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Context-gebaseerde aanbevelingen in een 

mobiele omgeving 

Probleemstelling 

 De context kan een belangrijk aspect zijn bij 

de selectie van content 

 Context = locatie, tijdstip, activiteit, toestel,…  

 Hoe de context achterhalen ? 

 Hoe de context in rekening brengen bij het 

geven van content suggesties? 

 

Doelstelling 

 Ontwerp van een context gebaseerd 

aanbevelingssysteem 

 Persoonlijke interesses + context 

 Context  optimaal benutten op mobiel 

platform 
 

 

 

 



Een framework voor aanbevelingssystemen 

Probleemstelling 

 Verschillende kant-en-klare open source 

pakketten voor aanbevelingen beschikbaar 

 Deze bevatten vaak verschillende 

beschikbare technieken voor aanbevelingen 

 Moeilijke keuze voor website eigenaars  

 

Doelstelling 

 Bestaande oplossingen uitvoeren en 

evalueren op verschillende aspecten 

 Ontwikkeling van een framework om de 

bestaande systemen op een uniforme manier 

te kunnen aanspreken 

 Beslissingseenheid voor de selectie 
 

 

 

 



Het aanbevelen van vluchtige content in 

ware tijd 

Probleemstelling 

 Aanbevelingssystemen hebben veel 

rekenwerk 

  Enkele uren voor aanbevelingen 

beschikbaar komen 

 Gewenst : aanbevelingen zodra content 

beschikbaar is 

 VB: nieuws  

 

Doelstelling 

 Ontwikkelen van een aanbevelingssysteem  

 Aanbevelingen in (quasi) ware tijd 

 Focus op vluchtige content (nieuws) 

 Persoonlijke Interesses + belangrijkheid 

nieuws 



Onderzoek naar en ontwerp van een 

modulair aanbevelingssysteem 

Probleemstelling 

 Bestaande aanbevelingssystemen zijn vaak 

niet bruikbaar om nieuwe technieken te 

testen 

 Vaak geen inzage in achterliggende data 

 Overstap naar ander type dataopslag vaak 

moeilijk (vb mysql  Amazon) 

 

Doelstelling 

 Ontwerp van modulair aanbevelingssysteem 

 Front-end, opslag, logica, … 

 Verschillende componenten  kunnen 

gemakkelijk worden vervangen, uitgebreid, 

… 

 



Semantische aanbevelingen 

Probleemstelling 

 Bestaande aanbevelingssystemen gebruiken 

enkel keywords, genres, …  zonder kennis 

over de betekenis 

 Probleem: synoniemen en hyponiemen  

Doelstelling 

 Extra informatiebron: semantische betekenis 

 Extra info uitbuiten om betere aanbevelingen 

te genereren 

 PoC via mobiele applicatie voor 

aanbevelingen 

Praktisch 

 In samenwerking met multimedia lab (Prof. 

Van de Walle) 

 2 studenten:  

 1 student: semantisch web 

 1 student: aanbevelingssysteem 



Factoren die de Quality of Experience beïnvloeden tijdens het 

bekijken van mobiele video 

Probleemstelling 

 Mobiele datanetwerken niet altijd voldoende 

voor streaming multimedia 

  storingen, bufferonderbrekingen, lange 

laadtijden, … 

 Afweging tussen resolutie, frame rate, bit 

rate, netwerk, … 

 

Doelstelling 

 Belang bepalen van verschillende factoren 

t.o.v. de gebruikerservaring 

 Ontwikkeling van een testapplicatie op 

mobiel platform 

 Beslissingseenheid die de optimale 

configuratie bepaalt  beste 

gebruikerservaring 
 

 

 

 



Hardware VS Software: Een vergelijkende studie tussen hardware en 
software optimalisatie technieken voor aanbevelingssystemen 

Probleemstelling 

 Aanbevelingsalgoritmen vaak traag 

 Hoe versnellen? 

 Via Hardware of via Software? 

Doelstelling 

 Hardware: 

 Experimenteren met platformen: HPC, 

Hadoop, GPGPU, MPI en multiprocessing 

 Software: 

 Algoritmen optimaliseren, caching, 

databanktoegang, ... 

 Eindbesluit formuleren 

 
 

 

 

 



Ontwerpen van nieuwe methodes voor intuïtieve 
interactie met aanbevelingssystemen 

Probleemstelling 

 Ouderwetse invoermethodes (muis, toetsenbord) 

 Ouderwetse feedback methodes (5-sterren) 

 Nood aan vernieuwing! 

 

Doelstelling 

 Experimenteren met nieuwe interactie methodes 

voor aanbevelingssystemen 

 Ter beschikking: Kinect for Windows 

 

 

 



Overzicht 

1. Context-gebaseerde aanbevelingen in een mobiele omgeving 

2. Een framework voor aanbevelingssystemen 

3. Het aanbevelen van vluchtige content in ware tijd 

4. Onderzoek naar en ontwerp van een modulair aanbevelingssysteem 

5. Semantische aanbevelingen 

6. Factoren die de Quality of Experience beïnvloeden tijdens het bekijken 
van mobiele video 

7. Hardware VS Software: Een vergelijkende studie tussen hardware en 
software optimalisatie technieken voor aanbevelingssystemen 

8. Ontwerpen van nieuwe methodes voor intuïtieve interactie met 
aanbevelingssystemen 
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