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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Για τη δηµιουργία της παρούσας  διπλωµατικής θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
µεταπτυχιακό φοιτητή του πολυτεχνικού τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πατρών Μισεδάκη Ιωάννη 
καθώς και τον καθηγητή του ίδιου τµήµατος Μπούρα  Χρήστο για την πολύτιµη 
βοήθειά τους χωρίς την οποία θα ήταν  αδύνατη η συγγραφή της παρούσας 
διπλωµατικής..  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Οι σύγχρονες ανάγκες των χρηστών του ∆ικτύου απαιτούν την πλοήγησή τους σε 
πλήθος σελίδων µε ποικίλης ύλης πληροφορίες. Το µεγάλο πλήθος  των σελίδων 
όµως απαιτεί και αρκετό χρόνο και µεγάλο όγκο δεδοµένων που “κατεβαίνουν” τα 
οποία πιθανό να µην έχουν κάποια ιδιαίτερη σηµασία για το χρήστη. Σε αυτή τη 
λογική λοιπόν θα προσπαθήσουµε να φτιάξουµε µία σελίδα στο δίκτυο, η οποία θα 
είναι προσωποποιηµένη για τον κάθε χρήστη και θα περιέχει τµήµατα άλλων σελίδων 
που περιέχουν την “καθαρή” πληροφορία . Με αυτή τη λύση ο χρήστης κυρίως για 
τις καθηµερινές τους πλοηγήσεις θα χρειάζεται να ανοίγουν µόνο µία σελίδα και όχι 
πολλές. Έτσι κερδίζεται αρκετός χρόνος και περιορίζεται σηµαντικά ο όγκος 
πληροφορίας που “κατεβαίνει” στον υπολογιστή του χρήστη.  
Πάνω σε αυτή την ιδέα έχουν γίνει ήδη κάποιες άλλες προσπάθειες στο παρελθόν.  
Αυτό αποδεικνύεται από διάφορα paper σχετικά που υπάρχουν στο ∆ίκτυο και από 
διάφορα εργαλεία για αυτή τη δουλειά. Όπως είναι το JTidy που είναι ένα εργαλείο 
για να διαχωρίζει τα Components των σελίδων και έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να χρησιµοποιηθεί στο µέλλον για τη δηµιουργία τροποποιηµένων σελίδων. Σε 
αυτή την κατεύθυνση σηµαντική είναι και η διπλωµατική µεταπτυχιακή εργασία του 
Ιωάννη Μισεδάκη, ο οποίος δηµιούργησε την προαναφερόµενη σελίδα της οποίας 
προσπάθειες για τη βελτίωση του αλγορίθµου της παρουσιάζονται στην παρούσα 
εργασία.. Επίσης το γενικότερο ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση αποδεικνύεται 
και από το πλήθος των συνεδρίων που γίνονται διεθνώς για την εξοικονόµηση κυρίως 
χρόνου απο το χρήστη για την πρόσβαση στις επιθυµητές πληροφορίες.   
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία αρχικά θα µελετήσουµε τον αλγόριθµο 
τµηµατοποίησης των σελίδων, οι οποίες θα δηµιουργηθούν σαν πηγή για την 
προσωποποιηµένη σελίδα. Στη συνέχεια θα µελετήσουµε τη διάφορα θέµατα όπως 
είναι η δηµιουργία της προσωποποιηµένης σελίδας, η σύνθεσή της και δίαφορα 
θέµατα που µας απασχόλησαν στην υπολποίηση αυτής της ιδέας. Στη συν΄χεια θα 
αναφερθούµε στον αναλυτή των Web Components στην µηχανή προσωποποίησης 
των σελίδων και µια σχετική αναφορά θα γίνει στη βάση δεδοµένων της µηχανής µας. 
Στη συνέχεια στο επόµενο κεφάλαιο αναφέρονται γενικά πράγµατα για τις κλάσεις 
που χρησιµοποιούνται καθως και η λειτουργία της µηχανής. Τέλος µελετάται η 
προοπτική για µελλοντική αξιοποιήση της εργασίας καθώς και  κάποια 
συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτή τη διπλωµατική.     
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2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
Κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 90 και έχοντας γίνει το internet σχετικά 
διαδεδοµένο οι σελίδες ήταν απλές περιέχοντας κατ’ εξοχήν µόνο κείµενο. Με την 
πάροδο των χρόνων όµως και χάρη στην εξέλιξη των web browsers το κείµενο 
πλαισιώθηκε και από άλλες εφαρµογές όπως εικόνες, ήχους, πίνακες και άλλα (java 
applets και flash movies). Τα τελευταία χρόνια δε οι browsers άρχισαν να 
υποστηρίζουν και javascript µε αποτέλεσµα πολλές σύνθετες σελίδες να είναι 
κανονικές εφαρµογές οι οποίες εκτελούνται µέσω του Web (web applications). 
 
Βασικό στοιχείο αυτής της εξέλιξης ήταν και οι δηµιουργία κάποιων sites που σκοπό 
έχουν την καθοδήγηση των χρηστών στο internet ώστε να βρίσκουν το site µε το 
περιεχόµενο που τους ενδιαφέρει. Κοινώς αυτά τα sites δεν αφορούσαν σε κάποιο 
συγκεκριµένο θέµα απλά ήταν κατάλογοι άλλων sites. Στη συνέχεια αυτά τα sites 
βελτιώθηκαν προσφέροντας και άλλες υπηρεσίες στους επισκέπτες τους όπως 
ειδήσεις, µηχανή αναζήτησης ακόµα και e-mail. Έτσι αυτά τα sites έγιναν πολύ 
δηµοφιλή στο χώρο του internet και έµειναν γνωστά στους χρήστες του web ως 
“portal” (δικτυακές πύλες). 
 
Ανάλογη µε την εξέλιξη των portals ήταν και αυτή των υπόλοιπων σελίδων και ο 
τρόπος συγγραφής αυτών. Σε αντίθεση µε τα πρώτα χρόνια διάδοσης του web όπου η 
δηµιουργία σελίδων ήταν µία απλή διαδικασία, η δηµιουργία ενός portal ή µιας 
σελίδας µε πλούσιο περιεχόµενο και µε ευχάριστη διεπαφή για το χρήστη (User 
Interface) είναι µία διαδικασία πολύ πιο πολύπλοκη. Οι πληροφορίες, οι εικόνες, το 
κείµενο και οι σύνδεσµοι πλοήγησης κάνουν τη δηµιουργία της σελίδας αρκετά πιο 
δύσκολη υπόθεση. Τα επιπρόσθετα εκτός του κειµένου στοιχεία τα οποία συνθέτουν 
µία σελίδα καθιστούν απαγορευτική την προσθήκη του περιεχοµένου µε τον τρόπο 
που γίνεται σε κάποιο αρχείο κειµένου (top to bottom). Ευτυχώς υπάρχουν αρκετές 
τεχνικές πλέον για τη διαµόρφωση του περιεχοµένου ενός site (layout) που το κάνουν 
να φαίνεται µε ένα πιο ελκυστικό τρόπο στο χρήστη και τονίζοντας περισσότερο τη 
σηµασία και το σκοπό που επιτελεί. Μία από τις πρώτες τεχνικές που 
χρησιµοποιήθηκαν στο WWW διαφοροποιώντας µία σελίδα από ένα αρχείο κειµένου 
ήταν η µπάρα πλοήγησης στην επικεφαλίδα (header) ή στο πάνω αριστερό µέρος της 
σελίδας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι εικόνες που χρησιµοποιούνταν στο site για την 
πλοήγηση σε αυτό είχαν διαφορετική εµφάνιση και σηµασία από το υπόλοιπο 
κείµενο που στην ουσία αποτελούσε και το πραγµατικό περιεχόµενο της σελίδας. 
Σήµερα για τη δηµιουργία ενός site χρησιµοποιούνται αρκετά πιο πολύπλοκες 
τεχνικές και πιο σύνθετος κώδικας html έτσι ώστε να προσφέρουν ένα ανάλογο 
layout του περιεχοµένου τους. 
 
Σε κάθε site πλούσιο σε περιεχόµενο ή σε κάθε δικτυακή πύλη εύκολα εντοπίζονται 
διακριτές περιοχές περιεχοµένου που περιλαµβάνουν κείµενο, συνδέσµους ή εικόνες 
που αφορούν στο ίδιο θέµα. Τέτοιες περιοχές µπορεί να είναι για παράδειγµα νέα  
σχετικά µε αθλητικά, οικονοµικά, πολιτικά και άλλα. Αυτές τις περιοχές τις 
αποκαλούµε “Web Components” (ή “Web Fragments”). Κάθε σελίδα διαχωρίζεται σε 
τέτοιες περιοχές που το πλήθος τους εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της 
διαµόρφωσης και της διαφοροποίησης (ως προς τις θεµατικές περιοχές)του 
περιεχοµένου. Συνήθως η κεντρική σελίδα των περισσότερων portal από 15-25 Web  
Components.   
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Τα Web Components που αποτελούν µία σελίδα είναι εντελώς ανεξάρτητα µεταξύ 
τους, πράγµα που συνεπάγεται ότι µε κάποια κατάλληλη τεχνική θα µπορούσαν να 
αποµονωθούν και να εξαχθούν από τη σελίδα και να χρησιµοποιηθούν για να 
συντεθεί µία άλλη σελίδα. Η τεχνικά αυτή έχει αναπτυχθεί ώστε Web Components 
άλλων σελίδων να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους χρήστες σε µία άλλη 
σελίδα η οποία θα περιέχει µόνο αυτά τα Web Components που τους ενδιαφέρουν. 
Έτσι έχουµε τη δηµιουργία προσωποποιηµένων σελίδων. Αυτή η τεχνική βοηθά στο 
στη µείωση της αντιληπτής από το χρήστη καθυστέρησης (ΑΧΚ), εφόσον λιγότερα 
δεδοµένα κατεβαίνουν τοπικά στον υπολογιστή του και άρα συνεισφέρει και στη 
µείωση του κόστους πλοήγησης. Επίσης έχουµε και την ευκολία ο χρήστης να έχει 
όλο το περιεχόµενο που τον ενδιαφέρει σε µία σελίδα, αντί να επισκέπτεται πιο 
πολλές. 
 
Τα Web Components εξάγονται από τις σελίδες µε ανάλυση του HTML κώδικα που 
τις συνθέτουν, την αναγνώριση του κώδικα του κάθε Component και την ανάκτηση 
του κώδικα αυτού ως µία ξεχωριστή οντότητα. Στον κώδικα αυτό γίνονται κάποιες 
αλλαγές έτσι ώστε να χρησιµοποιηθεί σαν ως ανεξάρτητη οντότητα. Αυτό σηµαίνει 
ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µαζί µε άλλα Web Components από την ίδια ή 
διαφορετική σελίδα χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα στην εµφάνιση. Τα 
εξωτερικά αρχεία που συνθέτουν τη σελίδα, όπως αρχεία εικόνων, stylesheets, 
κώδικας java αποθηκεύονται στον server της υπηρεσίας. 
 
Ας µελετήσουµε λοιπόν τον αλγόριθµο που χρησιµοποιείται για την τµηµατοποίηση 
της σελίδας στα Web Components που τη συνθέτουν και την εξαγωγή αυτών. 
 
 
 

2.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 
Όπως είναι γνωστό οι browsers δηµιουργούν τις σελίδες που βλέπει ο χρήστης 
βασιζόµενοι σε έναν HTML κώδικα. Το αρχείο του HTML κώδικα είναι το βασικό 
για την αναπαραγωγή της σελίδας, αλλά υπάρχουν και άλλα αρχεία που επιτελούν 
κάποιο συγκεκριµένο ρόλο στην αναπαράσταση της σελίδας (για παράδειγµα αρχεία 
για τα stylesheets, για τον κώδικα javascript, οι εικόνες, java applets, flash movies και 
άλλα). Το αρχείο µε τον κώδικα HTML είναι ένα απλό αρχείο κειµένου, το οποίο 
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περιέχει markup tags που οδηγούν τον browser στην αναπαράσταση της σελίδας. O 
αλγόριθµος τµηµατοποίησης που έχει ήδη αναπτυχθεί αλλά θα βελτιώσουµε 
χρησιµοποιεί το αρχείο από τον κώδικα HTML (που στη συνέχεια θα καλείται HTML 
file) για να αναγνωριστούν και να εξαχθούν τα αρχεία που συνιστούν τη σελίδα. 
Όµως όλα τα υπόλοιπα αρχεία που συνιστούν τη σελίδα είναι απαραίτητα για την 
παρουσίαση ενός Web Component.  
 
Tα tags µέσα στο HTML file είναι εµφωλευµένα το ένα µέσα στο άλλο (nested). Ένα 
HTML file έχει τη δοµή που φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφεία. Το γεγονός ότι 
τα HTML tags είναι εµφωλευµένα µας δίνει τη δυνατότητα να αναπαραστήσουµε τον 
HTML κώδικα µιας σελίδας µε µία δενδρική δοµή (HTML tree). Οι κόµβοι αυτού 
του δέντρου που δεν είναι φύλλα αναπαριστούν τα tags, ενώ τα φύλλα αναπαριστούν 
το κείµενο της σελίδας. Η ρίζα αυτού του δέντρου είναι πάντα το HTML tag, το 
οποίο έχει δύο παιδιά (HEAD και BODY). Ο κώδικας που είναι υπεύθυνος για τη 
σχεδίαση της σελίδας βρίσκεται κάτω από τον κόµβο BODY, ενώ κάτω από τον 
κόµβο HEAD βρίσκονται τα tags µε πληροφορίες επικεφαλίδας όπως (όπως ο τίτλος 
της σελίδας ή meta-tags). H δενδρική αυτή αναπαράσταση του κώδικα HTML 
σηµαίνει ότι µπορούµε να εξάγουµε τα Web Components που απαρτίζουν τη σελίδα 
εξάγοντας απλώς κάποιους κόµβους από το HTML tree.  
   

 
 
Ο αλγόριθµος τεµαχισµού της σελίδας θα πρέπει να αναγνωρίζει κόµβους του HTML 
tree που αναπαριστούν web components. Το βασικότερο πρόβληµα σε αυτή τη 
διαδικασία είναι η ‘υποκειµενική’ φύση της διαδικασίας αναγνώρισης ενός Web 
Component. Μία περιοχή που από κάποιον θεωρείται περιοχή που περιέχει 
περιεχόµενο της ίδιας θεµατικής ενότητας για κάποιον άλλο χρήστη µπορεί να µην 
είναι και απλά να πιστεύει ότι θα έπρεπε να αναλυθεί σε περισσότερα Web 
Compnents. Αυτό φαίνεται από τη σελίδα του BBC όπου θα µπορούσε να τεµαχιστεί 
σε διαφορετικά Web Components. Για να λυθεί αυτό το πρόβληµα θεωρούµε κάθε 
κόµβο του HTML tree ως Web Component. Για παράδειγµα µία εικόνα που 
περιέχεται σε ένα IMG tag ή µία παράγραφος του κειµένου που περιέχεται σε ένα P 
tag θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως διαφορετικά Web Components. Ο χρήστης θα 
µπορούσε να συνδυάσει κάποια από αυτά τα Web Components για να κατασκευάσει 
τα δικά του Web Components. Αυτό όµως θα έκανε αρκετά περίπλοκη τη διαδικασία 
την υπηρεσία που παρέχεται στους χρήστες και θα οδηγούσε και σε µεγάλα 
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προβλήµατα όταν το περιεχόµενο του site αλλάζει και ο µηχανισµός του τεµαχισµού 
(τµηµατοποίησης) θα έπρεπε να αναγνωρίσει τα νέα στιγµιότυπα (εκδόσεις) των Web 
Components. 
 
Για να ξεπεραστούν όλα αυτά τα προβλήµατα, ο αλγόριθµος που σχεδιάστηκε και 
υλοποιήθηκε βασίστηκε µόνο στη δοµή της σελίδας την οποία έχει κατασκευάσει ο 
συγγραφέας της σελίδας. Η πλειοψηφία των σελίδων στο web χρησιµοποιούν πίνακες 
για τη διαµόρφωση του layout. Αυτό µας οδήγησε στην απόφαση να χρησιµοποιηθεί 
η ιεραρχία των πινάκων  (που καθορίζεται µε βάση τα table tags) σαν το βασικό 
κριτήριο για την τµηµατοποίηση της σελίδας σε διακριτά Web Components.Αν 
αγνοήσουµε όλα τα tags (κόµβους) ενός HTML tree, εκτός από τους κόµβους που 
αντιστοιχούν στα tags «TABLE», το βάθος και η πολυπλοκότητα του HTML tree 
µειώνονται σηµαντικά σε µέγεθος. Κάποια από τα TABLE tags του δέντρου 
χρησιµοποιούνται µόνο για τη διαµόρφωση της σελίδας (δηλαδή είναι κενά 
περιεχοµένου), ενώ κάποια άλλα περιέχουν περιεχόµενο. Βασιζόµενοι στην ποσότητα 
του περιεχοµένου (µέγεθος του κειµένου) που αντιστοιχεί σε κάθε κόµβο, ο 
αλγόριθµος επιλέγει ποιοι κόµβοι πρέπει να θεωρηθούν ως Web Components που 
συνθέτουν τη σελίδα. Κάθε κόµβος σε αυτό το µειωµένο σε µέγεθος δέντρο (το οποίο 
ονοµάζεται index tree-δέντρο ευρετηρίου) περιέχει ένα σύνδεσµο στον αντίστοιχο 
κόµβο του HTML tree. Ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης χρησιµοποιεί το index tree για 
να κάνει υπολογισµούς σχετικά µε την τµηµατοποίηση της σελίδας και στη συνέχεια 
ανακτά το περιεχόµενο των Web Components ακολουθώντας τους συνδέσµους στο 
HTML tree. Το index tree για το site του BBC φαίνεται από κάτω. Κάθε κόµβος µε 
κόκκινο περίγραµµα αναπαριστά έναν πίνακα που εκλέχθηκε ως Web Component.  
 
Ο αλγόριθµος που αναπτύχθηκε έχει το πλεονέκτηµα της χρήσης της δοµής της 
σελίδας που καθορίστηκε από το δηµιουργό της σελίδας για την τµηµατοποίηση της 
σελίδας στο web. Παρόλα ταύτα, υπάρχουν και κάποια µειονεκτήµατα στον 
αλγόριθµο. Το βασικότερο και πιο εµφανές είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο 
για σελίδες που χρησιµοποιούν την τεχνική των εµφωλευµένων πινάκων για τη 
διαµόρφωση του layout τους. Βέβαια αυτές οι σελίδες αποτελούν τη συντριπτική 
πλειοψηφία των σελίδων που συναντάµε στο δίκτυο και αυτών που έγιναν τα 
πειράµατα για την ανάπτυξη του αλγορίθµου. Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι µερικές 
φορές η τµηµατοποίηση της σελίδας µπορεί να οδηγήσει σε Web Components, τα 
οποία έχουν σηµαντικές αποκλίσεις στο µέγεθός τους. Αυτά όµως τα προβλήµατα 
αντιµετωπίζονται µε κάποιες βελτιώσεις στον αλγόριθµο τµηµατοποίησης, χωρίς να 
επηρεάζουν την υπόλοιπη πλατφόρµα. Στη συνέχεια της αναφοράς θα δοθούν 
κάποιες λύσεις σε αυτά τα προβλήµατα εξελίσσοντας τον ήδη υπάρχον αλγόριθµο. 
 
Ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης χρησιµοποιείται για την ανάλυση και τµηµατοποίηση 
των σελίδων, η οποία περιλαµβάνει δύο φάσεις: τη φάση εκπαίδευσης (training 
phase) και τη φάση ανανέωσης (update phase). Τόσο στη φάση ανανέωσης, όσο και 
στη φάση εκπαίδευσης ένας µηχανισµός λογισµικού (ο οποίος υλοποιεί τον 
αλγόριθµο τµηµατοποίησης) κατεβάζει τη σελίδα, την αναλύει (parsing) και την 
τεµαχίζει σε Web Components. Στη φάση εκπαίδευσης, ο αλγόριθµος 
τµηµατοποίησης υπολογίζει τις περιοχές που θα είναι υποψήφιες για επιλογή ως Web 
Components, ενώ στη φάση ανανέωσης ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης ανανεώνει τις 
πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες για κάθε Web Component (όπως για 
παράδειγµα τον ΗΤML κώδικα). Αν ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης βρει αλλαγή στη 
δοµή της σελίδας ή στον αριθµό των Web (κατά τη φάση της ανανέωσης) προσπαθεί 
να διορθώσει το πρόβληµα υπολογίζοντας ξανά τα web components της σελίδας.  
      

 8 



Τα βήµατα του αρχικού αλγόριθµου τµηµατοποίησης παρουσιάζονται παρακάτω: 

 
 
Το βήµα 1 είναι σχετικά απλό. Ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης ζητάει το html αρχείο 
της σελίδας από τον web server και το κατεβάζει τοπικά στον υπολογιστή του service 
provider που εκτελεί το ειδικό λογισµικό για την παροχή της υπηρεσίας. 
 
Για την υλοποίηση του 2ου βήµατος του αλγόριθµου τµηµατοποίησης δηµιουργήθηκε 
ένας html parser (αναλύει τον html κώδικα). Παίρνει σαν είσοδο το κείµενο του html 
αρχείου που ανακτήθηκε στο βήµα 1 και κατασκευάζει το html tree. Σε αυτή τη δοµή 
(html tree) αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
ανακατασκευή του html αρχείου στην αρχική του µορφή. Ο σκοπός αυτού του 
µετασχηµατισµού (απλό αρχείο κειµένου σε δενδρική δοµή) είναι να βρίσκονται τα 
δεδοµένα της html σελίδας σε µία µορφή που θα επιτρέπει την ευκολότερη, 
αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη διαχείρισή τους. Ο αλγόριθµος 
τµηµατοποίησης ξεκινάει επίσης µία διαδικασία στο παρασκήνιο (κατά τη φάση της 
ανανέωσης µόνο), όπου κατεβαίνουν όλα τα επιπλέον αρχεία που χρειάζονται για την 
αναπαραγωγή της σελίδας (εικόνες, javascripts κ.α.). 
 
Το βήµα 3 του αλγόριθµου τµηµατοποίησης παίρνει σαν είσοδο το html tree και 
κατασκευάζει το index tree. Το index tree χρησιµοποιείται στο βήµα 4 για την 
αναγνώριση των κόµβων του html tree που θα εξαχθούν ως web components. Αυτό 
το δέντρο χρησιµοποιείται επίσης και σαν ευρετήριο για τους κόµβους στο html tree, 
η οποία είναι µια αρκετά µεγαλύτερη δοµή σε µέγεθος που περιέχει και όλα τα 
δεδοµένα του αρχείου html. Αυτός είναι και ο λόγος που ονοµάζεται index tree. Το 
index tree είναι σαφέστατα πολύ µικρότερο από το html tree σε µέγεθος. Κατά τη 
φάση του σχεδιασµού αποφασίστηκε η χρήση αυτής της δοµής κυρίως για δύο 
λόγους: οι απαραίτητοι υπολογισµοί γίνονται πολύ πιο γρήγορα και οι αλγόριθµοι 
που υλοποιήθηκαν ήταν πολύ πιο απλοί (µε συνέπεια το όλο σύστηµα να αναπτυχθεί 
πιο γρήγορα και µε λιγότερα λάθη). Το index tree έχει τη δοµή του html tree αν από 
αυτό αφαιρέσουµε όλους τους κόµβους εκτός από τα table tags. Ο αλγόριθµος 
τµηµατοποίησης στο 3ο βήµα ακολουθεί την εξής διαδικασία για τη δηµιουργία του 
index tree: ο αλγόριθµος ξεκινάει από τη ρίζα του html tree και διασχίζει αναδροµικά 
όλη τη δενδρική δοµή. Για κάθε table κόµβο που συναντά (δηλαδή κόµβους που 
αντιστοιχούν σε table tag), προσθέτει ένα νέο κόµβο στο index tree στην αντίστοιχη 
θέση. Έτσι το index tree που δηµιουργείται κρατάει τη δοµή των πινάκων στην html 
σελίδα, χωρίς όµως να κρατάει τα επιπλέον δεδοµένα που δεν είναι απαραίτητα για 
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τους υπολογισµούς που πρέπει να γίνουν. Το ID κάθε κόµβου εξαρτάται από τη θέση 
του κόµβου στο index tree. Πιο συγκεκριµένα, το ID είναι το µονοπάτι από τη ρίζα 
του δέντρου στον κόµβο. Κάθε παιδί ενός κόµβου έχει έναν αριθµό που δείχνει τη 
θέση του σε σχέση µε τα υπόλοιπα παιδιά αυτού του κόµβου (π.χ. το δεύτερο παιδί 
έχει τον αριθµό 2). Ξεκινώντας από τη ρίζα και φτάνοντας στον κόµβο διανύουµε ένα 
µονοπάτι βάζοντας στη σειρά αυτούς τους αριθµούς (για τον κάθε κόµβο που 
διασχίζουµε). Το µονοπάτι αυτό και συνεπώς το ID καταγράφεται κατά τη 
δηµιουργία του index tree. Για παράδειγµα το τρίτο παιδί του δεύτερου παιδιού της 
ρίζας έχει ID ΄2-3΄ (δε χρειάζεται να καταγράφεται η ρίζα του index tree επειδή ο 
κόµβος αυτός υπάρχει σε κάθε µονοπάτι). Σε κάθε κόµβο στο index tree υπάρχει ένας 
σύνδεσµος στον αντίστοιχο κόµβο (TABLE) στο HTML tree. Επίσης, καταγράφονται 
και κάποιες άλλες πληροφορίες που χρησιµοποιούνται για υπολογισµούς στο βήµα 4. 
Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνουν το µέγεθος του κειµένου σε αυτόν τον κόµβο 
στο HTML αρχείο (µε και χωρίς τα tags), το ID του κόµβου, τον αριθµό των εικόνων 
που βρίσκονται µέσα στον κόµβο αυτό και τέλος τον αριθµό των συνδέσµων που 
υπάρχουν µέσα σε αυτόν τον κόµβο. Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε ότι αυτές οι 
πληροφορίες εξάγονται από τον κόµβο και όλους τους απογόνους του στο ΗΤΜL 
tree. Έτσι, ένας κόµβος του index tree αντιπροσωπεύει ένα ολόκληρο υποδέντρο του 
HTML tree. Επίσης, για την ανάκτηση του περιεχοµένου ενός κόµβου από το index 
tree (του HTML κώδικα δηλαδή) πρέπει να ακολουθηθεί ο σύνδεσµος στον 
αντίστοιχο κόµβο στο HTML tree, µιας και δεν έχουµε καταγραφή αυτών των 
πληροφοριών για οικονοµία µνήµης. 
 
Οι αποφάσεις για το πώς θα τεµαχιστεί (τµηµατοποιηθεί) η σελίδα λαµβάνονται στο 
4ο βήµα του αλγόριθµου τµηµατοποίησης. Ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης 
χρησιµοποιεί το index tree που δηµιουργήθηκε στο προηγούµενο βήµα της 
διαδικασίας τµηµατοποίησης. Ξεκινάει διασχίζοντας και αναλύοντας το index tree 
ψάχνοντας να βρει κόµβους που ανταποκρίνονται σε κάποια συγκεκριµένα κριτήρια. 
Με το που βρεθεί ο κόµβος που πληρεί αυτά τα κριτήρια, ο αλγόριθµος σταµατάει να 
διασχίζει τα παιδιά αυτού του κόµβου και ο κόµβος σηµειώνεται σαν Web 
Component. Αυτό σηµαίνει ότι ολόκληρο το υποδέντρο του index tree κάτω από 
αυτόν τον κόµβο θεωρείται σαν µία διακριτή οντότητα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
από τους χρήστες της υπηρεσίας για τη δηµιουργία των δικών τους σελίδων. Τα 
παιδιά αυτού του κόµβου είναι µέρος του component και δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σύντοµα, αφού σύµφωνα µε υπολογισµούς του αλγόριθµου το 
περιεχόµενό τους είναι ελάχιστης σηµασίας για να θεωρήσουµε τους κόµβους αυτούς 
Web Components. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει για να λάβουµε τον κώδικα των 
κόµβων  που έχει επιλεγεί ως Web Components, πρέπει να ακολουθηθεί ο σύνδεσµος 
στον αντίστοιχο κώδικα στο HTML tree και από εκεί να εξαχθεί το κείµενο του 
HTML κώδικα. 
Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται για να αποφασιστεί αν ένας κόµβος του index tree 
(δηλαδή ένα τµήµα του HTML αρχείου) είναι κατάλληλο για να χρησιµοποιηθεί ως 
Web Component σχετίζονται µε το µέγεθος του κόµβου και την εσωτερική του δοµή 
(για παράδειγµα τον αριθµό των παιδιών και των απογόνων του). Στην παρούσα 
µορφή του, ο αλγόριθµος υπολογίζει το «µέγεθος του περιεχοµένου» ενός κόµβου 
υπολογίζοντας το µέγεθος καθαρού κειµένου του κόµβου. Με τον όρο «καθαρό 
κείµενο» εννοούµε το κείµενο που περιέχεται στη σελίδα έχοντας αφαιρέσει τα 
HTML tags. Αν ο κόµβος p πληροί το ακόλουθο κριτήριο τότε τον σηµειώνουµε ως 
Web Component, χωρίς να εξετάσουµε καν την εσωτερική δοµή του: 
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                              RpN≤≤ (1) ή 
                           1 *( )Ratiop NumberOfContentNodes 2≤ ≤   (2) 

              όπου     
PureTextLengthInTheNodepRatiop

PureTextLengthOfTheRootNode
=  (3) 

               και    
1AverageRatio

NumberOfContentNodes
=   (4). 

 
 
Η σχέση 1 (ή η ισοδύναµή της 2) εκφράζει το διαισθητικό κριτήριο ότι ένα Web 
Component πρέπει να είναι «µέσου µεγέθους», δηλαδή ούτε πολύ µεγάλο ούτε πολύ 
µικρό σε σχέση µε το µέγεθος της υπόλοιπης σελίδας. Το Ratiop υπολογίζεται 
διαιρώντας το µέγεθος του καθαρού κειµένου που περιλαµβάνεται στον κόµβο p µε 
το µέγεθος του καθαρού κειµένου ολόκληρης της σελίδας, εκφράζοντας έτσι το 
ποσοστό του περιεχοµένου του κόµβου σε σχέση µε το περιεχόµενο της σελίδας. 
Αυτή η µετρική εκφράζει το σχετικό µέγεθος του Web Component (σχετικά µε το 
µέγεθος ολόκληρης της σελίδας). Το AverageRatio είναι το ποσοστό του κειµένου 
ολόκληρης της σελίδας που ένας κόµβος θα είχε αν όλοι οι κόµβοι που περιέχουν 
περιεχόµενο (δηλαδή δε χρησιµοποιούνται για τη διαµόρφωση της σελίδας) είχαν το 
ίδιο µέγεθος. Αυτή την τεχνική τη χρησιµοποιούµε σα βάση για την προσέγγιση ενός 
µεσαίου µεγέθους component. Υπολογίζεται ως το αντίστροφο του αριθµού των 
κόµβων περιεχοµένου του index tree. Αν το µέγεθος του περιεχοµένου (κείµενο) ενός 
κόµβου είναι µεγαλύτερο από το µέσο µέγεθος (το οποίο εκφράζεται από το 
AverageRatio) ή µικρότερο από το διπλάσιο του µέσου µεγέθους, τότε ο κόµβος 
χαρακτηρίζεται «µέσου µεγέθους» και επιλέγεται σαν Web Component. 
 
Η σχέση 2 θα µπορούσε να γραφεί σε µία πιο αφηρηµένη µορφή ως εξής : 
 
                              *( )l Ratiop NumberOfContentNodes u≤ ≤  (5) 
         όπου           ≤≤≤= (Number Of Content Nodes) 
 
 
Οι τιµές των l και u εκφράζουν το κάτω (lower) και άνω (upper) όριο για το µέγεθος 
του κειµένου ενός κόµβου ώστε να θεωρηθεί «µέσου µεγέθους». Η σχέση 5 σηµαίνει 

ότι αν το µέγεθος του κειµένου ενός κειµένου είναι µεγαλύτερο ή ίσο από το max
l

u  

και µικρότερο ή ίσο από το max
u

u  του µεγέθους του κειµένου ολόκληρης της 

σελίδας, τότε ο κόµβος θεωρείται «µέσου µεγέθους» και επιλέγεται σαν Web 
Component. Αν αντικαταστήσουµε  l =1 και u =2 στη σχέση 5,τότε παίρνουµε το 
κριτήριο που εκφράζει η σχέση 2. Οι τιµές 1 και 2 στα l και u αντίστοιχα έχουν 
επιλεγεί αυθαίρετα µε µόνο κριτήριο την παρατήρηση ότι έχουν σαν αποτέλεσµα την 
καλή τµηµατοποίηση των σελίδων. Στην περίπτωση που το l ήταν µικρότερο του 1 ο 
αλγόριθµος θα επέλεγε κόµβους µε µέγεθος κειµένου µικρότερο από το µέγεθος του 
κειµένου του «µέσου κόµβου» (που είναι το AverageRatio). Αυτό όµως το µέγεθος 
είναι ήδη αρκετά µικρό. Η τιµή u =2 επιλέχθηκε µετά από πειράµατα µε αρκετά web 
site και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της τµηµατοποίησης. Πρέπει να σηµειωθεί 
ότι οι ιδανικές τιµές δε θα είναι πάντα οι ίδιες για όλα τα site αφού αυτές εξαρτώνται 
αποκλειστικά από τη δοµή των σελίδων και το περιεχόµενό τους. 
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Το µέγεθος του περιεχοµένου που περιλαµβάνεται σε ένα κόµβο TABLE δεν 
αποτελεί το µοναδικό κριτήριο τµηµατοποίησης της σελίδας (αν και είναι κάτι 
σηµαντικό). Το άλλο βασικό κριτήριο που χρησιµοποιείται για την επιλογή ενός 
κόµβου ως Web Component στηρίζεται πάνω στη δοµή του index tree. 
Παρατηρήθηκε ότι συχνά οι περιοχές που λαµβάνονται σαν Web Components 
αποτελούνται από περισσότερους από ένα κόµβους (δηλαδή από εµφωλευµένα tags). 
Από αυτά τα TABLE Tags, το ένα περιέχει το κύριο σώµα του περιεχοµένου του 
Component, ενώ τα υπόλοιπα είναι κόµβοι για τη διαµόρφωση του layout ή κόµβοι 
µε ασήµαντη ποσότητα περιεχοµένου (π.χ. ο τίτλος ενός άρθρου). Έτσι όταν ο 
αλγόριθµος τµηµατοποίησης βρει έναν κόµβο του index tree,ο οποίος δεν είναι φύλλο 
και περιέχει λιγότερα από τέσσερα παιδιά και λιγότερο από πέντε (συνολικά) 
απογόνους (χωρίς εννοείται να υπολογίζουµε τους κόµβους που είναι για τη 
διαµόρφωση του layout) o κόµβος επιλέγεται ως Web Component. ∆οκιµές του 
αλγόριθµου µε απενεργοποιηµένο αυτό το κριτήριο έδειξαν ότι η τµηµατοποίηση 
διάφορων διάσηµων σελίδων δεν ήταν τόσο καλή όσο αυτή µε το κριτήριο 
ενεργοποιηµένο. Αυτό προκαλείται κυρίως από περιπτώσεις όπου οι κόµβοι, οι οποίοι 
διαισθητικά θα επιλεγούν ως Web Component απορρίπτονται εξαιτίας του µεγέθους 
τους. Έτσι αυτό το κριτήριο µας βοηθάει στη βελτίωση των αποτελεσµάτων του 
κριτηρίου που βασίζεται στο µέγεθος του περιεχοµένου. Τα Web Component που 
έχουν επιλεγεί είτε λόγω του µεγέθους τους, είτε της δοµής τους και περιέχουν 
περισσότερα από ένα Table Tag (µε άλλα λόγια δεν αποτελούν φύλλα στο index tree) 
ονοµάζονται «Complex Web Components» (CWC).    
  
Τέλος, αν ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης φτάσει σε ένα φύλλο του index tree, το 
επιλέγει σαν Web Component, επειδή δε µπορεί να αναλυθεί περισσότερο. Αυτό 
µπορεί να µας οδηγήσει στην επιλογή κόµβων πολύ µικρών ή χωρίς καθόλου 
περιεχόµενο (απλά να περιέχουν για παράδειγµα εικόνες) ως Web Component. 
Παρόλα ταύτα το κριτήριο αυτό επιλέχθηκε επειδή δε θέλουµε να έχουµε απώλεια 
περιεχοµένου από την αρχική σελίδα. 
 
Όταν ο αλγόριθµος έχει διασχίσει όλο το index tree, κάνει κάποιες τελευταίες 
βελτιώσεις στην επιλογή των Components. Πιο συγκεκριµένα αν βρει ένα Web 
Component που είναι το µοναδικό παιδί του πατέρα του, επιλέγει τον πατέρα ως Web 
Component. Αυτό γίνεται επειδή πολύ πιθανά ο πατέρας του κόµβου που έχει 
επιλεγεί ως Component είναι ένα layout tag ή περιέχει κάποιο περιεχόµενο που 
συσχετίζεται µε τον κόµβο-παιδί (όπως είναι για παράδειγµα ο τίτλος ή ο συγγραφέας 
ενός άρθρου). 
 
Όταν το 4ο βήµα του αλγόριθµου τµηµατοποίησης τελειώσει, ο αλγόριθµος έχει 
διασχίσει όλο το index tree και έχει σηµειώσει κάποιους κόµβους ως Web 
Component. Από το σηµείο αυτό και µετά ο αλγόριθµός µας περιλαµβάνει δύο ακόµα 
βήµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται µόνο κατά τη φάση της ανανέωσης και θα 
αναλυθούν παρακάτω. Όσο για τη φάση της εκπαίδευσης, το index tree µε τα 
επιλεγµένα Web Components κρίνεται αρκετό. Στη συνέχεια θα εξηγήσουµε 
αναλυτικά τι συµβαίνει στη φάση της εκπαίδευσης και τι στη φάση της ανανέωσης. 
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3.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ∆ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ 
WEB COMPONENTS  
 
 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η µεθοδολογία για την κατασκευή 
προσωποποιηµένων σελίδων µε την τεχνική των Web Components. Υπάρχουν τρεις 
φάσεις . ανάλυση των σελίδων και τµηµατοποίηση (εξαγωγή των Web Components), 
επιλογή των Web Components από τους χρήστες και σύνθεση των 
προσωποποιηµένων σελίδων από των Web Server για παρουσίαση στους χρήστες. 
 
 

3.1.1 Ανάλυση και τµηµατοποίηση των σελίδων 
 
Η πρώτη φάση περιλαµβάνει ένα εργαλείο λογισµικού του οποίου ο ρόλος είναι να 
αναλύει συνεχώς τις επιλεγµένες σελίδες και να ανανεώνει τις πληροφορίες που είναι 
αποθηκευµένες σχετικά µε αυτές και τον κώδικα HTML των Components. Αυτό το 
εργαλείο (Web Component Creator) δεν γίνεται install στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές του χρήστη, αλλά λειτουργεί κεντρικά σαν πηγή δεδοµένων για τον Web 
Server του παροχέα υπηρεσίας. Το εργαλείο αυτό κρατάει µία λίστα µε τις σελίδες 
που έχει καθορίσει ο διαχειριστής της υπηρεσίας. Το εργαλείο αυτό κρατάει µία λίστα 
µε τις σελίδες που έχει καθορίσει ο διαχειριστής υπηρεσίας. Τα Web Components που 
είναι διαθέσιµα για τη δηµιουργία των προσωποποιηµένων σελίδων εξάγονται από τα  
sites της λίστας. Αυτά τα Components δε δηµιουργούνται δυναµικά µε κάθε αίτηση 
των χρηστών αλλά εξάγονται και αποθηκεύονται από αυτό το εργαλείο. Ο κώδικας 
του κάθε Web Component ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την 
καλύτερη απόδοση του συστήµατος. Αν επιλέγαµε τη δυναµική δηµιουργία των Web 
Components µε κάθε αίτηση των χρηστών, οι χρήστες θα έπρεπε να περιµένουν ένα 
αρκετά υπολογίσιµο χρονικό διάστηµα µέχρι να εµφανιστεί η προσωποποιηµένη τους 
σελίδα. Αυτό οφείλεται στο ότι όλες οι σελίδες που περιέχουν κάποιο από τα 
Components που έχει επιλέξει ο εκάστοτε χρήστης θα έπρεπε να κατέβουν στον 
υπολογιστή που δηµιουργεί τα Components, να αναλυθούν και στη συνέχεια να 
δηµιουργηθεί η σελίδα από τα επιλεγµένα Components. Αυτό θα µας οδηγούσε σε 
τεράστια σπατάλη σε Bandwidth και συνεπώς θα είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση 
του κόστους για τον παροχέα της υπηρεσίας. Επίσης µία τέτοια επιλογή θα είχε και 
σαν αποτέλεσµα τη σπατάλη πολλών υπολογιστικών πόρων στον υπολογιστή που 
δηµιουργούν τα Web Components. Από την άλλη µε τη χρήση του κατάλληλου 
εργαλείου εκτελείται µόνο το τελευταίο βήµα της προαναφερθείσας διαδικασίας 
(δηµιουργία στον Web Server της προσωπικής σελίδας του χρήστη) για κάθε αίτηση 
χρήστη.    
 
Η ανάλυση κα τµηµατοποίηση της σελίδας είναι µία διαδικασία µε πολλά βήµατα. 
Περιλαµβάνει δύο κύριες φάσεις: η πρώτη είναι η φάση της εκπαίδευσης (training 
phase) όπου κάθε σελίδα εξετάζεται για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο και οι 
παροχές που µπορεί να αντιµετωπίζονται ως Web Component αντιµετωπίζονται. Σε 
αυτή τη διαδικασία, ο αλγόριθµος της εκπαίδευσης αναλύει τη σελίδα πολλές φορές, 
την τεµαχίζει (τµηµατοποιεί) και αποθηκεύει κάποια δεδοµένα από κάθε ανάλυση. 
Στη συνέχεια, όταν αρκετά δεδοµένα έχουν συλλεχθεί, ο αλγόριθµος τα αναλύει και 
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υπολογίζει ποιες περιοχές της σελίδας θα εξαχθούν ως Web Components. Ο 
αλγόριθµος εκπαίδευσης αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά µε το κάθε Component 
που θα χρησιµοποιηθούν ως αναγνωριστής (identifier) αυτού του component στη 
φάση της ανανέωσης, η οποία ακολουθεί αµέσως µετά τη φάση της ανανέωσης, η 
οποία ακολουθεί αµέσως µετά της φάσης της εκπαίδευσης. 
 
Όταν η διαδικασία της εκπαίδευσης του συστήµατος σχετικά µε κάποια σελίδα έχει 
ολοκληρωθεί, η διαδικασία της ανανέωσης ξεκινάει. Η διαδικασία αυτή διαρκεί όσο 
η συγκεκριµένη σελίδα είναι διαθέσιµη από το σύστηµα για την επιλογή Web 
Components από αυτή. Η διαδικασία ανανέωσης τεµαχίζει τη σελίδα κα βασιζόµενη 
στις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια της φάσης της εκπαίδευσης, 
ανανεώνει τα Web Components µε τα τελευταία στιγµιότυπά τους. 
 
Ας εξετάσουµε λοιπόν µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τη διαδικασία εκπαίδευσης και 
ανανέωσης. 
 
 

3.1.1.1 ∆ιαδικασία εκπαίδευσης 
 
Η διαδικασία εκπαίδευσης της ανάλυσης µιας σελίδας πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
πριν τα Web Components που απαρτίζουν αυτή τη σελίδα γίνουν διαθέσιµα στο 
σύστηµα. Αυτά τα Components µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους χρήστες του 
συστήµατος και να συµπεριληφθούν στις προσωπικές τους σελίδες µόνο όταν η φάση 
της εκπαίδευσης έχει ολοκληρωθεί µε επιτυχία. Ο ρόλος της φάσης αυτής είναι να 
αναλύει τη σελίδα και να αποφασίσει πως θα τεµαχίζεται η σελίδα και πως θα 
επιλέγονται τα Web Components που την απαρτίζουν κατά τη φάση της ανανέωσης. 
Στο τέλος της διαδικασίας εκπαίδευσης για µία συγκεκριµένη σελίδα, η έξοδος του 
αλγόριθµου εκπαίδευσης είναι ο αριθµός των Web Components της σελίδας και ένας 
µοναδικός αναγνωριστής (unique identifier) για κάθε ένα από αυτά τα Components. 
Αυτός ο µοναδικός αναγνωριστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναγνώριση ενός 
Web Component σε κάποιο στιγµιότυπο της σελίδας που έχει αλλαγές στη δοµή της 
σελίδας ή στον αριθµό των Web Components που έχουν επιλεγεί. Η φάση της 
εκπαίδευσης δε θα χρειαζόταν αν δε συνέβαιναν αλλαγές στη δοµή της σελίδας και 
στο σχετικό µέγεθος των περιοχών που την αποτελούν. Αν και αλλαγές αυτού του 
τύπου είναι σχετικά σπάνιες είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποια στιγµή θα συµβούν. Η 
φάση της εκπαίδευσης επιτρέπει στο σύστηµα να έχει προκαθορισµένη γνώση 
σχετικά µε την έξοδο που πρέπει να δίνει ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης, ώστε να 
µπορεί να διορθώσει τα προβλήµατα που προκαλούνται όταν αυτή η έξοδος δεν είναι 
η αναµενόµενη. 
 
Ο στόχος της φάσης της εκπαίδευσης είναι να επιτρέψει τη δηµιουργία ενός 
µηχανισµού που θα µπορούσε να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που προκαλούνται 
από αλλαγές στη δοµή των σελίδων ή στον αριθµό των Web Components που 
επιλέγονται. Για να γίνουν όλα αυτά όµως βάζουµε βασική υπόθεση ότι κατά τη 
διάρκεια της φάσης εκπαίδευσης τέτοιες αλλαγές δε συµβαίνουν. Αν αλλαγές σαν 
αυτές που αναφερόµασταν συµβούν κατά τη φάση της εκπαίδευσης ο αλγόριθµος θα 
έπρεπε να γίνει αρκετά πιο περίπλοκος για να αντιµετωπίσει την αλλαγή. Στη φάση 
της εκπαίδευσης το σύστηµα προσπαθεί να κατασκευάσει ένα µοναδικό αναγνωριστή 
(unique identifier) για κάθε Web Component. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης 
χρησιµοποιούµε σαν αναγνωριστή για κάθε Component το ID του, δηλαδή το 
µονοπάτι από τη ρίζα του index tree στον κόµβο που αντιστοιχεί στο Component. 
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Άρα αν αυτό το µονοπάτι αλλάξει ή αν το Component δεν αναγνωρίζεται σε κάποιο 
στιγµιότυπο της σελίδας, το σύστηµα δεν µπορεί να το εντοπίσει και να εξάγει τον 
κώδικά του. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για την επίλυση αυτού του προβλήµατος. Το 
πιο απλό είναι να απορρίψουµε τα δείγµατα στα οποία παρουσιάζονται αλλαγές. 
Είναι επίσης πιθανόν, χρησιµοποιώντας τόσο τη δοµή όσο και το περιεχόµενο των 
Web Component nνα αναπροσαρµοστεί η δοµή των index trees και η επιλογή των 
Web Components, αλλά αυτό είναι µία πολύπλοκη διαδικασία. Βέβαια τα 
προβλήµατα που η διαδικασία εκπαίδευσης προσπαθεί να επιλύσει εµφανίζονται 
σπάνια, άρα είναι πιο σπάνιο λοιπόν να εµφανιστούν κατά τη διάρκεία της. 
 
Ένα Web Component έχει διάφορα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τα 
υπόλοιπα (εκτός από τις διαφορές στο περιεχόµενο εννοείται). Τη θέση µέσα στο 
index tree, η οποία καθορίζει το ID του, τη σχετική του θέση µε τα άλλα Web 
Components, το περιεχόµενό του (σε κείµενο ή εικόνες) και άλλα. Παρόλα είναι 
αρκετά δύσκολο να βρεθεί ένα κριτήριο που να χρησιµοποιείται για να αναγνωρίζεται 
δυναµικά ένα Web Component από τα υπόλοιπα που περιέχονται στη σελίδα. Οι 
χρήστες πρέπει να µπορούν να επιλέξουν ποια Components επιθυµούν να βλέπουν 
στην προσωποποιηµένη τους σελίδα και το σύστηµα θα πρέπει να µπορεί να τα 
αναγνωρίσει από τη λίστα των Components που έχουν εξαχθεί από τον αλγόριθµο 
τµηµατοποίησης. Η φάση της εκπαίδευσης που διαρκεί από µία ως και αρκετές µέρες 
στοχεύει στη δηµιουργία ενός µοναδικού αναγνωριστή για κάθε Web Component από 
κάθε σελίδα. 
 
Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι τα Web Component ανάλογα µε τη σελίδα 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες χρησιµοποιώντας το κριτήριο της αλλαγής του 
περιεχοµένου τους: 

• Web Components που το περιεχόµενό τους δεν αλλάζει ποτέ (για 
παράδειγµα µία περιοχή µε συνδέσµους σε κατηγορίες ειδήσεων) 

• Web Components που όλο το περιεχόµενό τους είναι δυνατό να αλλάξει 
(για παράδειγµα µια περιοχή µε τίτλους ειδήσεων) 

• Web Components που κάποιο µέρος αλλάζει ,ενώ κάποιο άλλο µέρος µένει 
το ίδιο (για παράδειγµα µια περιοχή µε τίτλους ειδήσεων που έχει στην 
κορυφή µια επιγραφή «Τίτλοι Ειδήσεων»). 

 
Η φάση της εκπαίδευσης χρησιµοποιεί το σταθερό κοµµάτι του περιεχοµένου των 
Component για την πρώτη και τρίτη κατηγορία ώστε να αναθέσει ένα µοναδικό 
αναγνωριστή (unique identifier), ενώ χρησιµοποιεί για τον ίδιο σκοπό τη σχετική 
θέση των Component και το µέγεθος του περιεχοµένου όσον αφορά στα 
Components της δεύτερης κατηγορίας. 
 
Η φάση της εκπαίδευσης για µία σελίδα µπορεί να χωριστεί σε 4 υποφάσεις: 

1. Φάση αλλαγής δεδοµένων 
2. Σύγκριση των Content Vectors (διανυσµατικού περιεχοµένου) των 

στιγµιότυπων του ίδιου Web Component και εξαγωγή ενός µόνο Constant 
Content Vector (CCV) για κάθε Component. 

3. Σύγκριση των Content Vectors όλων των Web Components µιας σελίδας 
και καθορισµός ενός µοναδικού Identifier Content Vector (ICV-
Αναγνωριστικό ∆ιάνυσµα Περιεχοµένου) για κάθε Web Component. Το 
ICV ενός Web Component το αναγνωρίζει µοναδικά σε σχέση µε τα άλλα 
Web Components στη σελίδα, µε την εξαίρεση των ICV που είναι κενά. 
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4. Ανάθεση µίας υπογραφής (signature) για κάθε Web Component της 
σελίδας, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το ICV του 
Component. 

 
Κατά τη φάση συλλογής δεδοµένων, ο αλγόριθµος εκπαίδευσης χρησιµοποιεί τον 
αλγόριθµο τµηµατοποίησης για να συλλέξει τα δεδοµένα. Σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης ενεργοποιείται και αποθηκεύεται το 
index tree για το συγκεκριµένο στιγµιότυπο της σελίδας σε εκείνη τη χρονική 
στιγµή. Ο σκοπός είναι να συγκεντρωθούν αρκετά δείγµατα του index tree για ένα 
χρονικό διάστηµα στο οποίο όλες οι αλλαγές που συµβαίνουν τακτικά στο 
περιεχόµενο της σελίδας έχουν γίνει. Στα πιο δηµοφιλή sites ειδήσεων ή portal, τα 
οποία ανανεώνουν κάθε µέρα το περιεχόµενό τους το χρονικό διάστηµα αυτό είναι 
24 ώρες. Σε άλλα site στα οποία οι αλλαγές είναι λιγότερο συχνές, αυτό το 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο (αυτό εξαρτάται από τη συχνότητα αλλαγής 
περιεχοµένου). 
 
Όταν αυτό το προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα περάσει, έχουν συλλεχθεί k 

δείγµατα του index tree, όπου 
_
_

k εριοδος ειγµατοληψιας
ιαστηµα ειγµατοληψιας

⎢ ⎥Π ∆
= ⎢ ⎥∆ ∆⎣ ⎦

. Ο 

αλγόριθµος της εκπαίδευσης έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται 
και πρέπει να προχωρήσει τώρα στην ανάλυσή τους. 
 
Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας εκπαίδευσης γίνονται κάποιοι υπολογισµοί που 
σκοπό έχουν να αναγνωρίσουν το περιεχόµενο που µένει σταθερό κατά τη 
διάρκεια της δειγµατοληψίας. Ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης δηµιουργεί µία δοµή 
δεδοµένων για κάθε Web Component που αναγνωρίζει κατά τον τεµαχισµό της 
σελίδας, όπου και αποθηκεύεται το περιεχόµενο του Web Component. Αυτή η 
δοµή ονοµάζεται Content Vector (CV- ∆ιάνυσµα Περιεχοµένου) και είναι 
χαρακτηριστικό κάθε στιγµιότυπου ενός Web Component (πράγµα που σηµαίνει 
ότι το CV µπορεί να είναι διαφορετικό για διαφορετικά στιγµιότυπα του ίδιου 
Web Component). Η αναπαράσταση εγγράφων σαν διανύσµατα όρων (term 
vectors) είναι πολύ δηµοφιλής τεχνική σε εφαρµογές ανάκτησης πληροφορίας. Το 
CV είναι ένα ζεύγος δύο διανυσµάτων, το πρώτο από τα οποία περιέχει τους όρους 
κειµένου (λέξεις) που υπάρχουν στο καθαρό κείµενο του Web Component, ενώ το 
δεύτερο περιλαµβάνει τα ονόµατα των αρχείων εικόνας που υπάρχουν στον 
κώδικα του Web Component. Αυτά τα διανύσµατα τα συµβολίζουµε Tp και Ip 
αντίστοιχα. 
 
Τp ={w/ w είναι µία λέξη µέσα στο καθαρό κείµενο του WCp}  (6) 
Ip ={z/ z είναι µια εικόνα που περιέχεται στον κώδικα του WCp }  (7) 
CVp =(Τp,Ιp)            (8) 
 
Υποθέτουµε ότι για τα k δείγµατα του index tree, ο αριθµός των Web Component 
που έχουν επιλεγεί σε κάθε τµηµατοποίηση και η δοµή των δέντρων δεν 
αλλάζουν. Χρησιµοποιώντας το ID του κάθε Component, ο αλγόριθµος της 
εκπαίδευσης ανακτά τα στιγµιότυπα των component και τα CV τους από το 
σύνολο των k στιγµιότυπων των index tree. Στη συνέχεια συγκρίνει τα k CV του 
κάθε Component και κρατάει µόνο το περιεχόµενο (κείµενο και ονόµατα αρχείων 
εικόνων) που υπάρχουν σε όλα τα CV. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας ο 
αλγόριθµος έχει κατασκευάσει µία δοµή δεδοµένων που περιέχει το περιεχόµενό 
του κάθε component που παρέµεινε σταθερό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
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εκπαίδευσης. Αυτή η δοµή ονοµάζεται ‘Constant Content Vector’ (CCV-
∆ιάνυσµα Σταθερού Περιεχοµένου) και είναι χαρακτηριστική ενός Web 
Component ανεξαρτήτως των στιγµιότυπων του σε διαφορετικές χρονικές στιγµές. 

,
1

k

p p t
t

CCV CV
=

= I   (9) 

 
(CVp,t είναι το Content Vector του στιγµιότυπου t του Web Component p) 
 
Αν και το βήµα 2 της διαδικασίας εκπαίδευσης παράγει µία δοµή που θα µπορούσε 
να προσδιορίσει ένα Web Component µε µεγάλη ακρίβεια, υπάρχουν κάποιες 
περιπτώσεις όπου το CCV ενός Component δεν είναι αρκετό. Το ∆ιάνυσµα Σταθερού 
Περιεχοµένου (CCV) ενός Web Component παράγεται  χρησιµοποιώντας µόνο το 
περιεχόµενο αυτού του component. Ο σκοπός όµως της διαδικασίας εκπαίδευσης 
είναι να παράγει αναγνωριστές (identifiers) για όλα τα Components µιας σελίδας, οι 
οποίοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να προσδιορίσουν κάθε Component 
µοναδικά από τα υπόλοιπα components της σελίδας. Άρα στο βήµα 3 της διαδικασίας 
εκπαίδευσης όλα τα Web Components συγκρίνονται αµοιβαία. Υπάρχουν δύο 
αλλαγές που γίνονται στο περιεχόµενο των CCV. Η πρώτη είναι ότι το κείµενο ή οι 
εικόνες που υπάρχουν δε όλα τα CCV αποµακρύνονται. Αυτό γίνεται διότι αυτό το 
τµήµα του περιεχοµένου δεν προσθέτει καµία επιµέρους πληροφορία που να 
διαφοροποιεί κάποιο Component από τα υπόλοιπα. Η δεύτερη ενέργεια είναι ότι αν 
το περιεχόµενο ενός CCV περιέχεται ακριβώς µέσα στο περιεχόµενο ενός άλλου 
CCV, τότε το πρώτο Web Component (και το ICV του, το οποίο είναι η έξοδος του 
βήµατος 3 του αλγόριθµου εκπαίδευσης) σηµειώνονται ως αδύναµα (weak). Αυτό 
σηµαίνει ότι το Web Component δεν µπορεί να προσδιοριστεί µοναδικά από ένα 
identifier που βασίζεται µόνο στο περιεχόµενο. Στο τέλος του βήµατος 3 της 
διαδικασίας εκπαίδευσης, κάθε Web Component έχει ένα CCV (µε πιθανώς µειωµένο 
περιεχόµενο από αυτό που είχε στο βήµα2), το οποίο το προσδιορίζει µοναδικά στο 
σύνολο των WEB Components της σελίδας. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα Web 
Components που έχουν χαρακτηριστεί αδύναµα ή έχουν κενά CCV (προφανώς τα 
Web Components µε κενά CCV είναι και αδύναµα). Ο αναγνωριστής που παράγεται 
στο βήµα 3 ονοµάζεται ‘Instant Content Vector’ (ICV- Αναγνωριστικό 
∆ιάνυσµαΠεριεχοµένου). 

 
max

1

p

p p
i

iICV CCV CCV
=

= − I   (10) 

το WC είναι αδύναµο αν  pII∃  (11) 
 
 
Το βήµα 4 είναι η τελευταία φάση της διαδικασίας εκπαίδευσης. Μέχρι αυτό το 
σηµείο, σχεδόν όλα τα Web Components που περιέχονται µέσα σε µια σελίδα έχουν 
ένα ICV που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν υπογραφή για αυτά και να τα 
προσδιορίζει από τα υπόλοιπα Web Components της σελίδας. Η µοναδική εξαίρεση 
είναι components, τα οποία έχουν σηµειωθεί ως αδύναµα ή των οποίων το CCV είναι 
κενό (δηλαδή το περιεχόµενό του άλλαξε εξ’ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης). Στο βήµα 4 της διαδικασίας εκπαίδευσης δηµιουργείται η υπογραφή 
(signature) των components. Αυτή είναι το ICV για όλα τα components εκτός από 
αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε αυτά ανατίθεται ως υπογραφή µια άλλη δοµή 
δεδοµένων που βασίζεται στη σχετική θέση των component µέσα στο index tree και 
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στο µέγεθος του περιεχοµένου τους. Ο τρόπος που κατασκευάζεται αυτή η δοµή 
δίνεται µε ένα παράδειγµα. 
 
 
 
 
 
 
 
                               1ο στιγµιότυπο       2ο στιγµιότυπο                       kο στιγµιότυπο 

 
Σύγκριση των k Content Vector 

                                                  
Σύγκριση µε τα CVs των υπόλοιπων WCs της σελίδας 
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Εύρεση του ICV ενός Web Component κατά τη φάση της εκπαίδευσης 

 

3.1.1.2 ∆ιαδικασία ανανέωσης 
 
Μετά το τέλος της διαδικασίας εκπαίδευσης το σύστηµα έχει γνώση σχετικά µε τι 
έξοδο πρέπει να περιµένει από την κάθε τµηµατοποίηση των σελίδων. Η πλήρης δοµή 
της σελίδας είναι διαθέσιµη, αφού είναι αποθηκευµένη σε κάθε ένα από τα k index 
trees που έχουν συλλεχθεί κατά τη φάση της εκπαίδευσης (εννοείται ότι δε 
χρειαζόµαστε όλες αυτές τις πληροφορίες και µόνο το τελευταίο index tree 
αποθηκεύεται, ενώ όλα τα άλλα σβήνονται για οικονοµία µνήµης). Επίσης για κάθε 
σελίδα υπάρχει ένα ευρετήριο σελίδας (page index) το οποίο περιέχει τις υπογραφές 
(αναγνωριστές) του κάθε component. Το ευρετήριο σελίδας περιέχει τόσο το ID του 
κάθε component (που εξαρτάται από τη θέση του µέσα στο index tree), όσο και την 
υπογραφή του, η οποία το διαφοροποιεί από όλα τα άλλα components. Αυτό 
συµβαίνει επειδή το ID ενός component µπορεί να αλλάξει αν υπάρχουν σε κάποιο 
στιγµιότυπο αλλαγές στη δοµή της σελίδας, ενώ η υπογραφή παραµένει σταθερή. 
 
Ο ρόλος της φάσης ανανέωσης είναι να ανανεώνει τα αποθηκευµένα δεδοµένα µε τα 
τελευταία στιγµιότυπα των Web Components (html κώδικα, εικόνες κ.α.). Το χρονικό 
διάστηµα µεταξύ κάθε ανανέωσης εξαρτάται από τη συχνότητα αλλαγής του 
περιεχοµένου. Αυτό το χρονικό διάστηµα είναι σταθερό, αλλά σε µελλοντικές 
εκδόσεις θα κυµαίνεται ανάλογα µε τη συχνότητα αλλαγής του περιεχοµένου στο 
συγκεκριµένο χρονικό σηµείο. 
 
Η όλη διαδικασία της φάσης ανανέωσης έχει πολλά κοινά στοιχεία µε τη φάση 
εκπαίδευσης. Η σελίδα κατεβαίνει διαρκώς στον υπολογιστή (ή υπολογιστές) που 
είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία των Web Components, αναλύεται (µε τη βοήθεια 
του αλγόριθµου τµηµατοποίησης) και υπολογίζονται τα Web Components της 
σελίδας. Στη συνέχεια, οι τελευταίες εκδόσεις των Web Components αποθηκεύονται 
στο Web Server  της υπηρεσίας για να χρησιµοποιηθούν από τους χρήστες για τη 
δηµιουργία των προσωπικών τους σελίδων. Οι κύριες διαφορές µε τη φάση της 
εκπαίδευσης είναι ότι: 

• Ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης έχει τρία βήµατα. 
• ∆ε γίνονται υπολογισµοί για τις υπογραφές των Web Components, αφού 

αυτοί οι υπολογισµοί γίνονται κατά τη φάση εκπαίδευσης και στη συνέχεια 
θεωρούνται σταθερές. 
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• Στη φάση της εκπαίδευσης τα Web Components δεν αποθηκεύονται στο 
Web Server. 

Ο αλγόριθµος εκπαίδευσης, όπως είδαµε, παράγει στο 4ο βήµα το index tree του 
τελευταίου στιγµιότυπου της σελίδας και σηµειώνει κάποιους κόµβους ως Web 
Components. Η διαδικασία εκπαίδευσης χρησιµοποιεί µια συλλογή από διαφορετικά 
στιγµιότυπα των index tree για να αποκτήσει γνώση σχετικά µε το πώς πρέπει να 
γίνεται ο τεµαχισµός της σελίδας. Πρέπει όµως κατά τη διάρκεια της φάσης 
εκπαίδευσης να µη συµβαίνουν αλλαγές στη δοµή της σελίδας ή στον αριθµό των 
Web Components που υπολογίζονται από την τµηµατοποίηση. Αλλά γενικά αν και 
σπάνιο µπορεί να συµβούν αλλαγές κατά τη φάση ανανέωσης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης πρέπει να διορθώσει τα προβλήµατα που 
προκαλούνται από τις αλλαγές χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες από τη φάση 
εκπαίδευσης. Αυτό γίνεται στο 5ο βήµα του αλγόριθµου τµηµατοποίησης. 
 
Στο βήµα αυτό, ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης παίρνει ως είσοδο την έξοδο του 
βήµατος 4,δηλαδή το index tree και το page index και ελέγχει αν υπάρχουν διαφορές 
στη δοµή της σελίδας ή στον αριθµό των Web Components. Αν και είναι πιθανόν 
αυτός ο έλεγχος να γίνει κατευθείαν πάνω στα index trees, γίνεται ελέγχοντας για 
διαφορές στο πεδίο του ID στο page index του τελευταίου που παρήχθη στη 
διαδικασία εκπαίδευσης. Το page index των στιγµιότυπων των σελίδων περιέχει το 
Content Vector  των Web Component στη θέση της υπογραφής, αφού η υπογραφή 
είναι χαρακτηριστικό όλων των στιγµιότυπων ενός Web Component, ενώ το Content 
Vector χαρακτηρίζει ένα στιγµιότυπο µόνο. Αν δεν εµφανιστούν αλλαγές (το οποίο 
είναι ο κανόνας στις περισσότερες περιπτώσεις), o αλγόριθµος συνεχίζει στο βήµα 
6. ∆ιαφορετικά µία ειδική διαδικασία ακολουθείται, η οποία αποσκοπεί στη 
διόρθωση των προβληµάτων που προκαλούνται από τις διαφορές. 
 
Ο αλγόριθµος, ο οποίος διορθώνει τον υπολογισµό των Web Components 
παρουσιάζεται στις παρακάτω παραγράφους. Είναι ο πιο περίπλοκος που 
υλοποιήθηκε για τη λειτουργία του συστήµατος, αφού πολλές διαφορετικές 
καταστάσεις µπορεί να οδηγήσουν στην ενεργοποίησή του. Μερικές από αυτές 
είναι: 

• Το περιεχόµενο ενός σύνθετου (complex) Web Component (δηλαδή ένα 
Component που δεν είναι φύλλο) µεγάλωσε αρκετά σε µέγεθος στο 
τελευταίο στιγµιότυπο της σελίδας και ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης το 
χώρισε σε περισσότερα από ένα Web Components. Αυτό έχει σαν συνέπεια 
το index tree να έχει την ίδια δοµή µε την αναµενόµενη, αλλά µε 
µεγαλύτερο αριθµό Web Components. 

• Το µέγεθος του κειµένου αρκετών Web Components, τα οποία έχουν κοινό 
πρόγονο µειώθηκε και ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης επέλεξε τον πρόγονο 
ως Web Component. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε index tree που έχει την 
επιθυµητή δοµή, αλλά µικρότερο αριθµό Web Components. 

• Ένα νέο TABLE tag προστέθηκε κάπου στη δοµή της σελίδας ή κάποιο 
TABLE tag αφαιρέθηκε. Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε index tree µε 
διαφορετική δοµή. Επίσης, τα IDs των κόµβων από το σηµείο αυτό και µετά 
είναι διαφορετικά. Η κατάσταση περιπλέκεται περισσότερο αν πάνω από 
ένα TABLE tag προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν. 

• Αµοιβαία αλλαγή στη θέση δύο TABLE tags 
• Οποιοσδήποτε συνδυασµός των παραπάνω καταστάσεων. 

Αν και είναι δυνατό να δηµιουργήσουµε έναν αλγόριθµο που θα διορθώνει τις 
αρκετά περίπλοκες καταστάσεις (όταν έχουµε πολύ µεγάλες αλλαγές, όπως η ριζική 
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ανανέωση της κεντρικής σελίδας ενός portal), o αλγόριθµος που παρατίθεται 
παρουσιάζει πολύ καλή συµπεριφορά στις πιο πολλές περιπτώσεις.   
 
 
Αλγόριθµος ∆ιόρθωσης Της Τµηµατοποίησης 
 
if (page index of the page=latest instance page index) 
   if (WCcount in the page index from training==WCcount in  
    the instabce page index) 
   //έχουµε τον ίδιο αριθµό Web Components 
   {check the signature contained in the page index with the 
   Content Vectors contained in the instance page index 
   if(signature match) 
   { 
    //Πιθανότατα κάποια µικρή αλλαγή στη δοµή της σελίδας 
    //άλλαξε τα ID των Web Components που περιέχονται σε  
    //αυτή. Παρόλα ταύτα, οι υπογραφές στο page index  
    //ταιριάζουν µε τα Content Vector, συνεπώς τα Web 
    //Components έχουν υπολογιστεί όπως θα έπρεπε. 
    Extract (mark for extraction) the Web Components 
     based on their signature 
  } 
   else  
   { 
    extract all the Web Components that their CVs match  
    with signatures in the page index. Extract all the 
    rest WCs based on their order of appearance in the  
     page index. 
   } 
   } 
 
   else 
   { 
 //∆ιαφορετικός αριθµός Web Components. Η πιο πιθανή 
    //κατάσταση είναι ότι η δοµή του index tree παρέµεινε 
    //η ίδια, αλλά ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης δεν υπολόγισε  
 //τα Web Components σωστά λόγω των αλλαγών στο µέγεθός τους 
    if(index tree structure from training matches with the 
     instance index tree) 
   { 
    //Έχουµε τα ίδια index tree. αγνοούµε τον υπολογισµό 
    //των Web Components στο τελευταίο στιγµιότυπο και 

    //εξάγουµε τα σωστά Web Components βασιζόµενοι στη 
    //θέση τους στο index tree. 

    Extract Web Components based on their IDs. 
   } 
   else 
   { 
 //υπάρχουν αλλαγές στη δοµή του index tree επίσης.Ο 
 //αλγόριθµος προσπαθεί να επαναυπολογίσει τα Components 
 //ώστε να είναι όσα αναµένεται.Ο αλγόριθµος τµηµατοποίησης 
 //θα εκτεστεί ξανά αν υπάρχουν ακόµα αλλαγές,ο αλγόριθµος  
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 //διόρθωσης της τµηµατοποίησης θα εκτελεστεί ξανά. Ο στόχος 
 //είναι αυξάνοντας ή µειώνοντας την παράµετρο u του 

 //αλγορίθµου τµηµατοποίησης να έχουµε έναν υπολογισµό όπου 
 //ο αριθµός των Web Components θα είναι αυτός που αναµένεται 
 //και ο αλγόριθµος δίορθωσης της τµηµατοποίησης θα  

 //ακολουθήσει το πρώτι κλαδί (ίδιος αριθµός Web Components). 
 //παρόλα ταύτα, είναι δυνατο να δηµιουργηθεί ένα άπειρο  
 //loop και έτσι χρησιµοποιείται ένας καθολικός µετρητής 

 //µεταξυ των εκτελέσεων του αλγόριθµου διόρθωσης. 
        Counter++; 

if (Counter<4) 
{ 
 if(WCcount in the instance>WCcount from training) 
{ 
 //πιθανώς ο αριθµός των WC είναι µεγαλύτερος  
 //εξαιτίας µεγάλων WC που διαχωρίστηκαν σε  

 //µικρότερα, εξαιτίας αύξησης στο µέγεθός τους 
Increase the u parameter of the fragmatation 
algorithm and recalculate the index tree 
and the Web Components. 
} 
else 

{ 
//πιθανώς ο αριθµός των WC είναι µικρότερος  
//εξαιτίας µικρών WC που συνενώθηκαν σε  
//µεγαλύτερα,εξαιτίας µείωσης στο µέγεθός τους 
Decrease the u parameter of the fragmatation 

algorithm and recalculate the index tree 
and the Web Components. 

} 
} 
else 
{ 
//Η κατάσταση δεν διορθώθηκε µε τις επανηληµένες 
//εκτελέσεις του αλγόριθµου τµηµατοποίησης. Είναι  
//η πιο δύσκολη κατάσταση, αφού υπάρχει διαφορετική 
//δοµή της σελίδας και διαφορετικός αριθµός  
//υπολογισµένων Web Components. 
Get the initial fragmentation (with the default value 
of the u parameter). Extract all the Web 
Components that can be extracted based on the  
Content Vectors. Extract all the remaining 
Web Components based on their order of appearance  
and their content size (closet match). 
} 
  } 
   } 
 
 
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ο αλγόριθµος διόρθωσης που παρουσιάστηκε 
παραπάνω χρησιµοποιεί τα Content Vectors των στιγµιότυπων των Web 
Components για τις συγκρίσεις µε τις υπογραφές των Web Components που έχουν  
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επιλεγεί κατά τη φάση της εκπαίδευσης. Παρόλα ταύτα αυτό δεν είναι δυνατό αν η 
σελίδα περιέχει Components χωρίς σταθερό περιεχόµενο ή µε αδύναµα ICVs. Αυτά 
τα Components έχουν υπογραφή διαφορετικού είδους, η οποία δεν είναι συγκρίσιµη 
µε τα Content Vector των στιγµιότυπων. Όποτε συµβαίνει µια τέτοια κατάσταση, ο 
αλγόριθµος συγκρίνει πρώτα όλα τα components που έχουν ICV σαν υπογραφή. 
Στη συνέχεια αναγνωρίζει τα υπόλοιπα µε βάση τη σχετική τους θέση και το 
µέγεθός τους (αυτές είναι οι πληροφορίες που περιέχει η υπογραφή των  
Components της δεύτερης κατηγορίας). 
 
 
Ένα άλλο ζήτηµα είναι το πώς γίνεται η σύγκριση µεταξύ των Content Vector των 
στιγµιότυπων των Web Component και των Web Components των Component που 
βρίσκονται στο page index (για τα component που χρησιµοποιούν ICV ως 
υπογραφή). Χρησιµοποιείται µία βασική ιδιότητα του ICV (Αναγνωριστικό 
∆ιάνυσµα Περιεχοµένου) η οποία προκύπτει από τον τρόπο κατασκευής του. Το 
περιεχόµενο του ICV είναι υποσύνολο του περιεχοµένου του CCV, το οποίο 
κατασκευάζεται συγκρίνοντας αρκετά στιγµιότυπα των Content Vectors και 
αφαιρώντας το περιεχόµενο που δεν υπάρχει σε όλα τα στιγµιότυπα. Επίσης 
προσδιορίζει µοναδικά ένα Web Component, δηλαδή δεν υπάρχουν περισσότερα 
από ένα Web Component που το περιεχόµενο των Content Vector τους είναι 
υπερσύνολο του περιεχοµένου του ίδιου ICV (εκτός και αν ένα ICV είναι αδύναµο, 
οπότε δε χρησιµοποιείται ως υπογραφή). Ο αλγόριθµος διόρθωσης της 
τµηµατοποίησης χρησιµοποιεί αυτή την ιδιότητα των ICV για τις συγκρίσεις που 
έχει να κάνει. Συγκεκριµένα, ελέγχει ένα ICV µε όλα τα CV των στιγµιότυπων των 
Web Component. Το πρώτο στιγµιότυπο του οποίου το CV (το περιεχόµενό του) 
είναι υπερσύνολο του ICV είναι στιγµιότυπο του συγκεκριµένου Web Component. 
Υπάρχει µια ακραία περίπτωση όπου αυτός ο έλεγχος µπορεί να παρουσιάσει 
περισσότερα από ένα αποτελέσµατα. Συµβαίνει αν σε ένα στιγµιότυπο ενός Web 
Component έχει προστεθεί όλο το περιεχόµενο του ICV ενός άλλου component. 
Όµως αυτή η περίπτωση είναι απίθανο ως και αδύνατο να συµβεί και έτσι δεν θα 
ασχοληθούµε ιδιαίτερα λαµβάνοντας ειδικά µέτρα για την αντιµετώπισή της. 
 
Όταν ο αλγόριθµος διόρθωσης της τµηµατοποίησης τελειώσει (5ο βήµα του 
αλγόριθµου τµηµατοποίησης κατά τη φάση της ανανέωσης) όλα τα στιγµιότυπα 
των Web Components έχουν βρεθεί στο index tree. Στο 6ο βήµα εξάγονται και 
αποθηκεύονται στο Web Server. To index tree διασχίζεται και για κάθε σηµειωµένο 
κόµβο ο αλγόριθµος ο αλγόριθµος ακολουθεί τον σύνδεσµο στον αντίστοιχο HTML 
tree και ανακτά τον HTML κώδικα.  Στη συνέχεια γίνονται κάποιες αλλαγές στον 
κώδικα (οι οποίες αναφέρονται στο τµήµα της σύνθεσης της προσωπικής σελίδας 
του χρήστη) και αποθηκεύει τον παραγόµενο κώδικα σαν απλό κείµενο στο Web 
Server. Αυτός ο κώδικας χρησιµοποιείται για την παρουσίαση του Web Component 
στους χρήστες. Κάθε Web Component προσδιορίζεται στο web Server από τον 
αύξοντα αριθµό του στο page index της αντίστοιχης σελίδας και το όνοµα της 
σελίδας. 
 
Εδώ θα µπορούσαµε να εισάγουµε και δύο νέες έννοιες που θα µας βοηθήσουν να 
αυξήσουµε την ταχύτητα του συστήµατος κατά τη φάση της ανανέωσης. Εισάγουµε 
το Point System και το Word Weight. 
 

Το Point System είναι µία µεταβλητή που χρησιµοποιείται για να αυξηθεί η ταχύτητα 
στα Web Components καθώς τα WC µεταξύ τους µέσα στην προσωποιηµένη σελίδα 
έχουν διαφορετική βαρύτητα ανάλογα µε τον πλήθος των παρουσιών ή απουσιών 
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µέσα σε αυτή. Έτσι ένα WC το οποίο εµφανίζεται αρκετά συχνά στην σελίδα µας για 
οικονοµία χρόνου θα µπορούσε να αποθηκεύεται στη µνήµη ή στη βάση δεδοµένων. 
Είναι εύλογο ότι όσο πιο συχνά εµφανίζεται τόσο µεγαλύτερο βάρος έχει καθώς 
επίσης και ότι η µεγάλη απουσία του θα πρέπει να περιορίζει τη βαρύτητα του. 
Για αυτό το λόγο θεσπίσαµε το Point System. Το Point System είναι η µεταβλητή που 
θα µας καθορίζει την βαρύτητα ενός Web Component και την ορίζουµε ως: 
 

2

( )( , )
1

n m nPS m n
m

+
=

+  

όπου n: πλήθος παρουσίας του WC και  
         m: πλήθος απουσίας του WC. 
 
O αριθµητής µας δείχνει ότι το PS είναι ανάλογο του πλήθους των εµφανίσεων και 
επίσης ανάλογο του πλήθους των φορών που έχουµε αναζητήσει το WC έτσι ώστε να 
αυξάνει το βάρος ενός WC όταν αυτό µας έχει απασχολήσει πολύ. Ο παρανοµαστής 
µας δείχνει ότι το PS είναι αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου των απουσιών του 
WC. Το «+1» στον παρανοµαστή το βάζουµε για να έχει νόηµα ο PS και στην 
περίπτωση που δεν έχουµε απουσίες, έτσι ώστε ο παρανοµαστής να µην είναι 0. 
Θεωρήσαµε σωστό όταν έχουµε αύξηση του PS αυτό να γίνεται πιο «αργά» από όταν 
έχουµε µείωση διότι ένα WC το οποίο δεν το συναντήσαµε διαδοχικές φορές υπάρχει 
µεγάλη πιθανότητα να µην το ξανασυναντήσουµε στο µέλλον και γι αυτό το λόγο 
πρέπει να πέσει γρήγορα η βαρύτητα του έτσι ώστε να µην µας καθυστερεί έναντι 
των άλλων τα οποία έχουν διαρκή εµφάνιση. Από την άλλη δεν θα ήταν ιδιαίτερα 
σοφό να µηδενίσουµε το PS του επειδή σηµειώθηκαν απουσίες διότι στο µέλλον 
µπορεί να το ξαναχρειαστούµε. 
Ας δούµε όµως µερικές εφαρµογές του τύπου. 

• Για n=10 και m=3 έχουµε PS=13 
• Για n=5 και m=0 έχουµε PS=25 
• Για n=10 και m=2 έχουµε PS=26 
• Για n=3 και m=0 έχουµε PS=9 
• Για n=20 και m=6 έχουµε PS=14,05 

 
Άρα βλέπουµε ότι ένα WC το οποίο έχει εµφανιστεί 5 φορές χωρίς απουσία έχει 
περίπου την ίδια βαρύτητα µε ένα που έχει εµφανιστεί 10 φορές µε 2 απουσίες, όπως 
περίπου θα περιµέναµε ενώ ένα που έχει κλείσει 20 εµφανίσεις και 6 απουσίες έχει 
πολύ µικρότερη βαρύτητα από αυτά επειδή οι 6 απουσίες µας δείχνουν ότι υπάρχει 
σηµαντική πιθανότητα να µην µας απασχολήσει στο µέλλον. 
Αναλύοντας το PS τέλος βλέπουµε ότι για πεπερασµένο πλήθος παρουσιών και 
άπειρες απουσίες το PS τείνει στο 0 ενώ για πεπερασµένο πλήθος απουσιών και 
άπειρες παρουσίες τείνει στο άπειρο όπως αναµέναµε.  

 
Στην ίδια λογική βρίσκεται και το Word Weight που αξιολογεί τις λέξεις κλειδιά 
ανάλογα µε το ‘βάρος’ τους. 
 

Αρκετές φορές στην αναζήτηση ενός Web Component συναντούνται κάποιες λέξεις 
αρκετές φορές (κοινώς µπορούν να χαρακτηριστούν λέξεις µε ιδιαίτερη βαρύτητα). 
Θα ήταν αρκετά χρήσιµο να µπορούµε να αξιολογήσουµε αυτές τις λέξεις διότι µια 
γρήγορη αναζήτησή τους θα µας οδηγούσε σε µια γρήγορη αναζήτηση του Web 
Component που µας ενδιαφέρει. Εδώ θα προσπαθήσουµε να βρούµε έναν τρόπο 
αξιολόγησης αυτών των λέξεων ανάλογα µε το πόσο συχνά εµφανίζονται στο κείµενο 
που µας αφορά µε σκοπό να κατασκευάζουµε πιο εύκολα την signature του κάθε Web 
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Component. Για την κατασκευή της signature θα ήταν αρκετά βολικό να λάβουµε 
υπόψη το WW (αναφερόµαστε µετά εκτενέστερα σε αυτό). Θα µπορούσαµε να 
θεωρήσουµε για παράδειγµα ως signature ενός WC τις 10 λέξεις του Web Component 
µε τη µεγαλύτερη τιµή του WW. Σηµαντική τροχοπέδη σε αυτό µας το έργο είναι 
κάποιες κοινές λέξεις χωρίς ιδιαίτερη σηµασία (άρθρα, σύνδεσµοι, µόρια και 
αντωνυµίες) τα οποία εµφανίζονται πολύ συχνά µέσα στο κείµενο χωρίς όµως να 
αξίζουν την ανάλογη βαρύτητα οι οποίες είναι γνωστές σαν stop words και οι οποίες 
«κόβονται» στις περισσότερες µηχανές αναζήτησης.  
Άρα και στη σελίδα λογικό θα ήταν αυτές οι λέξεις να µην λαµβάνονται υπόψη. 
Ανάλογα µε το interface του κάθε user το site θα ενηµερώνεται για τις stop words των 
γλωσσών που είναι γραµµένες οι σελίδες που κατεβάζει ο χρήστης και αυτόµατα δεν 
θα τις εξαιρεί όσες φορές και αν τις συναντήσει στην πορεία. Με άλλα λόγια η 
µεταβλητή WW (για την οποία θα αναφερθούµε πιο κάτω) δεν θα έχει νόηµα για το 
πλήθος εµφανίσεων και απουσιών των λέξεων αυτών. Αυτή την εξαίρεση των stop 
words θα την αναλάβει η βάση δεδοµένων που θα τρέχει στο server και αναλύοντας 
την «καταγωγή» των ιστοσελίδων που «σερφάρει» ο κάθε χρήστης θα βρίσκει τις 
stop words της κάθε γλώσσας για να τις διαχειριστεί ανάλογα.  
Για τον διαχωρισµό της βαρύτητας της κάθε λέξης θα µπορούσαµε να 
χρησιµοποιήσουµε ανάλογα τον τύπο του Point System: 
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όπου n: πλήθος παρουσίας του WC και  
         m: πλήθος απουσίας του WC. 
 
Τη νέα αυτή µεταβλητή που θα εισάγουµε θα την ονοµάσουµε WW(από το word 
weight) και η οποία θα µας βοηθάει να βρούµε το signature κάθε Web Component. 
(Με τον όρο signature εννοούµε κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία για την ανεύρεση 
του Web Component και στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι λέξεις που το 
αποτελούν). Άρα ο τύπος θα είναι : 
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όπου k: πλήθος παρουσίας της κάθε λέξης και  
         l: πλήθος απουσίας της κάθε λέξης. 
 
Η µεταβλητή WW σχεδιάστηκε έτσι ώστε ο αριθµητής να µεγαλώνει τετραγωνικά 
όσο δεν έχουµε απουσίες ( l=0 ) έτσι ώστε να αυξάνει µε ένα συγκεκριµένο ρυθµό 
αλλά κρίθηκε σκόπιµο να µειώνεται η τιµή της το ίδιο γοργά όταν σηµειώνονται 
απουσίες της λέξης. Ο παράγοντας (k+l) έχει προστεθεί ώστε το συνολικό διάστηµα 
ενασχόλησης µε την συγκεκριµένη λέξη να επηρεάζει την βαρύτητά της. 
O αριθµητής µας δείχνει ότι το WW είναι ανάλογο του πλήθους των εµφανίσεων και 
επίσης ανάλογο του πλήθους των φορών που έχουµε αναζητήσει τη λέξη έτσι ώστε 
να αυξάνει το βάρος µίας λέξης όταν αυτή µας είναι χρήσιµη στην αναζήτηση του 
Web Component. Ο παρανοµαστής µας δείχνει ότι το WW είναι αντιστρόφως 
ανάλογο του τετραγώνου των απουσιών της λέξης. Το «+1» στον παρανοµαστή το 
βάζουµε για να έχει νόηµα ο WW και στην περίπτωση που δεν έχουµε απουσίες, έτσι 
ώστε ο παρανοµαστής να µην είναι 0. 
Θεωρήσαµε σωστό όταν έχουµε αύξηση του WW αυτό να γίνεται πιο «αργά» από 
όταν έχουµε µείωση διότι µία λέξη την οποία δεν τη συναντήσαµε σε διαδοχικές 
αναζητήσεις υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να µην το ξανασυναντήσουµε στο µέλλον 
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και γι αυτό το λόγο πρέπει να πέσει γρήγορα η βαρύτητα της έτσι ώστε να µην µας 
καθυστερεί έναντι των άλλων οι οποίες παρουσιάζουν διαρκή εµφάνιση. Από την 
άλλη δεν θα ήταν ιδιαίτερα σοφό να µηδενίσουµε τη βαρύτητά της επειδή 
σηµειώθηκαν απουσίες διότι στο µέλλον µπορεί να την εντοπίσουµε πάλι. 
 
Ας δούµε όµως µερικές εφαρµογές του τύπου. 

• Για k=10 και l=3 έχουµε WW=13 
• Για k=5 και l=0 έχουµε WW=25 
• Για k=10 και l=2 έχουµε WW=26 
• Για k=3 και l=0 έχουµε WW=9 
• Για k=20 και l=6 έχουµε WW=14,05 

 
Άρα βλέπουµε ότι µία λέξη η οποία έχει εµφανιστεί 5 φορές χωρίς απουσία έχει 
περίπου την ίδια βαρύτητα µε εκείνη που έχει εµφανιστεί 10 φορές µε 2 απουσίες, 
όπως περίπου θα περιµέναµε ενώ µία που έχει κλείσει 20 εµφανίσεις και 6 απουσίες 
έχει πολύ µικρότερη βαρύτητα από τις άλλες επειδή οι 6 απουσίες µας δείχνουν ότι 
υπάρχει σηµαντική πιθανότητα να µην µας απασχολήσει στο µέλλον. 
Αναλύοντας το WW τέλος βλέπουµε ότι για πεπερασµένο πλήθος παρουσιών και 
άπειρες απουσίες τείνει στο 0 ενώ για πεπερασµένο πλήθος απουσιών και άπειρες 
παρουσίες τείνει στο άπειρο όπως αναµέναµε. 
Έτσι µε αυτό τον τύπο έχουµε τη δυνατότητα να αξιολογούµε το βάρος µιας λέξης. 
Το σύστηµα δηλαδή εντοπίζει τις απουσίες και τις παρουσίες µιας λέξης, εφαρµόζει 
τον τύπο του WW και ανάλογα µε τα αποτελέσµατα µπορεί να ψάξει µε την ανάλογη 
βαρύτητα στο intenet για sites τα οποία περιέχουν αυτή τη λέξη και είναι πιθανό να 
είναι Web Components τα οποία θέλουµε να εντάξουµε στην προσωποποιηµένη µας 
σελίδα.  
 
 

3.2 ∆ΗΜΙΟΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 
Η ανάλυση και τµηµατοποίηση µιας σελίδας στοχεύει στο να έχουµε πάντα τα 
τελευταία στιγµιότυπα των Web Components που αποτελούν τις σελίδας που 
προσφέρονται στους χρήστες για τη δηµιουργία της προσωπικής τους σελίδας. Το 
λογισµικό που υλοποιεί την τεχνική της τµηµατοποίησης αποθηκεύει τον HTML 
κώδικα, τις εικόνες, τα javascript αρχεία και όλα τα άλλα αρχεία της σελίδας στον 
υπολογιστή που παρέχει την υπηρεσία στους χρήστες. 
 
Η φάση 2 στοχεύει στο χρήστη. Κατά τη φάση αυτή κατασκευάζεται µια λίστα των 
components που κάθε χρήστης επιθυµεί να συµπεριλάβει στην προσωπική του 
σελίδα. Μέσω ενός εύχρηστου web interface ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει αυτή 
τη λίστα ή να την τροποποιήσει. Χρησιµοποιώντας µια ειδική σελίδα του site του 
συστήµατος, ο χρήστης επιλέγει κάποιο από τα sites που έχουν αναλυθεί από το 
σύστηµα. Στη συνέχεια µεταφέρεται σε µία σελίδα όπου όλα τα Web Components 
παρουσιάζονται και ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ποία από αυτά επιθυµεί να βλέπει 
στην προσωπική του σελίδα. Όταν ο χρήστης τελειώσει τις επιλογές του µε τη 
συγκεκριµένη σελίδα, µπορεί να µεταφερθεί πίσω στην αρχική και να επιλέξει ένα 
άλλο site. Το αποτέλεσµα της φάσης 2 είναι η δηµιουργία µιας λίστας µε τα 
επιλεγµένα Web Components για κάθε χρήστη που βρίσκεται στη βάση δεδοµένων. 
Αυτή η λίστα χρησιµοποιείται όταν ο χρήστης επιλέγει να δει την προσωπική του 
σελίδα. 
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3.3 ΣΥΝΘΕΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ  ΣΕΛΙ∆ΑΣ   
 
Η φάση 3 περιλαµβάνει µία διαδικασία που εκτελείται κάθε φορά που ένας χρήστης 
επιλέγει να δει την προσωπική του σελίδα. Εκτελείται από ένα script στο web server 
του παροχέα υπηρεσίας. Αυτό το script ελέγχει τη βάση δεδοµένων και ανακτά τη 
λίστα µε τα επιλεγµένα components του χρήστη που έχει ζητήσει να παρουσιάζονται 
στην προσωπική του σελίδα. Στη συνέχεια ανακτά από τον Web Server (που είναι 
αποθηκευµένα) τα τελευταία στιγµιότυπα των επιλεγµένων components και 
χρησιµοποιεί τον κώδικά τους για να συνθέσει την προσωπική σελίδα του χρήστη. 
 
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι κατά τη διάρκεια της σύνθεσης της προσωπικής σελίδας 
του χρήστη µία ειδικά διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για τα Web Components 
που προέρχονται από σελίδες που χρησιµοποιούν  CSS (Cascading StyleSheets). Σε 
αυτή τη διαδικασία τα αρχεία των stylesheets των σελίδων προστίθενται στο αρχείο 
των stylesheet της προσωπικής σελίδας. Όταν η σύνθεση της προσωπικής σελίδας 
έχει τελειώσει, το αρχείο CSS περιέχει όλα τα style που περιέχονται στις σελίδες 
προέλευσης των components στη φάση ανανέωσης κατά την ανάλυση και 
τµηµατοποίηση της σελίδας πραγµατοποιείται µία µετατροπή στον κώδικα των 
components και των stylesheet. Πιο συγκεκριµένα, όλα τα style µετονοµάζονται ώστε 
να µην υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν δύο style µε το ίδιο όνοµα που προέρχονται 
από διαφορετικές σελίδες. Ένα style που ονοµάζεται ‘Χ’ και χρησιµοποιείται στην 
‘Υ’ µετονοµάζεται και το νέο του όνοµα είναι ‘Υ_Χ’. Με αυτό τον τρόπο 
αποφεύγουµε συγκρούσεις µεταξύ των style από διαφορετικές σελίδες. Μια παρόµοια 
διαδικασία ακολουθείται για τα αρχεία javascript. 
 
 

3.4 ZHTHMATA YΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Τρία είναι τα κύρια υποσυστήµατα λογισµικού που εµπλέκονται στη λειτουργία της 
τεχνικής των Web Components. Αυτά είναι το εργαλείο «Web Component 
Analyzer», η µηχανή προσωποποίησης («Personalization Engine»), καθώς και η βάση 
δεδοµένων του συστήµατος. 
 

3.4.1 WEB COMPONENTS ANALYZER 
 
Το «Web Components Analyzer» είναι ένα εργαλείο λογισµικού, το οποίο δουλεύει 
ανεξάρτητα από τον Web Server του συστήµατος. Ο σκοπός του είναι να αναλύει 
συνεχώς τις σελίδες οι οποίες χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή των Web 
Components και να ανανεώνει τον κώδικα, τις εικόνες, κτλ που είναι αποθηκευµένα 
στο File System του Web Server, καθώς και τις πληροφορίες που είναι 
αποθηκευµένες στη βάση δεδοµένων. Η κεντρική οθόνη και το πλαίσιο διαλόγου για 
την εισαγωγή νέων σελίδων προς ανάλυση φαίνονται παρακάτω. 
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Το εργαλείο αυτό είναι φτιαγµένο µε java. Η java προσφέρει ένα ευέλικτο 
περιβάλλον προγραµµατισµού και επιτρέπει στα προγράµµατα να εκτελούνται σε 
πληθώρα λειτουργικών συστηµάτων και αρχιτεκτονικών, χωρίς καν να χρειάζεται 
να επαναµεταγλωτιστούν. Το “Web Component Analyzer” πρέπει να έχει 
πρόσβαση µέσω του δικτύου στο Web Server της υπηρεσίας και στη Βάση 
∆εδοµένων (φυσικά εννοείται ότι µπορεί να εκτελεστεί και στον υπολογιστή).  
 
Έκτος από τη συνεχή ανάλυση και ανανέωση των σελίδων και των Web 
Components, αυτό το εργαλείο µας επιτρέπει τον πειραµατισµό µε σελίδες και την 
οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων. 
 
 

3.4.2 PERSONALIZATION ENGINE 
 
Η µηχανή προσωποποίησης αποτελείται από ένα σύνολο από σελίδες και 
µηχανισµούς γραµµένα για την πλατφόρµα JSP/J2EE. Είναι αυτή που παρουσιάζει 
στο χρήστη τις σελίδες για τη δηµιουργία της προσωποποιηµένης σελίδας, καθώς 
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και αυτή που κατασκευάζει την προσωποποιηµένη σελίδα από τα Web Components 
(∆ηµιουργία και σύνθεση σελίδας). Πρέπει να έχει πρόσβαση στη Βάση ∆εδοµένων 
από την οποία λαµβάνει στοιχεία (όπως το ποια web components έχει επιλέξει ένας 
συγκεκριµένος χρήστης). 
 
 

3.4.3 ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
∆εν υπάρχει ξεχωριστή βάση δεδοµένων για τη λειτουργία της τεχνικής των Web 
Components, αλλά αποτελεί µέρος της κεντρικής βάσης δεδοµένων της εφαρµογής 
στο διαδίκτυο. Στη βάση δεδοµένων αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες που 
αφορούν στους χρήστες και στις επιλογές τους, όπως το ποια Web Components 
έχουν επιλέξει. Ο HTML κώδικας των Web Components όµως, όπως και το καθαρό 
κείµενο, το οποίο αυτά περιέχουν ,αποθηκεύονται στο File System του Web Server 
της διαδικτυακής εφαρµογής. 
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4.1 HTML PARSER 
 

4.1.1 EΙΣΑΓΩΓΗ-ΚΛΑΣΕΙΣ 
 
Σε αυτή την ενότητα θα αναλύσουµε τη δοµή ενός απλού HTML parser που 
υλοποιήθηκε για χρήση στο πρόγραµµα ‘Web Components Analyzer’. 
Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία του HTML tree µιας σελίδας. ∆ύο λόγοι µας 
οδήγησαν στη δηµιουργία του. Αφ’ ενός είναι πιο εύκολο να προσαρµοστεί στις 
ανάγκες του προγράµµατος, όπως είναι η διόρθωση προβληµάτων στη σύνταξη του 
HTML κώδικα γνωστών site που χρησιµοποιούµε και αφ’ ετέρου να µπορεί να 
εξελιχθεί µελλοντικά. Θα µπορούσε να τροποποιηθεί ο parser έτσι ώστε εκτός από το 
HTML tree να µας εξάγει και το αντίστοιχο XHTML κώδικα. Ο HTML parser 
αποτελεί ξεχωριστό πακέτο (packet) που χρησιµοποιείται από το υπόλοιπο 
πρόγραµµα. Το πακέτο αυτό ονοµάζεται WC.HTMLParser και αποτελείται από τις 
ακόλουθες κλάσεις: 

1. HTML Parser. Αποτελεί την κύρια κλάση του πακέτου. Παίρνει τον HTML 
κώδικα σαν ένα string και αναλαµβάνει να δηµιουργήσει µία δενδρική δοµή 
από στιγµιότυπα της τάξης “Element”, η οποία αναπαριστά τη δενδρική δοµή 
του HTML κώδικα. ∆ηµιουργείται ένα στιγµιότυπο (instance) της κλάσης 
HTMLParser για κάθε ανάλυση που γίνεται. 

2. Element. Τα στιγµιότυπα αυτής της κλάσης αναπαριστούν τους κόµβους της 
δενδρικής δοµής που παράγεται από την ανάλυση του HTML κώδικα και 
αποτελούν προιόν της ανάλυσης που γίνεται από τον parser. Επίσης τα 
στιγµιότυπα της Element κλάσης χρησιµοποιούνται για να αναπαραστήσουν 
τους κόµβους του index tree. Κάθε αντικείµενο τύπου Element (στιγµιότυπο 
της κλάσης) περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται 
για να αναπαραστήσει πλήρως ένα tag του HTML κώδικα (ή του index tree) ή 
µια περιοχή κειµένου. Επίσης περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται 
για να διασυνδεθεί µε τα υπόλοιπα Element που αποτελούν το δέντρο που 
αναπαριστά τον HTML κώδικα ή το index tree. Επίσης, περιέχει όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζονται για να διασυνδεθεί µε τα υπόλοιπα Element που 
απαρτίζουν το δέντρο που αναπαρίσταται τον HTML κώδικα ή το index tree. 
Στην περίπτωση που µε ένα στιγµιότυπο της κλάσης Element αναπαριστά 
ένας κόµβος του HTML tree, αυτό µπορεί να έχει έναν από τους παρακάτω 
τύπους: 

• OPENING_TAG: Το στιγµιότυπο αναπαριστά ένα opening tag που 
«ανοίγει» την περιοχή κειµένου που χαρακτηρίζει. Για παράδειγµα ένα 
opening tag είναι το «<TABLE>» 

• CLOSING_TAG: Το στιγµιότυπο αναπαριστά ένα closing tag που 
«κλείνει» µια µαρκαρισµένη περιοχή. Πέρα από αυτό το tag το 
κείµενο δε χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες που του προσδίδει. Για 
παράδειγµα το closing tag “</TABLE>”, «κλείνει» έναν πίνακα, ενώ 
το tag «</Β>» κλείνει µια περιοχή όπου το κείµενο εµφανίζεται Bold 
Face. 

• OPENING_CLOSING_TAG: Το στιγµιότυπο αναπαριστά ένα tag, 
το οποίο δε χρειάζεται να έχει closing tag (επειδή δε µαρκάρει κάποια 
περιοχή κειµένου). Χαρακτηριστικό παράδειγµα για αυτή την 
περίπτωση αποτελεί το tag “<IMG>”, το οποίο χρησιµοποιείται για 
την εισαγωγή µιας εικόνας στη Web σελίδα. Βέβαια κάποια tag αυτού 
του τύπου µπορεί να έχουν και closing tag, όπως είναι για παράδειγµα 
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το tag “<Ρ>”, το οποίο αναπαριστά την έναρξη καινούριας 
παραγράφου και µπορεί να συνοδεύεται από το αντίστοιχο closing tag 
‘</P>’ που οριοθετεί το τέλος της παραγράφου. 

• ΤΕΧΤ: Στην περίπτωση που κάποιο στιγµιότυπο της κλάσης Element 
είναι τύπου Text, τότε αυτό αναπαριστά µια περιοχή κειµένου του 
HTML αρχείου και όχι κάποιο tag. Τα elements τύπου text, µαζί µε τα 
elements τύπου OPENING_CLOSING_TAG αποτελούν τα φύλλα του 
HTML δέντρου. 

• COMMENT: Αναπαριστά µία περιοχή µε σχόλια 
• SPECIAL: Τα elements τύπου SPECIAL αναπαριστούν tag που 

αρχίζουν µε “<!” ή “<?”. Εξαίρεση αποτελούν τα σχόλια που 
αναπαρίστανται µε Element τύπου Comment. Τα SPECIAL elements 
έχουν ειδικές λειτουργίες και δε χρησιµοποιούνται για markup, αλλά 
για µεταδεδοµένα. 

• SCRIOT: Με ένα Element τύπου SCRIPT αναπαριστούνται περιοχές 
κειµένου από τον HTML κώδικα που αποτελούν scripting κώδικα και 
περικλείονται από τα tag “<SCRIPT>” και “</SCRIPT>”. Αυτός ο 
κώδικας µπορεί να είναι JavaScript, Jscript ή VBScript. 

 
Οι µεταβλητές στιγµιότυπου (instance variables) της κλάσης Element 
περιλαµβάνουν εκτός των άλλων τις παρακάτω µεταβλητές µέλη: 

 
• (String) name. Το όνοµα του Element. Αν πρόκειται για tag, το όνοµα 

είναι το είδος του (π.χ. TABLE), ενώ αν πρόκειται για περιοχή 
κειµένου το όνοµά του είναι το κείµενο. 

• (String) id. Αναπαριστά το id ενός κόµβου στο index tree. Η χρήση 
του γίνεται σε αρκετά σηµεία του κώδικα για να προσδιορίσει έναν 
κόµβο του index tree. 

• (Hashtable) attributes. Στο hashtable αυτό περιλαµβάνονται όλα τα 
χαρακτηριστικά (attributes) που µπορεί να έχει ένα tag, σε µορφή 
ζεύγους (key, value). Για παράδειγµα το tag TABLE µπορεί να 
περιλαµβάνει στο hashtable attributes, τα ζεύγη (‘width’, ‘400’) και 
(‘height’, ‘250’). Τόσο το κλειδί (key), όσο και η τιµή (value) σε ένα 
ζεύγος είναι αντικείµενα τύπου String. 

• (Element) parent. Στη µεταβλητή αυτή αποθηκεύεται ο πατέρας του 
συγκεκριµένου κόµβου που αναπαρίσταται µε το στιγµιότυπο της 
κλάσης Element. Με τη χρήση αυτής της µεταβλητής  (σε συνδυασµό 
µε το Vector children) µπορεί να δηµιουργηθεί η δενδρική δοµή του 
HTML tree ή του index tree και όλες οι απαραίτητες µέθοδοι για τους 
υπολογισµούς που γίνονται. 

• (Vector) children. Στο διάνυσµα αυτό αποθηκεύονται όλα τα 
αντικείµενα τύπου Element, που αποτελούν τα παιδιά ενός tag στο 
HTML tree ή στο index tree. Είναι null για ένα στιγµιότυπο της 
Element που αναπαριστά µία περιοχή κειµένου ή ένα tag που δεν έχει 
αντίστοιχο closing tag (π.χ. ‘IMG’). 

• (Element) original. Στην περίπτωση που ένα στιγµιότυπο της κλάσης 
Element αναπαριστά ένα κόµβο του index tree, αυτή η µεταβλητή 
κρατά µία αναφορά στον αντίστοιχο κόµβο στο HTML tree. 
Χρησιµοποιείται στα σηµεία του κώδικα όπου έχουν γίνει οι 
απαραίτητοι υπολογισµοί στο index tree και πρέπει η ροή του 
προγράµµατος να περάσει στο HTML tree για να έχει πρόσβαση στον 
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κώδικα της σελίδας. Αν το στιγµιότυπο αναπαριστά κόµβο του HTML 
tree, τότε η µεταβλητή αυτή είναι null. 

 
H κλάση element συνολικά περιλαµβάνει 97 µεθόδους. Υπάρχουν µέθοδοι 
πρόσβασης σε µεταβλητές, µέθοδοι για υπολογισµούς που γίνονται κατά την 
ανάλυση του HTML κειµένου, καθώς και µέθοδοι για τον αλγόριθµο 
τµηµατοποίησης ή τις διαδικασίες εκπαίδευσης και ανανέωσης. Τα δύο 
τελευταία είδη µεθόδων έχουν συµπεριληφθεί στον κώδικα του parser, επειδή 
αυτό διευκόλυνε τη συγγραφή του κώδικα του προγράµµατος. 

 
3. CharBuffer. Η κλάση CharBuffer είναι βοηθητική για τον Parser. Χρησιµεύει 

σαν   buffer χαρακτήρων. Κατά την ανάλυση που γίνεται ο parser 
(στιγµιότυπο της κλάσης HTMLParser) λειτουργεί σαν αυτόµατο που 
µεταβαίνει σε διάφορες καταστάσεις, ανάλογα µε το κείµενο (HTML κώδικα) 
που διαβάζει. Ανάλογα µε την κατάσταση που βρίσκεται ο parser, υπάρχουν 
διάφορες συµβολοσειρές οι οποίες προκαλούν µετάβαση σε διαφορετική 
κατάσταση (‘Escape Strings’). Το στιγµιότυπο της κλάσης CharBuffer που 
χρησιµοποιεί ο parser επιστρέφει ένα token που είναι η περιοχή κειµένου 
µέχρι την πρώτη συµβολοσειρά αλλαγής κατάστασης. Ο parser παίρνει το 
κείµενο αυτό και τη συµβολοσειρά αλλαγής κατάστασης, ώστε να µπορεί να 
υπολογίσει σε ποια κατάσταση θα µεταβεί. Στη συνέχεια δηµιουργεί ένα 
στιγµιότυπο της κλάσης Element (το τι είδους Element θα δηµιουργηθεί 
εξαρτάται από την κατάσταση του parser και από το escape string που 
επέστρεψε ο buffer). To element αυτό τοποθετείται στο HTML tree που 
δηµιουργείται. 

 
4. ExpandedTreeCellRenderer.  Η κλάση αυτή είναι υποκλάση της 

‘DefaultTreeCellRenderer’, η οποία είναι µια κλάση του Swing (ΑPI της java 
για δηµιουργία γραφικών κα περιβάλλοντος διεπαφής). Χρησιµοποιείται για 
να απεικονίζει το HTML tree στο GUI του προγράµµατος διαχείρισης «Web 
Components Analyzer». Αυτό ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο κατά την ανάπτυξη του 
αλγορίθµου τµηµατοποίησης και της διαδικασίας εκπαίδευσης / ανανέωσης. Η 
κλάση ExpandedTreeCellRenderer δεν έχει καµία άλλη χρησιµότητα πέραν 
της απεικόνισης του HTML tree (δε χρησιµοποιείται στους αλγόριθµους του 
συστήµατος) και αυτός είναι ο µόνος σκοπός για τον οποίο υλοποιήθηκε. 

 
 

4.1.2  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Στο βήµα 1 του αλγόριθµου τµηµατοποίησης (fragmentation algorithm), η σελίδα του 
Web που αναλύεται µεταφέρεται από το πρόγραµµα ‘Web Components Analyzer’ 
στον υπολογιστή που εκτελεί την ανάλυση και χρησιµεύει ως πηγή δεδοµένων για 
τον Web Server της υπηρεσίας. Για να γίνει αυτό χρησιµοποιούµε την τάξη URL του 
ΑΡΙ της java. Στη συνέχεια , στο βήµα 2 του αλγόριθµου τµηµατοποίησης η κλάση 
HTMLParser που αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα αναλαµβάνει να αναλύσει 
το κείµενο του HTML κώδικα και να το αναπαραστήσει σε δενδρική δοµή (HTML 
tree). Στην παρούσα ενότητα αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας του parser, δηλαδή ενός 
αντικειµένου της κλάσης HTMLParser. 
 
Η κλάση HTMLParser έχει κατασκευαστεί ώστε ένα στιγµιότυπο της να 
χρησιµοποιείται για µία µόνο ανάλυση. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης (για 
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παράδειγµα το HTML tree ή κάποια στατιστικά) µπορούν να ληφθούν από αυτό το 
στιγµιότυπο, το οποίο στη συνέχεια καταστρέφεται, αφού πλέον δε χρειάζεται. 
 
Η κλάση HTMLParser λειτουργεί ως πεπερασµένο αυτόµατο, το οποίο µεταβαίνει σε 
διάφορες καταστάσεις, καθώς διαπερνά και αναλύει τον HTML κώδικα (το οποίο 
λαµβάνει ως string) και δηµιουργεί τη δενδρική δοµή του HTML tree, η οποία 
αποτελείται από διασυνδεµένα στιγµιότυπα της κλάσης Element. Μεγάλο ρόλο στη 
λειτουργία της HTMLParser διατελεί η κλάση CharBuffer, η λειτουργία της οποίας 
απλοποιεί πολύ τον κώδικα της HTMLParser, η οποία περιέχει µόνο τη ‘λογική’ του 
parser. Ένα στιγµιότυπο της κλάσης CharBuffer αποθηκεύει το κείµενο του HTML 
κώδικα και το σπάει σε ‘tokens’, δηλαδή καθαρό κείµενο, κείµενο που βρίσκεται 
µέσα σε tag, κείµενο που βρίσκεται µέσα σε attribute κάποιου tag, κτλ. Σε κάθε βήµα, 
ανάλογα µε την κατάσταση που βρίσκεται ο parser, η CharBuffer γνωρίζει ποια είναι 
τα Escape Strings, δηλαδή ποιες είναι οι ακολουθίες  χαρακτήρων που προκαλούν 
αλλαγή κατάστασης του parser. Όταν διαβάσει από το κείµενο µια τέτοια ακολουθία 
χαρακτήρων επιστρέφει στον parser το Escape String, καθώς και το token (κείµενο) 
που διάβασε (µέχρι να συναντήσει το Escape String). Στη συνέχεια, ο parser 
αποφασίζει τι ενέργειες θα κάνει µε βάση την κατάσταση που βρίσκεται  και το τι 
Escape String επέστρεψε η CharBuffer. H σχηµατική λειτουργία φαίνεται παρακάτω. 
 

 
 
Υπάρχουν 9 διαφορετικές καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρίσκεται το αυτόµατο 
που µοντελοποιεί την κλάση HTMLParser. Ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται θα εκτελέσει διαφορετικές ενέργειες κάθε φορά και σε συνάρτηση µε την 
επόµενη συµβολοσειρά αλλαγής κατάστασης (‘Escape String’) µεταβαίνει στην 
επόµενη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο parser δηµιουργεί 
ένα HTML tree ξεκινώντας από ένα element (root element) και προσθέτει σαν 
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απογόνους του όλα τα άλλα Elements που αναπαριστούν τους κόµβους του HTML 
tree. Το πρώτο παιδί του root element είναι πάντα ένα element τύπου opening tag, το 
οποίο αναπαριστά το tag ‘HTML’ και είναι πρόγονος όλων των υπόλοιπων κόµβων 
του δέντρου. Τα παιδιά του κόµβου ‘HTML’ είναι το ‘HEAD’ και το ‘BODY’. Η 
λειτουργία του HTMLParser ολοκληρώνεται όταν τελειώσει όλη την ανάλυση του 
HTML κώδικα. 
 
H πρώτη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Parser, ξεκινώντας τη λειτουργία του, 
είναι η ‘Outside Of Tag’. Όταν το αυτόµατο (parser) βρίσκεται σε αυτή την 
κατάσταση, βρίσκεται στο κείµενο του HTML κώδικα έξω από κάποιο tag. Αυτό 
σηµαίνει ότι διαβάζει καθαρό κείµενο. Για να αλλάξει η κατάσταση πρέπει να 
διαβάσει το χαρακτήρα ‘<’, ο οποίος σηµατοδοτεί την έναρξη κάποιου tag. Ανάλογα 
µε τους χαρακτήρες τώρα που ακολουθούν το σύµβολο ‘<’ το αυτόµατο µεταβαίνει 
στην ανάλογη κατάσταση, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήµα.. 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις το κείµενο πριν το χαρακτήρα ‘<’ τοποθετείται ως περιοχή 
κειµένου στο HTML tree. Αυτό σηµαίνει ότι δηµιουργείται ένα νέο αντικείµενο 
Element (τύπου TEXT), το οποίο τοποθετείται σαν παιδί του τρέχοντος κόµβου 
(δηλαδή του τελευταίου κόµβου που έχει δηµιουργήσει ο parser). 
 
Οι µεταβάσεις 2 και 3 προκαλούν µετάβαση του parser σε περιοχές σχολίων 
(comment) ή ειδικές παροχές (special). Στις περιοχές σχολίων βρίσκεται κείµενο που 
έχει εισάγει ο συγγραφέας µιας σελίδας και δε λαµβάνεται υπ’ όψη από τους 
browsers, ενώ οι ειδικές περιοχές χρησιµοποιούνται όχι για µαρκάρισµα  κάποιας 
περιοχής κειµένου, αλλά για παροχή πληροφοριών, όπως π.χ. metadata σχετικά µε τη 
σελίδα. Μια περιοχή σχολίου τερµατίζεται µε το escape string ‘-->’, ενώ µια ειδική 
περιοχή µε το ‘>’. 
 
Όταν ο parser βρίσκεται έξω από κάποιο tag και συναντήσει το escape string ‘<’, 
µεταβαίνει στην κατάσταση ‘Inside Tag’, κατά την οποία πρέπει να δηµιουργήσει 
έναν κόµβο του HTML tree που αναπαριστά κάποιο tag. Αυτός ο κόµβος µπορεί να 
είναι είτε κάποιο Opening Tag, δηλαδή tag που ξεκινάει µια περιοχή (π.χ. <BOLD>), 
είτε κάποιο Closing tag (π.χ.</BOLD>), το οποίο τερµατίζει µια περιοχή µέσα στο 
κείµενο, είτε κάποιο Opening Closing Tag, δηλαδή ένα tag  που δεν ορίζει κάποια 
περιοχή στο κείµενο και δεν χρειάζεται να έχει Closing Tag (π.χ. ‘<IMG 
src=’logo.gif’ />’). Επίσης ο Parser µπορεί να δηµιουργήσει και ένα τέταρτο είδος 
κόµβου, το ‘SCRIPT’, το οποίο αναπαριστά µια περιοχή που αποτελεί client-side 
scripting κώδικα (π.χ. Javascript, VBScript, JScript). Το είδος του κόµβου εξαρτάται 
από το πώς τελειώνει και το πώς αρχίζει το περιεχόµενο που περικλείεται από τους 
χαρακτήρες ‘<’ και ‘>’. Επίσης, ανάλογα µε το είδος του tag µπορεί να υπάρχουν 
επιπλέον χαρακτηριστικά (‘attributes’). Όλα αυτά καθορίζουν τις επόµενες 
µεταβάσεις του Parser οι οποίες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  
 
Α/Α   Κατάσταση    Escape        Ενέργεια                                        Επόµενη 
                                 String                                      Κατάσταση 
 
  1.   Outside Tag      <            Τοποθέτηση του token σαν                Inside Tag 
      κείµενο (Element τύπου TEXT) 
    στο HTML tree (σαν παιδί του 
    τρέχοντος Element) 
  2.   Outside Tag      <!--        Τοποθέτηση του token σαν                Comment 
    κείµενο στο HTML tree 
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  3.   Outside Tag      <?,<!      Τοποθέτηση του token σαν                Special   
    κείµενο στο HTML tree 
  4.   Comment          -- >        Τοποθέτηση του token σαν σχόλιο     Outside Tag 
    (Element τύπου Comment) στο 
    HTML tree (σαν παιδί του  
    Τρέχοντος Element) 
  5.   Special              >            Τοποθέτηση του token σαν                 Outside Tag 
    ειδική περιοχή (Element τύπου 
    Special) στο HTML tree (σαν 
    Παιδί του τρέχοντος Element) 
  6.   Inside Tag         ‘             ∆ηµιουργία νέου attribute                   Attribute 
  7.   Inside Tag         “             ∆ηµιουργία νέου attribute                   Attribute 2 
  8.   Attribute           ‘,> Έξοδος από attribute     Inside Tag 2 
  9.   Attribute 2         “,> Έξοδος από attribute     Inside Tag 2 
 10.  Inside Tag > Έξοδος από Tag     Outside Tag 
 11.  Inside Tag 2        >  Έξοδος από Tag     Outside Tag 
 12.  Inside Tag           >,         Έξοδος από Tag     Script 
     name==string 
 13.  Inside Tag 2        >, Έξοδος από Tag      Script 
     name==string 
 14.  Script        </script>        Έξοδος από Tag      Outside Tag 
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5 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
Η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία δεν είναι από µόνη της ικανή για την 
κατασκευή της προσωποποιηµένης σελίδας, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί πως θα 
επιτευχθεί η επικοινωνία της µηχανής µε τη βάση δεδοµένων. Κατά τη διάρκεια της 
διπλωµατικής εργασίας έγιναν κάποιες προσπάθειες επικοινωνίας της µηχανής µε τη 
Data Base µεσω του mySQL. Ένας SQL server θα πρέπει να τρέχει όπου τρέχει το 
πρόγραµµα και να συγκρατεί τις προτιµήσεις και τις σελίδες που απασχολούν τον 
κάθε χρήστη καθώς επίσης και τα username και passwords των χρηστών. 
 
Επίσης ο αλγόριθµος της µηχανής πιθανόν να µπορεί να δεχτεί κάποια βελτίωση. 
Κάποια sites τα οποία ανανεώνονται για παράδειγµα ανά κάποια περίοδο. Για τα 
συγκεκριµένα sites για τα οποία θα δηλώνεται από το χρήστη η περίοδος θα µπορεί η 
µηχανή να κρατάει στη µνήµη της τα συγκεκριµένα Components και να µην 
ανατρέχει κάθε φορά στη συγκεκριµένη σελίδα. Για παράδειγµα αν υπάρχει 
Component για τη βαθµολογία στο πρωτάθληµα της Formula 1 δεν είναι απαραίτητο 
η µηχανή να ανατρέχει στο site της FIA κάθε φορά που ο χρήστης ανοίγει την 
προσωποποιηµένη σελίδα αλλά µπορεί να κρατάει τη βαθµολογία στη µνήµη και να  
παίρνει δεδοµένα από το site µόνο κάθε Κυριακή όπου πιθανό να έχουµε αγώνα 
οπότε θα υπάρξει αλλαγή στη βαθµολογία του πρωταθλήµατος και συνεπώς αλλαγή 
στα δεδοµένα του συγκεκριµένου Component. 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Γενικά για τη συγκεκριµένη µηχανή µπορούµε να πούµε ότι ο χρήστης κερδίζει πολύ 
χρόνο και δεν χρειάζεται να πληκτρολογεί κάθε φορά πολλές διευθύνσεις για την 
καθηµερινή του ενηµέρωση. Είναι λοιπόν µια µηχανή χρήσιµη για τις καθηµερινές 
του πληροφορίες από sites µε συγκεκριµένη δοµή και standard Components όπου 
έχουν συγκεκριµένη πληροφορία. ∆εν ενδείκνυται πάντως η χρήση του 
προγράµµατος αυτού για sites µεταβαλλόµενα. ∆εν θα ήταν σωστό δηλαδή να 
βάλουµε ένα Component για την κίνηση των µετοχών µιας εταιρίας στο 
Χρηµατιστήριο και να θέσουµε σαν “πηγή” σελίδα τη σελίδα της εταιρείας διότι αυτή 
υπάρχει περίπτωση να µην ανανεώνεται έγκαιρα οπότε καλό θα ήταν να παίρνουµε τα 
δεδοµένα από τη σελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ή από το 
Χρηµατιστήριο στο οποίο διακινούνται οι µετοχές της συγκεκριµένης εταιρείας. 
 
Επίσης δεν είναι ορθό να χρησιµοποιούµε το συγκεκριµένο πρόγραµµα για 
Components τα οποία υπάρχουν σε ένα site απλά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή 
αλλά στο µέλλον το πιο πιθανό είναι να µην υπάρχουν. Γενικά απαιτείται προσοχή 
στα path  τα οποία θα δίνονται στη µηχανή για να βρίσκει τα διάφορα Components. 
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