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• Zoeken van closed 

Pattern mining Selectie
• Positioneren van liedje:

Score

score = • Zoeken van closed 

patterns in metadata van 

seedsongs

• Lattice van closed 

• Positioneren van liedje:
• Maximale ondergrenzen zoeken 
in lattice

• Maximale niet-overlappende 

patronen zoeken vanaf gevonden 

ondergrenzen

maximale

ondergrens

scorepattern = 

a . (freqpattern / freqmax)

+ b . (lengthpattern / lengthmax)

+ c . d . att_factorpattern
• Lattice van closed 

patterns is eenvoudige 

representatie voor alle 

patronen

• Lattice wordt gebruikt als 

ondergrenzen

• Score toekennen aan 

resulterende patronen

• Score toekennen aan 

liedje, rekening houdende 

ondergrens

maximale

patronen

att_factorpattern: aantal attribuuut-

waardes waarvoor geldt

cat_supportval =

(freq / freq ) /• Lattice wordt gebruikt als 

structuur om andere 

liedjes in te positioneren

liedje, rekening houdende 

met overlappende 

patronen

• Liedjes selecteren op 

basis van score

patronen

(freqval, seeds / freqatt, seeds) /

(freqval, collection / freqatt, collection),

cat_supportval > avg(cat_supportval)

basis van score

Implementaties
1. ScoreRankGenerator: Liedjes met hoogste score worden geselecteerd. Volgorde wordt later bepaald.1. ScoreRankGenerator: Liedjes met hoogste score worden geselecteerd. Volgorde wordt later bepaald.

2. CoupledScoreRankGenerator: Selectie van liedjes gebeurt op basis van overgangen tussen seedsongs.

3. FeedbackGenerator: Generatie gebeurt liedje per liedje. Na elk liedje wordt feedback gevraagd.

Evaluatie
1. Experiment waarbij ScoreRankGenerator en CoupledScoreRankGenerator playlists vergeleken worden met playlists 

gegenereerd door een triviale implementatie en playlists opgesteld door mensen.gegenereerd door een triviale implementatie en playlists opgesteld door mensen.

• Ontwikkelde algoritmes scoren over het algemeen beter dan triviale aanpak en ietwat slechter dan expert 

playlists.

• CoupledScoreRankGenerator scoort over het algemeen beter dan ScoreRankGenerator.

2. Experiment waarbij FeedbackGenerator vergeleken wordt met een ander algoritme. Testpersonen denken dat beide 

aanpakken gebruik maken van gegeven feedback.

• Nog geen resultaten beschikbaar• Nog geen resultaten beschikbaar


