Системи препоруке
Увод
Са развојем интернета као медија за електронске и пословне трансакције развила се посебна грана
откривања законитости у подацима која се зове системи препорука. Главни разлог за развој
алгоритама система препоруке су додатне информације које се добијају као повратна информација
(мишљење) корисника о производу. Узмимо за пример веб продавницу. У том случају корисник
једноставно може да дода повратну информацију о производу кликом миша на нпр. звездице
испод назива или слике производа. Начин на који се додаје повратна информације је најчешће у
виду оцене, у којем корисник бира нумеричку вредност нпр. на скали од један до пет и тиме
одређује своје преференције према производу (погледати слику 1). Овај начин прикупљања
преференција се назива експлицитна оцена. Поред наведеног начина прикупљања повратне
информације постоје и други који нису толико експлицитни (имплицитна оцена), а једноставнији су
за прикупљање. На пример, чин куповине производа или посматрања производа се може сматрати
као повратна информација. Овакав начин повратне информације користе веб продавнице као што
је Амазон, али и сервис за слушање музике Јутјуб и други. Посебна погодност јесте што се подаци
прикупљају без икаквог захтева од корисника, односно корисник не мора да обави никакву додатну
акцију (осим да погледа страницу или купи производ) како би се подаци прикупили.

Слика 1. Пример скале оцењивања

Како су системи препоруке специфични, имају своју терминологију. Термин корисник (енг. user)
означава објекат коме се пружају препоруке, а термин ставка (енг. item) представља производ који
се препоручује1. Основна идеја система препоруке јесте да искористи податке о интересовањима
корисника како би кориснику предложио други производ/е. Као и код откривања законитости у
подацима, системи препоруке користе историјске податке како би направили модел одлучивања
за будуће случајеве. Односно, системи препоруке се баве анализом претходних интеракција између
корисника и ставки како би направили модел за будуће ставке постојећих или нових корисника
1

Термин ставка је изабран зато што не мора нужно да се препоручује производ. Могуће је препоручивати
видео снимак, новински чланак и слично.

уздајући се у принцип да постоје зависности између активности корисника и ставки. Зависност
корисника и ставки се може разумети на следећи начин. Ако корисник који је заинтересован за
акционе филмове, већа је вероватноћа да ће бити заинтересован за други акциони филм него за
историјски документарац или образовни програм. У многим случајевима категорије ставки могу
имати значајне корелације, које могу да се искористе како би се направила боља препорука. Уместо
на нивоу категорије ставке, која представља виши ниво апстракције, препоруке се могу правити и
за конкретну ставку. Зависности се уче из података који су представљени у матрици оцена
корисника. Матрицу оцена корисника чине подаци о корисницима, који су представљени као
редови матрице. Затим имамо информације о ставкама које су представљене у колонама, а
вредности унутар матрице представљају оцене корисника за одређену ставку. Пример матрице је
дат испод:
Табела 1. Матрица оцене корисника
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Ћелија 𝑟𝑢,𝑖 представља оцену корисника 𝑢 за ставку 𝑖. На примеру видимо да је корисник 𝑢 за ставку
𝑖 дао оцену 2. Задатак система препоруке је да предвиди оцену 𝑟а,𝑖 за активног корисника а (који је
нпр. тренутно улогован у нашу веб продавницу).
Други начин приказа је компресовани приказ који је прикладнији за софтверске алате. У оваквом
приказу (табела 2) као колоне су приказани идентификација корисника, идентификација ставке и
оцене коју је корисник дао за ставку. Оваквим приказом не приказујемо недостајуће вредности.
Табела 2. Компресован приказ матрице оцене корисника
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Системи препоруке се могу посматрати као генерализација класификационог и регресионог
моделовања. Код класификације и регресије циљни атрибут се може посматрати као атрибут са
недостајућим вредностима, односно вредностима које треба научити. Остале колоне се третирају
као независни атрибути. Међутим, код система препоруке свака колона (ставка) може бити циљни
атрибут, али свака колона може бити и независни атрибут. Односно свака колона има двоструку
улогу, истовремено је и независни атрибут и циљни атрибут. Поред овога, дељење скупа података
на тренинг и тест скуп је веома тешко зато што системи препоруке праве модел најчешће на основу
сличности те је истовремено потребан и тренинг и тест подскуп (слично као k-NN алгоритам).

Врсте система препоруке
Пре приказа врста система препоруке приказаћемо методе за поређење (енг. Baseline methods).
Дакле, методе за поређење су једноставне методе које служе како бисмо оценили квалитет система
препоруке. Методе за поређење које ћемо обрадити су:
1) Глобални просек
Глобални просек представља просечну оцену свих оцена, односно просечну оцену целе матрице
оцена.
Пример: Имамо следећу матрицу оцена корисника и потребно је глобалним просеком да одредимо
оцену корисника 5 за ставку 3.
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Постојећу табелу можемо да представимо у другом облику тако да прикажемо корисника, ставке и
оцене као колоне. На тај начин не приказујемо недостајуће вредности.
Корисник
1
1
1
2
3
4
4
5
5

Ставка
1
2
4
2
3
1
2
1
2

Оцена
5
3
1
2
5
3
4
3
2

Глобални просек добијамо као просек колоне Оцена, односно предвиђање за оцену корисника 5 за
ставку 2 је 3,111 односно 3.
2) Просек корисника
Просек корисника представља модел који као предвиђање даје просечну оцену корисника.
Пример: Над истом матрицом оцена корисника потребно је просеком корисника одредити оцену
корисника 5 за ставку 3.
Прво ћемо приказати оцене корисника 5, па ћемо из те матрице одредити просечну оцену колоне
Оцена.
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Добијамо да је предвиђена оцена корисника 2,5.
3) Просек ставке
Просек ставке представља модел који као предвиђање даје просечну оцену ставке.
Пример: Над истом матрицом оцена корисника потребно је просеком ставке одредити оцену
корисника 5 за ставку 3.
Дакле, потребно је да из почетне табеле изведемо оцене за ставку 3. Након тога рачунамо просечну
оцену колоне Оцена.
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Видимо да имамо само једну вредност, те предвиђамо да је оцена 5.
4) Просек корисник-ставка
Просек корисник-ставка представља модел у којем се у обзир узимају понашање и корисника и
ставке. Рачуна се преко следеће формуле:
𝑝𝑢,𝑖 = 𝜇 + 𝑏𝑢 + 𝑏𝑖
где је 𝑝𝑢𝑖 предвиђена вредност корисника 𝑢 за ставку 𝑖, 𝜇 глобални просек, 𝑏𝑢 одступање корисника
од просека (од просека корисника одузмемо глобални просек) и 𝑏𝑖 одступање ставке од просека
(од просека ставке одузмемо глобални просек).
Пример: Над истом матрицом оцена корисника потребно је просеком корисник-ставка одредити
оцену корисника 5 за ставку 3.

Знамо да је глобални просек 3,111 (први пример), затим треба да израчунамо одступање корисника
и ставке од просека. На тај начин видимо да ли корисник (и ставка) има тенденцију да боље оцењује
филмове или да оцењује горе.
Из другог примера видимо да је просечна оцена корисника 5 једнака 2,5. Дакле, корисник 5 тежи
да даје ниже оцене. Његово одступање је 2,5 – 3,111 = -0,611.
Из трећег примера знамо да ставка 3 има просечну оцену 5. Одступање ставке је 5 – 3,111 = 1,889.
Предвиђамо вредност према формули и добијамо 2,5 – 0,611 + 1,889 = 3,778.
•
Постоји више начина како се уче препоруке. Разликујемо фамилије алгоритама као што су
колаборативно филтрирање (енг. Collaborative filtering), филтрирање базирано на садржају (енг.
content based recommending) и хибридни системи препоруке.
Колаборативно филтрирање користи, односно комбинује оцене више корисника (као
колаборацију) како би предвидели недостајуће вредности из матрице оцене корисника. Постоје три
врсте колаборативног филтрирања. Треба напоменути да методе за поређење представљају
методе колаборативног фитрирања. Алгоритми колаборативног филтрирања могу бити:
1. Засновани на суседима (енг. Neighborhood based Collaborative Filtering)
Колаборативно филтрирање засновано на суседима функционише на следећи начин. Сваком
кориснику се додељује тежина у односу на активног корисника. Тежина се одређује на основу
сличности са активним корисником. Најчешће се користи Пирсонов коефицијент корелације између
оцена два корисника која је описана формулом:
𝑤𝑎,𝑢 =

∑𝑖∈𝐼(𝑟𝑎,𝑖 − 𝑟̅𝑎 )(𝑟𝑢,𝑖 − 𝑟̅𝑢 )
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√∑𝑖∈𝐼(𝑟𝑎,𝑖 − 𝑟̅𝑎 ) ∑𝑖∈𝐼(𝑟𝑢,𝑖 − 𝑟̅𝑢 )

где је 𝐼 скуп свих ставки оцењених од стране оба корисника (и 𝑎 и 𝑢), 𝑟𝑢,𝑖 оцена дата од стране
корисника 𝑢 за ставку 𝑖, а 𝑟̅𝑢 просечна оцена корисника 𝑢. Након рачунања тежине бира се 𝑘
корисника са највећом случношћу са активним корисником. Тих 𝑘 најближих корисника се називају
суседи или комшилук. На крају предикцију представљамо као отежану суму оцена суседа коју
добијамо преко формуле:
𝑝𝑎,𝑖 = 𝑟̅𝑎 +

∑𝑢∈𝐾(𝑟𝑢,𝑖 − 𝑟̅𝑢 ) × 𝑤𝑎,𝑢
∑𝑢∈𝐾 𝑤𝑎,𝑢

где је 𝑝𝑎,𝑖 предикција за активног корисника 𝑎 за ставку 𝑖, 𝑤𝑎,𝑢 сличност између корисника 𝑎 и 𝑢, а
𝐾 скуп свих суседа.
Пирсонов коефицијент корелације је погодан када желимо да изразимо линеарну зависност између
два корисника. Међутим, постоји велики број мера сличности међу којима се често користе и
косинусна сличност, Сприманова корелација, Кендалова корелација, ентропија итд.

Иако је алгоритам једноставан и интуитиван, не скалира добро са повећањем броја корисника и
ставки. Односно рачунска сложеност претраге суседа је велика. Као алтернатива предложено је
колаборативно филтрирање засновано на ставкама.

2. Засновани на ставкама/производима (енг. Item based Collaborative Filtering)
Колаборативно филтрирање засновано на ставкама, уместо рачунања сличности по корисницима
(редовима матрице оцене корисника), рачуна сличност ставки (колоне матрице оцене корисника).
Овакав приступ је бржи, а неретко даје и боље резултате. Сличност се такође најчешће рачуна преко
Пирсоновог коефицијента корелације:
∑𝑢∈𝑈(𝑟𝑢,𝑖 − 𝑟̅)(𝑟
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где је 𝑈 скуп свих корисника који су оценили обе ставке (𝑖, 𝑗), 𝑟𝑢,𝑖 оцена корисника 𝑢 за ставку 𝑖, и 𝑟̅𝑖
просечна оцена за ставку 𝑖. Као и код колаборативног филтрирања заснованог на сличношћу, бира
се 𝑘 најсличнијих елемената. Међутим, како рачунамо сличност засновану на ставкама бира се 𝑘
најближих ставки. На крају, оцена за ставку 𝑖 активног корисника 𝑎 се добија као отежана сума:
𝑝𝑎,𝑖 =

∑𝑗∈𝐾 𝑟а,𝑗 × 𝑤𝑖,𝑗
∑𝑗∈𝐾 |𝑤𝑖,𝑗 |

где је 𝐾 скуп најближих ставки ставки 𝑖.
3. Засновани на моделима (енг. Model based Collaborative Filtering)
Колаборативно филтрирање засновано на моделима представља, као што и назив каже,
предвиђање оцена активног корисника користећи класификационе моделе. Оцене представљају
циљни атрибут, а ставке представљају атрибуте. Проблем који се јавља јесте превелики број
недостајућих вредности (јер је матрица оцена корисника је често прилично празна) и превелики
број атрибута. Новији приступи су засновани на латентним (скривеним) факторима и факторизацији
матрице оцена корисника. За разлику од претходна два приступа који се заснивају на суседима
модела латентних фактора претпостављају да се сличност између корисника и ставки може
симултано описати преко структуре у нижој димензији података. На пример, оцене корисника за
филмове зависе од само неколико фактора које описују жанрове. Факторизација матрице
представља класу модела за откривање латентних фактора. Факторизација матрице се може
представити преко следеће слике.

Слика 2. Факторизација матрице

Нека нам је 𝑉 матрица оцена корисника која има 4 реда (корисника) и 6 колона (ставки). Матрицу
𝑉 можемо да представимо преко две матрице 𝑊 и 𝐻, где матрица 𝑊 има 4 реда и 2 колоне, а
матрица 𝐻 два реда и 6 колона. Множењем матрица 𝑊 и 𝐻 добијамо матрицу 𝑉. Колоне матрице
𝑊 представљају латентне (скривене) факторе које описују кориснике, а редови матрице 𝐻 латентне
(скривене) факторе који описују ставке.
Алгоритми колаборативног филтрирања користе искључиво матрицу оцена корисника за
предвиђање вредности. На тај начин се као атомска јединица користи корисник и производ,
односно користи се само њихово понашање задато у матрицу оцена корисника. Међутим,
предвиђања се могу унапредити уколико би знали више о кориснику или производу. Коришћење
информације о кориснику и ставкама се назива филтрирање засновано на садржају. Дакле
филтрирање засновано на садржају користи критеријуме за одлучивање као што су демографски
подаци корисника, додатне податке о ставкама (нпр. жанр филма, категорија производа).
Комбиновање садржаја и колаборације се назива хибридни приступ, односно хибридни системи
препоруке.

Евалуација система препоруке
Имајући у виду да су системи препоруке предиктивни модели, потребно је оценити колико су
модели тачни. У ту сврху користе се евалуационе метрике. Најчешће се користи корен средње
квадратне грешке (RMSE), али користи се и средња апсолутна грешка (MAE). Формуле су дате испод:
2

∑{𝑢,𝑖}(𝑝𝑢,𝑖 − 𝑟𝑢,𝑖 )
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
𝑁
𝑀𝐴𝐸 =

∑{𝑢,𝑖} |𝑝𝑢,𝑖 − 𝑟𝑢,𝑖 |
𝑁

где је 𝑝𝑢,𝑖 предвиђена оцена корисника 𝑢 за ставку 𝑖, а 𝑟𝑢,𝑖 стварна оцена корисника 𝑢 за ставку 𝑖, а
𝑁 укупан број оцена које се предвиђају (односно број комбинација у скупу {𝑢, 𝑖}).
Може се приметити да ове оцене третирају све ставке и све кориснике једнако. Неретко се тражи
да систем препоруке само оне ставке које ће се корисник свидети, односно да боље предвиђа веће
оцене, а ниже оцене може да греши више. У тим случајевима могу да се користе и друге
евалуационе метрике као што су површина испод криве (AUC), алфа и/или бета грешка и слично.

Изазови и ограничења
Недостатак података (или проређеност података) представља реалну ситуацију да велики број
корисника неће оценити све ставке, односно оцениће веома мали број ставки. Проблем се посебно
уочава у ситуацијама када је однос ставки и корисника велики (већи број ставки него корисника) и
када је информациони систем у почетним фазама рада. Проблем се донекле решава додавањем
доменског знања у системе препоруке или импутацијом недостајућих вредности.
Хладан старт представља проблем појављивања нових ставки и нових корисника. Код
колаборативног филтрирања није могуће дати препоруку за ставку уколико неки корисник није дао
оцену. Овај проблем се назива first-rater problem и могуће га је донекле решити коришћењем
додатних информација, односно филтрирањем базираног на садржају и хибридним приступом.
Проблем нових корисника је такав да није могуће наћи сличног корисника зато што нови корисник
још није оценио ниједну ставку.
Преваре су релативно нов проблем који је веома тешко решити. Под преварама подразумевамо
пар ствари. Наиме, конкуренти могу намерно да дају лоше оцене производу како би њихов
производ био боље оцењен. Такође, могу својој оцени да дају нереално високе оцене.

Питања
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Шта су то системи препоруке и чему служе?
Какве оцене корисник може дати за ставку?
Како можемо представити матрицу оцена?
Навести типове система препоруке.
Објаснити модел Глобални просек.
Објаснити модел Просек корисника.
Објаснити модел Просек ставке/производа.
Објаснити модел Просек-корисник-ставка.
Објаснити колаборативно филтрирање.
Објаснити колаборативно филтрирање засновано на суседима.
Објаснити колаборативно филтрирање засновано на ставкама (производима).
Објаснити колаборативно филтрирање базирано на моделима (факторизација).
Објаснити филтрирање базирано на садржају.
Објаснити хибридне системе препоруке.
Навести изазове и ограничења система препоруке.
Објаснити проређеност података.
Шта је то хладан старт?
Објаснити проблем превара код система препоруке.
Како се евалуирају системи препоруке?
Објаснити RMSE и навести формулу.
Објаснити MAE и навести формулу.
Шта представља матрица W, а шта матрица H код факторизације матрице?
Објаснити визуализације које су погодне за представљање система препоруке.

