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визначити їх слабкi та сильнi сторони в конкретних ситуацiях.
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1 Вступ

Стрiмке зростання кiлькостi доступної цифрової iнформацiї та кiлькостi вiдвiду-

вачiв iнтернету створили потенцiйну проблему iнформацiйного перевантаження, що

перешкоджає своєчасному доступу до об’єктiв, що представляють iнтерес в iнтер-

нетi. Системи пошуку iнформацiї, такi як Google, DevilFinder i Altavista, частково

вирiшили цю проблему, але визначення прiоритетiв i персоналiзацiя (коли система

вiдображає доступний вмiст вiдповiдно до iнтересiв i вподобань користувача) iн-

формацiї були вiдсутнi. Це збiльшило попит на рекомендацiйнi системи бiльше, нiж

будь-коли ранiше. Рекомендацiйнi системи — це системи фiльтрацiї iнформацiї, якi

вирiшують проблему iнформацiйного перевантаження шляхом фiльтрацiї фрагмен-

та важливої iнформацiї, серед великої кiлькостi динамiчно генерованої iнформацiї,

вiдповiдно до уподобань, iнтересiв, або спостережуваної поведiнки користувача. Си-

стема рекомендацiй має можливiсть передбачити, чи вiддасть перевагу певний ко-

ристувач продукту, на основi профiлю користувача.

Системи рекомендацiй вигiднi як постачальникам послуг, так i користувачам. Во-

ни дають змогу зменшити трансакцiйнi витрати на пошук i вибiр товарiв у сере-

довищi онлайн-покупок [4]. Системи рекомендацiй також довели, що покращують

процес прийняття рiшень та покращують їх якiсть. В умовах електронної комерцiї

системи рекомендацiй пiдвищують прибуток, оскiльки вони є ефективним засобом

продажу великої кiлькостi продуктiв. У наукових бiблiотеках системи рекомендацiй

пiдтримують користувачiв, дозволяючи їм виходити за рамки пошуку в каталозi. Та-

ким чином, неможливо переоцiнити необхiднiсть використання ефективних i точних

методiв рекомендацiй у системi, яка надаватиме релевантнi та надiйнi рекомендацiї

для користувачiв.
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2 Рекомендацiйнi системи. Загальний огляд.

2.1 Загальна iдея i проблематика алгоритмiв побудови реко-

мендацiйних систем.

Використання ефективних i точних методiв рекомендацiй дуже важливе для си-

стеми, яка надаватиме хорошi та кориснi рекомендацiї своїм окремим користувачам.

Це пояснює важливiсть розумiння особливостей i можливостей рiзних методiв ре-

комендацiй. На рисунку 1 показана загальна схема рiзних видiв рекомендацiйних

систем.

Рис. 1: Рекомендацiйнi системи

2.1.1 Фiльтрацiя на основi вмiсту (Content-based filtering/CBF)

Методи, побудованi на основi вмiсту елементiв, є алгоритмами, що залежать вiд

сфери застосування, i характеризуються акцентуванням бiльшої уваги на аналiзi

атрибутiв елементiв для створення прогнозiв. У середовищах, де потрiбно рекомен-

дувати такi документи, як веб-сторiнки, публiкацiї, статтi або новини, метод фiль-

трацiї на основi вмiсту є найбiльш успiшним [2]. У технiцi фiльтрацiї на основi вмiсту,

рекомендацiї робляться на основi профiлiв користувачiв, використовуючи характе-

ристики, витягнутi iз вмiсту елементiв, якi користувач оцiнив у минулому. Кори-

стувачевi рекомендуються речi, якi здебiльшого стосуються об’єктiв iз позитивною

оцiнкою. Рекомендацiйнi системи, побудованi на фiльтрацiї на основi вмiсту, вико-

ристовують рiзнi типи моделей, щоб знайти схожiсть мiж документами, провести

аналiз та згенерувати доречнi рекомендацiї. Вони можуть використовувати у своїй

реалiзацiї векторну модель простору, таку як частота вживання слова чи обернена

частота документа(TF/IDF), або iмовiрнiснi моделi, такi як наївний баєсiв класи-
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фiкатор, дерева рiшень або нейроннi мережi, щоб моделювати зв’язок мiж рiзними

документами в межах збiрника. Цi методи дають рекомендацiї, вивчаючи базову

модель за допомогою методiв статистичного аналiзу або машинного навчання.

Технологiя фiльтрацiї на основi вмiсту не потребує даних про досвiд i оцiнки iн-

ших користувачiв, оскiльки вони не впливають на рекомендацiї. Крiм того, якщо

профiль користувача змiнюється, методика CBF все ще може скоригувати свої реко-

мендацiї протягом дуже короткого перiоду часу. Основним недолiком цiєї методики

є необхiднiсть глибоких знань i опису особливостей елементiв.

2.1.2 Переваги та недолiки методу фiльтрацiї на основi вмiсту

Методи фiльтрацiї CB мають ряд особливих переваг. У них є можливiсть рекомен-

дувати новi елементи, навiть якщо для них немає оцiнок, наданих користувачами.

Тому навiть якщо база даних не мiстить iнформацiю про уподобання користувачiв,

на точнiсть рекомендацiй це не впливає. Крiм того, якщо уподобання користувача

змiнюються, алгоритм може скоригувати свої рекомендацiї за короткий промiжок

часу. Користувачi можуть отримувати рекомендацiї, не розповсюджуючи iнформа-

цiю про свiй профiль i це забезпечує певний рiвень конфiденцiйностi. Також, iз мето-

дики CBF можна отримати пояснення щодо того, за яким принципом вiдбувається

генерування рекомендацiй користувачам.

Однак для методу CBF мають мiсце i проблеми, якi широко обговорюються в лi-

тературi [2]. Метод фiльтрацiї на основi вмiсту залежить вiд метаданих елементiв.

Тобто, вiн вимагає детального опису елементiв i дуже добре органiзованого профiлю

користувача, перш нiж можна буде зробити рекомендацiю. Це називається аналi-

зом обмеженого вмiсту. Отже, ефективнiсть CBF сильно залежить вiд наявностi

описових даних конкретної ситуацiї. Ще одним серйозним недолiком технiки CBF

є надмiрна спецiалiзацiя вмiсту. Користувачi можуть отримувати рекомендацiї, що

будуються на основi елементiв, якi вже визначенi в їхнiх профiлях. Це призводить

до одноманiтностi i неефективностi результатiв.

2.1.3 Колаборативна фiльтрацiя (Collaborative filtering/CF)

Колаборативна фiльтрацiя - це метод прогнозування вмiсту, який не можна опи-

сати за допомогою тiльки мета характеристик вмiсту, таких як фiльми, музика то-

що. Метод колаборативної фiльтрацiї працює шляхом створення бази даних (ма-
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трицi користувач-елемент) уподобань елементiв користувачем. Наступним кроком,

вiн проводить аналiз цiєї матрицi та порiвнює користувачiв iз схожими iнтересами

та вподобаннями, обчислюючи рiвень подiбностi i сумiсностi мiж їхнiми профiлями,

щоб зробити вiдповiднi рекомендацiї. Профiлi таких користувачiв об’єднуються у

групи i будують систему сусiдства. Конкретний користувач отримує рекомендацiї

щодо тих елементiв, якi вiн ранiше не оцiнював, але якi вже були позитивно оцi-

ненi користувачами з його сусiдства. Рекомендацiї, розробленi CF, можуть мати як

характер прогнозування, так i характер рекомендацiй.

Прогноз — це числове значення rij , що виражає прогнозовану оцiнку елемента j

для користувача i, а рекомендацiя — це список N основних елементiв, якi найбiльше

сподобаються користувачевi, як показано на Рис. 2. Реалiзацiю методу колаборатив-

ної фiльтрацiї можна подiлити на два вида: на основi пам’ятi та на основi моделi.

Рис. 2: Колаборативна фiльтрацiя

2.1.4 Реалiзацiя на основi пам’ятi.

Елементи, якi вже були оцiненi користувачем ранiше, вiдiграють важливу роль у

пошуку користувача-сусiда, який має схожi вподобання. Пiсля того, як користувача-

сусiда знайдено, можна використовувати рiзнi алгоритми для об’єднання i аналiзу

уподобань сусiдiв для створення рекомендацiй. Виявляється, що такi методи мають

високу ефективнiсть, завдяки чому вони, досягли широкого успiху i популярностi

в реальному життi. Реалiзацiя методiв колаборативної фiльтрацiї на основi пам’ятi

може бути досягнута двома способами: алгоритмами на основi елементiв, та алгори-

тмами на основi користувачiв.
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Алгоритм колаборативної фiльтрацiї на основi користувачiв обчислює подiбнiсть

мiж користувачами, порiвнюючи їхнi оцiнки одного i того ж елемента, а потiм обчи-

слює прогнозовану оцiнку елемента активним користувачем (тобто таким, для якого

здiйснюється процес рекомендацiї).

Алгоритмом фiльтрацiї на основi елементiв обчислюють прогнози, використовую-

чи подiбнiсть мiж елементами, а не мiж користувачами. Вiн будує модель подiбностi

елементiв, витягуючи всi значення для елементiв з матрицi користувач-елемент, якi

були оцiненi активним користувачем. Визначається, наскiльки отриманi елементи

подiбнi до цiльового елемента, а потiм вибирається k найбiльш подiбних елементiв.

Для обчислення подiбностi мiж елементами або користувачами використовується

кiлька типiв мiр подiбностi. Двi найпопулярнiшi мiри подiбностi формулюються на

основi кореляцiї та на основi косинуса. Коефiцiєнт кореляцiї Пiрсона використовує-

ться для оцiнювання ступеня лiнiйного зв’язку мiж двома змiнними i визначається

як

s(a, u) =

∑n
i=1 (ra,i − ra) (ru,i − ru)√∑n

i=1 (ra,i − ra)
2
√∑n

i=1 (ru,i − τu)
2

(1)

З наведеного вище рiвняння, s(a, u) позначає схожiсть мiж двома користувачами a

та u, де ra,i це оцiнка, надана елементу i користувачем a, ra – це середня оцiнка, яку

дає користувач, а n – це загальна кiлькiсть елементiв у матрицi користувач-елемент.

Прогноз оцiнки для елемента, також можна здiйснювати декiлькома способами, на-

приклад за допомогою зваженої комбiнацiї оцiнок вибраних сусiдiв, яка обчислю-

ється як зважене вiдхилення вiд середнього значення сусiдiв. Загальна формула

прогнозу оцiнки

p(a, i) = ra +

∑n
i−1 (ru,i − ru)× s(a, u)∑n

i=1 s(a, u)
(2)

Косинусна мiра подiбностi вiдрiзняється вiд мiри на основi Пiрсона тим, що це

модель векторного простору [6], яка базується на лiнiйнiй алгебрi, а не на статисти-

чному пiдходi. Вона вимiрює подiбнiсть двох n-вимiрних векторiв на основi кута мiж

ними. Мiра на основi косинуса широко використовується в сферах пошуку iнформа-

цiї та аналiзу текстiв, для порiвняння двох текстових документiв. У цьому випадку

документи представленi як вектори виразiв. Подiбнiсть двох елементiв u i v можна

визначити наступним чином:
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s(u⃗, v⃗) =
u⃗ · v⃗
|u⃗| ∗ |v⃗|

=

∑
i ru,irv,i√∑

i r
2
u,i ×

√∑
i r

2
v,i

(3)

Мiру подiбностi також називають метрикою подiбностi, i це способи, що викори-

стовуються для обчислення значень, якi виражають подiбнiсть елементiв або кори-

стувачiв один до одного. Далi, цi оцiнки можуть бути використанi як основа для

створення рекомендацiй як для користувачiв, так i для елементiв. Залежно вiд кон-

тексту використання, метрики подiбностi можна також називати метриками кореля-

цiї або метриками вiдстанi [2].

2.1.5 Реалiзацiя на основi моделi.

Реалiзацiя методу колаборативної фiльтрацiї на основi моделi, з метою покраще-

ння ефективностi методу, використовує попереднi оцiнки для побудови i вивчення

моделi. Процес побудови моделi можна здiйснити за допомогою машинного навча-

ння або методiв аналiзу даних. Такий пiдхiд дає можливiсть швидко створювати

рекомендацiї, оскiльки вiн використовує попередньо обчислену модель. На практи-

цi було доведено, що рекомендацiї на основi моделi дають результати, подiбнi до

результатiв, якi дають методи рекомендацiй на основi сусiдства. Прикладами реа-

лiзацiї методу є такi алгоритми, як сингулярний розклад матриць (SVD), методи

латентно-семантичного аналiзу, технiка вiдновлення матрицi, а також регресiя та

кластеризацiя [4]. Реалiзацiї на основi моделi частково вирiшують проблеми розрi-

дженостi.

2.1.6 Переваги та недолiки методу колаборативної фiльтрацiї.

Основною перевагою методу колаборативної фiльтрацiї перед CBF полягає в тому,

що вiн може працювати в областях, де не так багато даних, пов’язаних з властивостя-

ми елементiв, i де комп’ютернiй системi важко аналiзувати вмiст (наприклад, думки,

iдеали тощо). Крiм того, методи CF дають можливiсть надавати випадковi рекомен-

дацiї, це означає, що вони можуть рекомендувати елементи, якi є релевантними для

користувача, навiть без наявностi оцiнок в профiлi користувача. Незважаючи на

переваги методiв CF, їх широке використання виявило деякi потенцiйнi проблеми:

– Проблема холодного запуску. Це стосується ситуацiї, коли система реко-

мендацiй не має належної iнформацiї про користувача або елемент, щоб зро-

бити вiдповiднi прогнози. Це одна з основних проблем, якi знижують проду-
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ктивнiсть рекомендацiйної системи. Профiль такого нового користувача або

елемента буде порожнiм, оскiльки вiн не оцiнив жодного елементу, а, отже,

його уподобання системi не вiдомi.

– Проблема розрiдженостi даних. Це проблема, яка виникає в результатi

вiдсутностi достатньої кiлькостi iнформацiї, тобто коли користувачi оцiнюють

лише кiлька елементiв iз загальної кiлькостi доступних у базi даних. Це зав-

жди призводить до розрiдженої матрицi користувачiв-елементiв, неможливо-

стi знайти коректних сусiдiв i,це призводить до генерацiї нерелевантних ре-

комендацiй. Крiм того, розрiдженiсть даних завжди призводить до проблем

iз покриттям - обсягом частини елементiв у системi, щодо яких можна дати

рекомендацiї.

– Масштабованiсть. Це ще одна проблема, пов’язана з алгоритмами реко-

мендацiй, оскiльки об’єм обчисленнь зазвичай зростає лiнiйно до кiлькiстi ко-

ристувачiв i елементiв. Метод рекомендацiй, який ефективний, коли кiлькiсть

набору даних обмежена, може бути не в змозi створити задовiльну кiлькiсть ре-

комендацiй, коли обсяг набору даних збiльшується. Таким чином, дуже важли-

во застосовувати методи рекомендацiй, якi можуть успiшно масштабуватись у

мiру збiльшення кiлькостi набору даних у базi даних. Методи, що використо-

вуються для вирiшення проблеми масштабованостi та прискорення генерацiї

рекомендацiй, заснованi на методах зменшення розмiрностi, таких як метод

сингулярного розкладу (SVD), який має здатнiсть генерувати релевантнi ре-

комендацiї.

– Синонiмiя. Синонiмiя – це тенденцiя дуже схожих елементiв мати рiзнi назви

або сутностi. Бiльшостi систем рекомендацiй важко розрiзняти тiсно пов’язанi

елементи, такi як, наприклад, «дитячий фiльм» та «фiльми для дiтей» на-

лежать до одного жанру, але системою сприймаються їх як рiзнi елементи.

Системи спiльної фiльтрацiї зазвичай не знаходять вiдповiдностi мiж двома

термiнами, щоб мати можливiсть розрахувати їх подiбнiсть. Рiзнi методи, та-

кi як автоматичне розширення термiнiв, побудова тезаурусу та метод сингу-

лярного розкладу (SVD), особливо латентне семантичне iндексування, здатнi

вирiшити проблему синонiмiї. Недолiком цих методiв є те, що деякi доданi тер-

мiни можуть мати значення, вiдмiнне вiд задуманого, що iнодi призводить до

швидкого погiршення ефективностi рекомендацiй.
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2.1.7 Гiбридна фiльтрацiя.

Технiка гiбридної фiльтрацiї полягає у поєднаннi рiзних методiв рекомендацiй,

щоб отримати кращу оптимiзацiю системи та уникнути деяких обмежень i проблем

"чистих"рекомендацiйних систем. Iдея гiбридних методiв полягає в тому, що комбi-

нацiя алгоритмiв дасть бiльш точнi та ефективнi рекомендацiї, нiж один алгоритм,

оскiльки недолiки одного алгоритму можуть бути подоланi iншим алгоритмом. Ком-

бiнацiю пiдходiв можна здiйснити будь-яким iз наступних способiв [2]:

• окрема реалiзацiя алгоритмiв та об’єднання результату

• використання певної фiльтрацiї на основi вмiсту в пiдходi колаборативної фiль-

трацiї

• використання колаборативної фiльтрацiї у пiдходi на основi вмiсту

• створення єдиної системи рекомендацiй, яка забезпечує разом обидва пiдходи

Зважена гiбридизацiя. Зважена гiбридизацiя об’єднує результати рiзних ре-

комендацiй для створення списку рекомендацiй або прогнозу шляхом iнтегрування

оцiнок кожної з використовуваних методик за допомогою лiнiйної формули. Прикла-

дом зваженої гiбридизованої рекомендацiйної системи є P-tango. Система складає-

ться з рекомендацiй, заснованих на вмiстi та колаборативної фiльтрацiї. Спочатку

їм надається однакова вага, але вона коригується в мiру пiдтвердження прогнозiв

чи iнших обставин. Перевага зваженої гiбридизацiї полягає в тому, що всi сильнi

сторони рекомендацiйної системи використовуються пiд час процесу рекомендацiй у

досить простий спосiб.

Премикаюча гiбридизацiя. Система переходить вiд одного методу рекомен-

дацiй до iншого, вiдповiдно до евристики, що вiдображає здатнiсть рекомендацiйної

системи давати хорошу оцiнку. Перемикаючий гiбрид має можливiсть уникнути про-

блем, характерних для одного методу, наприклад, проблема нового користувача iз

рекомендацiєю на основi вмiсту через перехiд на колаборативну систему рекоменда-

цiй. Перевага цiєї стратегiї полягає в тому, що система чутлива до сильних i слабких

сторiн пiдходiв, що входять до її складу. Основним недолiком гiбридiв перемикан-

ня є те, що вони зазвичай ускладнюють процес рекомендацiй, оскiльки необхiдно

визначити критерiй перемикання, який зазвичай збiльшує кiлькiсть параметрiв ре-

комендацiйної системи. Прикладом перемикаючої гiбридної системи рекомендацiй
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є DailyLearner. Цей сервiс використовує систему побудовану з фiльтрацiї на основi

вмiсту та колаборативної фiльтрацiї.

Каскадна гiбридизацiя. Технiка каскадної гiбридизацiї застосовує iтерацiйний

процес уточнення при побудовi порядку уподобань для рiзних елементами. Рекомен-

дацiї однiєї методики уточнюються за допомогою iншої рекомендацiйної системи.

Перший метод рекомендацiй виводить грубий список рекомендацiй, який, у свою

чергу, уточнюється за допомогою наступної методики рекомендацiй. Технiка каска-

дної гiбридизацiї є дуже ефективною та толерантною до шуму завдяки характеру

iтерацiї вiд грубої до бiльш тонкої. Сервiс EntreeC є прикладом методу каскадної

гiбридизацiї, в якому використовується каскадна система рекомендацiй.

Змiшана гiбридизацiя. Системи побудованi за цим пiдходом поєднують резуль-

тати рекомендацiй рiзних рекомендацiйних методiв одночасно замiсть того, щоб мати

лише одну рекомендацiю на один елемент. Кожен елемент має кiлька рекомендацiй,

iз рiзних методiв рекомендацiй. При змiшанiй гiбридизацiї окремi показники не зав-

жди впливають на загальну продуктивнiсть системи. Прикладом рекомендацiйної

системи в цiй категорiї, яка використовує змiшану гiбридизацiю, є система PTV,

яка рекомендує користувачевi розклад телепередач шляхом поєднання рекоменда-

цiй iз системи фiльтрацiї на основi вмiсту та колаборативної фiльтрацiї. Profinder i

PickAFlick також є прикладами змiшаних гiбридних систем.

Поєднання характеристик. Характеристики, створенi за допомогою конкре-

тної рекомендацiйної методики, вводяться в iнший метод рекомендацiй. Наприклад,

рейтинг подiбних користувачiв, який є ознакою колаборативної фiльтрацiї, викори-

стовується в рекомендацiйнiй системi фiльтрацiї на основi вмiсту, як одна з хара-

ктеристик для визначення подiбностi мiж елементами. Pipper є прикладом технiки

комбiнування характеристик, яка використовує результат колаборативної фiльтрацiї

в системi фiльтрацiї на основi вмiсту, як характеристику для рекомендацiї фiльмiв.

Перевага цього методу полягає в тому, що вiн не завжди покладається виключно на

результат колаборативної фiльтрацiї.
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3 Алгоритми машинного навчання, що використо-

вуються в рекомендацiйних системах.

Використання алгоритмiв машинного навчання суттєво покращило ефективнiсть

рекомендацiйних систем. Розглянемо, якi правила та алгоритми навчання викори-

стовуються в рекомендацiйних системах для побудови моделi.

3.1 Правило асоцiацiї.

Алгоритми пошуку правил асоцiацiї, витягують закономiрностi, якi передбача-

ють появу елемента на основi наявностi iнших елементiв у транзакцiї. Наприклад,

розглянемо набiр транзакцiй, де кожна транзакцiя є набором елементiв, правило

асоцiацiї застосовує форму A → B, де A i B — це два набори елементiв. Правила

асоцiацiї можуть сформувати дуже компактне представлення прiорiтетних даних,

що може пiдвищити ефективнiсть зберiгання та продуктивнiсть використання цих

даних. Крiм того, правила асоцiацiї мають високу ефективнiсть для виявлення за-

кономiрностей та прийняття персоналiзованих маркетингових рiшень [2].

3.2 Кластеризацiя.

Методи кластеризацiї застосовуються в рiзних областях, наприклад, обробка та

розпiзнавання зображень, статистичний аналiз даних тощо. Алгоритм кластеризацiї

намагається роздiлити набiр даних на набiр пiдкластерiв, щоб виявити значущi гру-

пи, якi iснують у наборi. Пiсля формування кластерiв, оцiнки iнших користувачiв

у кластерi можуть бути усередненi та використанi для створення рекомендацiй для

окремих користувачiв. Ефективний метод кластеризацiї дозволяє створити класте-

ри високої якостi, у яких внутрiшньокластерна подiбнiсть висока, а мiжкластерна

подiбнiсть низька. У деяких пiдходах до кластеризацiї користувач може брати час-

ткову участь у рiзних кластерах, i тодi рекомендацiї базуються наусiх кластерах де

користувач бере участь, в залежностi вiд ступеня участi користувача в конкретному

кластерi. Серед рiзних методiв кластеризацiї найчастiше використовуються алгори-

тми K-means та Self-Organizing Map (SOM) [2]. K-means приймає вхiдний параметр,

а потiм розбиває набiр з n елементiв на K кластерiв. Self-Organizing Map (SOM) —

це метод навчання без параметрiв, заснований на алгоритмi кластеризацiї штучних

нейронiв. Методи кластеризацiї можуть бути використанi для зменшення набору

варiантiв у алгоритмах колобаративної фiльтрацiї.
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3.3 Дерево рiшень.

Дерево рiшень - це модель класифiкацiї, але його можна використовувати i в ре-

гресiї [8]. Це деревоподiбна модель, яка пов’язує рiшення та їх можливi наслiдки,

наприклад, результат подiї або результуюча вартiсть ресурсу. У цiй деревоподiбнiй

структурi кожна гiлка це вибiр мiж рядом альтернатив а кожен листок представляє

рiшення. На основi категорiй вхiдних змiнних, данi розбиваються на пiдмножини.

Це допомагає у аналiзi рiшень. Простота розумiння та iнтерпретацiї роблять дерева

рiшень популярними у застосуваннi. Типова модель дерева рiшень представлена на

Рис. 3.

Рис. 3: Дерево рiшень

Дерево рiшень представлене Рис. 3 у виглядi схеми. Внутрiшнi вузли – це запи-

тання, пов’язанi з рiшеннями. Усi гiлки є можливими вiдповiдями на запитання.

Зовнiшнi вузли дерева, називають листям, це вирiшення проблеми. Ця модель має

властивiсть обробки даних, i це також корисно при виборi попереднiх змiнних. Де-

рева часто називаються генеративними моделями правил iндукцiї, що працюють на

емпiричних даних. Вони використовують бiльшу частину даних iз датасету та мiнi-

мiзують кiлькiсть питань.

Дерева рiшень мають свої переваги та недолiки. Новi можливi сценарiї можуть

бути легко доданi в модель, що вiдображає гнучкiсть та адаптивнiсть моделi. Дере-

во рiшень легко можна iнтегрувати з iншими моделями. Але вони мають обмеження

на змiни. Невелика змiна даних може призвести до великих змiн у структурi дерева.

Дерева поступаються точностi прогнозування порiвняно з iншими моделями. Ця мо-

дель складна для розрахунку, особливо при використаннi неоднозначно визначених

даних.
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3.4 Штучна нейронна мережа.

Штучна нейронна мережа iмiтує нейрони нервної системи людини та її системнi

можливостi обробки вхiдних сигналiв та обчислення вихiдних сигналiв [8]. Архiте-

ктуру штучної нейронної мережi загального призначення представлена на Рис. 4.

Рис. 4: Архiтектура нейронної мережi

Штучнi нейроннi мережi використовують, як потужний iнструмент прогнозува-

ння нових даних з урахуванням наявного набору даних. На вхiдний шар мережi

подаються патерни даних з навчальної вибiрки, якi далi передаються прихованим

шарам мережi, що також є векторами нейронiв. Результат кожного нейрона переда-

ється на вхiд нейрона наступного шару. У мережi можуть використовуватись рiзнi

види пiдсумовування та функцiї активацiї нейронiв залежно вiд вимог. На вихiдному

шарi виходять новi прогнознi данi

Iснують рiзнi моделi штучних нейронних мереж i кожна модель використовує рiзнi

алгоритми. Метод зворотного поширення помилки - основний алгоритм, що викори-

стовується для навчання та налаштування мережi. Зв’язки мiж нейронами мають

вагу, пов’язану з ними, яка залежить вiд величини впливу одного нейрона на iнший.

Використання нейронних мереж у деяких особливих проблемних ситуацiях має пев-

нi переваги. Наприклад, завдяки тому, що мережа мiстить багато нейронiв, а також

присвоєну вагу кожному з’єднанню, штучна нейронна мережа є досить надiйною

щодо шумних та помилкових наборiв даних. Штучна нейронна мережа також має

здатнiсть оцiнювати нелiнiйнi функцiї та фiксувати складнi зв’язки в наборах даних.

Вони також використовуються в оцiнцi результатiв регресiйних моделей та дерев рi-

шень.
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3.5 Регресiя.

Регресiя є одним iз найпопулярнiших статистичних методiв, який оцiнює зв’язки

мiж змiнними. Це моделi зв’язку мiж залежною змiнною та однiєю або бiльше не-

залежними змiнними. Вона аналiзує, як значення залежної змiнної змiнюється за

змiни значень незалежних змiнних. Вiдношення мiж залежними та незалежними

змiнними зображено на Рис. 5.

Рис. 5: Регресiя

Регресiйна модель знаходить ключовi патерни в наборах безперервних даних, якi

мають нормальний розподiл. Така модель використовується, щоб дiзнатися як специ-

фiчнi фактори впливають на змiнну, що цiкавить нас, аналiзуючи всi незалежнi змiн-

нi i зiставляючи їх iз залежними змiнними [8]. На виходi ми отримуємо прогноз змiни

значення залежної змiнної у формi регресiйної функцiї, що дає можливiсть розпо-

дiлу. Iснують два типи регресiйних моделей, що використовуються в передиктивнiй

аналiтицi: лiнiйна регресiйна модель та модель логiстичної регресiї. Модель лiнiйної

регресiї застосовується для моделювання лiнiйного вiдношення мiж залежними та

незалежними змiнними за допомогою лiнiйної функцiї. Модель логiстичної регресiї

використовується, коли є категорiї залежних змiнних. Завдяки цiй моделi невiдомi

значення дискретних змiнних прогнозуються на основi вiдомих значень незалежних

змiнних. Це передбачає обмежену кiлькiсть значень змiнних.

3.6 Баєсiвська статистика.

Цей метод вiдноситься до статистичних, який використовує параметри як випад-

ковi величини i використовується для пошуку причинно-наслiдкових зв’язкiв для
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визначення ймовiрностi настання подiї. Баєсiвська статистика заснована на теоремi

Баєса, яка дозволяє "переставити причину i наслiдок"i за вiдомим фактом подiї об-

числити ймовiрнiсть того, що вона була викликана цiєю причиною. Графiчно метод

представлений на Рис. 6.

Рис. 6: Баєсiвська статистика

Баєсiвськi класифiкатори розглядають кожен атрибут i мiтку класу як випадковi

величини. Враховуючи запис N ознак (A1, A2, . . . , AN), мета класифiкатора полягає

в тому, щоб передбачити клас Ck шляхом знаходження значення Ck, яке максимiзує

апостерiорну ймовiрнiсть класу з урахуванням даних P (Ck|A1, A2)., . . . , AN), за допо-

могою застосування теореми Байєса P (Ck|A1, A2, . . . , AN) = P (A1, A2, . . . , AN |Ck)P (Ck)

[2]. Найбiльш часто використовуваний баєсiвський класифiкатор, називається наїв-

ний баєсiвський класифiкатор. Щоб оцiнити умовну ймовiрнiсть, P (A1, A2, . . . , AN |Ck),

наївний баєсiвський класифiкатор припускає iмовiрнiсну незалежнiсть атрибутiв,

тобто наявнiсть чи вiдсутнiсть конкретного атрибута не пов’язане з наявнiстю чи вiд-

сутнiстю будь-якого iншого. З цього припущення випливає, що P (A1, A2, . . . , AN |Ck)

= P (A1|Ck)P (A2|Ck). . . P (AN |Ck). Основнi переваги наївних баєсiвських класифi-

каторiв полягають у тому, що вони стiйкi до iзольованих точок шуму та невiдповiд-

них атрибутiв, а також обробляють вiдсутнi значення, iгноруючи їх пiд час обчислень

оцiнки ймовiрностi. Однак для деяких атрибутiв припущення про незалежнiсть мо-

же не виконуватися, оскiльки вони можуть бути корельованими. У такому випадку

використовується ймовiрнiсна графiчна модель, яка називається Баєсiвська мере-

жа, яка є умовною залежнiстю серед випадкових величин. Ця концепцiя успiшно

застосовується для з’ясування причинно-наслiдкових зв’язкiв.
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3.7 Градiєнтний бустинг.

Градiєнтний бустинг - це технiка машинного навчання для завдань класифiка-

цiї та регресiї, яка будує модель передбачення у формi ансамблю слабких моделей,

зазвичай дерев рiшень [8]. Причому кожна iтерацiя моделей працює з помилками

попередньої iтерацiї, покращуючи прогнози. Як тiльки ми досягли моменту, коли

покращення немає, ми припиняємо добудовувати нашу модель (iнакше це може при-

звести до перенавчання). Ця модель зображена на Рис. 7.

Рис. 7: Градiєнтний бустинг

Алгоритм побудови ансамблю приблизно такий:

1. Спочатку будуємо простi моделi та аналiзуємо помилки;

2. Потiм визначаємо точки, якi не вписуються у просту модель;

3. Додаємо новi моделi, якi обробляють складнi випадки, якi були виявленi на

моделi попереднього рiвня;

4. Збираємо всi побудованi моделi, визначаючи вагу для кожного передбачення.
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4 Базовi алгоритми та методи для побудови реко-

мендацiйних систем.

Основою будь-якої рекомендацiйної системи є алгоритм, який виконує функцiю

передбачення оцiнки елемента користувачем, якщо вона невiдома, використовуючи

доступнi данi про минулий досвiд активного користувача, або iнших користувачiв.

4.1 Алгоритми фiльтрацiї на основi вмiсту.

Фiльтрацiя на основi вмiсту побудована на принципi рекомендацiї користувачу

елементiв, якi подiбнi до тих, яким вiн вже надав перевагу. Такий пiдхiд не перед-

бачає врахування досвiду iнших користувачiв, а базується лише на властивостях

елементiв. Таким чином, зрозумiло, що для використання фiльтрацiї на основi вмi-

сту, необхiдно багато iнформацiї про характеристики елементiв.

Основною проблемою фiльтрацiї на основi в мiсту являється те, яким чином вимi-

рювати схожiсть мiж елементами з потенцiйно складною внутрiшньою структурою

та великою кiлькiстю характеристик. Розглянемо декiлька методiв, якi є найбiльш

поширеними для вирiшення цiєї задачi.

4.1.1 Векторна модель простору (VSM).

Векторна модель простору (VSM) заснована на поняттi подiбностi. У векторнiй

моделi елементи представляються у виглядi векторiв [6]. Кожен конкретний елемент

розглядається, як n-вимiрний вектор, координати якого це значення деяких уза-

гальнених характеристик. Запити на пошук подiбних також представленi у виглядi

n-вимiрних векторiв. Пiсля того, як ми побудували векторну модель, подiбнiсть мiж

елементами виражається як подiбнiсть мiж векторами, якi вiдповiдають елементам.

В свою чергу, подiбнiсть мiж векторами в такому просторi може обчислюватись по

рiзному. Один iз способiв це є косинусна подiбнiсть, коли щоб ранжувати документи

в колекцiї по вiдношенню до пошукового запиту, ми обчислюємо косинус кута мiж

запитом i кожним документом у колекцiї.

4.1.2 Рекурсивнi нейроннi мережi.

Векторна модель простору, розглянута вище, добре пряцює, коли характеристики

елементiв мало залежнi одина вiд одної. Але, оскiльки, в деяких випадках, потрiбно
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аналiзувати деякi неявнi характеристики елементiв, якi можуть формуватись з рi-

зних комбiнацiй явних характеристик. Наприклад, ми можемо по-рiзному описати

поняття, використовуючи рiзнi слова. Виникає питання, як оцiнювати фрази чи ре-

чення, якi мають однакове значення, незважаючи на рiзнi слова. Коротка вiдповiдь

полягає в тому, щоб вiдобразити їх у тому самому словному векторному просторi.

Одним з основних пiдходiв є використання принципiв композицiйностi. Для цього

ми використовуємо окремi характеристики елементiв i шукаємо iншi характеристи-

ки, намагаючись побудувати композицiю бiльшої величини. В загальному випадку,

цей процес буде мати вигляд перевернутого дерева, де з менших окремих характе-

ристик на кожному новому рiвнi формується нова компонента. Iдея рекурсивних

нейронних мереж полягає в побудовi моделi, яка здатна одночасно вивчати дере-

ва, а також композицiйне векторне представлення елементiв [6]. Питання полягає

в тому, як вибрати, якi характеристики чи якi вузли ми збираємося поєднувати на

кожному кроцi. Це можна зробити, дотримуючись простого жадiбного алгоритму.

Ми пробуємо всi сусiднi вузли i вибираємо той, який має найбiльшу оцiнку. Ана-

логiчно робимо мiж iншими вузлами та батькiвським вузлом продовжуєм доки не

вичерпаємо всi вузли i в кiнцевому пiдсумку не отримаємо лише один вузол, який є

репрезентацiєю елемента. Оцiнка дерева є сумою оцiнок рiшення в кожному вузлi.

4.2 Алгоритми колаборативної фiльтрацiї.

Колаборативна фiльтрацiя – це технiка, яка дає змогу вiдфiльтрувати елементи,

якi можуть сподобатися користувачевi на основi оцiнок подiбних користувачiв. Вона

працює шляхом переглядання великої групи людей i знаходження меншої групи

користувачiв зi смаками, схожими з активним користувачем, розглядаючи елементи,

якi їм подобаються, i об’єднуючи їх, щоб створити ранжований список пропозицiй.

Iснує багато способiв, як визначити схожих користувачiв, i об’єднати їх уподобання,

щоб створити список рекомендацiй.

4.2.1 Алгоритми на основi пам’ятi.

Категорiя алгоритмiв, заснованих на пам’ятi, застосовують статистичнi методи та

аналiзують весь набiр даних для обчислення прогнозiв. Щоб знайти оцiнку R, яку

користувач U надав би елементу I, необхiдно виконати два кроки [2]:

1. Пошук користувачiв, схожих на U, якi оцiнили товар I
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2. Розрахунок оцiнки R, яка залежить вiд оцiнок користувачiв, знайдених на по-

передньому кроцi

Розглянемо декiлька способiв, як можна визначати схожiсть мiж користувачами,

на конкретному прикладi. Нехай, в нашому наборi даних присутнi чотири користу-

вача A, B, C та D, та набiр фiльмiв, який мiстить два фiльми. Кожен користувач

оцiнив кожен фiльм. Оцiнки можна зобразити у виглядi векторiв:

• Оцiнки користувача A - [1.0, 2.0]

• Оцiнки користувача B - [2.0, 4.0]

• Оцiнки користувача C - [2.5, 4.0]

• Оцiнки користувача D - [4.5, 5.0]

Для наглядностi, нанесемо точки з вiдповiдними координатами, на координатну

площину (Рис. 8).

Рис. 8: Оцiнки користувачiв.

На графiку кожна точка представляє користувача та вiдображається вiдповiдно до

оцiнкок, якi вони дали двом фiльмам. На перший погляд, здається, що схожiсть мiж

користувачами добре визначати, як евклiдову вiдстань мiж точками. Чим менша

вiдстань - тим бiльш схожi уподобання користувачiв. Використовуючи такий пiд-

хiд, провiвши обчислення вiдстаней, ми будемо вважати, що користувач C найбiльш
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близький до користувача B. Проте, такий пiдхiд є не дуже природнiм для даної зада-

чi, адже в реальному життi, з точки зору оцiнювання фiльмiв бiльше значення мають

не абсолютнi оцiнки, а оцiнки вiдносно iнших елементiв. Це спричинено, наприклад

тим, що користувачi можуть мати бiльшу або меншу критичнiсть у вiдношеннi до

оцiнювання фiльмiв [1].

У даному випадку набагато кращим буде iнший пiдхiд до вимiрювання вiдстанi

мiж користувачами. Для того, щоб врахувати рейтинговiсть оцiнок кожного користу-

вача будемо порiвнювати кут мiж прямими, якi проходять через початок координат

та вiдповiдну точку (Рис. 9).

Рис. 9: Оцiнки користувачiв.

На графiку можна побачити, що кут мiж прямими для для користувача A та B

дорiвнює нулю, вони збiгаються. Тому вiдповiдно i вiдстань мiж ними дорiвнює нулю.

З точки зору логiки це означає, що вони мають схожi уподобання, але користувач A

бiльш критичний у вiдношеннi до своїх оцiнок.

Для зручностi можна порiвнювати значення косинуса кута мiж прямими. Така

величина називається косинусною подiбнiстю, та широко використовується, як ме-

трика для визначення схожостi користувачiв в рекомендацiйних системах колабора-

тивної фiльтрацiї. Звичайно даний пiдхiд можна використовувати не тiльки у дво-

хвимiрному просторi, а i у просторах довiльної розмiрностi. Євклiдова вiдстань i

23



косинусоподiбна подiбнiсть — це деякi з пiдходiв, якi можна використовувати, щоб

знайти подiбних користувачiв або також подiбних елементiв.

Пiсля того як ми визначили список користувачiв схожих на користувача u нам

потрiбно обчислити оцiнку r̂u, яку u дасть певному елементу i. Знову ж таки, як

i визначення подiбностi користувачiв, це можна зробити кiлькома способами. Ми

можемо зробити прогноз, що оцiнка r̂u користувача u для елемента i буде близька до

середньої оцiнки, яку дають 5 або 10 найкращих користувачiв, найбiльш подiбних до

u. Математична формула середньої оцiнки, яку дають n користувачiв, виглядатиме

так:

r̂u = (
n∑

u=1

ru)/n (4)

Бувають випадки, коли знайденi нами n схожих користувачiв не однаково схожi з

цiльовим користувачем U. Наприклад, першi 3 з них можуть бути дуже схожими, а

решта можуть бути не такими схожими на U, як першi 3. У такому випадку можна

розглянути пiдхiд, при якому вплив найбiльш схожого користувача є бiльшим, нiж

користувачi якi знаходяться нижче по рейтингу. Для цього можна використати се-

редньозважене значення. У середньозваженому пiдходi кожна оцiнка множиться на

коефiцiєнт подiбностi (який показує наскiльки схожi користувачi).

Коефiцiєнт подiбностi, який дiятиме як ваговий коефiцiєнт, має бути зворотним

вiдстанi, обговоренiй вище, оскiльки менша вiдстань означає бiльшу подiбнiсть. На-

приклад, ми можемо вiдняти косинусну вiдстань вiд 1, щоб отримати косинусну подi-

бнiсть. З коефiцiєнтом подiбностi S для кожного користувача, подiбним до цiльового

користувача U, можна обчислити середньозважене значення за формулою:

RU = (
n∑

u=1

Ru ∗ Su)/(
n∑

u=1

Su) (5)

У наведенiй вище формулi кожна оцiнка множиться на коефiцiєнт подiбностi ко-

ристувача, який поставив оцiнку. Остаточна прогнозована оцiнка користувача U до-

рiвнюватиме сумi зважених оцiнок, подiленiй на суму вагових коефiцiєнтiв. Викори-

стовуючи середньозважене значення, ми придiляємо бiльше уваги оцiнкам подiбних

користувачiв у порядку їх схожостi.

Технiка в наведених вище прикладах, де матриця користувач-елемент використо-

вується для пошуку подiбних користувачiв на основi оцiнок, якi вони дають, нази-
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вається колаборативною фiльтрацiєю на основi користувачiв. Матрицю користувач-

елемент, також можна використовувати для того, щоб знайти подiбнi елементи на

основi оцiнок, наданих їм користувачами. Такий пiдхiд називається колаборативною

фiльтрацiєю на основi елементiв. Обидва пiдходи математично дуже схожi, але мiж

ними є концептуальна рiзниця [2]:

• На основi користувача: для користувача U з набором подiбних користува-

чiв, визначених на основi векторiв оцiнок, що складаються з заданих оцiнок

елементiв, оцiнка для елемента I, який не був оцiнений, визначається шляхом

вибору N користувачiв iз списку подiбностi тих, хто оцiнив елемент I, i обчи-

слення оцiнки на основi цих N оцiнок.

• На основi елемента: для елемента I з набором подiбних елементiв, визначе-

них на основi векторiв оцiнок, що складаються з отриманих оцiнок користува-

чiв, оцiнка користувача U, який не оцiнив його, визначається шляхом вибору

N елементiв iз списку подiбностi тих, якi були оцiненi U та обчислення оцiнки

на основi цих N рейтингiв.

Спiльна фiльтрацiя на основi елементiв була розроблена Amazon. У системi, де

користувачiв бiльше, нiж елементiв, фiльтрацiя на основi елементiв є швидшою та

стабiльнiшою, нiж фiльтрацiя на основi користувачiв. Це ефективно, оскiльки за-

звичай середня оцiнка, отримана продуктом, не змiнюється так швидко, як середня

оцiнка, яку користувач надає рiзним предметам. Також вiдомо, що такий пiдхiд пра-

цює краще, коли матриця оцiнок розрiджена, нiж пiдхiд, на основi користувачiв.

В основi бiльшостi алгоритмiв колаборативної фiльтрацiї на основi памятi лежить

пiдхiд, який передбачає генерування рекомендацiй, використовуючи вiдомi данi в

матрицi користувач-елемент, без побудови моделей. В основному, такi алгоритми,

фактично є модифiкацiями базового алгоритму пошуку найближчиш сусiдiв (K-

найближчих сусiдiв (K-NN)) [2].

У методах K-найближчих сусiдiв, значення K являє собою кiлькiсть найближчих

сусiдiв, якi слiд враховувати при прогнозування невiдомих рейтингiв. Це важли-

вий метод, який використовується для задач iнкласифiкацiї та регресiї. Пiдхiд до

найближчого сусiда подiляється на два типи, а саме структурний K-NN i безстру-

ктурний K-NN. Метод на основi структури обробляє основну структуру даних, а

безструктурний механiзм обробляє вибiрки навчальних даних. Вiдстань вимiрюється
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мiж зразками, а K зразкiв з мiнiмальною вiдстанню розглядаються як найближчi

сусiди.

Методи K-NN це сiмейство алгоритмiв, якi можуть сильно вiдрiзнятись в реалi-

зацiї та ефективностi на конкретному наборi даних, але мають однакий принцип та

структуру. В цiлому всi K-NN методи мають декiлька параметрiв, якi можуть сильно

впливати на поведiнку алгоритму та його результати.

Перший крок, який повинен виконуватися алгоритмом K-NN - це побудова ма-

трицi подiбностi користувачiв, чи елементiв, в залежностi вiд того, який пiдхiд ми

використовуємо. Тобто, це процес знаходження K сутностей, найбiльш схожих мiж

собою та використання отриманої iнформацiї для прогнозування оцiнок. Таким чи-

ном, першим важливим параметром K-NN методiв є мiра, яка дає змогу визначити,

наскiльки сильно схожi мiж собою користувачi, чи елементи. Деякi способи порiв-

няння вiдстанi мiж сутностями було розглянуто вище, наприклад, подiбнiсть за ев-

клiдовою вiдстанню або косинусна подiбнiсть.

Пiсля того, як алгоритм знайшов K-найближчих сусiдiв, необхiдно згенерувати

прогноз невiдомої оцiнки. Це також можна зробити багатьма способами, тому другий

важливий параметр K-NN алгоритмiв - це функцiя для обчислення прогнозованої

оцiнки. Це може бути, наприклад, середнє арифметичне, або середньозважене оцiнок

сусiдiв. У деяких випадках, використовують бiльш складнi формули, якi враховують

бiльше закономiрностей мiж сусiдами, щоб генерувати остаточну оцiнку.

4.2.2 Алгоритми на основi моделi.

Категорiя алгоритмiв на основi моделi, передбачає крок для зменшення або сти-

снення великої, але розрiдженої матрицi елементiв користувача. Зазвичай, це вiдбу-

вається за допомогою методiв зменшення розмiрностi. У матрицi користувач-елемент

є два вимiри: кiлькiсть користувачiв та кiлькiсть елементiв. Якщо матриця в основ-

ному порожня, зменшення розмiрiв може покращити продуктивнiсть алгоритму як

у пам’ятi, так i в часi. Для цього можна використовувати рiзнi методи, такi як роз-

кладання матриць або автокодери.

Матричну факторизацiю можна розглядати як розбиття великої матрицi на

добуток менших. Це схоже на розкладання цiлих чисел на множники, де 12 можна

записати як 6 x 2 або 4 x 3. У разi матриць матрицю A з розмiрами m x n можна
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звести до добутку двох матриць X i Y з розмiрами m x p i p x n вiдповiдно. Зменшенi

матрицi фактично вiдображають користувачiв та елементи окремо. m рядкiв у пер-

шiй матрицi представляють m користувачiв, а p стовпцiв мiстять iнформацiю про

особливостi чи характеристики користувачiв. Те ж саме стосується матрицi елемен-

тiв з n елементами та p характеристиками. Приклад того, як виглядає факторизацiя

матрицi зображено на Рис. 10.

Рис. 10: Факторизацiя матрицi.

На Рис. 10 матриця розбивається на двi матрицi. Злiва — це матриця користува-

чiв iз m користувачами, а зверху — матриця елементiв iз n елементами. Оцiнка 4

зменшується або розбивається на вектор користувача (2, -1) та вектор елемента (2.5,

1). Два стовпцi в матрицi користувачiв i два рядки в матрицi елементiв називаю-

ться прихованими (латентними) факторами i є ознакою прихованих характеристик

користувачiв або елементiв. Можлива iнтерпретацiя факторизацiї може виглядати

так [1]:

• Припустимо, що у векторi користувача (u, v) u показує, наскiльки користуваче-

вi подобається жанр жахiв, а v — наскiльки йому подобається жанр романтики.

• Таким чином, вектор користувача (2, -1) вiдображає користувача, який любить

фiльми жахiв i оцiнює їх позитивно, i не любить фiльми, якi мають романтику,

i оцiнює їх негативно.
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• Припустимо, що у векторi елемента (i, j) i представляє, наскiльки фiльм нале-

жить до жанру жахiв, а j – наскiльки цей фiльм належить до жанру романтики.

• Фiльм (2,5, 1) має оцiнку жахiв 2,5 i оцiнку романтики 1. Помноживши його

на вектор користувача за допомогою правил множення матрицi, отримаємо (2

* 2,5) + (-1 * 1) = 4.

• Отже, фiльм належав до жанру жахiв, i користувач мiг би поставити йому

оцiнку 5, але незначне включення романтики призвело до зниження пiдсумко-

вої оцiнки до 4.

Матрицi, отриманi шляхом факторизацiї, можуть мiстити рiзну приховану iнфор-

мацiю про користувачiв i елементiв, але насправдi вони, як правило, набагато скла-

днiшi, нiж пояснення, наведене вище. Кiлькiсть таких матриць може бути вiд одного

до сотень i навiть тисяч. Це число є однiєю з речей, якi необхiдно оптимiзувати пiд

час навчання моделi. У прикладi є всього два прихованi фактори для жанрiв фiльмiв,

але в реальних сценарiях цi прихованi фактори не потрiбно детально аналiзувати.

Це закономiрностi в даних, якi автоматично вiдiграють свою роль, незалежно вiд

того, розшифруємо ми їх основне значення чи нi. Кiлькiсть прихованих факторiв

впливає на рекомендацiї таким чином, що чим бiльше факторiв, тим бiльш персона-

лiзованими стають рекомендацiї.
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5 Netflix Prize та сингулярний розклад матрицi.

5.1 Постановка задачi.

Netflix Prize — це вiдкритий конкурс на найкращий алгоритм колаборативної фiль-

трацiї для прогнозування користувацьких рейтингiв для фiльмiв на основi попере-

днiх рейтингiв без будь-якої iншої iнформацiї про користувачiв або фiльми, тобто

без iдентифiкацiї користувачiв або фiльмiв, крiм номерiв, призначених для конкурсу

[7].

Конкурс проводився компанiєю Netflix, i 21 вересня 2009 року головний приз у

розмiрi 1 000 000 доларiв США отримала команда Pragmatic Chaos вiд BellKor, яка

перевершила власний алгоритм Netflix для прогнозування рейтингiв на 10,06%.

Даний конкурс мав дослiдницький характер, i був цiкавим для компанiї оскiльки:

1. Моделi спiльної фiльтрацiї намагаються охопити взаємодiю мiж користувачами

та елементами, якi створюють рiзнi значення рейтингу. Однак багато з спосте-

режуваних значень оцiнок пов’язанi з ефектами, пов’язаними з користувачами

або предметами, незалежно вiд їх взаємодiї. Яскравим прикладом є те, що типо-

вi данi CF демонструють великi упередження користувачiв i елементiв, тобто

систематичнi тенденцiї для одних користувачiв давати вищi оцiнки, нiж для

iнших, а для деяких елементiв — вищi оцiнки, нiж iншi.

2. Цiль покращення на 10% була щасливим числом. У Netflix не мали поняття, чи

це правильне число, коли вони визначали обмеження. Будь-яке невелике вiдхи-

лення вiд цього числа зробило б змагання або занадто легким, або неймовiрно

складним.

Набiр даних, який надавала компанiя, мiстив iнформацiю про оцiнки 500 тисяч

користувачiв для 17 тисяч фiльмiв i мав надзвичайно великий рiвень розрiдженостi.

Матриця користувач-елемент мiстила лише 100 мiльйонiв оцiнок, решта 8,4 мiльяр-

да оцiнок вiдсутнi. Близько 99% можливих рейтингiв вiдсутнi, оскiльки користувач

зазвичай оцiнює лише невелику частину фiльмiв [7].

5.2 Рiшення за допомогою сингулярного розкладу матрицi.

Iз самого початку, враховуючи дуже велику матрицю вхiдних даних, очiкувалося,

що учасники конкурсу намагатимуться зменшити розмiрнiсть, i, як виявилося, це
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було основою для переможного алгоритму. Зменшення розмiрностi можна зробити

за допомогою матричної факторизацiї, яка має таку перевагу: коли явний зворотний

зв’язок недоступний, ми можемо зробити висновок про уподобання користувачiв за

допомогою неявного зворотного зв’язку, який побiчно вiдображає думки користува-

ча, спостерiгаючи за поведiнкою користувачiв, включаючи iсторiю покупок, iсторiю

перегляду, шаблони пошуку або навiть рухи мишi.

Розглянемо метод факторизацiї матрицi, нагадуючи передумову SVD з лiнiйної

алгебри: це декомпозицiя, яка може працювати з прямокутними матрицями i може

призвести до факторизацiї:

A = UΣV H , (6)

де U - це дiйсна унiтарна матриця розмiрностi m×m, Σ - це прямокутна дiагональна

матриця з невiд’ємними дiйсними числами на дiагоналi розмiрностi m × n, а V -

дiйсна унiтарна матриця розмiрностi n× n.

Нагадаємо, що унiтарна матриця U - це для якої її ермiтове спряження UH є

також її оберненням. Це комплексний аналог ортогональної матрицi та визначається

виразом UUH = I. Стовпцi матрицi U є власними векторами матрицi AAT , а стовпцi

матрицi V є власними векторами матрицi ATA. Сингулярнi значення r на дiагоналi

матрицi Σ є квадратними коренями ненульових власних значень для обох матриць

AAT та ATA. Цiкаво пояснювати стовпцi цих матриць чотирма фундаментальними

пiдпросторами:

1. Простiр стовпцiв матрицi A охоплюють першi r стовпцiв матрицi U .

2. Лiвий нульовий простiр матрицi A є останнiми m− r стовпцями матрицi U .

3. Простiр рядкiв матрицi A є першими r стовпцiв матрицi V .

4. Нульовий простiр матрицi A є останнiми n− r стовпцями матрицi V .

Сингулярний розклад матрицi A (SVD) можна записати, як

A = U
√
Σ
√
ΣV H , (7)

та враховуючи значення наведених вище пiдпросторiв, тепер ми можемо iнтуїтивно

описати, що вiдображають вирази pu = U
√
Σ та qi =

√
ΣV H .
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Рис. 11: Декомпозицiя SVD виявляє латентнi особливостi, зваженi базовими сингу-

лярними значеннями матрицi даних.

Перший вираз вiдображає простiр стовпцiв i забезпечує представлення всiх фа-

кторiв мiж користувачами (також називають прихованими (латентними) ознаками).

Другий вираз представляє простiр рядкiв i забезпечує представлення всiх факто-

рiв мiж елементами. Це пiдводить нас до основного моменту того, що
√
Σ робить з

обома виразами. Вiн вiдображає багатозначнiсть цих факторiв, i тому ми можемо

легко використовувати сингулярнi значення, якi вiн мiстить, щоб «стиснути» наше

представлення, вибравши f найбiльших сингулярних значень, iгноруючи решту.

Враховуючи цi вектори факторiв, можемо використовувати їх для прогнозування

рейтингу, як показано на Рис. 12.

Рис. 12: Прогноз рейтингу — це добуток мiж латентними властивостями користувача

та матрицi латентних властивостей фiльму.

На Рис. 11 та Рис. 12 графiчно показано, як моделi матричної факторизацiї вiд-

ображають, як користувачiв, так i елементи в спiльний латентний факторний про-
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стiр розмiрностi f таким чином, що взаємодiї користувача та елемента моделюються,

як внутрiшнi добутки в цьому просторi. Кожен елемент i асоцiюється з вектором

qi ∈ Rf , та кожний користувач u асоцiюється з вектором pu ∈ Rf . Для даного еле-

мента i, елементи вектора qi показуюють, якою мiрою елемент володiє вiдповiдними

факторами, позитивно чи негативно. Для даного користувача u, елементи вектора

pu показуюють ступiнь iнтересу користувача до елементiв, якi мають високу оцiнку

вiдповiдних факторiв, знову ж таки, позитивних чи негативних. Значення виразу

qTi pu, фiксує зв’язок мiж користувачем u та елемента i - загальний iнтерес користу-

вача до характеристик елемента. Апроксимацiя оцiнки користувачем u для елемента

i, що позначається, як rui, та вимiрюється виразом

r̂ui = qTi pu (8)

Основною проблемою є обчислення вiдображення кожного елемента та користувача

з факторними векторами qi, pu. Пiсля того, як система рекомендацiй завершить

це вiдображення, вона може легко передбачити оцiнку, яку користувач дасть будь-

якому елементу, використовуючи наведений вище вираз.

Очевидно, що стандартне розкладання SVD не визначено для розрiджених ма-

триць, якi ми маємо на практицi (m × n), тому ми можемо оцiнити фактори qi

i pu, використовуючи функцiю, яка заснована на мiнiмiзацiї середньоквадратичної

помилки (RMSE) мiж фактичним рейтингом i його оцiнкою [3],

min
p,q

∑
(u,i)∈k

(rui − qTi pu)
2 + λ(||qi||2 + ||pu||2), (9)

де k - це множина пар (u, i), для яких вiдома оцiнка rui (навчальний набiр даних).

Система вивчає модель, пiдганяючи оцiнки, що спостерiгалися ранiше. Однак ме-

та полягає в тому, щоб узагальненити iнформацiю про тi попереднi рейтинги так,

щоб передбачити майбутнi, невiдомi рейтинги. Таким чином, система повинна уни-

кати надмiрної пiдгонки спостережуваних даних, регулюючи вивченi параметри за

допомогою їх квадратної величини та параметра λ.

Таку задачу мiнiмiзацiї можна вирiшити, використовуючи добре вiдомий метод

стохастичного градiєнтного спуску (SGD). Саймон Фанк популяризував оптимiза-

цiю стохастичного градiєнтного спуску, в якiй алгоритм перебирає всi рейтинги в
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навчальному наборi [7]. Для кожного даного навчального випадку система прогно-

зує rui i обчислює вiдповiдну похибку передбачення

eui = rui − qTi pu (10)

Далi змiнюємо параметри на величину, пропорцiйну γ в протилежному напрямку

градiєнта. Цей метод поєднує простоту реалiзацiї з вiдносно швидким часом вико-

нання:

qi ← qi + γ(euipu − λqi) (11)

pu ← pu + γ(euiqi − λpu) (12)

Iтеруючись таким чином, ми можемо визначити остаточнi фактори, якi ми шукаємо,

i виконувати прогнозування невiдомих оцiнок.
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6 Реалiзацiя алгоритмiв на Python та порiвняння ре-

зультатiв.

6.0.1 Вибiрка даних.

Для того, щоб дослiджувати алгоритми рекомендацiй, нам знадобляться данi, якi

мiстять набiр елементiв i набiр користувачiв, якi вiдреагували на деякi елементи. Ре-

акцiя може бути явною (оцiнка за шкалою вiд 1 до 5, подобається чи не подобається)

або неявною (перегляд товару, додавання його до списку побажань, час, витрачений

на статтю).

Для аналiзу таких даних, досить зручно розглядати їх у виглядi матрицi, що скла-

дається з реакцiй, якi надає набiр користувачiв на деякi елементи з набору елементiв,

тобто матрицi користувач-елемент, яка розглядалась у минулих роздiлах. Кожен

рядок мiститиме оцiнки, данi користувачем, а кожен стовпець – оцiнки, отриманi

елементом. Стандартний вигляд матриця з п’ятьма користувачами i п’ятьма еле-

ментами зображено на Рис. 13.

Рис. 13: Рейтингова матриця.

Матриця показує п’ять користувачiв, якi оцiнили деякi пункти за шкалою вiд 1
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до 5. Наприклад, користувач один поставив оцiнку 4 елементу три.

У бiльшостi випадкiв, в матрицi присутнi порожнi клiтинки, оскiльки користува-

чi оцiнюють лише кiлька елементiв з усього доступного набору. Малоймовiрно, що

кожен користувач оцiнить або вiдреагує на кожен доступний елемент. Матриця з пе-

реважно порожнiми клiтинками називається розрiдженою, а протилежна (матриця

переважно заповнена) — щiльною. В залежностi вiд того, яка частину клiтинок в

матрицi заповнена, будемо визначати рiвень її розрiдженостi, як вiдношення

К-ть наданих оцiнок
К-ть усiх можливих оцiнок

. (13)

Рiвень розрiдженостi матрицi користувач-елемент є важливою характеристикою на-

бору даних.

В мережi iснує багато наборiв даних, якi були зiбранi та публiчно розмiженi для

дослiдження та порiвняльного аналiзу. Одним з таких, є набiр даних MovieLens,

зiбраний GroupLens Research. Зокрема, набiр даних MovieLens 100k – це стабiльний

контрольний набiр даних iз 100 000 оцiнок, наданих 943 користувачами для 1682

фiльмiв, при цьому кожен користувач оцiнив щонайменше 20 фiльмiв [1].

Цей набiр даних складається з багатьох файлiв, якi мiстять iнформацiю про фiль-

ми, користувачiв i оцiнки, наданi користувачами фiльмам, якi вони дивилися. Тра-

дицiйнi рекомендацiйнi алгоритми колаборативної фiльтрацiї, насправдi, використо-

вують тiльки матрицю оцiнок користувач-елемент, не беручи до уваги окремi хара-

ктеристики елементiв чи користувачiв, для пошуку подiбних об’єктiв.

6.0.2 Методи оцiнки алгоритмiв.

Задача оцiнки рекомендацiй, якi надає той чи iнший алгоритм, зазвичай, зводиться

до порiвняння отриманих результатiв з даними, якi доступнi у контрольному наборi

даних. Для того, щоб об’єктивно оцiнювати рiзнi алгоритми, задекларуємо декiлька

критерiїв оцiнювання.

Середня абсолютна помилка (MAE): MAE вимiрює середню величину по-

милок у наборi передбачень, не враховуючи їх напрямок. Це середнє за тестовою

вибiркою абсолютних вiдмiнностей мiж прогнозом i фактичним спостереженням, де

всi iндивiдуальнi вiдмiнностi мають однакову вагу.
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В рамках задачi оцiнювання ефективностi рекомендацiйних алгоритмiв, вiдбува-

ється розбиття контрольного набору даних на двi частини. Перша частина це робочi

данi для алгоритму, на їхнiй основi буде здiйснюватись генерування рекомендацiй,

якi вiдповiдають парам користувач-елемент, що знаходяться у другiй частинi розби-

ття i для яких вiдома справжня оцiнка. Таким чином,

MAE =
1

|R̂|

∑
r̂ui∈R̂

|rui − r̂ui|, (14)

де r̂ui - оцiнка, передбачена алгоритмом, для елемента i користувачем u, а rui -

справжня оцiнка.

Середньоквадратична помилка (RMSE): RMSE – це квадратичне правило

оцiнки, яке також вимiрює середню величину помилки. Воно визначається, як ква-

дратний корiнь iз середнього квадрата рiзниць мiж прогнозом i фактичним спосте-

реженням. Для задачi оцiнювання ефективностi рекомендацiйних алгоритмiв має

такий вигляд:

RMSE =

√√√√ 1

|R̂|

∑
r̂ui∈R̂

(rui − r̂ui)2, (15)

де r̂ui - оцiнка, передбачена алгоритмом, для елемента i користувачем u, а rui -

справжня оцiнка.

Взяття квадратного кореня iз середньої квадратної помилки має деякi цiкавi на-

слiдки для RMSE. Оскiльки помилки зводяться в квадрат до їх усереднення, RMSE

надає вiдносно велику вагу великим похибкам. Це означає, що RMSE має бути бiльш

корисним, коли великi помилки особливо небажанi.

Оцiнка найкращих елементiв. Процедура передбачення оцiнок елементiв для

користувача використовується для здiйснення рекомендацiй, шляхом видiлення мно-

жини найкращих елементiв, тобто тих, якi користувач, ймовiрно, оцiнить найкраще.

Таким чином, є сенс розглядати передбаченi алгоритмом оцiнки, не окремо одна

вiд одної, а разом. Тобто, якщо множина найкращих елементiв, передбачена алгори-

тмом, збiгається зi справжньою множиною найкращих елементiв, то рекомендацiйна

система може давати ефективнi рекомендацiї, навiть, якщо для iнших елементiв, по-

хибка передбаченої оцiнки достатньо велика.

Числове значення, яке вiдображає точнiсть передбачення множини найкращих

елементiв, можна визначити як середнє значення частки елементiв, якi належать пе-

36



ретину множини найкращих елементiв, передбаченої алгоритмом, та множини най-

кращих елементiв з контрольного набору даних.

X =
1

|U |
∑
ui∈U

|ubests
i ∩ ûbests

i |
|ubests

i |
, (16)

де U - це множина всiх користувачiв, ubests
i - множина найкращих елементiв з кон-

трольного набору даних для i-го користувача, а ûbests
i - множина найкращих елемен-

тiв, передбачена алгоритмом, для i-го користувача.

Оцiнка стiйкостi до розрiдженостi даних. Для будь-якого алгоритму реко-

мендацiй колаборативної фiльтрацiї, точнiсть результатiв сильно залежить вiд рiвня

розрiдженностi даних. Важливою характеристикою, є те, наскiльки добре, може да-

вати рекомендацiї алгоритм, в умовах високої розрiдженностi даних. Для демонстра-

цiї та аналiзу цiєї властивостi алгоритмiв, доцiльно провести вимiрювання середньої

квадратичної оцiнки, для наборiв даних з рiзною розрiдженнiстю.

6.1 K-NN алгоритми.

6.1.1 Базиснi оцiнки.

Типовi данi CF демонструють ефект користувачiв та елементамiв — системати-

чнi тенденцiї для деяких користувачiв давати вищi оцiнки, нiж iншi, а для деяких

елементiв, отримувати вищi оцiнки, нiж iншi. Зазвичай данi коригуються з урахува-

нням цих ефектiв, та iнкапсулюються в базиснi оцiнки. Позначимо µ загальну сере-

дню оцiнку. Базисна оцiнка для невiдомого рейтингу rui позначається bui i враховує

такий ефект користувача чи елемента [5]:

bui = µ+ bu + bi. (17)

Параметри bu i bi вказують на спостережуванi вiдхилення користувача u та еле-

мента i вiдповiдно вiд середнього. Наприклад, припустимо, що нам потрiбна базисна

оцiнка рейтингу фiльму «Титанiк» користувача Джо. Тепер скажiмо, що середня

оцiнка всiх фiльмiв, µ, становить 3,7 зiрки. Крiм того, «Титанiк» кращий за звичай-

ний фiльм, тому вiн, як правило, оцiнюється на 0,5 зiрки вище середнього. З iншого

боку, Джо є критичним користувачем, який, як правило, ставить оцiнки на 0,3 зiрки

нижчi, нiж середнi. Таким чином, базисна оцiнка рейтингу «Титанiка» користувачем

Джо, складала б 3,9 зiрки з розрахунку 3.7 − 0.3 + 0.5. Щоб оцiнити bu i bi, можна
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розв’язати задачу найменших квадратiв [5]:

min
b∗

∑
(u,i)∈K

(rui − µ− bu − bi)
2 + λ1(

∑
u

b2u +
∑
i

b2i ). (18)

Тут, перший доданок
∑

(u,i)∈K(rui−µ−bu−bi)2 прагне знайти bu та bi, якi задовiльня-

ють данi рейтинги. Регулювальний вираз λ1(
∑

u b
2
u +

∑
i b

2
i ) вiдповiдає за уникнення

надмiрної пiдгонки параметрiв пiд данi, шляхом зменшення значеннь параметрiв.

Простiшим, але дещо менш точним способом оцiнки параметрiв є вiдокремлення

розрахунку bi вiд розрахунку bu. Спершу, для кожного елементу i визначаємо:

bi =

∑
u:(u,i)∈K(rui − µ)

λ2 + |{u|(u, i) ∈ K}|
. (19)

Тодi, для кожного користувача u:

bu =

∑
i:(u,i)∈K(rui − µ− bi)

λ3 + |{i|(u, i) ∈ K}|
. (20)

Таким чином, середнi значення зменшуються до нуля, за допомогою параметрiв ре-

гуляризацiї, λ2, λ3, якi визначаються шляхом перехресного пiдбору. Стандартi зна-

чення в наборi даних Netflix: λ2 = 10, λ3 = 25.

6.1.2 Параметри подiбностi.

K-NN алгоритми передбачають параметризоване задання мiри подiбностi для зна-

ходження найближчих сусiдiв. Вибiр вiдповiдної мiри подiбностi залежить вiд при-

роди даних i може сильно впливати на результати. Розглянемо, як вибiр мiри по-

дiбностi може впливати на похибку прогнозiв. На Рис. 14 зображено як змiнюється

значення RMSE при використаннi деяких мiр подiбностi, якi ми згадували ранiше.
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Рис. 14: Значення RMSE для базового K-NN при косинуснiй подiбностi i подiбностi

Пiрсона.

На графiку зображено порiвняння результатiв для кисинусної подiбностi i подi-

бностi Пiрсона. В даному випадку, кращi результати отримуються при використаннi

косинусної подiбностi, але кожен набiр даних може мати свою пiдходящу мiру подi-

бностi.

6.1.3 Порiвняння базового, середньозваженого та базисного K-NN.

Вище ми розглянули, яку структуру мають алгоритми K-NN i якi модифiкацiї

вони можуть мати. Для того, щоб наглядно продемонструвати рiзницю мiж базо-

вим, середньозваженим та базисним K-NN алгоритмами, використаємо програму на

Python, яка реалiзовує цi алгоритми та проводить тестовi запуски для оцiнки по

базових критерiях. Для тестування використаємо набiр даних MovieLens 100k, опи-

саний вище. Метрикою подiбностi виберемо косинусну подiбнiсть.

Першi два критерiї - це MAE та RMSE. Для бiльш об’єктивного оцiнювання, про-

ведено вимiрювання цих оцiнок тричi, на рiзних пiдвибiрках даних i вiзьмемо середнє

значення. Результати для RMSE показанi на Рис. 16, а для MAE на Рис. 15. На гра-

фiках KNNBasic, KNNWithMeans, KNNBaseline являють собою реалiзацiї базового,

середньозваженого та базисного K-NN вiдповiдно.

Значення критерiїв MAE та RMSE вiдображають наскiльки значення прогнозованi

алгоритмом вiдрiзняються вiд реальних оцiнок елементiв користувачами. Таким чи-

ном, чим меншi MAE та RMSE, тим точнiшi прогнози зробив алгоритм. На графiках
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Рис. 15: Значення MAE для базового, середньозваженого та базисного K-NN.

Рис. 16: Значення RMSE для базового, середньозваженого та базисного K-NN.

видно, що серед цих трьох алгоритмiв, базисний K-NN дає найменшу похибку.

Наступний критерiй тестування - це перевiрка на множину найкращих елементiв.

Результати по цьому критерiю показанi на Рис. 17. Навiдмiну вiд MAE та RMSE,

в даному випадку бiльше значення вказує на кращi результати, адже, цей критерiй

вимiрює рiвень схожостi мiж справжнiм набором найкращих елементiв та мiж набо-

ром, прогнозованим алгоритмом, i чим бiльший цей рiвень, тим ефективнiшi будуть

рекомендацiї.

На графiку можемо побачити, що попри те, що базовий K-NN мав найбльшi по-

хибки RMSE та MAE, точнiсть його множини найкращих елементiв несуттєво, але

вища нiж у iнших алгоритмiв. Ця рiзниця, може достатньо сильно впливати на ефе-

ктивнiсть рекомендацiй.
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Рис. 17: Точнiсть множини найкращих елементiв для базового, середньозваженого

та базисного K-NN.

Останнiй критерiй - це перевiрка в умовах рiзної розрiдженостi. На Рис. 18 пока-

зано, як змiнюється значення RMSE в залежностi вiд рiвня розрiдженностi матрицi

вхiдних даних.

Рис. 18: Стiйкiсть до роздрiдженностi даних базового, середньозваженого та бази-

сного K-NN.

На графiку видно, що алгоритми не сильно вiдрiзняються в планi стiйкостi до роз-

рiдженностi. Тобто, зi збiльшенням розрiдженностi, значення RMSE збiльшується з

однаковою швидкiсть для всiх алгоритмiв. Насправдi, якогось приросту стiйкостi не

очiкувалось, адже модифiкацiї, якими вiдрiзняються цi алгоритми, не застосовують

механiзмiв, для пошуку додаткових зв’язкiв мiж сутностями, а тому i не збiльшують

стiйкостi до розрiдженностi.

41



6.2 SVD алгоритми.

З моменту проведення конкурсу Netflix Prize, алгоритми SVD отримали широке

поширення у сферi рекомендацiйних систем. Виявилось, що вони мають ряд переваг

в порiвняннi з традицiйними алгоритмами K-NN.

6.2.1 SVD з урахуванням неявних зв’язкiв.

Алгоритми аналiзу латентного фактора, в процесi свого розвитку, в основному

звелися до SVD подiбних алгоритмiв. На цьому фонi з’явилися деякi ефективнi ал-

горитми, якi являються розширенням базового SVD з урахуванням неявних оцiнок.

Розглянемо базову модель SVD алгоритму. Для кожного користувача u iснує ве-

ктор факторiв pu ∈ Rf та для кожного елемента i iснує вектор факторiв qi ∈ Rf .

Прогнозування оцiнки елемента користувачем вiдбувається за формулою

r̂ui = qTi pu. (21)

Спробуємо розширити базову модель, враховуючи також неявну iнформацiю [3].

Для цього додамо у формулу додатковi параметри. Кожен користувач u пов’язаний

з двома наборами елементiв, один з яких позначається R(u), i мiстить усi елементи,

для яких доступнi оцiнки за u. Iнший, позначений N(u), мiстить усi елементи, для

яких u надав неявнi оцiнки. Нова формула буде мати вигляд

r̂ui = bui + qTi

|R(u)|−
1
2

∑
j∈R(u)

(ruj − buj)xj + |N(u)|−
1
2

∑
j∈N(u)

yj

 (22)

В такiй моделi, кожен елемент асоцiюється одразу з трьома векторами qi, xi, yi ∈ Rf .

З iншої сторони, замiсть надання явної параметризацiї для користувачiв, ми пред-

ставляємо користувачiв за допомогою елементiв, яким вони вiддають перевагу. Та-

ким чином, замiсть вектору факторiв pi в базовiй SVD моделi з’являється сума

|R(u)|− 1
2

∑
j∈R(u)(ruj − buj)xj + |N(u)|− 1

2

∑
j∈N(u) yj. Така модель називається асиме-

тричною SVD (Asymmetric-SVD) i має ряд переваг над базовою [3].

1. Менше параметрiв. Зазвичай кiлькiсть користувачiв набагато бiльша, нiж

кiлькiсть елементiв. Таким чином, обмiн параметрiв користувача на параметри

елемента знижує складнiсть моделi.

2. Новi користувачi. Оскiльки Asymmetric-SVD не параметризує користувачiв,

ми можемо обробляти нових користувачiв, як тiльки вони нададуть зворотний
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зв’язок системi, без необхiдностi перенавчати модель та оцiнювати новi па-

раметри. Аналогiчно, ми можемо швидко використовувати новi рейтинги для

оновлення налаштувань користувачiв. Зауважимо, що для нових елементiв ми

дiйсно повиннi обчислювати новi параметри. Цiкаво, що ця асиметрiя мiж ко-

ристувачами та елементами добре поєднується iз загальноприйнятою практи-

кою: системи повиннi надавати негайнi рекомендацiї новим користувачам, якi

очiкують якiсного обслуговування. З iншого боку, розумно вимагати перiод

очiкування, перш нiж рекомендувати новi для системи елементи. Як побiчне

зауваження, варто згадати, що моделi сусiдства, орiєнтованi на елементи, де-

монструють таку ж бажану асиметрiю.

3. Пояснення. Користувачi очiкують, що система дасть пiдстави для своїх про-

гнозiв, а не стикається з рекомендацiями «чорної скриньки». Це не тiльки зба-

гачує користувацький досвiд, але й заохочує користувачiв взаємодiяти з си-

стемою, виправляти неправильнi враження та покращувати довгострокову то-

чнiсть. Насправдi, важливiсть пояснення автоматизованих рекомендацiй ши-

роко визнана. Моделi латентного фактора, такi як SVD, стикаються з реаль-

ними труднощами для пояснення прогнозiв. Зрештою, ключем до цих моделей

є абстрагування користувачiв за допомогою промiжного рiвня факторiв кори-

стувача. Цей промiжний рiвень вiдокремлює обчисленi прогнози вiд попереднiх

дiй користувача та ускладнює пояснення. Однак нова модель Asymmetric-SVD

не використовує жодного рiвня абстракцiї з боку користувачiв. Отже, прогнози

є прямою функцiєю вiдгукiв минулих користувачiв. Така структура дозволяє

визначити, якi з попереднiх дiй користувача найбiльше впливають на обчи-

слене передбачення, тим самим пояснюючи прогнози найбiльш релевантними

дiями. Ще раз зазначимо, що моделi сусiдства, орiєнтованi на предмети, мають

таку ж перевагу.

4. Ефективна iнтеграцiя неявного зворотного зв’язку. Точнiсть передбаче-

ння покращується за рахунок врахування також неявного зворотного зв’язку,

що надає додаткову iнформацiю про уподобання користувача. Очевидно, що

неявний зворотний зв’язок стає все бiльш важливим для користувачiв, якi на-

дають набагато бiльше неявного зворотного зв’язку, нiж явного. Вiдповiдно, у

правилi формулi прогнозування неявна перспектива стає бiльш домiнантною,

оскiльки |N(u)| збiльшується, i ми маємо багато неявних вiдгукiв. З iншого

боку, явна перспектива стає бiльш важливою, коли зростає |R(u)|, i ми маємо
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багато явних спостережень. Як правило, один явний вхiд буде бiльш цiнним,

нiж один неявний вхiд. Правильний коефiцiєнт перетворення, який показує,

скiльки неявних вхiдних даних є настiльки ж значущими, як один явний вхiд,

визначається автоматично, шляхом встановлення вiдносних значень параме-

трiв xj i yj.

Так само, як i ранiше, ми знаходимо значення залучених параметрiв, мiнiмiзуючи

регуляризовану квадратну функцiю помилки, пов’язану з r̂ui:

min
q∗,x∗,y∗,b∗

∑
(u,i)∈K

(rui − µ− bu − bi−

qTi (|R(u)|−
1
2

∑
j∈R(u)

(ruj − buj)xj + |N(u)|−
1
2

∑
j∈N(u)

yj))
2+

λ5(b
2
u + b2i + ||qi||2 +

∑
j ∈ R(u)||xj||2 +

∑
j ∈ N(u)||yj||2) (23)

Для вирiшення системи можна використати просту схему градiєнтного спуску.

Важливе питання полягає в тому, чи потрiбно нам вiдмовитися вiд певної точно-

стi прогнозування, щоб скористатися цими вищезгаданими перевагами Asymmetric-

SVD. Дослiди на наборi даних, який надавав Netflix Prize для вище згаданого конкур-

су, показали, що, якiсть прогнозування Asymmetric-SVD насправдi трохи краще, нiж

SVD. Покращення вiдбулося, ймовiрно, завдяки врахуванню неявного зворотного

зв’язку. Це означає, що можна користуватися перевагами, якi пропонує Asymmetric-

SVD, не жертвуючи точнiстю передбачення. Насправдi, для набiр даних Netflix мi-

стить не так багато незалежного неявного зворотного зв’язку. Тому, ми очiкуємо,

що для систем реального життя з доступом до кращих типiв неявного зворотного

зв’язку (наприклад, iсторiя оренди/покупок), нова модель AsymmetricSVD призведе

до ще бiльших удосконалень [3].

Насправдi, що стосується iнтеграцiї неявного зворотного зв’язку, ми могли б отри-

мати бiльш точнi результати шляхом бiльш прямої модифiкацiї базової SVD моделi.

Вона має такий вигляд:

r̂ui = bui + qTi

pu + |N(u)|−
1
2

∑
j∈N(u)

yj

 (24)

У такiй моделi, користувач u моделюється як pu + |N(u)|− 1
2

∑
j∈N(u) yj. Ми викори-

стовуємо вiльний вектор факторiв користувача, pu, схоже на те як i в базовiй моделi
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SVD, який будується з доступних явних оцiнок. Цей вектор доповнюється сумою

|N(u)|− 1
2

∑
j∈N(u) yj, що представляє перспективу неявного зворотного зв’язку. Така

модель називається «SVD++» [3]. Параметри моделi вивчаються шляхом мiнiмiзацiї

пов’язаної квадратної функцiї помилки за допомогою градiєнтного спуску. SVD++

не пропонує вищезгаданих переваг меншого числа параметрiв, зручної роботи з но-

вими користувачами та легко пояснюваних результатiв. Це тому, що ми абстрагуємо

кожного користувача за допомогою вектора факторiв. Однак як показують експер-

менти, SVD++ безсумнiвно вигiдний з точки зору точностi передбачення.

6.2.2 Навчання моделi.

Як нам вже вiдомо, алгоритми SVD використовують побудовану модель для гене-

рування рекомендацiй. Ця модель може мати сукупнiсть параметрiв, якi впливають

на результат та пiдбираються шляхом мiнiмiзацiї помилки прогнозiв. Найбiльш по-

ширеним методом для розв’язання такої задачi мiнiмiзацiї є метод стохастичного

градiєнтного спуску, який використовується для навчання моделей.

Вище ми вже розглядали алгоритм, за яким вiдбувається навчання базової SVD

моделi. У формулi 9 регуляризацiйним параметром λ, який регулює рiвень навчання

моделi, уникаючи її перенавчання. Важливо вибрати цей параметер на правильному

рiвнi, тому що перенавчання моделi може занадто сильно адаптувати параметри

моделi до навчального набору даних, таким чином, що на iнших наборах даних,

якiсть рекомендацiй буде погiршуватись. Недостатнє навчання моделi, також буде

негативно впливати на якiсть рекомендацiй.

Ще одним важливим параметром методу градiєнтного спуску є коефiцiєнт швид-

костi спуску. у формулах 11 12, цей параметр позначається γ. Вiн регулює величину

кроку, який алгоритм буде робити в напрямку протилежному до градiєнта. Занадто

велике значення γ може призвезти до того, що алгоритм не зможе якiсно доходити

до мiнiмуму функцiї. Занадто мале значення гарантує, що ми рано чи пiзно дiста-

немось до мiнiмуму функцiї, але для цього знадобиться значно бiльше ресурсiв та

часу.

Розглянемо, як на результати базового SVD алгоритма впливає змiна параметрiв

λ та γ. Даний алгоритм має додатковий параметр, який вiдповiдає за кiлькiсть iте-

рацiй, яку повинен зробити алгоритм стохастичного градiєнтного спуску i викори-

стовує його як критерiй зупинки. Параметр γ слiд обрати в залежностi вiд кiлькостi
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iтерацiй. Кiлькiсть iтерацiй повинна бути обернено пропорцiйна величинi кроку. На

Рис. 19 показано, як змiнюється RMSE базового SVD алгоритма в залежностi вiд

параметра швидкостi навчання. Значення λ зафiксоване та дорiвнює 0.02.

Рис. 19: Значення RMSE для базового SVD в залежностi вiд параметра швидкостi

навчання. На осi абсцис показано кiлькiсть iтерацiй, на осi ординат - значення RMSE.

На графiку видно, що, як i очiкувалось, гарантовано хорошi результати дає варi-

ант з найменшим значенням параметра швидкостi навчання γ та великою кiлькiстю

iтерацiй. Але, так само хорошi результати можна отримати з меншою кiлькiстю iте-

рацiй, але бiльшим значенням γ. Таким чином, можна налаштувати модель на кращу

продуктивнiсть з точки зору необхiдних ресурсiв.

Також, розглянемо вплив на результати параметра λ. Виберемо параметри кiлько-

стi iтерацiй та швидкостi навчання фiксованими зi значеннями 40 та 0.003 вiдповiдно.

На Рис. 20 показано, як регуляризацiйний параметр λ впливає на похибку RMSE.

З iнформацiї на графiку можна зробити висновок, що мале значення регуляриза-

цiйного параметру призводить до перенавчання моделi до тестових даних i швидкого

погiршення точностi прогнозiв. Також, важливо не брати занадто велике значення

цього параметру, адже тодi модель не може достатньо добре пiдiгнати парметри до

даних i це теж призводить до погiршення рекомендацiй.
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Рис. 20: Значення RMSE для базового SVD в залежностi вiд регуляризацiйного па-

раметра. На осi абсцис показано значення параметра λ, на осi ординат - значення

RMSE.

6.2.3 Порiвняння базового SVD та SVD++.

Проведемо дослiдження ефективностi базового SVD та SVD++. MAE та RMSE

зображенi на Рис. 21 та Рис. 22.

Рис. 21: Значення MAE для базового SVD та SVD++.

На графiках видно, що алгоритм SVD++ має кращi показники, як по значенню

MAE, так i RMSE. Це обумовлено модифiкацiєю, яка враховує неявнi зв’зки мiж

куристувачами та елементами.

Перевiримо алгоритми на точнiсть прогнозування найкращих елементiв. Резуль-

тати тесту зображенi на Рис. 23.
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Рис. 22: Значення RMSE для базового SVD та SVD++..

Рис. 23: Точнiсть множини найкращих елементiв для базового SVD та SVD++..

Проаналiзувавши результати на графiку, можна зробити висновок, що у випадку

критерiю по множинi найкращих елементiв алгоритми дають приблизно одинаковi

результати.

Також, перевiримо стiйкiсть алгоритмiв на стiйкiсть до розрiдженностi вхiдних

даних. На Рис. 24 показанi отриманi результати.
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Рис. 24: Стiйкiсть до роздрiдженностi даних базового SVD та SVD++.

На графiку можна побачити, що базовий алгоритм SVD має менш стрiмке падiння

точностi в умовах екстримальної розрiдженностi даних, але навiть в таких умовах,

граничнi значення RMSE для SVD++ є нижчими нiж у базового алгоритму. Загалом

можна зробити висновок, що по всiх критерiях оцiнки, модифiкацiя SVD++ показує

суттєве покращення в порiвняннi з базовим SVD алгоритмом.
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7 Висновки

Рекомендацiйнi системи вiдкривають новi можливостi для отримання персоналiзо-

ваної iнформацiї в Iнтернетi. Це також допомагає усунути проблему перевантаження

iнформацiєю, яка є дуже поширеним явищем у системах пошуку iнформацiї, i дає ко-

ристувачам доступ до продуктiв i послуг, якi не є легкодоступними для користувачiв

у системi.

Сьогоднi широко поширенi два види рекомендацiйних систем: фiльтрацiя на основi

вмiсту та колаборативна фiльтрацiя. Надзвичайно перспективною, на даний момент

є колаборативна фiльтрацiя, адже вона є унiверсальним iнструментом для генерува-

ння рекомендацiй, не залежно вiд сфери використання. Окрiм того, напрямок роз-

витку колаборативної фiльтрацiї спiвпадає з напрямком розвитку iнформацiйних

технологiй, а саме з iдеєю створення масштабних iнформацiйних просторiв з вели-

кою кiлькiстю користувачiв, якi взаємодiють в цьому просторi. Iдея фiльтрацiї на

основi вмiсту також залишається актуальною та використовується у специфiчних

сферах, або у таких, де немає достатньо iнформацiї про досвiд користувачiв.

Обидва iз розглянутих пiдходiв являються лише загальними концепцiями i ство-

рюють простiр для iснування i розвитку окремих алгоритмiв. Ми розглянули деякi з

таких алгоритмiв, i проаналiзували їхнi сильнi та слабкi сторони. Таким чином, для

кожної окремої конкретної задачi, iснує свiй ефективний алгоритм, який вiдповiдає

її вимогам та обмеженням. Тiльки проаналiзувавши цi фактори можна пiдiбрати

справдi ефективний алгоритм, який буде давати найкращi рекомендацiї.
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8 Додаток А

Програма Python, яка використовувалася для тестування алгоритмiв:

import pandas as pd

from surprise import SVD , KNNBasic , Reader

from surprise import KNNWithMeans , KNNBaseline , SVDpp

from surprise import Dataset

from surprise import accuracy

import matplotlib.pyplot as plt

from surprise.model_selection import KFold

from surprise.model_selection import train_test_split

from hybrid_recommender_algorithm import HybridRecommenderAlgorithm

class RecommenderAlgorithmsAnalyser:

"""

Provide instruments for recommended algorithms testing.

"""

def __init__(self):

self.algorithms = {}

self.data_set = None

def compute_average_rmse(self):

""" Compute average rmse for different folds."""

chart_data = {}

for algorithm_name , algorithm in self.algorithms.items():

count_splits = 2

# define a cross -validation iterator

kf = KFold(n_splits=count_splits)

estimations = 0

for trainset , testset in kf.split(self.data_set):

# train and test algorithm.

algorithm.fit(trainset)

predictions = algorithm.test(testset)

# Compute and print Root Mean Squared Error

estimations += accuracy.rmse(predictions)

average_rmse = estimations/count_splits
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chart_data[algorithm_name] = average_rmse

algorithm_names = list(chart_data.keys())

rmse = list(chart_data.values ())

# creating the bar plot

plt.bar(algorithm_names , rmse , color=’sandybrown ’,

width=0.4)

for i, v in enumerate(chart_data.values ()):

plt.text(i-0.1, v+0.01 , str(round(v, 4)), color=’grey’)

plt.xlabel("Algorithms")

plt.ylabel("RMSE")

plt.title("Average RMSE for algorithms")

plt.show()

def compute_average_mae(self):

""" Compute average mae for different folds."""

chart_data = {}

for algorithm_name , algorithm in self.algorithms.items():

count_splits = 3

# define a cross -validation iterator

kf = KFold(n_splits=count_splits)

estimations = 0

for trainset , testset in kf.split(self.data_set):

# train and test algorithm.

algorithm.fit(trainset)

predictions = algorithm.test(testset)

# Compute and print Root Mean Squared Error

estimations += accuracy.mae(predictions)

average_mae = estimations / count_splits

chart_data[algorithm_name] = average_mae

algorithm_names = list(chart_data.keys())

mae = list(chart_data.values ())

fig = plt.figure(figsize=(10, 5))
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# creating the bar plot

plt.bar(algorithm_names , mae , color=’sandybrown ’,

width=0.4)

for i, v in enumerate(chart_data.values ()):

plt.text(i-0.1, v+0.01 , str(round(v, 4)), color=’grey’)

plt.xlabel("Algorithms")

plt.ylabel("MAE")

plt.title("Average MAE for algorithms")

plt.show()

def estimate_best_items(self):

""" Estimate matching of best_items for users with real data for

algorithms."""

top_size = 10

chart_data = {}

# train set used for as known data and test set used to

estimate predictions.

# sample random trainset and testset

# test set is made of 25% of the ratings.

train_set , test_set = train_test_split(self.data_set , test_size

=0.25)

user_rating_map_real = {}

for rate in test_set:

user = rate[0]

item = rate[1]

rating = rate[2]

if user in user_rating_map_real:

user_rating_map_real[user].append ((item , rating))

else:

user_rating_map_real[user] = [(item , rating)]

for algorithm_name , algorithm in self.algorithms.items():

algorithm.fit(train_set)

predictions = algorithm.test(test_set)
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user_rating_map_predicted = {}

for prediction in predictions:

user = prediction[0]

item = prediction[1]

rating = round(prediction[3])

if user in user_rating_map_predicted:

user_rating_map_predicted[user].append ((item ,

rating))

else:

user_rating_map_predicted[user] = [(item , rating)]

estimations_sum = 0

for user , predicted_ratings in user_rating_map_predicted.

items():

real_top_rates = sorted(user_rating_map_real[user], key

=lambda x: x[1])[-

top_size:]

predicted_top_rates = sorted(predicted_ratings , key=

lambda x: x[1])[-

top_size:]

real_top = [x[0] for x in real_top_rates]

predicted_top = [x[0] for x in predicted_top_rates]

assert len(real_top) == len(predicted_top)

top_len = len(real_top)

intersection_tops = set(predicted_top).intersection(set

(real_top))

estimation = len(intersection_tops)/top_len

estimations_sum += estimation

average_estimation = estimations_sum/len(

user_rating_map_predicted

)

chart_data[algorithm_name] = average_estimation

algorithm_names = list(chart_data.keys())

best_items_accuracy = list(chart_data.values ())

fig = plt.figure(figsize=(10, 5))

# creating the bar plot

plt.bar(algorithm_names , best_items_accuracy , color=’sandybrown
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’,

width=0.4)

for i, v in enumerate(chart_data.values ()):

plt.text(i-0.1, v+0.01 , str(round(v, 4)), color=’grey’)

plt.xlabel("Algorithms")

plt.ylabel("Best items accuracy")

plt.title("Average best items accuracy for algorithms")

print(chart_data)

plt.show()

def estimate_with_different_sparse(self):

charts = {}

for test_size in range(1, 10):

test_size_scaled = test_size * 0.1

train_set , test_set = train_test_split(self.data_set ,

test_size=

test_size_scaled)

sparse = 1 - train_set.n_ratings / (train_set.n_items *

train_set.n_users)

for algorithm_name , algorithm in self.algorithms.items():

algorithm.fit(train_set)

predictions = algorithm.test(test_set)

rmse = accuracy.rmse(predictions)

if algorithm_name in charts:

charts[algorithm_name][0].append(sparse)

charts[algorithm_name][1].append(rmse)

else:

charts[algorithm_name] = ([sparse], [rmse])

legends = []

for i, (algorithm_name , (x, y)) in enumerate(charts.items()):

plt.plot(x, y)

legends.append(algorithm_name)

plt.legend(legends)

plt.title(’RMSE changes according to sparse ’)

plt.show()
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def investigate_best_lr(self , algo_info):

# 0.0044

charts = {}

algo_type , algo_name = algo_info

trainset , testset = train_test_split(self.data_set)

for i in range(1, 10):

lr = 0.001 * i

for j in range(1, 10):

n_epochs = 10 * j

# rt = 0.01 * i

algorithm = algo_type(lr_all=lr, n_epochs=n_epochs)

algorithm_name = f’lr = {lr}’

algorithm.fit(trainset)

predictions = algorithm.test(testset)

rmse = accuracy.rmse(predictions)

if algorithm_name in charts:

charts[algorithm_name][0].append(n_epochs)

charts[algorithm_name][1].append(rmse)

else:

charts[algorithm_name] = ([n_epochs], [rmse])

legends = []

for i, (algorithm_name , (x, y)) in enumerate(charts.items()):

plt.plot(x, y)

legends.append(algorithm_name)

plt.legend(legends)

plt.title(’RMSE changes according to learning rate.’)

plt.show()

def investigate_best_reg(self , algo_info):

# 0.0044

charts = {}

algo_type , algo_name = algo_info

trainset , testset = train_test_split(self.data_set)

for i in range(1, 10):

rt = 0.01 * i
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algorithm = algo_type(lr_all=0.003 , n_epochs=40 , reg_all=rt

)

algorithm_name = algo_name

algorithm.fit(trainset)

predictions = algorithm.test(testset)

rmse = accuracy.rmse(predictions)

if algorithm_name in charts:

charts[algorithm_name][0].append(rt)

charts[algorithm_name][1].append(rmse)

else:

charts[algorithm_name] = ([rt], [rmse])

legends = []

for i, (algorithm_name , (x, y)) in enumerate(charts.items()):

plt.plot(x, y)

legends.append(algorithm_name)

plt.legend(legends)

plt.title(’RMSE changes according to regularization term.’)

plt.show()

def investigate_best_sim(self , algo_info):

algo_type , algo_name = algo_info

trainset , testset = train_test_split(self.data_set)

sims = [’cosine ’, ’pearson ’]

chart_data = {}

for sim in sims:

sim_options = {’name’: sim ,

’user_based ’: False # compute similarities

between

items

}

algorithm = algo_type(sim_options=sim_options)

algorithm_name = f’sim = {sim}’

algorithm.fit(trainset)

predictions = algorithm.test(testset)

rmse = accuracy.rmse(predictions)

chart_data[algorithm_name] = rmse
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algorithm_names = list(chart_data.keys())

rmse = list(chart_data.values ())

# creating the bar plot

plt.bar(algorithm_names , rmse , color=’brown’,

width=0.4)

for i, v in enumerate(chart_data.values ()):

plt.text(i - 0.1, v + 0.01, str(round(v, 4)), color=’grey’)

plt.ylabel("RMSE")

plt.title("RMSE according to similarity")

plt.show()
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