέση που επιλέχτηκε ο σύνδεσµος στην πλοήγηση
Πρωτεύον κλειδί είναι τα πεδία sid, pos, tid και lid. Το tid είναι εξωτερικό κλειδί στο πεδίο

•

tid του πίνακα Topic, το lid είναι εξωτερικό κλειδί στο πεδίο lid του πίνακα Link, το sid είναι
εξωτερικό κλειδί στο πεδίο sid του πίνακα Session.
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7
Έλεγχος

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο έλεγχος του συστήµατος µέσω ενός λεπτοµερούς
σεναρίου εκτέλεσης.

7.1 Μεθοδολογία Ελέγχου
Ο έλεγχος του συστήµατος πραγµατοποιείται µε χρήση σεναρίων λειτουργίας τα οποία
περιλαµβάνουν όλες τις λειτουργίες του συστήµατος. Έχουµε τη δυνατότητα να ανατρέχουµε
στη βάση δεδοµένων και στην πύλη του P-Miner για να ελέγχουµε αν τα αποτελέσµατα που
παίρνουµε είναι σωστά. Με σύγκριση των αναµενόµενων µε τα λαµβανόµενα αποτελέσµατα
αξιολογείται η συµπεριφορά και η απόδοση του συστήµατος.

7.2 Αναλυτική παρουσίαση ελέγχου
7.2.1 ∆ιαπροσωπεία Χρήστη
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένα σενάριο χρήσης του συστήµατος από το χρήστη.

7.2.1.1 Εισαγωγή στοιχείων υπάρχοντος χρήστη
Στο Σχήµα 7.1 παρουσιάζεται η αρχική εικόνα που συναντά ένας χρήσης κατά την επίσκεψή
του στη σελίδα του Portal και η οποία τον προτρέπει να επιλέξει την λειτουργία που επιθυµεί.
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Σχήµα 7.1 Αρχική φόρµα συστήµατος χρήστη
Σε περίπτωση που είναι εγγεγραµµένος χρήστης του συστήµατος εισάγει στα αντίστοιχα
πεδία το Username και το Password του και πατάει το κουµπί Log in. Το σύστηµα
πραγµατοποιεί έλεγχο αν είναι εγγεγραµµένος χρήστης εξετάζοντας τη Βάση ∆εδοµένων. Αν
τα στοιχεία αυτά δεν αντιστοιχούν σε χρήστη του συστήµατος προβάλλεται το παρακάτω
µήνυµα:

Σχήµα 7.2 Μήνυµα σφάλµατος - Λάθος ∆εδοµένα
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Αν τα στοιχεία είναι σωστά εισάγεται στο σύστηµα του P-Miner και εµφανίζεται η κεντρική
σελίδα της πύλης του, η οποία φαίνεται στο Σχήµα 7.3. Από το σηµείο αυτό µπορεί να
αρχίσει να πραγµατοποιεί την πλοήγησή του, τα στοιχεία της οποίας θα αποθηκεύονται στη
Βάση ∆εδοµένων.

Σχήµα 7.3 Η αρχική σελίδα πύλης

7.2.1.2 Εγγραφή νέου χρήστη στο σύστηµα
Αν δεν πρόκειται για νέο χρήστη του συστήµατος ο οποίος θέλει να εγγραφεί σ’ αυτό τότε
εισάγει απαιτούµενα τα στοιχεία, τα οποία είναι όλα υποχρεωτικά, στο αντίστοιχο πεδίο της
αρχικής φόρµας του συστήµατος. Αν πατήσει το πλήκτρο Submit χωρίς να έχει συµπληρώσει
κάποιο πεδίο εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.4. Επίσης, πραγµατοποιείται έλεγχος αν
έχει επαληθεύσει σωστά τον κωδικό και αν το username χρησιµοποιείται ήδη από κάποιον
άλλο χρήστη και αν ναι προβάλλονται αντίστοιχα τα µηνύµατα των σχηµάτων 7.5 και 7.7.
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Σχήµα 7.4 Μήνυµα σφάλµατος – Υποχρεωτικά πεδία

Σχήµα 7.5 Μήνυµα σφάλµατος – Επαλήθευση κωδικού
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Σχήµα 7.6 Μήνυµα σφάλµατος – Το username χρησιµοποιείται
Αν οι έλεγχοι διεξαχθούν σωστά εγγράφεται στο σύστηµα εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα:

Σχήµα 7.7 Επιτυχής εγγραφή χρήστη
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7.2.1.3 Εισαγωγή µη εγγεγραµµένου χρήστη στο σύστηµα
Αν ο χρήστης θελήσει να εισέλθει στην πύλη χωρίς να είναι εγγεγραµµένος ή χωρίς να δώσει
τα στοιχεία του κατά την είσοδο, τότε επιλέγει τον σύνδεσµο στην αντίστοιχη επιλογή της
αρχικής φόρµας του συστήµατος (Σχήµα 7.1 - Login as guest) και εισάγεται στο σύστηµα,
όπου βλέπει την ίδια αρχική εικόνα µε το Σχήµα 7.3, απλά τα στοιχεία της πλοήγησής του δεν
καταγράφονται και κατά την πλοήγησή του δεν απολαµβάνει τα πιθανά εξατοµικευµένα
στοιχεία της πύλης που προσφέρονται σε άλλους χρήστες.

7.2.2 ∆ιαπροσωπεία διαχειριστή
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ένα σενάριο χρήσης του συστήµατος από το διαχειριστή.
Σηµειώνεται ότι µε το συγκεκριµένο παράδειγµα δε φαίνονται όλες οι εφαρµογές του
συστήµατος, αλλά οι πιο σηµαντικές. Επίσης σηµειώνουµε ότι οι Ενότητες 7.2.2.1 έως
7.2.2.9 που αναφέρονται στις λειτουργίες του συστήµατος οι οποίες ενσωµατώθηκαν από το
NaviMoz προέρχονται µε µικρές αλλαγές από την εργασία [Χρι05], στην οποία αναπτύχθηκε
το NaviMoz.

7.2.2.1 Εύρεση των πλοηγήσεων ενός χρήστη
Με την εκκίνηση του συστήµατος η πρώτη φόρµα που παρουσιάζεται στο διαχειριστή είναι η
κεντρική του συστήµατος και αποτελείται από ένα µενού επιλογών στο οποίο είναι
οµαδοποιηµένες οι εργασίες του συστήµατος µε βάση την κατηγοριοποίηση που
παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4. Έστω ότι από αυτή επιλέγει από το µενού “User Navigation”
την εργασία “Find Navigations”, επιλέγει δηλαδή να δει τις πλοηγήσεις κάποιου χρήστη µέσα
σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.(Σχήµα 7.8)

Σχήµα 7.8 Κεντρική φόρµα της διαπροσωπείας του διαχειριστή
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Η φόρµα που εµφανίζεται στη συνέχεια είναι αυτή που φαίνεται στο Σχήµα 7.9. Από αυτή τη
φόρµα ο διαχειριστής επιλέγει έναν από τους χρήστες του συστήµατος από τη λίστα, η οποία
διαθέτει και γραµµή κύλισης. Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει το χρήστη «Μακρή Μανόλη».
Επίσης επιλέγει και τις ηµεροµηνίες εντός των οποίων θα ήθελε να εξετάσει τις πλοηγήσεις.
Αν δεν επιλέξει ηµεροµηνίες θα εξεταστούν οι πλοηγήσεις που βρίσκονται εντός των
προεπιλεγµένων ηµεροµηνιών. Σηµειώνεται ότι η ηµεροµηνία έναρξης είναι πάντα η
1/1/2000 και η ηµεροµηνία λήξης είναι η τρέχουσα ηµεροµηνία. Το αποτέλεσµα της επιλογής
του διαχειριστή, έστω για τις προεπιλεγµένες ηµεροµηνίες είναι αυτό που φαίνεται στο Σχήµα
7.10. Αν ανατρέξουµε στη Βάση ∆εδοµένων, θα διαπιστώσουµε ότι το αποτέλεσµα αυτό
είναι σωστό, και ότι όντως αυτές είναι η πλοηγήσεις του χρήστη Μακρή Μανόλη στο
δοσµένο χρονικό διάστηµα. Αν ο διαχειριστής πατήσει το πλήκτρο ΟΚ χωρίς να έχει επιλέξει
χρήστη παρουσιάζεται το προειδοποιητικό µήνυµα του Σχήµατος 7.11.
Σηµειώνεται ότι η φόρµα επιστροφής των αποτελεσµάτων είναι η αρχική φόρµα του
συστήµατος, µπορεί δηλαδή ο διαχειριστής, µετά την επιστροφή των αποτελεσµάτων, να
επιλέξει µια άλλη εφαρµογή του συστήµατος. Αυτό ισχύει για όλες τις εργασίες του
συστήµατος.

Σχήµα 7.9 Επιλογή παραµέτρων για την εργασία “Find Navigations”
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Σχήµα 7.10 Αποτελέσµατα της εργασίας “Find Navigations”

Σχήµα 7.11 Προειδοποιητικό µήνυµα

7.2.2.2 Εύρεση των χρονικών στιγµών των πλοηγήσεων
Έστω ότι στη συνέχεια ο διαχειριστής επιλέγει πάλι από την πρώτη κατηγορία εφαρµογών τη
“Find Duration”, δηλαδή την εύρεση της χρονικής διάρκειας των πλοηγήσεων του
επιλεγµένου χρήστη (Σχήµα 7.12). Η φόρµα επιλογής χρήστη είναι η ίδια µε του Σχήµατος
7.9.
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Σχήµα 7.12 Επιλογή της εργασίας “Find Duration”
Το µήνυµα 7.11 προβάλλεται και πάλι στην περίπτωση που δεν έχει επιλεχθεί χρήστης
Αν ο διαχειριστής επιλέξει, για παράδειγµα, να δει τις πλοηγήσεις της Φωτεινού Βασιλικής,
τα αποτελέσµατα που θα λάβει είναι αυτά του Σχήµατος 7.13. Αν ανατρέξουµε στη Βάση
∆εδοµένων θα διαπιστώσουµε ότι το αποτέλεσµα είναι σωστό.

Σχήµα 7.13 Αποτελέσµατα της εργασίας “Find Duration”

7.2.2.3 Εύρεση των πλοηγήσεων που είναι υπερσύνολο µιας δοσµένης
Έστω τώρα ότι ο διαχειριστής επιθυµεί να πραγµατοποιηθεί µία από τις εργασίες εξόρυξης
δεδοµένων δοθείσης µιας πλοήγησης-προτύπου. Οι εργασίες αυτές ανήκουν στη δεύτερη
κατηγορία εργασιών και είναι οµαδοποιηµένες κάτω από το µενού “Navigation Retrieval”.
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Έστω ότι επιλέγει την εύρεση των πλοηγήσεων εκείνων που αποτελούν υπερσύνολο της
δοσµένης, επιλέγει δηλαδή “Find SuperSet”. Η φόρµα που εµφανίζεται τότε είναι αυτή του
Σχήµατος 7.15. Ο διαχειριστής µπορεί να εισάγει την πλοήγηση-πρότυπο είτε
πληκτρολογώντας την είτε πατώντας το κουµπί P-Miner Portal. Στη δεύτερη περίπτωση
ανοίγει ένας browser µε την ιεραρχία της πύλης του P-Miner όπου ο διαχειριστής µπορεί να
αρχίσει να πλοηγείται. Η πλοήγησή του αποτελεί την πλοήγηση-πρότυπο. Έστω τώρα ότι
επιλέγει να δει τις πλοηγήσεις που περιέχουν την υπό-πλοήγηση /Arts/Photography, την
οποία πληκτρολογεί. Οι ηµεροµηνίες είναι οι προεπιλεγµένες. Τα αποτελέσµατα δίνονται στο
Σχήµα 7.16 και αν ανατρέξουµε στη Βάση ∆εδοµένων παρατηρούµε ότι είναι σωστά. Στα
αποτελέσµατα παρουσιάζονται οι χρήστες που έχουν πραγµατοποιήσει την πλοήγησηυπερσύνολο καθώς και η πλοήγηση αυτή. Αν δεν έχει εισάγει κάποια πλοήγηση στο
προβλεπόµενο πεδίο και πατήσει το κουµπί ΟΚ, εµφανίζεται το προειδοποιητικό µήνυµα του
Σχήµατος 7.17.

Σχήµα 7.14 Επιλογή της εργασίας “Find SuperSet”
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Σχήµα 7.15 Επιλογή των παραµέτρων της εργασίας “Find SuperSet”

Σχήµα 7.16 Αποτελέσµατα της εργασίας “Find SuperSet”

Σχήµα 7.17 Προειδοποιητικό µήνυµα
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7.2.2.4 Εύρεση των πλοηγήσεων που είναι ίδιες µε µια δοσµένη
Έστω τώρα ότι στη συνέχεια ο διαχειριστής επιλέγει την εργασία “Find Identical
Navigations” που υπάγεται στη ίδια οµάδα εργασιών. Επιλέγει δηλαδή να δει τις πλοηγήσεις
που είναι ακριβώς ίδιες µε την πλοήγηση-πρότυπο. Η επιλογή του αυτή φαίνεται στο Σχήµα
7.18. Η φόρµα που του παρουσιάζεται είναι η ίδια µε της προηγούµενης εργασίας. Μπορεί κι
εδώ να εισάγει την πλοήγηση µε έναν από τους δύο τρόπους που προαναφέρθηκαν και στην
περίπτωση που πατήσει το ΟΚ χωρίς να έχει εισάγει κάποια πλοήγηση παρουσιάζεται και
εδώ το µήνυµα του Σχήµατος 7.17. Έστω ότι εισάγει την πλοήγηση Home/Cooking/Salads
µέσω του browser, ο οποίος ανοίγει µε πάτηµα του κουµπιού P-Miner Portal, για τις
προεπιλεγµένες ηµεροµηνίες (Σχήµα 7.19).

Σχήµα 7.18 Επιλογή της εργασίας “Find Identical Navigations”
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Σχήµα 7.19 Επιλογή παραµέτρων της εργασίας “Find Identical Navigations”
Οι ίδιες πλοηγήσεις επιστρέφονται στη φόρµα των αποτελεσµάτων και φαίνονται στο Σχήµα
7.20. Φαίνονται οι χρήστες που έχουν πραγµατοποιήσει τις ίδιες πλοηγήσεις καθώς και οι
πλοηγήσεις αυτές. Ανατρέχοντας στη Βάση ∆εδοµένων, διαπιστώνουµε ότι το αποτέλεσµα
είναι σωστό.

Σχήµα 7.20 Αποτελέσµατα της εργασίας “Find Identical Navigations”
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7.2.2.5 Εύρεση των πλοηγήσεων που είναι όµοιες µε µια δοσµένη
Έστω ότι στη συνέχεια ο διαχειριστής θέλει να εισάγει µια πλοήγηση και να βρει τις
πλοηγήσεις εκείνες που είναι τουλάχιστον κατά ένα ποσοστό όµοιες µε τη δοσµένη. Επιλέγει
από τη δεύτερη κατηγορία εργασιών την εργασία “Find Similar Navigations” (Σχήµα 7.21)
Η φόρµα που εµφανίζεται τότε είναι αυτή του Σχήµατος 7.22. Και στην εργασία αυτή
παρουσιάζονται οι δύο προαναφερθείσες εναλλακτικές εισαγωγής της πλοήγησης-πρότυπο.
Επίσης ο χρήστης εισάγει το ποσοστό % οµοιότητας των πλοηγήσεων µε τη δοσµένη.
Επιστρέφονται οι πλοηγήσεις που έχουν τουλάχιστον ίσο βαθµό οµοιότητας µε το ποσοστό
αυτό. Οι οµοιότητες µεταξύ των πλοηγήσεων υπολογίζονται µε κατάλληλες τροποποιήσεις
της µεταξύ τους δοµικής απόστασης. Έστω ότι ο διαχειριστής συµπληρώνει τη φόρµα µε τα
στοιχεία που φαίνονται στο Σχήµα 7.23 (στην επιλογή του αυτή υπάρχουν διαφορετικές
ηµεροµηνίες από τις προεπιλεγµένες). Το σύστηµα επιστρέφει τα αποτελέσµατα στην
κατάλληλη φόρµα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.24. Επιστρέφονται οι πλοηγήσεις που έχουν
πραγµατοποιηθεί εντός του διαστήµατος 1/1/2005-24/9/2005 και είναι κατά τουλάχιστον 60%
όµοιες µε τη δοσµένη Sports/Olympics, καθώς και οι χρήστες που τις έχουν
πραγµατοποιήσει. Σηµειώνεται ότι όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό που εισάγει ο
διαχειριστής, τόσο περισσότερο όµοιες είναι οι πλοηγήσεις.

Σχήµα 7.21 Επιλογή της εργασίας “Find Similar Navigations”
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Σχήµα 7.22 H φόρµα της εργασίας “Find Similar Navigations”

Σχήµα 7.23 Επιλογή παραµέτρων της εργασίας “Find Similar Navigations”
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Σχήµα 7.24 Τα αποτελέσµατα της εργασίας “Find Similar Navigations”
Αν ο διαχειριστής πατήσει το πλήκτρο ΟΚ χωρίς να έχει εισάγει κάποια πλοήγηση
εµφανίζεται το προειδοποιητικό µήνυµα του Σχήµατος 7.17. Επιπλέον, αν δεν έχει εισάγει
κάποιο ποσοστό στο προβλεπόµενο πεδίο ή αν έχει εισάγει κάτι άλλο εκτός από αριθµό,
παρουσιάζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.25. Τέλος, αν έχει εισάγει έναν αριθµό, ο οποίος
όµως είναι µεγαλύτερος του 100 ή µικρότερος του 0, παρουσιάζεται το µήνυµα του Σχήµατος
7.26, το οποίο τον προειδοποιεί για εισαγωγή λάθος αριθµού.

Σχήµα 7.25 Προειδοποιητικό µήνυµα

Σχήµα 7.26 Προειδοποιητικό µήνυµα
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7.2.2.6 Εύρεση των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων
Στη συνέχεια, έστω ότι ο διαχειριστής προχωρά στην τρίτη κατηγορία εργασιών του
συστήµατος, δηλαδή στις ερωτήσεις εξόρυξης γνώσης και ταυτοποίησης χρηστών. Στις
εργασίες αυτές µπορεί να έχει πρόσβαση µέσω του τρίτου µενού της αρχικής φόρµας, το
“Clustering Tasks”. Για να πραγµατοποιήσει την πρώτη εργασία της κατηγορίας αυτής, που
είναι η εύρεση των n πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων εντός του δοσµένου χρονικού διαστήµατος,
όπου n είναι ένας αριθµός που δίνεται από το διαχειριστή, πρέπει να επιλέξει από το µενού
“Clustering Tasks” την εργασία “Most Popular Navigations”. Η επιλογή του αυτή δίνεται στο
Σχήµα 7.27. Η φόρµα που παρουσιάζεται τότε στο διαχειριστή είναι αυτή του Σχήµατος 7.28.
Στο Σχήµα 7.28 φαίνεται η φόρµα συµπληρωµένη µε τις επιλογές του διαχειριστή. Έστω
λοιπόν ότι επιλέγει να δει τις 4 πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στο
διάστηµα 1/1/2000-26/9/2005. Με το πάτηµα του πλήκτρου ΟΚ επιστρέφονται τα
αποτελέσµατα στη φόρµα των αποτελεσµάτων (Σχήµα 7.29).

Σχήµα 7.27 Επιλογή της εργασίας “Most Popular Navigations”
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Σχήµα 7.28 Επιλογή των παραµέτρων της εργασίας “Most Popular Navigations”

Σχήµα 7.29 Αποτελέσµατα της εργασίας “Most Popular Navigations”
Στα αποτελέσµατα παρουσιάζονται οι 4 πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις για την επιλεγµένη
χρονική περίοδο, καθώς και οι φορές που έχουν πραγµατοποιηθεί (Times visited). Στην
περίπτωση που υπάρχουν κι άλλες πλοηγήσεις οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί τόσες φορές
όσες και η τελευταία που εµφανίζεται στη φόρµα των αποτελεσµάτων, οι οποίες όµως δεν
επιστρέφονται από το σύστηµα, γιατί στην περίπτωση αυτή θα ήταν πάνω από τον αριθµό
που επέλεξε ο διαχειριστής, εµφανίζεται κατάλληλο µήνυµα .

212

Έτσι λοιπόν, στην παραπάνω περίπτωση εκτέλεσης του προγράµµατος, υπάρχουν κι άλλες
πλοηγήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µια φορά. Αυτές όµως δεν επιστρέφονται από το
σύστηµα γιατί ο διαχειριστής έχει επιλέξει να επιστραφούν οι 4 πρώτες εργασίες. Αντί αυτών,
προβάλλεται κατάλληλο µήνυµα στο κάτω µέρος της φόρµας. Αν ανατρέξουµε στη Βάση
∆εδοµένων θα διαπιστώσουµε ότι το αποτέλεσµα του Σχήµατος 7.29 είναι σωστό. Στην
περίπτωση που ο διαχειριστής πατήσει το πλήκτρο ΟΚ χωρίς να έχει συµπληρώσει το πλήθος
των δηµοφιλέστερων πλοηγήσεων στο αντίστοιχο πεδίο, επειδή είναι προεπιλεγµένη η τιµή 1
παρουσιάζεται η πιο δηµοφιλής πλοήγηση απ’ όλες. Αν όµως εισάγει κάτι άλλο εκτός από
αριθµό (για παράδειγµα έναν χαρακτήρα) εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.30. Επίσης,
αν εισάγει έναν αριθµό ο οποίος είναι µεγαλύτερος από το πλήθος των πλοηγήσεων, αφού
έχουν οµαδοποιηθεί ώστε οι ίδιες να είναι µαζί, εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.31,
το οποίο τον προτρέπει να εισάγει έναν αριθµό µικρότερο από έναν συγκεκριµένο, ο οποίος
αντιστοιχεί στο πλήθος των οµαδοποιηµένων πλοηγήσεων για το επιλεγµένο χρονικό
διάστηµα. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο αριθµός αυτός είναι το 29.

Σχήµα 7.30 Προειδοποιητικό µήνυµα

Σχήµα 7.31 Προτρεπτικό µήνυµα

7.2.2.7 Εύρεση των συστάδων των πλοηγήσεων µε τη µέθοδο Κ-Μέσων
Στη συνέχεια, ο διαχειριστής επιλέγει από το µενού “Clustering Tasks” τη δεύτερη εργασία,
η οποία είναι η συσταδοποίηση. Επιλέγει λοιπόν την εργασία “Groups of Similar
Navigations”. Η επιλογή του αυτή φαίνεται στο Σχήµα 7.32.
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Σχήµα 7.32 Επιλογή της εργασίας “Groups of Similar Navigations”
Η φόρµα που παρουσιάζεται τότε στο διαχειριστή είναι αυτή του Σχήµατος 7.33. Ο
διαχειριστής µπορεί να επιλέξει µια από τις µεθόδους συσταδοποίησης µεταξύ του
αλγορίθµου των Κ Μέσων (K Means) και της τεχνικής «µονός σύνδεσµος» (Single Link). Οι
δύο αυτές επιλογές είναι αλληλοαποκλειόµενες. Πατώντας πάνω στα κουµπιά µε το
ερωτηµατικό «?», ανοίγει ο Internet Explorer σε µία σελίδα που περιέχει πληροφορίες για τις
τεχνικές Κ Μέσων και «µονός σύνδεσµος» αντίστοιχα.

Σχήµα 7.33 Φόρµα επιλογής της εργασίας συσταδοποίησης
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να χρησιµοποιηθεί ο αλγόριθµος Κ Μέσων για τη
συσταδοποίηση των πλοηγήσεων, πατώντας πάνω στο κουµπί K Means. Τότε παρουσιάζεται
η φόρµα επιλογών 7.34. Από το διαχειριστή ζητείται να συµπληρώσει τον επιθυµητό αριθµό
συστάδων, γιατί ο αλγόριθµος τον απαιτεί σαν είσοδο για να µπορέσει να εκτελεστεί. Η
προεπιλεγµένη τιµή είναι 1, οπότε αν ο διαχειριστής δε συµπληρώσει τίποτα και πατήσει το
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ΟΚ, τα αποτελέσµατα θα οµαδοποιηθούν σε µια συστάδα. Για το παράδειγµά µας βρέθηκε
ότι ένα «καλό» πλήθος συστάδων είναι 6.

Σχήµα 7.34 Επιλογή των παραµέτρων του αλγορίθµου Κ Μέσων
Οι συστάδες επιστρέφονται στην κατάλληλη φόρµα των αποτελεσµάτων. Επίσης τυπώνονται
και σε αρχείο. Επειδή τα αποτελέσµατα είναι πολλά και πρέπει να κυλιστεί η φόρµα
προκειµένου να τα δει ο διαχειριστής, εδώ δίνονται µέσω του αρχείου στο οποίο
αποθηκεύονται (7.35), το οποίο φαίνεται παρακάτω:

CLUSTERS RETRIEVED DURING THE PERIOD: 01/01/2000 - 28/09/2005
CLUSTER 1:
Users:
Makrhs Manolis
Navigations:
R/Sports/Events/Mediterranean_Games/Recreation_and_Sports/Recreation_
and_Sports
[Makrhs Manolis]
R/Sports/Events/Olympics/2004_-_Athens
[Makrhs Manolis]
R/Sports/Events/Olympics/Paralympics
[Makrhs Manolis]
R/Sports/Multi-Sports/Multi-Events/MultiSports/Duathlon/Events/Duathlon/Multi-Sports/Triathlon
[Makrhs
Manolis]
R/Sports/Organizations/Olympics/Organizations/Special_Olympics
[Makrhs Manolis]
CLUSTER 2:
Users:
Spyropoulou Eirini
Navigations:
R/Home/Do-ItYourself/Basketry/Basket_Artist/Basketry/Baskets/Basketry
[Spyropoulou Eirini]
CLUSTER 3:
Users:
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Kanellakopoulos Haralampos
Navigations:
R/Regional/Europe/Cyprus/Education/Schools/Education/Cyprus
[Kanellakopoulos Haralampos]
R/Regional/Europe/Greece/Education/Colleges_and_Universities/Panteion
_University
[Kanellakopoulos Haralampos]
R/Regional/Europe/Greece/Education/Education/Distance_Learning/Educat
ion/Distance_Learning/Online_Courses/Online
[Kanellakopoulos
Haralampos]
CLUSTER 4:
Users:
Zerbas Panagiwths
Navigations:
R/Shopping/Autos/Parts_and_Accessories/Brakes/Parts_and_Accessories/A
utos/Parts_and_Accessories/Electrical/Lighting/Electrical/Parts_and_A
ccessories/Electronics/Alarms/Electronics/Global_Positioning_System/C
ommunications/Global_Positioning_System/Electronics/Parts_and_Accesso
ries/Air_Conditioning/Parts_and_Accessories
[Zerbas Panagiwths]
R/Shopping/Autos/Parts_and_Accessories/Engine/Fuel/Biodiesel/Fuel/Eng
ine/Rebuilt
[Zerbas Panagiwths]
R/Shopping/Music/Equipment/Music/Shopping/Autos/Parts_and_Accessories
/Parking_Accessories
[Zerbas Panagiwths]
R/Shopping/R/Shopping/Autos/Custom_and_Collector_Cars/Antique_and_Cla
ssic/Parts_and_Accessories/Brakes/Parts_and_Accessories/Exterior/Auto
_Body_Parts
[Zerbas Panagiwths]
CLUSTER 5:
Users:
Kanellakopoulos Haralampos
Spyropoulou Eirini
Fwteinou Basilikh
Kalimerh Maria
Navigations:
R/Home/Apartment_Living/Roommates/Apartment_Living/Homemaking
[Kanellakopoulos Haralampos]
R/Home/Cooking/Breakfast/Bed_and_Breakfast/Bed_and_Breakfast
[Spyropoulou Eirini]
R/Home/Cooking/Gourmet/Cooking/Quick_and_Easy
[Spyropoulou Eirini]
R/Home/Cooking/Pizza/Cooking/Pasta/Lasagne
[Fwteinou Basilikh]
R/Home/Cooking/Salads
[Spyropoulou Eirini, Fwteinou Basilikh]
R/Home/Do-It-Yourself/Soaps
[Spyropoulou Eirini]
R/Home/Pets/Dogs/Training
[Fwteinou Basilikh]
R/Recreation/Pets
[Kalimerh Maria]
CLUSTER 6:
Users:
Kalimerh Maria
Kanellakopoulos Haralampos
Christodoulou Eleni
Navigations:
R/Arts/Entertainment/Events/Arts_and_Entertainment/Fashion/Modeling
[Kalimerh Maria]
R/Arts/Music/Instruments/Instruments/Drums
[Kanellakopoulos
Haralampos]
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R/Arts/Photography/Communities/Online_Communities/Communities
[Christodoulou Eleni]
R/Arts/Photography/Photographers/Exhibits/Photographers/Photographers
/Fashion_and_Glamour
[Christodoulou Eleni]
R/Arts/Photography/Photographers/Photography
[Christodoulou Eleni,
Kalimerh Maria]
R/Arts/Photography/Techniques_and_Styles/Photography/Bridges_and_Tunn
els
[Christodoulou Eleni]
R/Arts/Radio/Guides/Directories/Directories
[Kalimerh Maria]
R/Arts/Radio/International_Broadcasters/Shortwave_and_DX_Listening/In
ternational_Broadcasters/Radio/Resources
[Kalimerh Maria]
R/Arts/Radio/Personalities/Hendrie,_Phil/Personalities/Radio/Personal
ities/Programs/Voice_Actors
[Kalimerh Maria]

7.35 Αρχείο επιστροφής των αποτελεσµάτων του αλγορίθµου Κ Μέσων
Επιστρέφονται οι συστάδες στις οποίες οµαδοποιούνται τα δεδοµένα για τη χρονική περίοδο
1/1/2000–28/9/2005. Στην αρχή κάθε συστάδας δίνονται οι χρήστες που έχουν
πραγµατοποιήσει τις πλοηγήσεις αυτές. Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες, δίνεται δίπλα
σε κάθε πλοήγηση µέσα σε παρένθεση ο χρήστης που την έχει πραγµατοποιήσει. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο παρουσιάζεται και µια οµαδοποίηση των χρηστών του συστήµατος µε βάση τις
πλοηγήσεις που έχουν ακολουθήσει. Για τις µεθόδους συσταδοποίησης δεν υπάρχει κάποιο
αναµενόµενο αποτέλεσµα µε το οποίο να µπορούµε συγκρίνουµε το λαµβανόµενο ώστε να
διαπιστώσουµε αν είναι σωστό ή λάθος. Ουσιαστικά δεν τίθεται θέµα σωστού και λάθους.
∆ιαισθητικά καταλαβαίνουµε ότι η παραπάνω οµαδοποίηση των πλοηγήσεων είναι µια
«καλή» οµαδοποίηση. Αν το πλήθος των επιθυµητών συστάδων το οποίο θα εισάγει είναι
µεγαλύτερο από το πλήθος των διαφορετικών πλοηγήσεων εµφανίζεται το µήνυµα του
Σχήµατος 7.36, το οποίο τον προτρέπει να εισάγει έναν αριθµό εντός των πλαισίων
λειτουργίας του αλγορίθµου.

Σχήµα 7.36 Προτρεπτικό µήνυµα

7.2.2.8 Εύρεση των συστάδων των πλοηγήσεων µε τη τεχνική Μονός Σύνδεσµος
Έστω τώρα ότι ο διαχειριστής επιλέγει από τη φόρµα του Σχήµατος 7.33 τη µέθοδο
συσταδοποίησης «µονός σύνδεσµος» (“Single Link”). Η φόρµα που παρουσιάζεται τότε είναι
αυτή του Σχήµατος 7.37. Στη φόρµα αυτή ζητείται από το διαχειριστή να εισάγει το επίπεδο
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συσταδοποίησης, το οποίο είναι ένας αριθµός µεταξύ 0 και 1, και το οποίο δέχεται σαν
είσοδο ο αλγόριθµος. Η προεπιλεγµένη τιµή του επιπέδου αυτού είναι 1.

Σχήµα 7.37 Επιλογή των παραµέτρων της τεχνικής «µονός σύνδεσµος»
Το χαρακτηριστικό µε τη φόρµα αυτή είναι ότι αντί να αφήσει το χρήστη να µαντέψει ένα
καλό επίπεδο συσταδοποίησης, πράγµα το οποίο µπορεί να τον οδηγήσει σε πολλές δοκιµές,
του δίνει και την εναλλακτική να εισάγει το επίπεδο συσταδοποίησης που υπολογίζεται από
τον αλγόριθµο CIndex. Ο αλγόριθµος αυτός υπολογίζει το επίπεδο συσταδοποίησης εκείνο
για το οποίο η τεχνική «µονός σύνδεσµος» δηµιουργεί τη βέλτιστη συσταδοποίηση. Ο
διαχειριστής έχει πρόσβαση στο προτεινόµενο αυτό νούµερο µε το πάτηµα του κουµπιού
CIndex. Σηµειώνεται ότι πρέπει πρώτα να έχουν επιλεχθεί οι ηµεροµηνίες, έτσι ώστε ο
αλγόριθµος CIndex να υπολογίσει το επίπεδο βέλτιστης συσταδοποίησης για τις πλοηγήσεις
εντός των επιλεγµένων ηµεροµηνιών. Με το πάτηµα του κουµπιού CIndex γίνονται οι
απαραίτητοι υπολογισµοί και εµφανίζεται η πρόταση µε τη µορφή µηνύµατος. Για το
συγκεκριµένο παράδειγµα λαµβάνεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.38:

Σχήµα 7.38 Επίπεδο συσταδοποίησης που προτείνει ο αλγόριθµος CIndex
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Υπενθυµίζεται ότι ο διαχειριστής αφήνεται ελεύθερος να επιλέξει ανάµεσα στο επίπεδο
συσταδοποίησης που του προτείνεται και σε κάποιο άλλο. Αν στο παράδειγµά µας επιλέξει το
επίπεδο 0.6, θα έχουµε µια «καλή» συσταδοποίηση. Επειδή η περιοχή εµφάνισης των
αποτελεσµάτων πρέπει να κυλιστεί για να τα εµφανίσει όλα, παρακάτω παρατίθεται το αρχείο
7.39 στο οποίο αποθηκεύονται, όπως και στην περίπτωση εφαρµογής του αλγορίθµου των Κ
Μέσων.
CLUSTERS RETRIEVED DURING THE PERIOD: 01/01/2000 - 28/09/2005
CLUSTER 1:
Users:
Kalimerh Maria
Navigations:
R/Arts/Entertainment/Events/Arts_and_Entertainment/Fashion/Modeling
[Kalimerh Maria]
CLUSTER 2:
Users:
Kanellakopoulos Haralampos
Navigations:
R/Arts/Music/Instruments/Instruments/Drums
Haralampos]

[Kanellakopoulos

CLUSTER 3:
Users:
Christodoulou Eleni
Kalimerh Maria
Navigations:
R/Arts/Photography/Photographers/Exhibits/Photographers/Photographers
/Fashion_and_Glamour [Christodoulou Eleni]
R/Arts/Photography/Photographers/Photography [Christodoulou Eleni,
Kalimerh Maria]
R/Arts/Photography/Techniques_and_Styles/Photography/Bridges_and_Tunn
els [Christodoulou Eleni]
R/Arts/Photography/Communities/Online_Communities/Communities
[Christodoulou Eleni]
CLUSTER 4:
Users:
Kalimerh Maria
Navigations:
R/Arts/Radio/International_Broadcasters/Shortwave_and_DX_Listening/In
ternational_Broadcasters/Radio/Resources [Kalimerh Maria]
R/Arts/Radio/Personalities/Hendrie,_Phil/Personalities/Radio/Personal
ities/Programs/Voice_Actors [Kalimerh Maria]
R/Arts/Radio/Guides/Directories/Directories [Kalimerh Maria]
CLUSTER 5:
Users:
Kanellakopoulos Haralampos
Navigations:
R/Home/Apartment_Living/Roommates/Apartment_Living/Homemaking
[Kanellakopoulos Haralampos]

219

CLUSTER 6:
Users:
Spyropoulou Eirini
Fwteinou Basilikh
Kalimerh Maria
Navigations:
R/Home/Cooking/Gourmet/Cooking/Quick_and_Easy [Spyropoulou Eirini]
R/Home/Cooking/Pizza/Cooking/Pasta/Lasagne [Fwteinou Basilikh]
R/Home/Cooking/Salads [Spyropoulou Eirini, Fwteinou Basilikh]
R/Home/Do-ItYourself/Basketry/Basket_Artist/Basketry/Baskets/Basketry
[Spyropoulou Eirini]
R/Home/Do-It-Yourself/Soaps [Spyropoulou Eirini]
R/Home/Pets/Dogs/Training [Fwteinou Basilikh]
R/Recreation/Pets [Kalimerh Maria]
R/Home/Cooking/Breakfast/Bed_and_Breakfast/Bed_and_Breakfast
[Spyropoulou Eirini]
CLUSTER 7:
Users:
Kanellakopoulos Haralampos
Navigations:
R/Regional/Europe/Greece/Education/Colleges_and_Universities/Panteion
_University [Kanellakopoulos Haralampos]
R/Regional/Europe/Greece/Education/Education/Distance_Learning/Educat
ion/Distance_Learning/Online_Courses/Online [Kanellakopoulos
Haralampos]
R/Regional/Europe/Cyprus/Education/Schools/Education/Cyprus
[Kanellakopoulos Haralampos]
CLUSTER 8:
Users:
Zerbas Panagiwths
Navigations:
R/Shopping/Autos/Parts_and_Accessories/Engine/Fuel/Biodiesel/Fuel/Eng
ine/Rebuilt [Zerbas Panagiwths]
R/Shopping/Music/Equipment/Music/Shopping/Autos/Parts_and_Accessories
/Parking_Accessories [Zerbas Panagiwths]
R/Shopping/R/Shopping/Autos/Custom_and_Collector_Cars/Antique_and_Cla
ssic/Parts_and_Accessories/Brakes/Parts_and_Accessories/Exterior/Auto
_Body_Parts [Zerbas Panagiwths]
R/Shopping/Autos/Parts_and_Accessories/Brakes/Parts_and_Accessories/A
utos/Parts_and_Accessories/Electrical/Lighting/Electrical/Parts_and_A
ccessories/Electronics/Alarms/Electronics/Global_Positioning_System/C
ommunications/Global_Positioning_System/Electronics/Parts_and_Accesso
ries/Air_Conditioning/Parts_and_Accessories [Zerbas Panagiwths]
CLUSTER 9:
Users:
Makrhs Manolis
Navigations:
R/Sports/Events/Olympics/2004_-_Athens [Makrhs Manolis]
R/Sports/Events/Olympics/Paralympics [Makrhs Manolis]
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R/Sports/Organizations/Olympics/Organizations/Special_Olympics
[Makrhs Manolis]
R/Sports/Events/Mediterranean_Games/Recreation_and_Sports/Recreation_
and_Sports [Makrhs Manolis]
CLUSTER 10:
Users:
Makrhs Manolis
Navigations:
R/Sports/Multi-Sports/Multi-Events/MultiSports/Duathlon/Events/Duathlon/Multi-Sports/Triathlon
Manolis]

[Makrhs

7.39: Αρχείο επιστροφής των αποτελεσµάτων της τεχνικής «µονός σύνδεσµος»
Επιστρέφονται οι δηµιουργηµένες συστάδες των πλοηγήσεων καθώς και οι χρήστες που τις
έχουν πραγµατοποιήσει, όπως ακριβώς και στην περίπτωση των Κ Μέσων. Έτσι έχουµε και
στην περίπτωση αυτή µια οµαδοποίηση των χρηστών του συστήµατος. Και πάλι, διαισθητικά
καταλαβαίνουµε ότι πρόκειται για µια «καλή» συσταδοποίηση. Αν ο διαχειριστής εισάγει στο
ζητούµενο επίπεδο συσταδοποίησης κάτι άλλο εκτός από αριθµό (για παράδειγµα ένα
σύµβολο), ή εισάγει αριθµό µικρότερο του 0 ή µεγαλύτερο του 1, εµφανίζεται το
προειδοποιητικό µήνυµα του Σχήµατος 7.40, το οποίο τον ενηµερώνει για το λάθος του και
του υποδεικνύει να το διορθώσει.

Σχήµα 7.40 Προειδοποιητικό µήνυµα

7.2.2.9 Εύρεση των πιο αναποφάσιστων χρηστών του συστήµατος
Έστω τώρα ότι ο διαχειριστής επιθυµεί να δει ποιοι είναι οι περισσότερο αναποφάσιστοι
χρήστες του συστήµατος. Η εφαρµογή αυτή είναι η τελευταία από την τρίτη κατηγορία
εργασιών. Μπορεί να επιλέξει την εκτέλεσή της αν επιλέξει “Undetermined Users” από το
µενού “Clustering Tasks”, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 7.41.
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Σχήµα 7.41 Επιλογή της εργασίας “Undetermined Users”
Η φόρµα που εµφανίζεται τότε είναι αυτή του Σχήµατος 7.42. Η φόρµα αυτή ζητά από το
διαχειριστή να εισάγει το πλήθος των περισσότερο αναποφάσιστων χρηστών του συστήµατος
και το χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος. Η αναποφασιστικότητα ενός χρήστη µετριέται µε
βάση το πόσες φορές έχει πατήσει τα κουµπιά Back και Forward στις πλοηγήσεις του. Η
προεπιλεγµένη τιµή είναι 1, έτσι σε περίπτωση που ο διαχειριστής δεν εισάγει αριθµό θα
επιστραφεί ο πιο αναποφάσιστος χρήστης του συστήµατος. Αν ο διαχειριστής επιλέξει να δει
τους 3 πιο αναποφάσιστους χρήστες, το αποτέλεσµα που θα λάβει θα είναι αυτό του
Σχήµατος 7.43. Στα αποτελέσµατα φαίνονται οι 3 πιο αναποφάσιστοι χρήστες κατά φθίνοντα
βαθµό αναποφασιστικότητας. Μέσα σε παρένθεση δίνεται µε την ένδειξη “SCORE” ο
βαθµός αυτός, ο οποίος αντιστοιχεί στο πλήθος των Back και forward που έχουν
πραγµατοποιήσει. Αν ανατρέξουµε στη Βάση ∆εδοµένων θα δούµε ότι τα αποτελέσµατα
είναι σωστά.
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Σχήµα 7.42 Επιλογή των παραµέτρων της εργασίας “Undetermined Users”

Σχήµα 7.43 Αποτελέσµατα της εργασίας “Undetermined Users”
Αν ο αριθµός που θα επιλέξει ο διαχειριστής είναι µεγαλύτερος από το πλήθος των χρηστών
του συστήµατος, προβάλλεται ενηµερωτικό µήνυµα το οποίο τον προτρέπει να επιλέξει έναν
αριθµό µικρότερο από το πλήθος των χρηστών. Στο παράδειγµά µας, όπου οι εγγεγραµµένοι
στο σύστηµα χρήστες είναι 7, αν ο διαχειριστής εισάγει το νούµερο 10, εµφανίζεται το
µήνυµα του Σχήµατος 7.44:

223

Σχήµα 7.44 Προτρεπτικό µήνυµα
Αν µεταξύ των ηµεροµηνιών που θα επιλέξει ο διαχειριστής δεν έχουν πραγµατοποιηθεί
πλοηγήσεις, η φόρµα των αποτελεσµάτων θα επιστρέψει µε κατάλληλο µήνυµα, όπως
φαίνεται στο Σχήµα 7.45.

Σχήµα 7.45 Μήνυµα σε περίπτωση µη ύπαρξης πλοηγήσεων
Αντίστοιχα µηνύµατα παρουσιάζονται για όλες τις εργασίες σε περίπτωση που δεν έχουν
πραγµατοποιηθεί πλοηγήσεις στο επιλεγµένο χρονικό διάστηµα.

7.2.2.10 ∆ηµιουργία κατηγορίας χωρίς σχέσεις
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να δηµιουργήσει µια νέα κατηγορία χωρίς αυτή να έχει σχέσηρόλο µε άλλες κατηγορίες τότε επιλέγει στην αρχική φόρµα από το µενού “Edit Hierarchy”
την επιλογή “Category”, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 7.46.
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Σχήµα 7.46 Επιλογή της εργασίας “Category”
Στη συνέχεια από το µενού που εµφανίζεται (Σχήµα 7.47) επιλέγει την επιλογή “Create a new
category”.

Σχήµα 7.47 Μενού επιλογής εργασίας σε κατηγορίες
Τελικά του εµφανίζεται η φόρµα του Σχήµατος 7.48, όπου είναι προεπιλεγµένη η επιλογή
“No relation between categories”, η οποία είναι και η επιθυµητή λειτουργία. Ο διαχειριστής
εισάγει τον τίτλο της κατηγορίας υποχρεωτικά και την περιγραφή της προαιρετικά.
Έστω ότι εισάγει το τίτλο Test Category και την Περιγραφή Description of Test Category.
Πατώντας το κουµπί ΟΚ εκτελείται η επιθυµητή λειτουργία. Στο αρχικό µενού εµφανίζεται
το µήνυµα του Σχήµατος 7.49, το οποίο τον ενηµερώνει για τα στοιχεία της νέας κατηγορίας
225

που δηµιουργήθηκε και ότι η νέα κατηγορία συνδέθηκε µε τη σχέση RELATED µε την
κορυφή της πύλης ώστε να µην είναι ξεκρέµαστη.

Σχήµα 7.48 Φόρµα δηµιουργίας νέας κατηγορίας χωρίς σχέσεις

Σχήµα 7.49 Μήνυµα δηµιουργίας κατηγορίας χωρίς σχέσεις
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Ανοίγοντας τον browser και πηγαίνοντας στην πύλη του P-Miner διαπιστώνουµε ότι
πράγµατι δηµιουργήθηκε µια νέα κατηγορία µε τα στοιχεία που έδωσε ο διαχειριστής, η
οποία είναι RELATED µε την κορυφή της πύλης όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.50.

Σχήµα 7.50 Επιβεβαίωση δηµιουργίας κατηγορίας χωρίς σχέσεις
Αν ο διαχειριστής δεν εισάγει τίτλο και πατήσει το κουµπί ΟΚ τότε του εµφανίζεται το
παρακάτω µήνυµα σφάλµατος.

Σχήµα 7.51 Μήνυµα σφάλµατος – Μη έγκυρος τίτλος κατηγορίας

7.2.2.11 ∆ηµιουργία κατηγορίας ως υποκατηγορία άλλης κατηγορίας
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να δηµιουργήσει µια νέα κατηγορία ως υποκατηγορία άλλης
υπάρχουσας κατηγορίας τότε επιλέγει στην αρχική φόρµα από το µενού “Edit Hierarchy” την
επιλογή “Category” του Σχήµατος 7.46 και στη συνέχεια στο µενού του Σχήµατος 7.47
επιλέγει πάλι την επιλογή “Create a new category”. Στην φόρµα που εµφανίζεται, που είναι
ίδια µε αυτή του Σχήµατος 7.48 επιλέγει την επιλογή “Subcategory” και έτσι τώρα έχει τη
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δυνατότητα να εισάγει και το µονοπάτι της κατηγορίας η οποία θα είναι υπερκατηγορία της
κατηγορίας που θα δηµιουργηθεί όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.52. Το µονοπάτι της κατηγορίας
αυτής µπορεί να το εισάγει είτε πληκτρολογώντας το είτε επιλέγοντας την επιθυµητή
κατηγορία από τον browser του P-Miner πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. Και πάλι θα
πρέπει να εισάγει υποχρεωτικά κάποιο τίτλο για τη νέα κατηγορία και προαιρετικά µια
περιγραφή. Αν ο τίτλος δεν είναι έγκυρος τότε εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος 7.51.
Επίσης αν το µονοπάτι που εισάγει ο διαχειριστής δεν είναι έγκυρο εµφανίζεται το µήνυµα
σφάλµατος 7.53.

Σχήµα 7.52 Φόρµα δηµιουργίας νέας κατηγορίας ως υποκατηγορία

Σχήµα 7.53 Μήνυµα σφάλµατος – Μη έγκυρο µονοπάτι
Έστω ότι εισάγει για τίτλο της νέας κατηγορίας New Category, δεν εισάγει περιγραφή και
στο µονοπάτι επιλέγει την κατηγορία που δηµιουργήθηκε νωρίτερα, δηλαδή την κατηγορία
“Test

Category”,

δηλαδή

εισάγει

στο

αντίστοιχο

πεδίο

κειµένου

το

µονοπάτι

Top/Test Category. Πατώντας το κουµπί ΟΚ εµφανίζεται στην αρχική φόρµα το µήνυµα του
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Σχήµατος 7.54. Ανοίγοντας τον browser και πηγαίνοντας στην πύλη του P-Miner
διαπιστώνουµε ότι πράγµατι δηµιουργήθηκε µια νέα κατηγορία µε τα στοιχεία που έδωσε ο
διαχειριστής η οποία είναι υποκατηγορία της κατηγορίας Test Category όπως φαίνεται στα
Σχήµατα 7.55 και 7.56.

Σχήµα 7.54 Μήνυµα δηµιουργίας κατηγορίας ως υποκατηγορία

Σχήµα 7.55 Επιβεβαίωση δηµιουργίας κατηγορίας ως υποκατηγορία (1)
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Σχήµα 7.56 Επιβεβαίωση δηµιουργίας κατηγορίας ως υποκατηγορία (2)

7.2.2.12 ∆ηµιουργία κατηγορίας έχοντας κάποια σχέση-ρόλο µε κάποια κατηγορία
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να δηµιουργήσει µια νέα κατηγορία, η οποία να έχει κάποια
σχέση-ρόλο µε κάποια άλλη υπάρχουσα κατηγορία τότε επιλέγει στην αρχική φόρµα από το
µενού “Edit Hierarchy” την επιλογή “Category” του Σχήµατος 7.46 και στη συνέχεια στο
µενού του Σχήµατος 7.47 επιλέγει πάλι την επιλογή “Create a new category”. Στην φόρµα
που εµφανίζεται, που είναι ίδια µε αυτή του Σχήµατος 7.48 επιλέγει την επιλογή “Role” και
έτσι τώρα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον επιθυµητό ρόλο και να εισάγει και το µονοπάτι
της κατηγορίας µε την οποία θα συσχετιστεί η κατηγορία που θα δηµιουργηθεί όπως φαίνεται
στο Σχήµα 7.57. Το µονοπάτι της κατηγορίας αυτής µπορεί και πάλι να το εισάγει είτε
πληκτρολογώντας το είτε επιλέγοντας την επιθυµητή κατηγορία από τον browser του
P-Miner πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. Και πάλι θα πρέπει να εισάγει υποχρεωτικά
κάποιο τίτλο για τη νέα κατηγορία και προαιρετικά µια περιγραφή. Αν ο τίτλος δεν είναι
έγκυρος τότε εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος 7.51. Επίσης αν το µονοπάτι που εισάγει ο
διαχειριστής δεν είναι έγκυρο εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος 7.53.
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Σχήµα 7.57 Φόρµα δηµιουργίας νέας κατηγορίας µε σχέση-ρόλο
Έστω ότι εισάγει για τίτλο της νέας κατηγορίας New Role Category, εισάγει την περιγραφή
“Description of the Category New Role Category” και στο µονοπάτι επιλέγει την κατηγορία
“Test

Category”,

δηλαδή

εισάγει

στο

αντίστοιχο

πεδίο

κειµένου

το

µονοπάτι

Top/Test Category. Επίσης επιλέγει το ρόλο TEST ROLE. Πατώντας το κουµπί ΟΚ
εµφανίζεται στην αρχική φόρµα το µήνυµα του Σχήµατος 7.58. Ανοίγοντας τον browser και
πηγαίνοντας στην πύλη του P-Miner διαπιστώνουµε ότι πράγµατι δηµιουργήθηκε µια νέα
κατηγορία µε τα στοιχεία που έδωσε ο διαχειριστής η οποία είναι συσχετισµένη µε την
κατηγορία Test Category µε το ρόλο TEST ROLE όπως φαίνεται στα Σχήµατα 7.59 και 7.60.
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Σχήµα 7.58 Μήνυµα δηµιουργίας κατηγορίας µε σχέση ρόλο

Σχήµα 7.59 Επιβεβαίωση δηµιουργίας κατηγορίας µε σχέση ρόλο (1)
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Σχήµα 7.61 Επιβεβαίωση δηµιουργίας κατηγορίας µε σχέση ρόλο (2)

7.2.2.13 Τροποποίηση κατηγορίας
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να τροποποιήσει τα στοιχεία µιας ήδη υπάρχουσας κατηγορίας
τότε επιλέγει στην αρχική φόρµα από το µενού “Edit Hierarchy” την επιλογή “Category” του
Σχήµατος 7.46 και στη συνέχεια στο µενού του Σχήµατος 7.47 επιλέγει την επιλογή “Update
or delete an existing category”. Στην φόρµα που εµφανίζεται (Σχήµα 7.62), επιλέγει την
επιλογή “Update”. Εισάγοντας το µονοπάτι της κατηγορίας την οποία θέλει να τροποποιήσει
είτε πληκτρολογώντας το είτε επιλέγοντας την επιθυµητή κατηγορία από τον browser του
P-Miner πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο εµφανίζονται τα στοιχεία της κατηγορίας, οι
σχέσεις που έχει µε άλλες κατηγορίες και οι σύνδεσµοί της. Έστω ότι επιλέγει να
τροποποιήσει την κατηγορία New Category. Πληκτρολογεί το µονοπάτι της συγκεκριµένης
κατηγορίας (Top/Test Category/New Category) και εµφανίζονται τα στοιχεία της όπως
φαίνεται στο Σχήµα 7.62. Αν το µονοπάτι που εισάγει ο διαχειριστής δεν είναι έγκυρο και
πατήσει το κουµπί ΟΚ εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος 7.53. Επίσης αν αλλάξει διαγράψει
το κείµενο του τίτλου και πατήσει το κουµπί ΟΚ τότε εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος
7.51. Έστω ότι ο διαχειριστής πληκτρολογεί την περιγραφή “Test Description” και πατάει το
κουµπί ΟΚ. Εµφανίζεται στην αρχική φόρµα το µήνυµα του Σχήµατος 7.63. Ανοίγοντας τον
browser και πηγαίνοντας στην πύλη του P-Miner διαπιστώνουµε ότι πράγµατι τροποποιήθηκε
η συγκεκριµένη κατηγορία όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.64.
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Σχήµα 7.62 Φόρµα τροποποίησης κατηγορίας

Σχήµα 7.63 Μήνυµα τροποποίησης κατηγορίας
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Σχήµα 7.64 Επιβεβαίωση τροποποίησης κατηγορίας

7.2.2.14 ∆ιαγραφή κατηγορίας µαζί µε τους ρόλους της
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να διαγράψει µια ήδη υπάρχουσα κατηγορία µαζί µε τους ρόλους
της τότε επιλέγει στην αρχική φόρµα από το µενού “Edit Hierarchy” την επιλογή “Category”
του Σχήµατος 7.46 και στη συνέχεια στο µενού του Σχήµατος 7.47 επιλέγει την επιλογή
“Update or delete an existing category”. Στην φόρµα που εµφανίζεται (Σχήµα 7.65), επιλέγει
την επιλογή “Delete category and roles”. Εισάγοντας το µονοπάτι της κατηγορίας την οποία
θέλει να διαγράψει είτε πληκτρολογώντας το είτε επιλέγοντας την επιθυµητή κατηγορία από
τον browser του P-Miner πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο, εµφανίζονται τα στοιχεία της
κατηγορίας, οι σχέσεις που έχει µε άλλες κατηγορίες και οι σύνδεσµοί της. Έστω ότι επιλέγει
να διαγράψει την κατηγορία Category 1, η οποία είναι υποκατηγορία της κατηγορίας Top, και
τα στοιχεία της οποίας φαίνονται στο Σχήµα 7.66. Πληκτρολογεί το µονοπάτι της
συγκεκριµένης κατηγορίας (Top/Category 1) και εµφανίζονται τα στοιχεία της όπως φαίνεται
στο Σχήµα 7.67. Αν το µονοπάτι που εισάγει ο διαχειριστής δεν είναι έγκυρο και πατήσει το
κουµπί ΟΚ εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος 7.53. Επίσης δε µπορεί να αλλάξει τον τίτλο
και την περιγραφή της επιλεγµένης κατηγορίας. Πατώντας το κουµπί ΟΚ εµφανίζεται στην
αρχική φόρµα το µήνυµα του Σχήµατος 7.67. Ανοίγοντας τον browser και πηγαίνοντας στην
πύλη του P-Miner διαπιστώνουµε ότι πράγµατι διαγράφτηκε η συγκεκριµένη κατηγορία και
οι ρόλοι της δεν πέρασαν στις υποκατηγορίες της όπως φαίνεται στα Σχήµατα 7.68 και 7.69.
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Σχήµα 7.65 Φόρµα διαγραφής κατηγορίας µαζί µε τους ρόλους της

Σχήµα 7.66 Κατηγορία Category 1
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Σχήµα 7.67 Φόρµα διαγραφής κατηγορίας µαζί µε τους ρόλους της
(στοιχεία κατηγορίας Category 1)

Σχήµα 7.68 Μήνυµα διαγραφής κατηγορίας µαζί µε τους ρόλους της
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Σχήµα 7.69 Επιβεβαίωση διαγραφής κατηγορίας µαζί µε τους ρόλους της (1)

Σχήµα 7.70 Επιβεβαίωση διαγραφής κατηγορίας µαζί µε τους ρόλους της (2)

7.2.2.15 ∆ιαγραφή κατηγορίας µαζί χωρίς τους ρόλους της
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να διαγράψει µια ήδη υπάρχουσα κατηγορία και οι ρόλοι της να
περάσουν στα παιδιά της τότε επιλέγει στην αρχική φόρµα από το µενού “Edit Hierarchy”
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την επιλογή “Category” του Σχήµατος 7.46 και στη συνέχεια στο µενού του Σχήµατος 7.47
επιλέγει την επιλογή “Update or delete an existing category”. Στην φόρµα που εµφανίζεται
(Σχήµα 7.71), επιλέγει την επιλογή “Delete category”. Εισάγοντας το µονοπάτι της
κατηγορίας την οποία θέλει να διαγράψει είτε πληκτρολογώντας το είτε επιλέγοντας την
επιθυµητή κατηγορία από τον browser του P-Miner πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο
εµφανίζονται τα στοιχεία της κατηγορίας, οι σχέσεις που έχει µε άλλες κατηγορίες και οι
σύνδεσµοί της. Έστω ότι επιλέγει να διαγράψει την κατηγορία Category 8, η οποία είναι
υποκατηγορία της κατηγορίας Category 2, και τα στοιχεία της οποίας φαίνονται στο Σχήµα
7.72. Πληκτρολογεί το µονοπάτι της συγκεκριµένης κατηγορίας (Top/Category 2/Category 8)
και εµφανίζονται τα στοιχεία της όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.73. Αν το µονοπάτι που εισάγει
ο διαχειριστής δεν είναι έγκυρο και πατήσει το κουµπί ΟΚ εµφανίζεται το µήνυµα
σφάλµατος 7.53. Επίσης πάλι δε µπορεί να αλλάξει τον τίτλο και την περιγραφή της
επιλεγµένης κατηγορίας. Πατώντας το κουµπί ΟΚ εµφανίζεται στην αρχική φόρµα το µήνυµα
του Σχήµατος 7.74. Ανοίγοντας τον browser και πηγαίνοντας στην πύλη του P-Miner
διαπιστώνουµε ότι πράγµατι διαγράφτηκε η συγκεκριµένη κατηγορία και οι ρόλοι της
πέρασαν στις υποκατηγορίες της όπως φαίνεται στα Σχήµατα 7.75 και 7.76.

Σχήµα 7.71 Φόρµα διαγραφής κατηγορίας χωρίς τους ρόλους της
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Σχήµα 7.72 Κατηγορία Category 8

Σχήµα 7.73 Φόρµα διαγραφής κατηγορίας χωρίς τους ρόλους της
(στοιχεία κατηγορίας Category 8)
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Σχήµα 7.74 Μήνυµα διαγραφής κατηγορίας χωρίς τους ρόλους της

Σχήµα 7.75 Επιβεβαίωση διαγραφής κατηγορίας χωρίς τους ρόλους της (1)
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Σχήµα 7.76 Επιβεβαίωση διαγραφής κατηγορίας χωρίς τους ρόλους της (2)

7.2.2.16 ∆ηµιουργία συσχέτισης µεταξύ δύο κατηγοριών
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να δηµιουργήσει κάποια συσχέτιση µεταξύ κατηγοριών επιλέγει
στην αρχική φόρµα από το µενού “Edit Hierarchy” την επιλογή “Category” του Σχήµατος
7.46 και στη συνέχεια στο µενού του Σχήµατος 7.47 επιλέγει την επιλογή “Relate two
categories”. Στην φόρµα που εµφανίζεται (Σχήµα 7.77), επιλέγει αν η συσχέτιση θα είναι της
µορφής κατηγορίας-υποκατηγορίας ή αν θα είναι κάποιος ρόλος καθώς και ποιος ρόλος.
Επιλέγει επίσης το µονοπάτι της αρχικής κατηγορίας της συσχέτισης και το µονοπάτι της
τελικής κατηγορίας της συσχέτισης. Αν κάποιο από τα δύο δεν είναι έγκυρα, εµφανίζονται τα
µηνύµατα των σχηµάτων 7.78 και 7.79. Έστω ότι επιλέγει να συσχετίσει τις κατηγορίες
Category 29 και Category 13 µε τη σχέση τύπου TEST ROLE. Εισάγει τα αντίστοιχα
µονοπάτια είτε πληκτρολογώντας τα είτε επιλέγοντάς τα µε το browser του P-Miner
(Top/Category 2/Category 18/Category 29 και Top/Category 4/Category 13) και επιλέγει την
αντίστοιχη σχέση. Πατώντας το κουµπί ΟΚ εκτελείται η επιθυµητή λειτουργία και
εµφανίζεται στην αρχική φόρµα το µήνυµα του Σχήµατος 7.80. Ανοίγοντας τον browser και
πηγαίνοντας στην πύλη του P-Miner διαπιστώνουµε ότι πράγµατι δηµιουργήθηκε η
επιθυµητή συσχέτιση όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.80.

242

Σχήµα 7.77 Φόρµα δηµιουργίας συσχέτισης µεταξύ δύο κατηγοριών

Σχήµα 7.78 Μήνυµα σφάλµατος – Μη έγκυρο µονοπάτι αρχικής κατηγορίας

Σχήµα 7.78 Μήνυµα σφάλµατος – Μη έγκυρο µονοπάτι τελικής κατηγορίας
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Σχήµα 7.79 Μήνυµα δηµιουργίας συσχέτισης µεταξύ δύο κατηγοριών

Σχήµα 7.80 Επιβεβαίωση δηµιουργίας συσχέτισης µεταξύ δύο κατηγοριών

7.2.2.17 ∆ιαγραφή συσχέτισης µεταξύ κατηγοριών
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να διαγράψει κάποια συσχέτιση µεταξύ υπάρχουσων κατηγοριών
επιλέγει στην αρχική φόρµα από το µενού “Edit Hierarchy” την επιλογή “Category” του
Σχήµατος 7.46 και στη συνέχεια στο µενού του Σχήµατος 7.47 επιλέγει την επιλογή “Delete
roles-relations between categories”. Στην φόρµα που εµφανίζεται (Σχήµα 7.81), επιλέγει το
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µονοπάτι της αρχικής κατηγορίας της συσχέτισης που θέλει να διαγράψει. Το µονοπάτι το
εισάγει είτε πληκτρολογώντας το είτε επιλέγοντάς το µε το browser του P-Miner. Αν το
µονοπάτι είναι έγκυρο τότε εµφανίζονται οι σχέσεις κατηγορίας-υποκατηγορίας και οι
σχέσεις άλλου τύπου που έχει αυτή η κατηγορία. Ο διαχειριστής επιλέγει τι τύπου συσχέτιση
θα διαγράψει επιλέγοντας το αντίστοιχο πλήκτρο, διαλέγει τη συγκεκριµένη συσχέτιση και
πατάει το κουµπί ΟΚ. Αν δεν υπάρχει συσχέτιση του επιλεγµένου τύπου εµφανίζονται τα
µηνύµατα των σχηµάτων 7.82 και 7.83.
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να διαγράψει τη συσχέτιση µεταξύ των κατηγοριών
Category 21 και Category 4. Εισάγει το µονοπάτι της κατηγορίας Category 21 και
εµφανίζονται οι συσχετίσεις της κατηγορίας αυτής (στη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει
µόνο η σχέση RELATED µε την Category 4 όπως φαίνεται και από την εικόνα της πύλης στο
Σχήµα 7.84). Επιλέγει τη διαγραφή του επιλεγµένου ρόλου όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.85 και
πατάει το κουµπί ΟΚ. Εκτελείται η επιθυµητή λειτουργία και εµφανίζεται στην αρχική φόρµα
το µήνυµα του Σχήµατος 7.86. Ανοίγοντας τον browser και πηγαίνοντας στην πύλη του
P-Miner διαπιστώνουµε ότι πράγµατι διαγράφηκε η επιθυµητή συσχέτιση όπως φαίνεται στο
Σχήµα 7.87.

Σχήµα 7.81 Φόρµα διαγραφής συσχέτισης µεταξύ δύο κατηγοριών

Σχήµα 7.82 Μήνυµα σφάλµατος – ∆εν υπάρχει υποκατηγορία
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Σχήµα 7.83 Μήνυµα σφάλµατος – ∆εν υπάρχει συσχέτιση-ρόλος

Σχήµα 7.84 Κατηγορία Category 21
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Σχήµα 7.85 Φόρµα διαγραφής συσχέτισης µεταξύ κατηγοριών
(στοιχεία κατηγορίας Category 21)

Σχήµα 7.86 Μήνυµα διαγραφής συσχέτισης µεταξύ δύο κατηγοριών
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Σχήµα 7.87 Επιβεβαίωση διαγραφής συσχέτισης µεταξύ δύο κατηγοριών

7.2.2.18 ∆ηµιουργία συνδέσµου
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να δηµιουργήσει κάποιο σύνδεσµο σε κάποια κατηγορία επιλέγει
στην αρχική φόρµα από το µενού “Edit Hierarchy” την επιλογή “Link” του Σχήµατος 7.88
και στη συνέχεια στο µενού του Σχήµατος 7.89 επιλέγει την επιλογή “Create a new link”.
Στην φόρµα που εµφανίζεται (Σχήµα 7.90), εισάγει τα στοιχεία του συνδέσµου (url
υποχρεωτικά και προαιρετικά τίτλο και περιγραφή) και επιλέγει το µονοπάτι της κατηγορίας
όπου θέλει να εισαχθεί ο σύνδεσµος που θα δηµιουργήσει και πατάει το κουµπί ΟΚ ώστε να
δηµιουργηθεί ο σύνδεσµος. Το µονοπάτι το εισάγει είτε πληκτρολογώντας το είτε
επιλέγοντάς το µε το browser του P-Miner. Αν δεν εισάγει url εµφανίζεται το µήνυµα
σφάλµατος του Σχήµατος 7.90 και αν το µονοπάτι της κατηγορίας δεν είναι έγκυρο
εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος του Σχήµατος 7.92.
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Σχήµα 7.88 Επιλογή της εργασίας “Link”

Σχήµα 7.89 Μενού επιλογής εργασίας σε συνδέσµους

Σχήµα 7.90 Φόρµα δηµιουργίας συνδέσµου
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Σχήµα 7.91 Μήνυµα σφάλµατος – Μη έγκυρο url

Σχήµα 7.92 Μήνυµα σφάλµατος – Μη έγκυρο µονοπάτι
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να δηµιουργήσει ένα σύνδεσµο µε τίτλο “Test Link”,
περιγραφή “This is a test link” και url “www.testlink.com” και επιλέγει να το εισάγει στην
κατηγορία Category 3 (Σχήµατα 7.93 και 7.94). Πατάει το κουµπί ΟΚ, εκτελείται η
επιθυµητή λειτουργία και εµφανίζεται στην αρχική φόρµα το µήνυµα του Σχήµατος 7.95.
Ανοίγοντας τον browser και πηγαίνοντας στην πύλη του P-Miner διαπιστώνουµε ότι
πράγµατι δηµιουργήθηκε ο παραπάνω σύνδεσµος όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.96.

Σχήµα 7.93 Φόρµα δηµιουργίας συνδέσµου
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Σχήµα 7.94 Κατηγορία Category 3

Σχήµα 7.95 Μήνυµα δηµιουργίας συνδέσµου
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Σχήµα 7.96 Επιβεβαίωση δηµιουργίας συνδέσµου

7.2.2.19 Τροποποίηση συνδέσµου
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να τροποποιήσει κάποιο σύνδεσµο σε κάποια κατηγορία επιλέγει
στην αρχική φόρµα από το µενού “Edit Hierarchy” την επιλογή “Link” του Σχήµατος 7.88
και στη συνέχεια στο µενού του Σχήµατος 7.89 επιλέγει την επιλογή “Update or delete an
existing link”. Στην φόρµα που εµφανίζεται (Σχήµα 7.97), επιλέγει το πλήκτρο UPDATE και
εισάγει το µονοπάτι της κατηγορίας στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσµος που θέλει να
τροποποιήσει. Το µονοπάτι το εισάγει είτε πληκτρολογώντας το είτε επιλέγοντάς το µε το
browser του P-Miner. Αν το µονοπάτι είναι έγκυρο τότε εµφανίζονται οι συνδέσεις της
συγκεκριµένης κατηγορίας. Αν το µονοπάτι δεν είναι έγκυρο ή αν δεν υπάρχουν σύνδεσµοι
εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.98. Επίσης για κάθε επιλεγµένο σύνδεσµο
εµφανίζονται τα στοιχεία του, τα οποία ο διαχειριστής µπορεί να τροποποιήσει. Το url θα
πρέπει να µην είναι κενό, διαφορετικά εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος του Σχήµατος 7.91.
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Σχήµα 7.97 Φόρµα τροποποίησης συνδέσµου

Σχήµα 7.98 Μήνυµα σφάλµατος – ∆εν υπάρχει επιλεγµένος σύνδεσµος
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να τροποποιήσει το σύνδεσµο που δηµιουργήσαµε
προηγουµένως, οποίος βρίσκεται στην κατηγορία Category 3. Εισάγει το µονοπάτι της
κατηγορίας αυτής (Σχήµα 7.99), επιλέγει το συγκεκριµένο σύνδεσµο και τροποποιεί την
περιγραφή του, πατάει το κουµπί ΟΚ, εκτελείται η επιθυµητή λειτουργία και εµφανίζεται
στην αρχική φόρµα το µήνυµα του Σχήµατος 7.100. Ανοίγοντας τον browser και πηγαίνοντας
στην πύλη του P-Miner διαπιστώνουµε ότι πράγµατι τροποποιήθηκε ο παραπάνω σύνδεσµος
όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.101.
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Σχήµα 7.99 Φόρµα τροποποίησης συνδέσµου

Σχήµα 7.100 Μήνυµα τροποποίησης συνδέσµου
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Σχήµα 7.101 Επιβεβαίωση τροποποίησης συνδέσµου

7.2.2.20 Κατάργηση συνδέσµου
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να διαγράψει κάποιο σύνδεσµο σε κάποια κατηγορία επιλέγει
στην αρχική φόρµα από το µενού “Edit Hierarchy” την επιλογή “Link” του Σχήµατος 7.88
και στη συνέχεια στο µενού του Σχήµατος 7.89 επιλέγει την επιλογή “Update or delete an
existing link”. Στην φόρµα που εµφανίζεται (Σχήµα 7.97), επιλέγει το πλήκτρο DELETE και
εισάγει το µονοπάτι της κατηγορίας στην οποία βρίσκεται ο σύνδεσµος που θέλει να
διαγράψει. Το µονοπάτι το εισάγει είτε πληκτρολογώντας το είτε επιλέγοντάς το µε το
browser του P-Miner. Αν το µονοπάτι είναι έγκυρο τότε εµφανίζονται οι συνδέσεις της
συγκεκριµένης κατηγορίας. Αν το µονοπάτι δεν είναι έγκυρο ή αν δεν υπάρχουν σύνδεσµοι
εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.98. Επίσης για κάθε επιλεγµένο σύνδεσµο
εµφανίζονται τα στοιχεία του, τα οποία ο διαχειριστής δε µπορεί να τροποποιήσει.
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να διαγράψει το σύνδεσµο που δηµιουργήσαµε
προηγουµένως, οποίος βρίσκεται στην κατηγορία Category 3. Εισάγει το µονοπάτι της
κατηγορίας αυτής (Σχήµα 7.102), επιλέγει το συγκεκριµένο σύνδεσµο και πατάει το κουµπί
ΟΚ, εκτελείται η επιθυµητή λειτουργία και εµφανίζεται στην αρχική φόρµα το µήνυµα του
Σχήµατος 7.103. Ανοίγοντας τον browser και πηγαίνοντας στην πύλη του P-Miner
διαπιστώνουµε ότι πράγµατι διαγράφηκε ο παραπάνω σύνδεσµος όπως φαίνεται στο Σχήµα
7.104.
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Σχήµα 7.102 Φόρµα διαγραφής συνδέσµου

Σχήµα 7.103 Μήνυµα διαγραφής συνδέσµου
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Σχήµα 7.104 Επιβεβαίωση διαγραφής συνδέσµου

7.2.2.21 ∆ηµιουργία ρόλου
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να δηµιουργήσει ένα νέο ρόλο επιλέγει στην αρχική φόρµα από το
µενού “Edit Hierarchy” την επιλογή “Roles” του Σχήµατος 7.105 και στην φόρµα που
εµφανίζεται (Σχήµα 7.106), επιλέγει τη λειτουργία CREATE και εισάγει το όνοµα του νέου
ρόλου. Αν δεν εισάγει όνοµα εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος του Σχήµατος 7.107.

Σχήµα 7.105 Επιλογή της εργασίας “Roles”
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Σχήµα 7.106 Φόρµα δηµιουργίας νέου ρόλου

Σχήµα 7.107 Μήνυµα σφάλµατος – Μη έγκυρο όνοµα ρόλου
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να δηµιουργήσει ένα ρόλο µε το όνοµα “NEW ROLE”.
Πληκτρολογεί το όνοµα αυτό (Σχήµα 7.108), πατάει το κουµπί ΟΚ, εκτελείται η επιθυµητή
λειτουργία και εµφανίζεται στην αρχική φόρµα το µήνυµα του Σχήµατος 7.109.
Ανατρέχοντας στη Βάση ∆εδοµένων, διαπιστώνουµε ότι πράγµατι η λειτουργία εκτελέστηκε.

Σχήµα 7.108 Φόρµα δηµιουργίας ρόλου
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Σχήµα 7.109 Μήνυµα δηµιουργίας ρόλου

7.2.2.22 Τροποποίηση ρόλου
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να τροποποιήσει ένα ρόλο επιλέγει στην αρχική φόρµα από το
µενού “Edit Hierarchy” την επιλογή “Roles” του Σχήµατος 7.105 και στην φόρµα που
εµφανίζεται (Σχήµα 7.106), επιλέγει τη λειτουργία UPDATE, επιλέγει το ρόλο που θέλει να
τροποποιήσει και πληκτρολογεί το νέο όνοµά του. Αν το όνοµα του ρόλου είναι κενό
εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος του Σχήµατος 7.107.
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να τροποποιήσει το ρόλο µε το όνοµα TEST ROLE και να
εισάγει το όνοµα NEW NAME OF THE ROLE. Πληκτρολογεί το όνοµα αυτό (Σχήµα 7.110),
πατάει το κουµπί ΟΚ, εκτελείται η επιθυµητή λειτουργία και εµφανίζεται στην αρχική φόρµα
το µήνυµα του Σχήµατος 7.111. Ανατρέχοντας στη Βάση ∆εδοµένων, διαπιστώνουµε ότι
πράγµατι η λειτουργία εκτελέστηκε. Επίσης ανοίγοντας τον browser και πηγαίνοντας στην
πύλη του P-Miner σε µια κατηγορία στην οποία υπήρχε συσχέτιση αυτού του τύπου-ρόλου
(πχ. στην κατηγορία Category 4) διαπιστώνουµε ότι πράγµατι τροποποιήθηκε ο ρόλος όπως
φαίνεται στο Σχήµα 7.112.
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Σχήµα 7.110 Φόρµα τροποποίησης ρόλου

Σχήµα 7.111 Μήνυµα τροποποίησης ρόλου
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Σχήµα 7.112 Επιβεβαίωση τροποποίησης ρόλου

7.2.2.23 Κατάργηση ρόλου
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να διαγράψει κάποιο υπάρχοντα ρόλο επιλέγει στην αρχική
φόρµα από το µενού “Edit Hierarchy” την επιλογή “Roles” του Σχήµατος 7.105 και στην
φόρµα που εµφανίζεται (Σχήµα 7.106), επιλέγει τη λειτουργία DELETE και πατάει το κουµπί
ΟΚ. Οι κατηγορίες οι οποίες µένουν ξεκρέµαστες, δηλαδή οι κατηγορίες για τις οποίες δεν
υπάρχει κάποια άλλη σχέση ώστε από κάποια άλλη κατηγορία να µπορεί κάποιος χρήστης να
τις επισκεφτεί, γίνονται RELATED µε την κορυφή της πύλης. Επίσης επειδή η σχέση
RELATED θεωρείται πρωταρχική στο σύστηµα δεν επιτρέπεται η διαγραφή της και
εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος του Σχήµατος 7.113.

Σχήµα 7.113 Μήνυµα σφάλµατος – ∆ιαγραφή σχέσης RELATED
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να δηµιουργήσει ένα ρόλο µε το όνοµα “NEW NAME OF
THE ROLE”. Επιλέγει το ρόλο αυτό (Σχήµα 7.114), πατάει το κουµπί ΟΚ, εκτελείται η
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επιθυµητή λειτουργία και εµφανίζεται στην αρχική φόρµα το µήνυµα του Σχήµατος 7.115.
Ανατρέχοντας στη Βάση ∆εδοµένων, διαπιστώνουµε ότι πράγµατι η λειτουργία εκτελέστηκε.
Επίσης ανοίγοντας τον browser και πηγαίνοντας στην πύλη του P-Miner σε µια κατηγορία
στην οποία υπήρχε συσχέτιση αυτού του τύπου-ρόλου (πχ. στην κατηγορία Category 4 όπως
πριν) διαπιστώνουµε ότι πράγµατι διαγράφτηκε ο ρόλος όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.116.

Σχήµα 7.114 Φόρµα διαγραφής ρόλου

Σχήµα 7.115 Μήνυµα διαγραφής ρόλου
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Σχήµα 7.116 Επιβεβαίωση διαγραφής ρόλου

7.2.2.24 Εµφάνιση οµάδων χρηστών
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να δει τις ήδη υπάρχουσες οµάδες που έχουν δηµιουργηθεί
επιλέγει στην αρχική φόρµα από το µενού “User Groups” την επιλογή “Existing Groups” του
Σχήµατος 7.117.

Στην συνέχεια εµφανίζονται στην αρχική φόρµα του συστήµατος οι

υπάρχουσες οµάδες χρηστών. Για κάθε οµάδα εµφανίζονται τα στοιχεία της, τα µέλη της και
οι πλοηγήσεις που έχουν κάνει και ανήκουν σε αυτή την οµάδα όπως φαίνεται στο
παράδειγµα του Σχήµατος 7.118.

Σχήµα 7.117 Επιλογή της εργασίας “Existing Groups”
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Σχήµα 7.118 Εµφάνιση οµάδων χρηστών (1)
Στη συνέχεια παραθέτουµε ολόκληρο το κείµενο που εµφανίζεται στο διαχειριστή για το
συγκεκριµένο παράδειγµα.
Group 1
Title : GROUP1
Members :
1. Galanis Theodoros [teddy]---teddy@pminer.gr
1)Top/Science/Technology/Aerospace/Technology/Civil_Engineering/Acade
mic_Departments/Civil_Engineering/Journals_and_Magazines/Publications
/Articles_and_Studies/Publications/
2)Top/Science/Earth_Sciences/Geomatics/Associations/Organizations/
3)Top/Science/Methods_and_Techniques/Imaging_Science/3D/Holography/
2. Stamatakis Vaggelis [vaggelis]---vaggelis@pminer.gr
1)Top/Science/Technology/Aerospace/Technology/Civil_Engineering/Geote
chnical/Civil_Engineering/Journals_and_Magazines/Publications/Article
s_and_Studies/Publications/
2)Top/Science/Methods_and_Techniques/Imaging_Science/3D/Imaging_Scien
ce/Holography/
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3. Karidi Aikaterini [karaik]---karaik@pminer.gr
1)Top/Science/Technology/Cybernetics/Conferences/Conferences_and_Even
ts/Conferences/Science/Technology/
4. Mpalasis Theodoros [mil]---mpalasis@pminer.gr
1)Top/Science/Earth_Sciences/Geomatics/Associations/Organizations/
2)Top/Science/Methods_and_Techniques/Imaging_Science/3D/Holography/
5. Zografos Georgios [painter]---painter@pminer.gr
1)Top/Science/Methods_and_Techniques/Science/Methods_and_Techniques/I
maging_Science/3D/Imaging_Science/3D/Holography/3D/
6. Kollia Eleni [xel]---kolia@pminer.gr
1)Top/Science/Methods_and_Techniques/Imaging_Science/3D/Holography/
--------------------------------------------------------------------Group 2
Title : GROUP2
Members :
1. Milona Magdalini [milona]---milona@pminer.gr
1)Top/Kids_and_Teens/Games/Online/Games/Word_Play/Play_Languages/Word
_Play/Word_Games/Word_Play/Word_Games/
2)Top/Kids_and_Teens/Directories/Directories/Directories/Reference_To
ols/Libraries/Library_of_Congress_Classification/Libraries/
3)Top/Kids_and_Teens/Games/Computer_and_Video/Animal_Crossing/Reviews
_and_Previews/News_and_Reviews/
2. Karidi Aikaterini [karaik]---karaik@pminer.gr
1)Top/Kids_and_Teens/Directories/Kids_and_Teens/Entertainment/Animati
on/Television/
2)Top/Kids_and_Teens/Directories/Homework_Help/Directories/Reference_
Tools/Libraries/Dewey_Decimal_System/Libraries/
3)Top/Kids_and_Teens/Games/Computer_and_Video/Animal_Crossing/Reviews
_and_Previews/
3. Zografos Georgios [painter]---painter@pminer.gr
1)Top/Kids_and_Teens/Games/Computer_and_Video/Animal_Crossing/Reviews
_and_Previews/
4. Stamatakis Vaggelis [vaggelis]---vaggelis@pminer.gr
1)Top/Kids_and_Teens/Games/Computer_and_Video/Animal_Crossing/Reviews
_and_Previews/
--------------------------------------------------------------------Group 3
Title : GROUP3
Members :
1. Galanis Theodoros [teddy]---teddy@pminer.gr
1)Top/News/Analysis_and_Opinion/Magazines_and_Ezines/Analysis_and_Opinion/Columnists/Directories/Columnists/Human_In
terest/Columnists/World_Issues/
2)Top/News/Weather/Imagery/Webcams/
2. Karidi Aikaterini [karaik]---karaik@pminer.gr
1)Top/News/Analysis_and_Opinion/Personal/Analysis_and_Opinion/Columni
sts/Humor/Columnists/Human_Interest/Columnists/World_Issues/
3. Stamatakis Vaggelis [vaggelis]---vaggelis@pminer.gr
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1)Top/News/Current_Events/Investigations_and_Scandals/Current_Events/
Warfare_and_Conflict/Current_Events/Business_and_Economy/Analysis_and
_Opinion/Predictions/Analysis_and_Opinion/Corporate_Power_Debate/
2)Top/News/Weather/Imagery/Webcams/Imagery/Webcams/
4. Psathas Christos [nomi]---psathas@pminer.gr
1)Top/News/Current_Events/Warfare_and_Conflict/Current_Events/Investi
gations_and_Scandals/Current_Events/Business_and_Economy/Analysis_and
_Opinion/Predictions/Analysis_and_Opinion/Corporate_Power_Debate/
2)Top/News/Weather/News/Weather/Imagery/Webcams/Imagery/Webcams/
3)Top/News/Weather/Imagery/Webcams/
--------------------------------------------------------------------Group 4
Title : GROUP4
Members :
1. Galanis Theodoros [teddy]---teddy@pminer.gr
1)Top/Arts/Music/Arts/Music/Awards/Music/Computers/Personal_Pages/
2. Milona Magdalini [milona]---milona@pminer.gr
1)Top/Arts/Music/Arts/Music/Arranging/Music/Computers/Personal_Pages/
2)Top/Arts/Architecture/Landscape/Software/
3. Zografos Georgios [painter]---painter@pminer.gr
1)Top/Arts/Music/Arts/Music/AntiMusic/Music/Computers/Personal_Pages/
2)Top/Arts/Architecture/Landscape/Software/
4. Kollia Eleni [xel]---kolia@pminer.gr
1)Top/Arts/Movies/Directors/Regional/Directors/Filmmakers/Individual_
Filmmakers/Filmmakers/
2)Top/Arts/Architecture/Arts/Architecture/Landscape/Software/
---------------------------------------------------------------------

7.119 Κείµενο επιστροφής των οµάδων χρηστών
Αν δεν έχουν δηµιουργηθεί οµάδες χρηστών τότε εµφανίζεται το παρακάτω µήνυµα στο
διαχειριστή (Σχήµα 7.120).

Σχήµα 7.120 Εµφάνιση οµάδων χρηστών (2)
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7.2.2.25 ∆ηµιουργία οµάδων χρηστών µε βάση τους αλγόριθµους συσταδοποίησης
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να δηµιουργήσει οµάδες χρηστών µε βάση τους αλγόριθµους
συσταδοποίησης επιλέγει στην αρχική φόρµα από το µενού “User Groups” την επιλογή
“Create Groups” του Σχήµατος 7.121. Στην συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα του Σχήµατος
7.122 που τον προτρέπει να διαλέξει έναν από τους δύο αλγόριθµους συσταδοποίησης
(Κ-Μέσων και Μονού συνδέσµου) καθώς και τις παραµέτρους του.

Σχήµα 7.121 Επιλογή της εργασίας “Create Groups”

Σχήµα 7.122 Φόρµα δηµιουργίας οµάδας χρηστών µε βάση τους αλγορίθµους
συσταδοποίησης
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Στον αλγόριθµο Κ-Μέσων θα πρέπει να δώσει τον αριθµό των συστάδων που θα
δηµιουργηθούν (προεπιλογή 1), ο οποίος θα πρέπει να είναι µικρότερος από τον αριθµό των
πλοηγήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί στο επιλεγµένο χρονικό διάστηµα. Αν δεν υπάρχουν
πλοηγήσεις εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.123 ενώ αν ο αριθµός είναι µεγαλύτερος
από τις πλοηγήσεις, εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.124, όπου ενηµερώνεται ο
διαχειριστής για τον αριθµό των πλοηγήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί.

Σχήµα 7.123 Μήνυµα σφάλµατος – ∆εν υπάρχουν πλοηγήσεις

Σχήµα 7.124 Μήνυµα σφάλµατος – Οι πλοηγήσεις είναι λιγότερες από τον αριθµό των
συστάδων
Στον αλγόριθµο Μονού Συνδέσµου θα πρέπει να δώσει το επίπεδο συσταδοποίησης, το οποίο
θα πρέπει να είναι µεταξύ 0 και 1. Μια εκτίµηση του αριθµού αυτού µπορεί να προκύψει µε
τη χρήση του αλγορίθµου C-Index ακριβώς όπως γίνεται στην εφαρµογή δηµιουργίας
συστάδων πλοηγήσεων µε την χρήση του αλγορίθµου Μονό Σύνδεσµος (7.2.2.6) Αν ο
αριθµός δεν είναι έγκυρος εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.125.

Σχήµα 7.125 Μήνυµα σφάλµατος – Οι πλοηγήσεις είναι λιγότερες από τον αριθµό των
συστάδων
Ο διαχειριστής επίσης ενηµερώνεται και για τις οµάδες χρηστών που υπάρχουν ήδη, ώστε να
µπορεί να τις συγκρίνει µε αυτές που προκύπτουν από τη χρήση του επιλεγµένου αλγορίθµου.
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Τις προτεινόµενες οµάδες τις βλέπει πατώντας το κουµπί “5. Click to see the results of the
selected algorithm” και πατώντας το κουµπί OK δηµιουργούνται οι οµάδες.
Έστω ότι επιλέγει τον αλγόριθµο συσταδοποίησης Κ-Μέσοι, µε αριθµό συστάδων 6, το οποίο
δίνει λογικά αποτελέσµατα (Σχήµα 7.126). Πατώντας το κουµπί ΟΚ δηµιουργούνται οι
οµάδες και εµφανίζεται ένα ενηµερωτικό µήνυµα στην αρχική φόρµα του συστήµατος
(Σχήµα 7.127), το οποίο αναλυτικά παρουσιάζεται στο 7.128. Εκτελώντας πάλι την εφαρµογή
εµφάνισης των οµάδων χρηστών, επιβεβαιώνουµε τα αποτελέσµατα (Σχήµα 7.129).

Σχήµα 7.126 Φόρµα δηµιουργίας οµάδας χρηστών µε βάση τους αλγορίθµους
συσταδοποίησης
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Σχήµα 7.127 Μήνυµα δηµιουργίας οµάδων
New Groups
----------------GROUP 1:
Users:
Galanis Theodoros
Stamatakis Vaggelis
Karidi Aikaterini
Mpalasis Theodoros
Kollia Eleni
Zografos Georgios
Navigations:
Top/Science/Technology/Aerospace/Technology/Civil_Engineering/Academi
c_Departments/Civil_Engineering/Journals_and_Magazines/Publications/A
rticles_and_Studies/Publications/
[Galanis Theodoros]
Top/Science/Technology/Aerospace/Technology/Civil_Engineering/Geotech
nical/Civil_Engineering/Journals_and_Magazines/Publications/Articles_
and_Studies/Publications/
[Stamatakis Vaggelis]
Top/Science/Technology/Cybernetics/Conferences/Conferences_and_Events
/Conferences/Science/Technology/
[Karidi Aikaterini]
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Top/Science/Earth_Sciences/Geomatics/Associations/Organizations/
[Galanis Theodoros, Mpalasis Theodoros]
Top/Science/Methods_and_Techniques/Imaging_Science/3D/Holography/
[Galanis Theodoros, Mpalasis Theodoros, Kollia Eleni]
Top/Science/Methods_and_Techniques/Imaging_Science/3D/Imaging_Science
/Holography/
[Stamatakis Vaggelis]
Top/Science/Methods_and_Techniques/Science/Methods_and_Techniques/Ima
ging_Science/3D/Imaging_Science/3D/Holography/3D/
[Zografos
Georgios]
Top/Science/Methods_and_Techniques/Microscopy/Electron_Microscopy/Mic
roscopy/Institutions_and_Organizations/Methods_and_Techniques/Scienti
fic_Method/Skeptical_Inquiry/
[Mpalasis Theodoros]
--------------------------------------------------------------------GROUP 2:
Users:
Galanis Theodoros
Milona Magdalini
Zografos Georgios
Kollia Eleni
Navigations:
Top/Arts/Music/Arts/Music/Awards/Music/Computers/Personal_Pages/
[Galanis Theodoros]
Top/Arts/Music/Arts/Music/Arranging/Music/Computers/Personal_Pages/
[Milona Magdalini]
Top/Arts/Music/Arts/Music/Anti-Music/Music/Computers/Personal_Pages/
[Zografos Georgios]
Top/Arts/Movies/Directors/Regional/Directors/Filmmakers/Individual_Fi
lmmakers/Filmmakers/
[Kollia Eleni]
Top/Arts/Architecture/Landscape/Software/
Zografos Georgios]

[Milona Magdalini,

Top/Arts/Architecture/Arts/Architecture/Landscape/Software/
[Kollia Eleni]
Top/Arts/Performing_Arts/Busking_and_Street_Performing/Performers/Per
formers/Theater_Companies/
[Kollia Eleni]
Top/Arts/Digital/Evolutive/Digital/Installations_and_Performances/Col
lectives,_Collaboratives_and_Organizations/
[Galanis Theodoros]
--------------------------------------------------------------------GROUP 3:
Users:
Kollia Eleni
Psathas Christos
Mpalasis Theodoros
Navigations:
Top/Business/Associations/Business/Chemicals/Biochemical/Lipids/Stero
ids/Anabolic_Steroids/
[Kollia Eleni]

271

Top/Business/Associations/Business/Chemicals/Biochemical/Biopolymers/
Oligosaccharides/Sugars/Sweeteners/
[Psathas Christos, Mpalasis
Theodoros]
--------------------------------------------------------------------GROUP 4:
Users:
Milona Magdalini
Karidi Aikaterini
Stamatakis Vaggelis
Zografos Georgios
Navigations:
Top/Kids_and_Teens/Games/Online/Games/Word_Play/Play_Languages/Word_P
lay/Word_Games/Word_Play/Word_Games/
[Milona Magdalini]
Top/Kids_and_Teens/Directories/Kids_and_Teens/Entertainment/Animation
/Television/
[Karidi Aikaterini]
Top/Kids_and_Teens/Directories/Homework_Help/Directories/Reference_To
ols/Libraries/Dewey_Decimal_System/Libraries/
[Karidi Aikaterini]
Top/Kids_and_Teens/Directories/Directories/Directories/Reference_Tool
s/Libraries/Library_of_Congress_Classification/Libraries/
[Milona
Magdalini]
Top/Kids_and_Teens/Games/Computer_and_Video/Animal_Crossing/Reviews_a
nd_Previews/
[Karidi Aikaterini, Stamatakis Vaggelis, Zografos
Georgios]
Top/Kids_and_Teens/Games/Computer_and_Video/Animal_Crossing/Reviews_a
nd_Previews/News_and_Reviews/
[Milona Magdalini]
--------------------------------------------------------------------GROUP 5:
Users:
Stamatakis Vaggelis
Psathas Christos
Galanis Theodoros
Navigations:
Top/News/Weather/Imagery/Webcams/Imagery/Webcams/
[Stamatakis
Vaggelis]
Top/News/Weather/News/Weather/Imagery/Webcams/Imagery/Webcams/
[Psathas Christos]
Top/News/Weather/Imagery/Webcams/
[Galanis Theodoros, Psathas
Christos]
--------------------------------------------------------------------GROUP 6:
Users:
Galanis Theodoros
Karidi Aikaterini
Stamatakis Vaggelis
Psathas Christos
Navigations:
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Top/News/Analysis_and_Opinion/Magazines_and_Ezines/Analysis_and_Opinion/Columnists/Directories/Columnists/Human_In
terest/Columnists/World_Issues/
[Galanis Theodoros]
Top/News/Analysis_and_Opinion/Personal/Analysis_and_Opinion/Columnist
s/Humor/Columnists/Human_Interest/Columnists/World_Issues/
[Karidi
Aikaterini]
Top/News/Current_Events/Investigations_and_Scandals/Current_Events/Wa
rfare_and_Conflict/Current_Events/Business_and_Economy/Analysis_and_O
pinion/Predictions/Analysis_and_Opinion/Corporate_Power_Debate/
[Stamatakis Vaggelis]
Top/News/Current_Events/Warfare_and_Conflict/Current_Events/Investiga
tions_and_Scandals/Current_Events/Business_and_Economy/Analysis_and_O
pinion/Predictions/Analysis_and_Opinion/Corporate_Power_Debate/
[Psathas Christos]
---------------------------------------------------------------------

Σχήµα 7.128 Κείµενο δηµιουργίας οµάδων

Σχήµα 7.129 Επιβεβαίωση δηµιουργίας οµάδων
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7.2.2.26 ∆ηµιουργία οµάδας χρηστών χωρίς τη χρήση αλγορίθµων
Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει οµάδες χρηστών χωρίς τη χρήση των
αλγορίθµων που αναφέραµε παραπάνω. Ο διαχειριστής θα πρέπει να επιλέξει στην αρχική
φόρµα από το µενού “User Groups” την επιλογή “Modify Groups” του Σχήµατος 7.130.
Στην συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα του Σχήµατος 7.131, όπου θα πρέπει να διαλέξει τη
λειτουργία CREATE.

Σχήµα 7.130 Επιλογή της εργασίας “Modify Groups”

Σχήµα 7.131 Φόρµα επεξεργασίας στοιχείων οµάδων χρηστών (1)
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Ο διαχειριστής θα πρέπει να πληκτρολογήσει υποχρεωτικά το όνοµα της οµάδας και
προαιρετικά την περιγραφή και τις λέξεις κλειδιά της οµάδας. Αν δεν πληκτρολογήσει όνοµα
για την οµάδα εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος του Σχήµατος 7.132.
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να δηµιουργήσει µια οµάδα µε το όνοµα NEW GROUP και
την περιγραφή “This is the description of the NEW GROUP”. Πατώντας το κουµπί ΟΚ
δηµιουργείται η οµάδα και εµφανίζεται το ενηµερωτικό µήνυµα του Σχήµατος 7.133 στην
αρχική φόρµα. Ανατρέχοντας στη βάση δεδοµένων και εκτελώντας την εφαρµογή εµφάνισης
οµάδων χρηστών επιβεβαιώνουµε ότι πράγµατι η οµάδα αυτή δηµιουργήθηκε.

Σχήµα 7.132 Μήνυµα σφάλµατος – Μη έγκυρο όνοµα οµάδας

Σχήµα 7.133 Μήνυµα δηµιουργίας οµάδας χρηστών

7.2.2.27 Τροποποίηση στοιχείων οµάδας
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να τροποποιήσει τα στοιχεία µιας οµάδας χρηστών επιλέγει στην
αρχική φόρµα από το µενού “User Groups” την επιλογή “Modify Groups” του Σχήµατος
7.131. Στην συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα του Σχήµατος 7.132, όπου θα πρέπει να διαλέξει
τη λειτουργία MODIFY. Τώρα µπορεί να επιλέξει την οµάδα που θέλει να τροποποιήσει. Για
την επιλεγµένη οµάδα εµφανίζονται τα στοιχεία της (όνοµα, περιγραφή και λέξεις κλειδιά),
τα οποία µπορεί να τροποποιήσει, και οι χρήστες που ανήκουν στη συγκεκριµένη οµάδα.
Επίσης για κάθε επιλεγµένο χρήστη εµφανίζονται οι πλοηγήσεις του που ανήκουν στη
συγκεκριµένη οµάδα.
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Όπως είπαµε ο διαχειριστής µπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία της οµάδας (όνοµα,
περιγραφή και λέξεις κλειδιά). Αν το όνοµα είναι κενό όταν ο διαχειριστής πατήσει το κουµπί
ΟΚ, τότε εµφανίζεται το µήνυµα σφάλµατος του Σχήµατος 7.132. Αλλιώς τροποποιείται τα
στοιχεία της επιλεγµένης οµάδας. Αν δεν υπάρχει καµία οµάδα τότε εµφανίζεται το µήνυµα
του Σχήµατος 7.134.
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να τροποποιήσει την οµάδα που δηµιούργησε
προηγουµένως και να εισάγει τις λέξεις κλειδιά New και Group (Σχήµα 7.135). Πατώντας
ΟΚ εµφανίζεται στην αρχική φόρµα το µήνυµα του Σχήµατος 7.136. Ανατρέχοντας στη βάση
δεδοµένων και εκτελώντας την εφαρµογή εµφάνισης οµάδων χρηστών επιβεβαιώνουµε ότι
πράγµατι η οµάδα αυτή δηµιουργήθηκε.

Σχήµα 7.134 Μήνυµα σφάλµατος – ∆εν υπάρχει οµάδα

Σχήµα 7.135 Φόρµα επεξεργασίας στοιχείων οµάδων χρηστών (2)
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Σχήµα 7.136 Μήνυµα τροποποίησης οµάδων χρηστών

7.2.2.28 Προσθήκη πλοήγησης σε οµάδα
Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να προσθέσει κάποια πλοήγηση σε µια οµάδα, η οποία δεν
την περιέχει, σε περίπτωση που θεωρεί ότι αυτή η πλοήγηση θα πρέπει να ανήκει στην οµάδα
αυτή. Για να πραγµατοποιήσει αυτή τη λειτουργία o διαχειριστής θα πρέπει να επιλέξει στην
αρχική φόρµα από το µενού “User Groups” την επιλογή “Modify Groups” του Σχήµατος
7.130. Στην συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα του Σχήµατος 7.131, όπου θα πρέπει να διαλέξει
τη λειτουργία ADD NEW SESSION. Ο διαχειριστής τώρα µπορεί να δει τα στοιχεία της
επιλεγµένης οµάδας χωρίς να µπορεί να τα τροποποιήσει, τα µέλη της επιλεγµένης οµάδας
και για το επιλεγµένο µέλος τις πλοηγήσεις που έχει πραγµατοποιήσει και ανήκουν στην
οµάδα. Επίσης βλέπει και τις πλοηγήσεις που δεν ανήκουν στην επιλεγµένη οµάδα. Η
επιλεγµένη πλοήγηση µπορεί να προστεθεί στην επιλεγµένη οµάδα. Αν δεν υπάρχει
πλοήγηση τότε εµφανίζεται το µήνυµα σου Σχήµατος 7.137. Επίσης αν δεν υπάρχει καµία
οµάδα εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.134.

Σχήµα 7.137 Μήνυµα σφάλµατος – ∆εν υπάρχει πλοήγηση
Έστω ότι ο διαχειριστής θέλει να προσθέσει στο GROUP 1, που έχει δηµιουργήσει νωρίτερα,
την πλοήγηση :
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Top/Kids_and_Teens/Directories/Kids_and_Teens/Entertainment/Animation/Television/
Επιλέγει από τη φόρµα του Σχήµατος 7.131 τη λειτουργία ADD NEW SESSION, επιλέγει τη
συγκεκριµένη οµάδα και την παραπάνω πλοήγηση (Σχήµα 7.138) και πατάει το κουµπί ΟΚ.
Η επιθυµητή λειτουργία εκτελείται και εµφανίζεται στην αρχική φόρµα το µήνυµα του
Σχήµατος 7.139. Ανατρέχοντας στη βάση δεδοµένων και εκτελώντας την εφαρµογή
εµφάνισης οµάδων χρηστών επιβεβαιώνουµε ότι πράγµατι η πλοήγηση αυτή προστέθηκε στη
συγκεκριµένη οµάδα.

Σχήµα 7.138 Φόρµα επεξεργασίας στοιχείων οµάδων χρηστών (3)
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Σχήµα 7.139 Μήνυµα εισαγωγής πλοήγησης οµάδων χρηστών

7.2.2.29 ∆ιαγραφή µέλους κάποιας οµάδας
Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαγράψει κάποιο µέλος µιας οµάδας, σε περίπτωση
που θεωρεί ότι αυτός ο χρήστης δε θα έπρεπε να ανήκει σε αυτή την οµάδα. Για να
πραγµατοποιήσει αυτή τη λειτουργία o διαχειριστής θα πρέπει να επιλέξει στην αρχική
φόρµα από το µενού “User Groups” την επιλογή “Modify Groups” του Σχήµατος 7.130.
Στην συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα του Σχήµατος 7.131, όπου θα πρέπει να διαλέξει τη
λειτουργία DELETE EXISTING MEMBER. Ο διαχειριστής τώρα µπορεί να δει τα στοιχεία
της επιλεγµένης οµάδας χωρίς να µπορεί να τα τροποποιήσει, τα µέλη της επιλεγµένης
οµάδας και για το επιλεγµένο µέλος τις πλοηγήσεις που έχει πραγµατοποιήσει και ανήκουν
στην οµάδα. Ο επιλεγµένος χρήστης µπορεί να διαγραφεί από την οµάδα. Αν δεν υπάρχει
χρήστης στην οµάδα τότε εµφανίζεται το µήνυµα σου Σχήµατος 7.140. Επίσης αν δεν
υπάρχει καµία οµάδα εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.134.

Σχήµα 7.140 Μήνυµα σφάλµατος – ∆εν υπάρχει µέλος
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Έστω ότι ο διαχειριστής θέλει να διαγράψει από την οµάδα GROUP 3, που έχει δηµιουργήσει
νωρίτερα, το χρήστη Kollia Eleni που έχει πραγµατοποιήσει την πλοήγηση :
Top/Business/Associations/Business/Chemicals/Biochemical/Lipids/Steroids/Anabolic_Steroi
ds/
Επιλέγει από τη φόρµα του Σχήµατος 7.131 τη λειτουργία DELETE EXISTING MEMBER,
επιλέγει τη συγκεκριµένη οµάδα και την παραπάνω πλοήγηση (Σχήµα 7.141) και πατάει το
κουµπί ΟΚ. Η επιθυµητή λειτουργία εκτελείται και εµφανίζεται στην αρχική φόρµα το
µήνυµα του Σχήµατος 7.142. Ανατρέχοντας στη βάση δεδοµένων και εκτελώντας την
εφαρµογή εµφάνισης οµάδων χρηστών επιβεβαιώνουµε ότι πράγµατι ο συγκεκριµένος
χρήστης διαγράφτηκε από τη συγκεκριµένη οµάδα.

Σχήµα 7.141 Φόρµα επεξεργασίας στοιχείων οµάδων χρηστών (4)
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Σχήµα 7.142 Μήνυµα διαγραφής µέλους οµάδας

7.2.2.30 ∆ιαγραφή οµάδας
Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να διαγράψει µια ολόκληρη οµάδα, εφόσον θεωρήσει ότι
αυτή η οµάδα δε θα έπρεπε πλέον να υπάρχει. Για να πραγµατοποιήσει αυτή τη λειτουργία o
διαχειριστής θα πρέπει να επιλέξει στην αρχική φόρµα από το µενού “User Groups” την
επιλογή “Modify Groups” του Σχήµατος 7.130. Στην συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα του
Σχήµατος 7.131, όπου θα πρέπει να διαλέξει τη λειτουργία DELETE. Ο διαχειριστής τώρα
µπορεί να δει τα στοιχεία της επιλεγµένης οµάδας χωρίς να µπορεί να τα τροποποιήσει, τα
µέλη της επιλεγµένης οµάδας και για το επιλεγµένο µέλος τις πλοηγήσεις που έχει
πραγµατοποιήσει και ανήκουν στην οµάδα. Αν δεν υπάρχει καµία οµάδα εµφανίζεται το
µήνυµα του Σχήµατος 7.134.
Έστω ότι ο διαχειριστής θέλει να διαγράψει την οµάδα GROUP 5. Επιλέγει από τη φόρµα
του Σχήµατος 7.131 τη λειτουργία DELETE, επιλέγει τη συγκεκριµένη οµάδα (Σχήµα 7.143)
και πατάει το κουµπί ΟΚ. Η επιθυµητή λειτουργία εκτελείται και εµφανίζεται στην αρχική
φόρµα το µήνυµα του Σχήµατος 7.144. Ανατρέχοντας στη βάση δεδοµένων και εκτελώντας
την εφαρµογή εµφάνισης οµάδων χρηστών επιβεβαιώνουµε ότι πράγµατι η συγκεκριµένη
οµάδα διαγράφηκε.
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Σχήµα 7.143 Φόρµα επεξεργασίας στοιχείων οµάδων χρηστών (5)

Σχήµα 7.144 Μήνυµα διαγραφής οµάδων χρηστών

7.2.2.31 Εµφάνιση των πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων ανά οµάδα χρηστών
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να δει τις πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις ανά οµάδα χρηστών επιλέγει
στην αρχική φόρµα από το µενού “User Groups” την επιλογή “Group Popular Navigations”
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του Σχήµατος 7.145. Στην συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα του Σχήµατος 7.146 που τον
προτρέπει να διαλέξει κάποια από τις υπάρχουσες οµάδες για να δει τις πιο δηµοφιλείς
πλοηγήσεις της. Αν δεν υπάρχουν οµάδες χρηστών εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος
7.147. Για την επιλεγµένη οµάδα εµφανίζεται και η περιγραφή της. Ο διαχειριστής µπορεί να
επιλέξει το χρονικό διάστηµα που θέλει να δει τις πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις και τον αριθµό
αυτών των πλοηγήσεων που θα εµφανιστούν. Αν ο αριθµός αυτός είναι µεγαλύτερος από τις
διαθέσιµες πλοηγήσεις, εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.148 που τον ενηµερώνει για
τον αριθµό των διαθέσιµων πλοηγήσεων, ενώ αν δεν υπάρχουν πλοηγήσεις εµφανίζεται το
µήνυµα του Σχήµατος 7.149. Τέλος αν ο αριθµός που εισάγει ο διαχειριστής δεν είναι
έγκυρος εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.150.
Σε κάθε πλοήγηση εµφανίζεται και πόσες φορές έχει εµφανιστεί η συγκεκριµένη πλοήγηση.

Σχήµα 7.145 Επιλογή της εργασίας “Group Popular Navigations”
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Σχήµα 7.146 Φόρµα εύρεσης πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων ανά οµάδα χρηστών (1)

Σχήµα 7.147 Μήνυµα σφάλµατος – ∆εν υπάρχουν οµάδες

Σχήµα 7.148 Μήνυµα σφάλµατος – Ο αριθµός των διαθέσιµων πλοηγήσεων είναι
µικρότερος από το δοσµένο αριθµό
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Σχήµα 7.149 Μήνυµα σφάλµατος – ∆εν υπάρχουν πλοηγήσεις

Σχήµα 7.150 Μήνυµα σφάλµατος – Μη έγκυρος αριθµός
Στο παράδειγµα του Σχήµατος 7.151 παρουσιάζονται οι 7 πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις της
οµάδας GROUP 1 για το χρονικό διάστηµα 1-1-2000 έως 26-6-2006.

Σχήµα 7.151 Φόρµα εύρεσης πιο δηµοφιλών πλοηγήσεων ανά οµάδα χρηστών (2)
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7.2.2.32 ∆ηµιουργία συντόµευσης µε βάση τις πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις ανά οµάδα
χρηστών
Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει µια συντόµευση για τους χρήστες
κάποιας οµάδας βασιζόµενο στις πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις ανά οµάδα χρηστών ώστε να
διευκολύνει τις πλοηγήσεις τους και να κάνει ευκολότερη την αναζήτηση των πληροφοριών.
Για να πραγµατοποιήσει αυτή τη λειτουργία o διαχειριστής θα πρέπει να επιλέξει στην αρχική
φόρµα από το µενού “User Groups” την επιλογή “Create UGroup-Shortcut” του Σχήµατος
7.152. Στην συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα του Σχήµατος 7.153 που τον προτρέπει να
διαλέξει κάποια από τις υπάρχουσες οµάδες για να δει τις πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις της και
µε βάση αυτές να δηµιουργηθεί η πρόταση από το σύστηµα για τη συντόµευση όπως έχουµε
αναφέρει σε προηγούµενο κεφάλαιο. Αν δεν υπάρχουν οµάδες χρηστών εµφανίζεται το
µήνυµα του Σχήµατος 7.147. Για την επιλεγµένη οµάδα εµφανίζεται και η περιγραφή της. Σε
κάθε πλοήγηση εµφανίζεται ένας αριθµός που δηλώνει πόσες φορές έχει εµφανιστεί η
συγκεκριµένη πλοήγηση. Ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει το χρονικό διάστηµα
ενδιαφέροντος για τις πλοηγήσεις και τον αριθµό αυτών των πλοηγήσεων που θα
εµφανιστούν. Αν ο αριθµός αυτός είναι µεγαλύτερος από τις διαθέσιµες πλοηγήσεις,
εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.148 που τον ενηµερώνει για τις διαθέσιµες
πλοηγήσεις, ενώ αν δεν υπάρχουν πλοηγήσεις εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.149.
Τέλος αν ο αριθµός που εισάγει ο διαχειριστής δεν είναι έγκυρος εµφανίζεται το µήνυµα του
Σχήµατος 7.150.
Για κάθε επιλεγµένη πλοήγηση εµφανίζεται η κατάλληλη πρόταση προς το διαχειριστή για τη
δηµιουργία της συντόµευσης. Όπως έχουµε αναφέρει η αρχική πρόταση είναι για δηµιουργία
συντόµευσης από την αρχική κατηγορία της πλοήγησης προς την τελική. Βέβαια ο
διαχειριστής µπορεί να επιλέξει άλλες κατηγορίες ανάµεσα από τις κατηγορίες της
πλοήγησης, αρκεί η αρχική κατηγορία να έχει εµφανιστεί στην πλοήγηση νωρίτερα από την
τελική και αυτές οι δύο κατηγορίες να µην είναι ίδιες. Αν επιλεγούν ίδιες κατηγορίες
εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.154. Παράλληλα ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει
τον τύπο της συντόµευσης που θέλει να δηµιουργήσει επιλέγοντας κάποιον από τους
διαθέσιµους ρόλους-σχέσεις.
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Σχήµα 7.152 Επιλογή της εργασίας “Create UGroup-Shortcut”

Σχήµα 7.153 Φόρµα δηµιουργίας συντόµευσης µε βάση τις πιο δηµοφιλείς πλοηγήσεις
ανά οµάδα χρηστών
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Σχήµα 7.154 Μήνυµα σφάλµατος – Η αρχική κατηγορία είναι ίδια µε την τελική
Πατώντας το κουµπί “4. Click to see the most popular navigations of the selected group”
ανανεώνονται τα στοιχεία για τις πλοηγήσεις. Πατώντας κουµπί “Create Role” δηµιουργείται
η συντόµευση µε βάση τις παραµέτρους που έχει επιλέξει ο διαχειριστής.
Στο παράδειγµα του Σχήµατος 7.153 ο διαχειριστής δηµιουργεί µια συντόµευση τύπου
RELATED για την πιο δηµοφιλή πλοήγηση της οµάδας GROUP 1 από την κατηγορία
Top/Science στην κατηγορία Top/Science/Physics/Optics/Holography. Στην αρχική φόρµα
εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.155.

Σχήµα 7.155 Μήνυµα διαγραφής οµάδων χρηστών
Ανατρέχοντας στη Βάση ∆εδοµένων, διαπιστώνουµε ότι πράγµατι η λειτουργία εκτελέστηκε.
Επίσης ανοίγοντας τον browser και πηγαίνοντας στην πύλη του P-Miner στην κατηγορία
Top/Science µε τον χρήστη Galanis Theodoros που ανήκει στην οµάδα GROUP 1, για την
οποία δηµιουργήθηκε η συντόµευση, διαπιστώνουµε ότι πράγµατι δηµιουργήθηκε η
συντόµευση όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.156.(Η συντόµευση εµφανίζεται µε το χαρακτήρα
‘#’ στην αρχή)
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Σχήµα 7.156 Επιβεβαίωση δηµιουργίας συντόµευσης

7.2.2.33 Εµφάνιση των κατηγοριών όπου σηµειώθηκαν τα περισσότερα back-forward
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να δει τις κατηγορίες στις οποίες έχουν σηµειωθεί τα περισσότερα
back-forward επιλέγει στην αρχική φόρµα από το µενού “Back and Forward” την επιλογή
“Categories – Backs&Forwards” του Σχήµατος 7.157. Στην συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα
του Σχήµατος 7.158 που τον προτρέπει να επιλέξει το χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος για
τις πλοηγήσεις και τον αριθµό των BF κατηγοριών που θα εµφανιστούν. Αν ο αριθµός αυτός
είναι µεγαλύτερος από τις υπάρχουσες BF κατηγορίες εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος
7.159 που τον ενηµερώνει για τον αριθµό των BF κατηγοριών που υπάρχουν, ενώ αν δεν
υπάρχουν BF αλυσίδες εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.160. Τέλος αν ο αριθµός που
εισάγει ο διαχειριστής δεν είναι έγκυρος εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.161.
Πατώντας το κουµπί ΟΚ εµφανίζονται στην αρχική φόρµα οι κατηγορίες µαζί µε ένα αριθµό
που δηλώνει πόσες φορές έχει επιλεχτεί ο συγκεκριµένος σύνδεσµος και πόσες φορές έχει
σηµειωθεί back-forward στη συγκεκριµένη κατηγορία.
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Σχήµα 7.157 Επιλογή της εργασίας “Categories – Backs&Forwards”

Σχήµα 7.158 Επιλογή των παραµέτρων της εργασίας “Categories – Backs&Forwards”

Σχήµα 7.159 Μήνυµα σφάλµατος – Οι BF κατηγορίες είναι λιγότερες από το δοσµένο
αριθµό

Σχήµα 7.160 Μήνυµα σφάλµατος – ∆εν υπάρχουν BF-αλυσίδες
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Σχήµα 7.161 Μήνυµα σφάλµατος – Μη έγκυρος αριθµός
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να δει τις 5 κατηγορίες στις οποίες σηµειώνονται τα
περισσότερα back-forward στο προεπιλεγµένο διάστηµα. Πατώντας το κουµπί ΟΚ
εµφανίζονται τα στοιχεία αυτά στην αρχική φόρµα του συστήµατος όπως φαίνεται στο Σχήµα
7.162. Ανατρέχοντας στη βάση δεδοµένων επιβεβαιώνουµε ότι πράγµατι τα δεδοµένα αυτά
είναι σωστά..

Σχήµα 7.162 Μήνυµα BF κατηγοριών

7.2.2.34 Εµφάνιση των πιο συχνά εµφανιζόµενων BF αλυσίδων
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να δει τις πιο συχνά εµφανιζόµενες BF αλυσίδες επιλέγει στην
αρχική φόρµα από το µενού “Back and Forward” την επιλογή “Areas with Backs&Forwards”
του Σχήµατος 7.163. Στην συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα του Σχήµατος 7.164 που τον
προτρέπει να επιλέξει το χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος για τις πλοηγήσεις και τον αριθµό
των BF αλυσίδων που θα εµφανιστούν. Αν ο αριθµός αυτός είναι µεγαλύτερος από τις
υπάρχουσες BF αλυσίδες εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.159 που τον ενηµερώνει για
τον αριθµό των BF αλυσίδων που υπάρχουν, ενώ αν δεν υπάρχουν BF αλυσίδες εµφανίζεται
το µήνυµα του Σχήµατος 7.160. Τέλος αν ο αριθµός που εισάγει ο διαχειριστής δεν είναι
έγκυρος εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.161.
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Πατώντας το κουµπί ΟΚ εµφανίζονται στην αρχική φόρµα οι BF αλυσίδες µαζί µε ένα
αριθµό που δηλώνει πόσες φορές έχει εµφανιστεί η συγκεκριµένη BF αλυσίδα στο
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.

Σχήµα 7.163 Επιλογή της εργασίας “Areas with Backs&Forwards”

Σχήµα 7.164 Επιλογή των παραµέτρων της εργασίας “Areas with Backs&Forwards”
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να δει τις 7 πιο συχνά εµφανιζόµενες BF αλυσίδες στο
προεπιλεγµένο διάστηµα. Πατώντας το κουµπί ΟΚ εµφανίζονται τα στοιχεία αυτά στην
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αρχική φόρµα του συστήµατος όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.165. Ανατρέχοντας στη βάση
δεδοµένων επιβεβαιώνουµε ότι πράγµατι τα δεδοµένα αυτά είναι σωστά..

Σχήµα 7.165 Μήνυµα BF αλυσίδων

7.2.2.35 ∆ηµιουργία συντόµευσης µε βάση τις BF αλυσίδες
Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει µία συντόµευση για τους χρήστες του
συστήµατος µε βάση τις BF αλυσίδες, οι οποίες όπως έχουµε αναφέρει σε προηγούµενο
κεφάλαιο οριοθετούν πιθανώς µια προβληµατική περιοχή. Για να πραγµατοποιήσει αυτή τη
λειτουργία o διαχειριστής θα πρέπει να επιλέξει στην αρχική φόρµα από το µενού “Back and
Forward” την επιλογή “Create B&F-Shortcut” του Σχήµατος 7.166. Στην συνέχεια
εµφανίζεται η φόρµα του Σχήµατος 7.167 που τον προτρέπει να επιλέξει το χρονικό διάστηµα
ενδιαφέροντος για τις πλοηγήσεις και τον αριθµό των BF αλυσίδων που θα εµφανιστούν. Αν
ο αριθµός αυτός είναι µεγαλύτερος από τις υπάρχουσες BF αλυσίδες εµφανίζεται το µήνυµα
του Σχήµατος 7.159 που τον ενηµερώνει για τον αριθµό των BF αλυσίδων που υπάρχουν, ενώ
αν δεν υπάρχουν BF αλυσίδες εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.160. Τέλος αν ο
αριθµός που εισάγει ο διαχειριστής δεν είναι έγκυρος εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος
7.161.
Σε κάθε BF αλυσίδα εµφανίζεται και ένας αριθµός που δηλώνει πόσες φορές έχει εµφανιστεί
η συγκεκριµένη BF αλυσίδα στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Επίσης ενηµερώνεται ο
διαχειριστής µε το µήνυµα του Σχήµατος 7.168 σε περίπτωση που η επιλεγµένη BF αλυσίδα
δεν είναι επιτυχής. Για κάθε επιλεγµένη BF αλυσίδα εµφανίζεται η κατάλληλη πρόταση προς
το διαχειριστή για τη δηµιουργία της συντόµευσης. Όπως έχουµε αναφέρει η αρχική πρόταση
είναι για δηµιουργία συντόµευσης από την πρώτη BF κατηγορία της αλυσίδας προς την
επόµενη κατηγορία από την τελευταία BF κατηγορία της αλυσίδας, εφόσον η BF αλυσίδα
είναι επιτυχής. Ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει όµως οποιαδήποτε BF κατηγορία της
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αλυσίδας σαν αρχική κατηγορία της συντόµευσης και αν η BF αλυσίδα δεν είναι επιτυχής,
µπορεί επίσης να επιλέξει οποιαδήποτε BF κατηγορία της αλυσίδας σαν τελική κατηγορία της
συντόµευσης, αρκεί η αρχική και η τελική κατηγόρια να µην ταυτίζονται. Αν επιλεγούν ίδιες
κατηγορίες εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.149. Παράλληλα ο διαχειριστής µπορεί
να επιλέξει τον τύπο της συντόµευσης που θέλει να δηµιουργήσει επιλέγοντας κάποιον από
τους διαθέσιµους ρόλους-σχέσεις.

Σχήµα 7.166 Επιλογή της εργασίας “Create B&F-Shortcut”

Σχήµα 7.167 Φόρµα δηµιουργίας συντόµευσης µε βάση τις BF αλυσίδες (1)
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Σχήµα 7.168 Μήνυµα σφάλµατος – Η BF αλυσίδα δεν είναι επιτυχής
Πατώντας το κουµπί “3. Click to see the most popular Back&Forward Chains” ανανεώνονται
τα στοιχεία για τις BF αλυσίδες. Πατώντας κουµπί “Create Role” δηµιουργείται η
συντόµευση µε βάση τις παραµέτρους που έχει επιλέξει ο διαχειριστής.
Στο παράδειγµα του Σχήµατος 7.169 ο διαχειριστής δηµιουργεί µία συντόµευση τύπου
RELATED για την πιο συχνά εµφανιζόµενη BF αλυσίδα από την κατηγορία Top/Arts στην
κατηγορία Top/Arts/Music/Computers. Στην αρχική φόρµα εµφανίζεται το µήνυµα του
Σχήµατος 7.170.

Σχήµα 7.169 Φόρµα δηµιουργίας συντόµευσης µε βάση τις BF αλυσίδες (1)
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Σχήµα 7.170 Μήνυµα δηµιουργίας συντόµευσης µε βάση τις BF αλυσίδες
Ανατρέχοντας στη Βάση ∆εδοµένων, διαπιστώνουµε ότι πράγµατι η λειτουργία εκτελέστηκε.
Επίσης ανοίγοντας τον browser και πηγαίνοντας στην πύλη του P-Miner στην κατηγορία
Top/Arts διαπιστώνουµε ότι πράγµατι δηµιουργήθηκε η συντόµευση τύπου RELATED προς
την κατηγορία Top/Arts/Music/Computers όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.171.

Σχήµα 7.171 Επιβεβαίωση δηµιουργίας συντόµευσης µε βάση τις BF αλυσίδες
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7.2.2.36 Εµφάνιση των πιο δηµοφιλών συνδέσµων
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να δει τους πιο δηµοφιλείς συνδέσµους επιλέγει στην αρχική
φόρµα από το µενού “Links” την επιλογή “Most popular Links” του Σχήµατος 7.172. Στην
συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα του Σχήµατος 7.173 που τον προτρέπει να επιλέξει το χρονικό
διάστηµα ενδιαφέροντος για τις πλοηγήσεις και τον αριθµό πιο δηµοφιλών συνδέσµων που
θα εµφανιστούν. Αν ο αριθµός αυτός είναι µεγαλύτερος από τους επιλεγµένους συνδέσµους
εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.174 που τον ενηµερώνει για τον αριθµό των
επιλεγµένων συνδέσµων που υπάρχουν, ενώ αν δεν έχουν επιλεχτεί σύνδεσµοι εµφανίζεται το
µήνυµα του Σχήµατος 7.175. Τέλος αν ο αριθµός που εισάγει ο διαχειριστής δεν είναι
έγκυρος εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.176. Πατώντας το κουµπί ΟΚ εµφανίζεται
στην αρχική φόρµα ένας αριθµός που δηλώνει πόσες φορές έχει επιλεχτεί ο συγκεκριµένος
σύνδεσµος και πόσες φορές η επιλογή έγινε στην τελευταία κατηγορία κάποιας πλοήγησης.

Σχήµα 7.172 Επιλογή της εργασίας “Most popular Links”

Σχήµα 7.173 Επιλογή των παραµέτρων της εργασίας “Most popular Links”
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Σχήµα 7.174 Μήνυµα σφάλµατος – Οι σύνδεσµοι είναι λιγότεροι από το δοσµένο αριθµό

Σχήµα 7.175 Μήνυµα σφάλµατος – ∆εν υπάρχουν επιλεγµένοι σύνδεσµοι

Σχήµα 7.176 Μήνυµα σφάλµατος – Μη έγκυρος αριθµός
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να δει τους 7 πιο δηµοφιλείς συνδέσµους στο
προεπιλεγµένο χρονικό διάστηµα. Πατώντας το κουµπί ΟΚ εµφανίζονται τα στοιχεία αυτά
στην αρχική φόρµα του συστήµατος όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.177. Ανατρέχοντας στη
βάση δεδοµένων επιβεβαιώνουµε ότι πράγµατι τα δεδοµένα αυτά είναι σωστά..
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Σχήµα 7.177 Μήνυµα πιο δηµοφιλών συνδέσµων

7.2.2.37 Εµφάνιση των αλυσίδων συνδέσµων
Αν ο διαχειριστής επιθυµεί να δει τις πιο συχνά εµφανιζόµενες αλυσίδες συνδέσµων επιλέγει
στην αρχική φόρµα από το µενού “Links” την επιλογή “Link-Chains” του Σχήµατος 7.178.
Στην συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα του Σχήµατος 7.179 που τον προτρέπει να επιλέξει το
χρονικό διάστηµα ενδιαφέροντος για τις πλοηγήσεις και τον αριθµό των πιο συχνά
εµφανιζόµενων αλυσίδων συνδέσµων που θα εµφανιστούν. Αν ο αριθµός αυτός είναι
µεγαλύτερος από τους επιλεγµένους συνδέσµους εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.174
που τον ενηµερώνει για τον αριθµό των αλυσίδων συνδέσµων που έχουν πραγµατοποιηθεί,
ενώ αν δεν υπάρχουν εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.175. Τέλος αν ο αριθµός που
εισάγει ο διαχειριστής δεν είναι έγκυρος εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.176.
Πατώντας το κουµπί ΟΚ εµφανίζονται στην αρχική φόρµα τα στοιχεία των αλυσίδων
συνδέσµων µαζί µε δύο αριθµούς που δηλώνουν πόσες φορές έχει εµφανιστεί η
συγκεκριµένη αλυσίδα και πόσες φορές ήταν επιτυχής.
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Σχήµα 7.178 Επιλογή της εργασίας “Link-Chains”

Σχήµα 7.179 Επιλογή των παραµέτρων της εργασίας “Link-Chains”
Έστω ότι ο διαχειριστής επιλέγει να δει τις 3 πιο συχνά εµφανιζόµενες αλυσίδες συνδέσµων
στο προεπιλεγµένο χρονικό διάστηµα. Πατώντας το κουµπί ΟΚ εµφανίζονται τα στοιχεία
αυτά στην αρχική φόρµα του συστήµατος όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.180. Ανατρέχοντας στη
βάση δεδοµένων επιβεβαιώνουµε ότι πράγµατι τα δεδοµένα αυτά είναι σωστά..
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Σχήµα 7.180 Μήνυµα αλυσίδων συνδέσµων

7.2.2.38 ∆ηµιουργία συντόµευσης µε βάση τις αλυσίδες συνδέσµων
Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει µια συντόµευση για τους χρήστες του
συστήµατος µε βάση τις αλυσίδες συνδέσµων, οι οποίες όπως έχουµε αναφέρει σε
προηγούµενο κεφάλαιο οριοθετούν µια πιθανώς προβληµατική περιοχή. Για να
πραγµατοποιήσει αυτή τη λειτουργία o διαχειριστής θα πρέπει να επιλέξει στην αρχική
φόρµα από το µενού “Links” την επιλογή “Create Link-Shortcut” του Σχήµατος 7.181. Στην
συνέχεια εµφανίζεται η φόρµα του Σχήµατος 7.182 που τον προτρέπει να επιλέξει το χρονικό
διάστηµα ενδιαφέροντος για τις πλοηγήσεις και τον αριθµό των αλυσίδων συνδέσµων που θα
εµφανιστούν. Αν ο αριθµός αυτός είναι µεγαλύτερος από τις υπάρχουσες αλυσίδες
συνδέσµων εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.174 που τον ενηµερώνει για τον αριθµό
των αλυσίδων συνδέσµων που υπάρχουν, ενώ αν δεν υπάρχουν αλυσίδες συνδέσµων
εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.175. Τέλος αν ο αριθµός που εισάγει ο διαχειριστής
δεν είναι έγκυρος εµφανίζεται το µήνυµα του Σχήµατος 7.176.
Σε κάθε αλυσίδα συνδέσµων εµφανίζονται και δύο αριθµοί που δηλώνουν πόσες φορές έχει
εµφανιστεί η συγκεκριµένη αλυσίδα συνδέσµων στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και
πόσες φορές ήταν επιτυχής. Για κάθε επιλεγµένη αλυσίδα συνδέσµων εµφανίζεται η
κατάλληλη πρόταση προς το διαχειριστή για τη δηµιουργία της συντόµευσης. Όπως έχουµε
301

αναφέρει η αρχική πρόταση είναι για δηµιουργία συντόµευσης από την κατηγορία του
πρώτου συνδέσµου της αλυσίδας συνδέσµων προς την κατηγορία του τελευταίου
επιλεγµένου συνδέσµου. Ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει όµως σαν αρχική κατηγορία της
συντόµευσης οποιαδήποτε κατηγορία από αυτές που ανήκουν οι σύνδεσµοι των αλυσίδων
εκτός του τελευταίου συνδέσµου.. Παράλληλα ο διαχειριστής µπορεί να επιλέξει τον τύπο
της συντόµευσης που θέλει να δηµιουργήσει επιλέγοντας κάποιον από τους διαθέσιµους
ρόλους-σχέσεις.

Σχήµα 7.181 Επιλογή της εργασίας “Create Link-Shortcut”

Σχήµα 7.182 Φόρµα δηµιουργίας συντόµευσης µε βάση τις αλυσίδες συνδέσµων (1)
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Πατώντας το κουµπί “3. Click to see the most popular Link Chains” ανανεώνονται τα
στοιχεία για τις αλυσίδες συνδέσµων. Πατώντας κουµπί “Create Role” δηµιουργείται η
συντόµευση µε βάση τις παραµέτρους που έχει επιλέξει ο διαχειριστής.
Στο παράδειγµα του Σχήµατος 7.183 ο διαχειριστής δηµιουργεί µια συντόµευση τύπου
RELATED για την πιο συχνά εµφανιζόµενη αλυσίδα συνδέσµων από την κατηγορία
προς

Top/Science/Methods_and_Techniques

την

κατηγορία

Top/Science/Physics/Optics/Holography. Στην αρχική φόρµα εµφανίζεται το µήνυµα του
Σχήµατος 7.184.

Σχήµα 7.183 Φόρµα δηµιουργίας συντόµευσης µε βάση τις αλυσίδες συνδέσµων (2)

Σχήµα 7.184 Μήνυµα δηµιουργίας συντόµευσης µε βάση τις αλυσίδες συνδέσµων
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Ανατρέχοντας στη Βάση ∆εδοµένων, διαπιστώνουµε ότι πράγµατι η λειτουργία εκτελέστηκε.
Επίσης ανοίγοντας τον browser και πηγαίνοντας στην πύλη του P-Miner στην κατηγορία
Top/Science/Methods_and_Techniques διαπιστώνουµε ότι πράγµατι δηµιουργήθηκε η
συντόµευση τύπου RELATED προς την κατηγορία Top/Science/Physics/Optics/Holography
όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.185.

Σχήµα 7.185 Επιβεβαίωση δηµιουργίας συντόµευσης µε βάση τις αλυσίδες συνδέσµων
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8
Επίλογος

Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνει την παρουσίαση της διπλωµατικής εργασίας µε µια σύντοµη
ανασκόπηση αυτής και αναφορά σε πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις της.

8.1 Σύνοψη και συµπεράσµατα
Με την εξάπλωση του διαδικτύου όλο και περισσότεροι χρήστες του επιλέγουν να
αναζητήσουν πληροφορίες σε πύλες καταλόγου εξαιτίας της ευκολίας στην αναζήτηση των
πληροφοριών που προσφέρουν και στην πληθώρα των πληροφοριών που διαθέτουν. Εξαιτίας
της µεγάλης αυτής χρήσης των πυλών καταλόγων γίνεται όλο και επιτακτικότερη η
προσπάθεια βελτίωσής τους και η προσπάθεια ακόµα περισσότερης διευκόλυνσης των
χρηστών στην αναζήτηση των πληροφοριών που επιθυµούν.
Σκοπός της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός συστήµατος
διαχείρισης πυλών καταλόγου που θα δίνει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να επεξεργάζεται
τις πλοηγήσεις των χρηστών µιας πύλης, να πραγµατοποιεί διαδικασίες εξόρυξης γνώσης από
αυτές, να τροποποιεί πλήρως το περιεχόµενο της πύλης και µπορεί να εξατοµικεύει την πύλη
σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών της.
Η επεξεργασία των πλοηγήσεων χρηστών και η εξατοµίκευση πυλών καταλόγου υπήρξε
αντικείµενο πολλών ερευνών στο παρελθόν. Η βασική διαφορά του συστήµατος P-Miner που
αναπτύσσεται εδώ από τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα είναι ότι επεξεργάζεται την πορεία του
κάθε χρήστη ως µια ολότητα, πράγµα που σηµαίνει ότι η επεξεργασία αλλά και η εξόρυξη
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γνώσης πραγµατοποιείται µε εξέταση της συνολικής πλοήγησης του κάθε χρήστη. Αντίθετα
τα προϋπάρχοντα συστήµατα επεξεργάζονται τις σελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης,
δηλαδή ουσιαστικά τα σηµεία κατάληξης των πλοηγήσεων και στηρίζονται στα log αρχεία
του server, πάνω στα οποία πραγµατοποιούν την εξόρυξη γνώσης και τις όποιες
οµαδοποιήσεις µε βάση το περιεχόµενο των σελίδων που επισκέφτηκε ο χρήστης.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε µία σύντοµη επισκόπηση στις τεχνικές Web Mining που
χρησιµοποιούνται από συστήµατα εξατοµίκευσης στο διαδίκτυο και ύστερα παραθέσαµε το
θεωρητικό υπόβαθρο της διπλωµατικής εργασίας. Αρχικά δόθηκε ο βασικός ορισµός του
γράφου πύλης καταλόγου και στη συνέχεια παρατέθηκαν ουσιαστικές πληροφορίες πάνω
στην εξόρυξη δεδοµένων (Data Mining), στη διαδικασία της εξατοµίκευσης, στη διαδικασία
της συσταδοποίησης και στην περιγραφική λογική.
Παρουσιάστηκε ακόµα η ανάλυση των απαιτήσεων από το σύστηµα και η σχεδίαση αυτού,
όπου έγινε και χρήση διαγραµµάτων κατάστασης. Το σύστηµα χωρίστηκε σε υποσυστήµατα
για την ανάλυση των απαιτήσεων, ενώ στην περίπτωση της σχεδίασης τα υποσυστήµατα
υποδιαιρέθηκαν στις επιµέρους εφαρµογές που αυτά επιτελούν.
Στη συνέχεια επεξηγήθηκε η διαδικασία εγκατάστασης και αρχικοποίησης του συστήµατος.
Παρουσιάστηκε η υλοποίηση του συστήµατος και επεξηγήθηκαν οι σηµαντικότεροι
αλγόριθµοι που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάπτυξη της εφαρµογής. Επίσης, δόθηκαν στοιχεία
για την ανάπτυξη της εφαρµογής σε γλώσσα προγραµµατισµού php και Java µε συνοπτική
περιγραφή των κλάσεων και των µεθόδων που δηµιουργήθηκαν.
Τέλος, παρουσιάστηκε ένα σενάριο χρήσης του συστήµατος και οι φόρµες που το σύστηµα
χρησιµοποιεί για την υποβολή ερωτήσεων, την εµφάνιση µηνυµάτων και την επιστροφή των
αποτελεσµάτων.

8.2 Μελλοντικές επεκτάσεις
Στο σηµείο αυτό, έχοντας πια µια συνολική εικόνα της λειτουργίας του συστήµατος P-Miner,
µπορούν να παρουσιαστούν κάποιες πιθανές µελλοντικές επεκτάσεις αυτού, οι οποίες
αναφέρονται παρακάτω:
•

Μια πιθανή επέκταση του συστήµατος είναι να δοθεί η δυνατότητα να δηµιουργούνται
οµάδες χρηστών και µε άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγµα η οµαδοποίηση των
χρηστών που έχουν πραγµατοποιήσει ίδιες πλοηγήσεις µέχρι ένα

σηµείο, το οποίο

ορίζεται από το διαχειριστή, και στη συνέχεια διαφοροποιούνται. Για παράδειγµα, µπορεί
ο διαχειριστής να επιθυµεί να δηµιουργήσει οµάδες µε χρήστες, των οποίων οι
πλοηγήσεις το πρώτο 50% είναι ίδιο και στη συνέχεια διαφοροποιούνται. Κατ’ αυτόν τον
306

τρόπο µπορεί να βρεθεί το σηµείο µεταβολής του ενδιαφέροντος των χρηστών, γνώση η
οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περαιτέρω βελτίωση της χρηστικότητας της
πύλης.
•

Το σύστηµα του P-Miner θα µπορούσε κατά την εγγραφή νέων χρηστών να τους ρωτά
για τις προτιµήσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους κατασκευάζοντας έτσι το προφίλ τους,
το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την εξατοµίκευση της πύλης στους χρήστες
της. Επίσης θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ακολουθιακά πρότυπα και κανόνες
συσχέτισης ώστε να τροποποιείται δυναµικά κάθε σελίδα που θα εµφανίζεται στους
χρήστες µε βάση την τρέχουσα πλοήγηση που έχουν πραγµατοποιήσει, µε βάση την
οµάδα στην οποία ανήκουν αλλά και µε βάση τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα που
έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους ότι έχουν. Με τον τρόπο αυτό θα αυξανόταν
ακόµα περισσότερο η χρηστικότητα της πύλης και διευκολύνονταν οι χρήστες ακόµα
περισσότερο στην αναζήτηση των πληροφοριών που επιθυµούν.
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