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Περιγραφι 

Οι αλγόρικμοι ςυνεργατικοφ φιλτραρίςματοσ (collaborative filtering algorithms) λαμβάνουν υπόψθ τα γοφςτα και τα 

ενδιαφζροντα των χρθςτϊν, εκφραηόμενα ωσ αξιολογιςεισ (ratings), προκειμζνου να δθμιουργιςουν εξατομικευμζνεσ 

ςυςτάςεισ (personalized recommendations). Αυτοί οι αλγόρικμοι, αρχικά, βρίςκουν τουσ “κοντινοφσ γείτονεσ” (near 

neighbors) κάκε χριςτθ, δθλαδι χριςτεσ που ζχουν πολφ παρόμοια γοφςτα (βάςει των αξιολογιςεων τουσ ςτα κοινά 

αξιολογοφμενα αντικείμενα). Στθ ςυνζχεια, χρθςιμοποιοφνται οι ιδθ καταχωρθμζνεσ αξιολογιςεισ τουσ, προκειμζνου 

να διατυπωκοφν προβλζψεισ αξιολόγθςθσ (rating predictions), οι οποίεσ προβλζψεισ οδθγοφν ςτθ δθμιουργία 

ςυςτάςεων (recommendations), προτείνοντασ τα αντικείμενα με τισ υψθλότερεσ τιμζσ προβλζψεων (rating prediction 

values). Όπωσ είναι αναμενόμενο, θ ποιότθτα των προβλζψεων αξιολογιςεων επθρεάηει ςθμαντικά τθν ποιότθτα των 

ςυςτάςεων που δθμιουργοφνται. 

Στα πλαίςια αυτισ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ, ο/οι φοιτθτισ/ζσ κα υλοποιιςουν τον βαςικό αλγόρικμο ςυνεργατικοφ 

φιλτραρίςματοσ (χωρίσ χριςθ επιπρόςκετθσ πλθροφορίασ, όπωσ χαρακτθριςτικά χρθςτϊν και αντικειμζνων, ςχζςεισ 

μεταξφ των, κλπ), κακϊσ και τισ γνωςτότερεσ μετρικζσ εγγφτθτασ χρθςτϊν (π.χ. Pearson Correlation Coefficient, Cosine 

Similarity, κλπ), τα οποία κα εφαρμόςουν πάνω ςε γνωςτά και παγκοςμίωσ αποδεκτά, ςτθν κοινότθτα των ςυςτθμάτων 

ςυςτάςεων, ςφνολα δεδομζνων (datasets), όπωσ αυτά τθσ Amazon, τθσ MovieLens, τθσ NetFlix, κ.λπ., προκειμζνου να 

υπολογίςουν τθν απόκλιςθ των προβλζψεων αξιολογιςεων (rating prediction error) από τισ πραγματικζσ τιμζσ. 

Στα ανωτζρω ςφνολα δεδομζνων περιλαμβάνται και μικρά και μεγάλα (μεγζκουσ αρκετϊν GB), κακϊσ και αραιά και 

πυκνά, οπότε θ υλοποίθςθ που κα γίνει, κα πρζπει να είναι πλιρωσ βελτιςτοποιθμζνθ/αποδοτικι, και χρονικά (χρόνοσ 

εκτζλεςθσ), αλλά και χωρικά (χϊροσ ςτθν κφρια μνιμθ). 

Η μζγιςτθ διάρκεια ολοκλιρωςθσ τθσ πτυχιακισ είναι ζνα θμερολογιακό ζτοσ. 

 

Παραδοτζα 

 Ο Κϊδικασ ςε ενότθτεσ (modules) 

 Αναλυτικζσ  τιμζσ μετριςεων  

 Αναφορά πτυχιακισ εργαςίασ (ςε αρχείο word), που κα περιλαμβάνει τισ τιμζσ των μετριςεων (ςε γραφιματα 
excel), με ςχολιαςμό τουσ 

 

Απαραίτθτεσ  γνϊςεισ 

Πάρα πολφ καλι γνϊςθ Προγραμματιςμοφ (προτιμάται θ γλϊςςα C), Δομϊν Δεδομζνων, Αλγορικμικισ 

Πολυπλοκότθτασ, κακϊσ και θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ ςε πολλοφσ πυρινεσ ι/και νιματα (multithreading 

and/or  multiprocessing programming) 
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