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uživatelských preferencí v sémantickém webu. Popisuje různé způsoby sběru dat. V části
o induktivních metodách se hlavně věnuje kolaborativnímu filtrování a rozhodovacím
stromům. Vícehodnotový model a preferenční relace patří mezi nejdůležitější popsané
modely. Cílem není úplný výčet v jednotlivých oblastech, ani co nejdetailnější pohled.
Zaměřuje se spíše na získání základního přehledu v této široké problematice. Druhá část
je

věnována

popisu

implementace

testovacího

frameworku.

Ten

dovoluje

co

nejjednodušší otestování induktivních metod bez znalosti vnitřní struktury frameworku.
Poslední

část

popisuje

způsob

a

výsledky

testování

rozhodovacích

stromů

a

kolaborativního filtrování na databázi NetFlix a IMDb. K testování byl použit framework
popsaný v druhé části.
Klíčová slova: uživatelské preference, induktivní metody, testovací framework, python
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Abstract: This thesis deals with the induction of user preferences. In its first part it
surveys the field of user preferences on semantic web. Subsequently, it describes various
methods of data collecting. In the part concerned with inductive methods the paper
focuses mainly on collaborative filtering and decision trees. Many value models and
preference relations belong among the most important of the described models. The aim
of the thesis is neither to provide a complete enumeration in its individual parts, nor to
render as detailed view as possible. Rather, it aims at gaining a basic outline of this
broad

theme.

The

second

part

of

the

thesis

pursues

the

description

of

the

implementation of a testing framework which enables the easiest testing of inductive
methods without the knowledge of the inner structure of the framework. The final part
describes the technique and results of the testing of decision trees and collaborative
filtering on databases NetFlix and MovieLens. Here the framework described in the
second part of the paper has been used as a testing tool.
Keywords: user preferences, inductive methods, testing framework, python
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Kapitola 1 : Úvod

1. ÚVOD
Podle (1) je na internetu více než 45 miliard stránek. Není divu, že při takovém
množství mohou mít problém i vyhledávače. Ty často vrátí seznam stránek, ve kterém je
velké množství stánek, které uživatele nezajímají a neobsahují požadovanou informaci.
Jde vyhledávačům a uživateli nějak pomoc?
První možností je zlepšit samotné vyhledávání. Dokumenty na internetu anotovat
například pomocí RDF nebo OWL a umožnit vyhledávačům hledání podle sémantického
významu slova. Ty už nebudou závislé pouze na porovnávání řetězců, ale budou moc
zapojit další techniky, aby zpřesnily vrácený seznam.
Další možností je zaměřit se na uživatele. Ke každému uživateli si pamatovat
historii jeho chování a rozhodování. Na základě těchto informací potom předvídat
uživatelovo chování, změnit obsah stránek, aby mu lépe vyhovoval, doporučit mu zboží,
o které bude mít nejspíš zájem apod.
Spojení obou těchto metod znázorňuje Obr. 1 převzatý z (2).

Obr. 1 Systém uživatelských preferencí a sémantického webu

1.1. Cíl práce
Během práce na diplomové práci vyplynulo, že obecnou reprezentaci uživatelských
preferencí se zabývá (3). Z toho důvodu byl po poradě s vedoucím jeden z cílů práce
změněn.
Prvním cílem práce je zmapovat systém kolem sémantického webu a indukce
uživatelských preferencí. Ke každé komponentě v pravé části Obr. 1 přinést alespoň
základní popis, aby vzniknul ucelený pohled na problematiku. Důraz bude kladen na
uživatelské preference a jejich indukci.

Kapitola 1 : Úvod
Druhým cílem je implementace a popis frameworku, který pomocí různých typů
testů umožní otestování induktivních metod. Protože problematika sémantického webu a
uživatelských

preferencí

je

široká

bude

framework

podporovat

jednoduchou

modifikovatelnost.
Třetím cílem je pomocí frameworku a testovacích dat otestovat některé induktivní
metody.

1.2. Rozvržení
Zbytek práce je rozdělen do tří částí – teoretická část, popis frameworku a
experiment.
První část zabývající se teorii se skládá ze

tří kapitol. 2. kapitola se zabývá

uživatelskými preferencemi, modely uživatelských preferencí jsou v kapitole 3 a kapitola
4 se věnuje indukčním metodám. Druhá část věnovaná frameworku je popsána v kapitole
5. Třetí a poslední část, která obsahuje výsledky experimentu, je v kapitole 6. Shrnutí
celé práce je v kapitole 7.

1.3. Značení
V práci je použito značení, které je shrnuto v Tab. 1.
U

Množina všech uživatelů

u1,…,un

Jednotliví uživatelé z množiny U

O

Množina všech objektů

o1,…,ok

Jednotlivé objekty z množiny O

A

Množina všech atributů objektů

A1,…,Am

Jednotlivé atributy z množiny A

a11,…

Hodnoty jednotlivých atributů objektu o1

a1v

 

Hj

Preference (hodnocení) uživatele ui objektu ok
Historie uživatele j tzn. množina hodnocených objektů uživatelem uj, Hj ⊆ O

Tab. 1 Značení použité v práci
Když bude jasné, o který objekt se jedná, může být použito pouze o a pro hodnoty
atributů a1,… am. U preferencí je také možné zkrácení na Pref(k), pokud bude zřejmé, o
kterého uživatele se jedná nebo Pref() pokud se bude jednat o obecné preference.
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Kapitola 2 : Uživatelské preference

2. UŽIVATELSKÉ PREFERENCE
Preference jsou komplexní pojem, v různých oblastech má různý význam. (4)
definuje preference jako výběr mezi alternativami a případné uspořádání těchto
alternativ na základě různých kriterií. Preference v této práci bude chápána, jako funkce,
reprezentující jak moc má uživatel určitý objekt rád.

2.1. Zdroje preferencí
Existují dva hlavní přístupy, jak získat na internetu preference. První metoda,
implicitní, pozoruje chování uživatele a snaží se z něj získat požadované informace.
Druhá, explicitní, vyžaduje přímé zapojení uživatele. Ten přímo hodnotí jednotlivé
objekty a tím vytváří své preference.

Implicitní metoda

2.1.1.

Metody získávání preferencí pomocí pozorování chování uživatele využívají hlavně
logy ze serverů a/nebo tzv. page tagging.
Logy
Ukládat informace s uživatelovými transakcemi je možné na více místech, například
na webovém serveru nebo aplikačním serveru.
Logy webového serveru jsou obvykle ve formátu Common Logfile Format1, kde
řádky mají tvar
remotehost rfc931 authuser [date] "request" status bytes
Důležitá data mohou být součástí URL. URL může kromě adresy obsahovat i informace o
klíčových slovech, atributy hledaného produktu apod. Například
http://www.imdb.com/find?s=all&q=Green+Mile
Potom je možné „Green Mile“ s IP adresou uživatele a časovým razítkem uložit do
databáze pro další zpracování.
Ještě lépe se jeví použití logů aplikačního serveru, jak je popsáno v (5). V rovině
aplikačního serveru je možné se lepé zaměřit na operace jako přihlášení/odhlášení,
vložení do košíku, vytipovat důležité položky na formulářích apod. Všechny relevantní
informace je možné rovnou ukládat do databáze.

1

Standardizovaný formát používaný webovými servery při vytváření logů, používá
ho například Apache, viz. http://www.w3.org/Daemon/User/Config/Logging.html
11

Kapitola 2 : Uživatelské preference
Page tagging
Druhou možností je využít tzv. page tagging, který využívá JavaScript na straně
klienta. Tato metoda je spojena se stále více populární technologií AJAX1. Pomocí
XMLHttpRequest API může JavaScript (nebo jiný skriptovací jazyk) přenášet XML nebo
jiná textová data mezi klientem (webový prohlížeč klienta) a serverem. Lze takto
monitorovat a ukládat chování uživatele na stránce, jako například čas strávený na
stránce, jak daleko se uživatel dostal při vyplňování formuláře, než ho přestal bavit, jestli
si kopíroval část textu ze stránky apod. Na základě těchto informací je poté možné
usoudit, jestli ho stránka zaujala – zjistit jeho preference.
Podle (6) jsou výhody logů následující:
•

Webové servery standardně vytvářejí logy, není tedy potřeba měnit webové
stránky.

•

Webový server zaznamenává každou operaci. Page tagging závisí na
spolupráci prohlížeče, která může být nulová, když je například JavaScript
zakázán.

•

Logy obsahují informace i o neúspěšných požadavcích. Page tagging
zaznamenává pouze události, až když je stránka úspěšně zobrazena.

Naproti tomu stojí výhody page taggingu jako:
•

Page tagging je dostupný i pro společnosti, které nespravují vlastní server

•

Page tagging může zaznamenávat operace, která se nevyžadují data
z webového serveru jako jsou interakce s Flash videem.

•

Pomocí Page tagginu je jednodušší předat informace jako je velikost okna
prohlížeče. V případě webových serverů je potřeba změnit URL a informace
uložit do ní.

Algoritmy, které získávají informace z logu jsou popsány v (5) a (7).
2.1.2.

Explicitní metoda

Při této metodě sám uživatel poskytne své preference tím, že ohodnotí určité
objekty. Většinou se jedná o přiřazení hodnoty jako je počet hvězdiček, celého čísla od
jedné do deseti nebo porovnání dvou objektů. Odpadá tím potřeba analýzy chování
uživatele, která může přinést nepřesné hodnoty vzniklé špatnou interpretací uživatelova
chování. Na druhou stranu někteří uživatelé nechtějí ztrácet čas na něco zdánlivě tak
neužitečného jako je hodnocení objektů.

1

AJAX (Asynchonous JavaScript And XML) jsou techniky používané pro vytváření
interaktivního internetu
12
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2.1.3.

Databáze s preferencemi

Na internetu je volně dostupných několik databází s uživatelskými preferencemi.
Mezi nejznámější patří:
MovieLens
MovieLens je doporučovací systém pro filmy1 poskytovaný GroupLens Research
z Minnesotské univerzity. Základem databáze byl systém EachMovie vyvíjený HP/Compaq
Research (dříve DEC). Nyní obsahuje asi 1 milion hodnocení 3700 filmů od 6000
uživatelů. Stupnice je od jedné do pěti.
Jester Joke
Jester Joke je známý systém doporučující vtipy2. Byl vytvořen prof. Kenem
Goldbergem v Alpa Lab na univerzitě v Berkeley. Databáze obsahuje 4,1 miliónů
hodnocení 100 vtipů od cca 73 000 uživatelů. Hodnotící škála je spojitá od -10 do +10.
Spojitých hodnot hodnocení bylo dosaženo tím, že uživatel hodnotí vtip kliknutím dovnitř
hodnotícího proužku.
Netflix
S vypsáním soutěže3 společnost Netflix uvolnila obrovskou testovací databázi čítající
100 milionů hodnocení od 480 000 uživatelů, kteří hodnotili 18 000 filmů. Hodnocení
odpovídají počtu hvězdiček (od 1 do 5) udělené filmu.
IMDb
Internet Movie Database (IMDb)4 je filmová databáze. K dispozici jsou informace o
více než 400 000 filmech, seriálech, televizních pořadech apod. Na rozdíl od předešlých
databází obsahuje široké spektrum atributů u hodnocených objektů (filmů), např. režisér,
rok výroby, herecké obsazení, jazyk, atd. Bohužel databáze neobsahuje jednotlivá
hlasování, ale pouze souhrnné výsledky za kategorie jakou jsou muži 19-29, američtí
voliči apod.
Microsoft Web Dataset
Databáze Microsoft Web Dataset5 je databáze implicitních dat z logu stránky
www.microsoft.com. Obsahuje data od 38000 náhodně vybraných uživatelů. U každého

1

Stránka MovieLens - http://movielens.umn.edu/
Stránka Jester Joke - http://www.ieor.berkeley.edu/~goldberg/jester-data/
3
Soutěž o 1 000 000$, úkolem je zlepšit vyhledávací systém společnosti Netflix o
10%. Stránka soutěže - http://www.netflixprize.com/
4
Stránka IMDb - http://www.imdb.com/
5
Stránka, odkud je možné databázi stáhnout http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Anonymous+Microsoft+Web+Data
2
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Kapitola 2 : Uživatelské preference
uživatele je uveden seznam stránek, které během jednoho týdne navštívil v lednu 1998.
Obsahuje různé typy atributů – celočíselné, označující kategorii, realná čísla.

2.2. Problémy s uživatelskými preferencemi
Při získávání a zpracování uživatelských preferencí je potřeba mít na paměti, že lidé
nejsou stroje. Proto se může stát, že uživatel může ze stejných informací vyvodit jiné
závěry tzn. i když se budou dva objekty shodovat ve všech svých atributech, mohou
nakonec dostat jiné hodnocení. Další problémy vznikají tím, že lidé neradi tráví čas
hodnocením objektů, nepovažují to za důležité. Což jednak zapříčiňuje relativní
nedostatek uživatelských preferencí a jednak s rostoucím časem klesá zájem uživatele.
Pozdějším objektům nevěnuje takovou pozornost a hodnocení je „nepřesné“. Dalším
nepřítelem je čas. Tím, jak objekty stárnou, stárne i relevantnost jejich hodnocení. Před
lety by kamera s 3MPix byla hodnocena jako vynikající, dnes by dostala sotva průměrné
hodnocení. Dalším z hledisek, které je také potřeba vzít v úvahu je různá důležitost
atributů. Příkladem atributu s obvykle vysokou prioritou je cena. Naproti tomu barva
bývá často podružná.

2.3. Typy atributů
Objekty mohou mít různé typy atributů. V této části bude popsáno rozřazení na
několik základních domén (skupin), jak je tomu v (8) a (2):
•

Nominální

•

Ordinální

•

Číselné

•

Časové

Nominální doména nedefinuje uspořádání. Není definováno, která hodnota je lepší a
která horší. Často se skládá z textových řetězců. Příkladem může být barva (červená, bílá
…) nebo typ povrchu (matný, lesklý …).
Ordinální doména již obsahuje uspořádání, ale není na ní definována míra.
Příkladem takové domény může být množina určující váhu {lehké, středně těžké, těžké}.
Tento typ domény bývá často vytvořený za pomoci uživatele, který definuje, že < 50kg
znamená lehké, 51 – 80 je středně těžké a více než 80kg označuje těžké.
Třetím typem jsou domény číselné. Je na nich definované uspořádání i míra. Do
číselné domény patří atributy jako cena, váha apod.
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Atributy zachycující čas se kromě sdělení, kdy byl objekt vyroben apod., používají
například k informaci, kdy uživatel objekt hodnotil. Některé metody mohou poté přikládat
nižší váhu starším hodnocením.
Některé atributy mohou ještě obsahovat prázdné hodnoty (NULL hodnoty).

Hodnoty Pref() závisí na použitém modelu uživatelských preferencí a typu výpočtu.
Výstupem klasifikačních metod je označení třídy, do které objekt patří („výborný“,
„dobrý“,

„špatný“).

Regresní

metody

vracejí

číselnou

hodnotu.

neobsahují přímo hodnocení objektů jako např. preferenční relace.
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3. MODELY UŽIVATELSKÝCH PREFERENCÍ
Tato kapitola je zaměřena na popis modelů uživatelských preferencí. Modelem se
rozumí jednak zápis těchto preferencí a jednak metody a postupy jak generovat
(předpovídat) další hodnocení objektů. Postupně budou popsány modely založené na
boolské logice, vícehodnotové logice a preferenčních relacích.

3.1. Boolský model
Jedná se o jednoduchý model, ve kterém hodnocení objektů nabývá pouze dvou
hodnot -

  :     0,1. Hodnota 0 představuje negativní hodnocení a hodnota

1 pozitivní. Tato skutečnost zapříčiňuje, že se uživatel nemusí zabývat mírou, jak se mu
objekt líbí. Uživatel vybírá mezi hodnoceními líbí a nelíbí. Na druhou stranu svět není
černobílý a často bývá užitečné mít možnost zvolit hodnotu někde uprostřed.
Hlavní výhodou boolského modelu je rychlost. Ta vychází z jeho jednoduchosti.
Operace jako and, or nebo xor bývají velmi rychlé, pokud jsou prováděny nad vektory
z nul a jedniček.
Jako výhodné se jeví spojení boolského modelu a kolaborativního filtrování, které se
je popsáno v kapitole 4.1, a to zejména v oblasti výpočtu podobnosti dvou uživatelů:
 ,   

∑&'! ('

!   "#$   %  #) !   "#$ #)   %
*

Kde suma představuje počet objektů, na kterých se uživatelé uj a uk shodli tj. buď
je oba hodnotili 1 nebo 0.

N je počet objektů, které hodnotili oba uživatelé tj. * 

+, ( , +. Tato normalizace odstraňuje problém, který vzniká tím, že uživatelé hodnotí

různý počet objektů. Uživatelé s velkým množstvím hodnocených objektů by jinak byli
„zvýhodněni“.
Článků, které se zabývají boolským modelem uživatelských preferencí, není
mnoho.

3.2. Vícehodnotová logika
Na rozdíl od tradiční dvouhodnotové logiky, ve které proměnné mohou nabývat
pouze dvou hodnot (pravda nebo nepravda), mohou být proměnné z celé množiny
hodnot. Tato množina možných hodnot se často označuje jako T. Nejčastěji se využívá
interval [0,1], kde 1 představuje nejpreferovanější hodnotu a 0 nejménně preferovanou.
Samozřejmě je možné, aby T představovalo diskrétní množinu, např. v praxi často
používané hodnocení počtem hvězdiček T= {jedna hvězdička, dvě hvězdičky, tři
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hvězdičky, čtyři hvězdičky, pět hvězdiček}. Ve zbytku kapitoly se předpokládá, že T je
interval [0,1].
Použití

vícehodnotové

logiky

přináší

potřebu

předefinovat

logické

operátory,

kvantifikátory a predikáty. Tato práce se touto tématikou nezabývá, (9) je možné použít
jako zdroj informací o více hodnotové logice.
Při výpočtu hodnocení uživatelských preferencí je možné využít fuzzy funkce a
agregační funkce.

3.2.1.

Fuzzy funkce

Fuzzy funkce - : .  0,1 jsou zde využívány ke dvěma účelům:
!

1. Uspořádání hodnot atributů

2. Normalizace atributů
Uspořádáním atributu vzniknou tzv. lokální preference. Ty vyjadřují preference
atributu vzhledem k jeho hodnotě. Obr. 2 převzatý z (2) představuje závislost preference
atributu (osa y) na jeho ceně (osa x). S rostoucí cenou klesá preference atributu.
Fuzzy funkce se hledá pro každý atribut a pro každého uživatele zvlášť. Postup
nalezení fuzzy funkce je popsán v kapitole 4.3.

Obr. 2 Příklad fuzzy funkce

Fuzzy logikou ve spojení s uživatelskými preferencemi a indukcí se zabývá například
(10).
3.2.2.

Agregační funkce

Agregační funkce je často označovaná jako @, slouží k agregování jednotlivých
lokálních preferencí do jedné hodnoty (globální preference). Na vstupu dostane vektor
preferencí atributů objektu.

@: 0,10  0,1
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Agregační funkce se používají při výpočtu hodnocení komplexních objektů, u
kterých je známo více atributů. Podmínky na agregační funkci jsou – musí být
monotónní, @(0,...,0) = 0 a @(1,...,1) = 1.
Příkladem agregační funkce může být:

1  @2#"1 , 34$á6#7)1



5 · 2#"1 : 8 · 34$á6#7)1
20

Také se může jednat o sadu pravidel induktivního logického programování:

Pref(x)= 1

<- vzdálenost <= 0.9 a cena < 0.3

Pref(x)= 0.5 <- vzdálenost <= 0.9
Pref(x)= 0.2 <- cena > 0.3
Pravidla jsou brána seshora dolů. První, které objekt splní, definuje hodnocení objektu.
Příklad grafická reprezentace agregační funkce je na Obr. 3 převzatý z (2).

Obr. 3 Příklad agregační funkce

3.3. Preferenční relace
Preferenční relace nabízejí úplně jiný model a přístup k reprezentaci preferencí.
Informace typu: “uživatel ui ohodnotil objekt on hodnotou 5“ v něm chybí. Místo toho jsou
zde informace jako o1 je lepší než o5, o7 je alespoň tak dobré jako o9. Tento typ
hodnocení objektu přináší určité výhody. Uživatel má před sebou dva objekty. Porovná
jejich atributy a rozhodne, který je lepší.

Nemusí řešit konkrétní hodnotu objektu.

Základní myšlenkou je určení vztahu (relace) mezi dvěma objekty.
Problematikou preferenčních relací se zabývá (11), zavádí několik relací. P(o1, o2)
označuje, že objekt o1 je lepší než objekt o2. Rovnost (ekvivalence) se vyjádří pomocí
I(o1, o2) a značí, že o1 je stejně oblíbený jako o2. Pro vyjádření že objekt o1 je stejně
nebo více preferovaný se používá R(o1, o2), což je vlastně sjednocení P(o1, o2) a I(o1, o2).
J(o1, o2) se používá, když jsou dva objekty neporovnatelné.
Vzpomenuté

relace

by

stačily

k vyjádření

základních

vztahů

mezi

objekty.

Neposkytují, ale informaci o míře, jak moc je jeden objekt lepší než druhý. Relace Q(o1,
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o2) označuje, že o1 je o trochu lepší než o2 . Relaci Q je možné rozšířit na množinu relací
Q1, … Qn. Pak Q1 vyjadřuje nejmenší rozdíl mezi objekty a Qn zase největší.
Základní vlastnosti těchto relací jsou v Tab. 2.

symetrická

asymetrická

P
I

reflexivní

nereflexivní

X
X

X

R

X

X

J

X

Q

X

X

Tab. 2 Vlastnosti relací

Relace je možné zachytit grafem, jak je tomu na Obr. 4, který zachycuje preference
objektů ve hře kámen-nůžky-papír.

Obr. 4 Příklad grafu relace
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4. INDUKTIVNÍ METODY
Existuje několik přístupů, jak modelovat uživatelské preference. Tato práce se
zaměřuje na jeden z nich – indukci. Induktivní metody na základě uživatelova chování
sestavují

model

(model

uživatelských

preferencí),

který

je

poté

možné

použít

k předpovídání dalšího chování uživatele. Pro vytvoření modelu uživatelských preferencí
potřebují induktivní metody trénovací data ve tvaru <uživatel, objekt, hodnocení>. Na
základě nich iterativně vytváří model uživatelských preferencí. Z modelu je poté metoda
schopna předpovídat preference uživatele, tj. dvojici < uživatel, objekt > doplnit na
<uživatel, objekt, hodnocení>.

Obr. 5 Schéma práce induktivních metod

Podle množství informací, které metoda potřebuje znát o objektu, je možné rozdělit
metody na:
•

Content-based

•

Kolaborativní

Content-based metody potřebují znát co nejvíce atributů u objektů, protože
předpovídání je založeno na nalezení podobných objektů. Z jejich atributů a
preferencí je poté vypočtena preference daného objektu. Jinými slovy, uživateli jsou
doporučeny objekty, které se co nejvíce podobají objektům, které preferoval
v minulosti. Vstup u těchto metod má spíše tvar =- , >? , >@ , … , >B ,   C
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Naproti tomu stojí kolaborativní metody. Ty nezajímají vlastnosti (atributy) objektu.
Předpovídání zakládají na nalezení podobných uživatelů tzn. těch, kteří hodnotí objekty
stejně. Kombinaci obou přístupů se věnuje například (12).
Další možné rozdělení je na:
•

Klasifikační

•

Regresní

Klasifikační metoda umisťuje objekty do tříd. Jedná se vlastně o rozdělení prostoru
(často mnoho-dimenzionálního) na oblasti a poté přiřazení každému regionů
označení. Označení se berou z množiny hodnot pref().

Obr. 6 Příklad rozdělení na oblasti

Asi nejznámější klasifikační metodou jsou rozhodovací stromy. Regresní metody
mají numerický výstup, který je často spojitý.
Základní přehled induktivních metod poskytuje například (13). V další části jsou
popsání zástupci induktivních metod – kolaborativní filtrování, rozhodovací stromy a
princip založený na fuzzy a agregačních funkcích.

4.1. Kolaborativní filtrování
Kolaborativní filtrování je metoda založena na předpokladu, že preference uživatele
u0 objektu oj je možné vypočítat z hodnocení uživatelů u1,…,uk, kteří jsou uživateli u0
nejpodobnější a přitom hodnotili objekt oj. Aby byla tato metoda přesná, vyžaduje velkou
množinu trénovací dat. Metodám tohoto typu se věnuje (14) a (15).

Kolaborativní filtrování je hojně používáno v komerční sféře. Například:
•

Amazon – společnost proslavená prodáváním knížek přes internet

•

NetFlix.com – největší pronajímatel DVD

•

iTunes – aplikace od společnosti Apple pro přehrávání a organizaci
hudebních a video souborů
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Metody kolaborativního filtrování je možné rozdělit do dvou hlavních skupin
•

Memory-based

•

Model-based

Model uživatelských preferencí u memory-based metod je velmi jednoduchý. Často
se jedná o dvojrozměrnou matici viz. Tab. 3

o1

o2

u1

Pref1(1)

Pref1(2)

u2

Pref2(1)

…

ok

Pref2(k)

…
un

Prefn(1)

Prefn(2)

Prefn(k)

Tab. 3 Memory based model

Sloupce označují jednotlivé objekty, řádky uživatele a na průsečíku je preference
daného uživatele a objektu. Většinou je matice velmi řídká, protože obvykle uživatel
ohodnotil pouze několik objektů.

Samotný výpočet je poté prováděn nad celou maticí a je tedy velmi paměťově a
výpočtově náročný. Výhodou těchto metod jsou dobré výsledky v prostředí, které se
dynamicky mění. Příkladem metody tohoto typu je k-NN algoritmus, který je popsán
níže.

U model-based metod je model uživatelských preferencí komplikovanější, protože
obsahuje statisticky vypočítané hodnoty, které poté usnadňují výpočet preferencí. Mezi
zástupce těchto metod patří Bayessovy sítě, shlukování1 atd.

4.1.1.

k-NN algoritmus

Algoritmus je poměrně jednoduchý, ale přitom účinný. Předpokládejme, že hledáme
hodnotu prefm(on). Hlavní myšlenkou tohoto algoritmus, je najít uživatele, kteří jsou co
nejpodobnější uživateli um. K tomu slouží podobnostní funkce, ve většině literatury
označovaná jako w(m,n), která pro uživatele um a un spočítá vzájemnou podobnost na
základě jejich preferenčních vektorů. Setříděním hodnot w(m,n) je poté možné vybrat knejpodobnějších uživatelů a z nich spočítat hodnotu prefm(on) podle:
1

Shlukování (clustering) řeší kolaborativní filtrování jako klasifikační problém.
Seskupuje podobné uživatele do tříd a odhaduje. Z určené třídy poté počítá podmíněnou
pravděpodobnost preference.
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prefH oJ  B : K L wm, nP rJQ ,R S rJQ 
-T?

kde ni je i-tý nejbližší uživatel s nenulovou podobností k uživateli um a nenulovým

hodnocením objektu oj. θ je normalizační faktor. B označuje průměrné preference
uživatele um počítané jako:

B 

1
L W 
|VB |
XYZ

Kde Rm je neprázdná množina objektů, které uživatel um hodnotil.
Kolaborativní filtrování založená na k-NN algoritmu se často odlišují pouze v použité
podobnostní (korelační funkce) funkce. Často citovanou je Pearsonova korelace1:
1, [ 

∑- \ - S ]  ^ - S _ %

`∑- \ - S ]  ∑- ^ - S _ %
@

@

Kde i iteruje přes všechny objekty, které hodnotil uživatel ux i uživatel uy.

4.1.2.

Bayesova síť

Metoda předpovídání hodnocení uživatelů pomocí Bayesových sítí je popsána v
(14). Metoda vytvoří pro každý objekt o samostatnou síť pomocí hodnocení uživatelů,
kteří daný objekt hodnotili. Vstupními vektory jsou hodnocení zbylých objektů, viz.
převzatý Obr. 7. R1,… Rm označují hodnocení objektu.

Obr. 7 Schéma Bayesova klasifikátoru

1

Anglicky Pearson product-moment correlation coefficient, někdy pouze MCV nebo

PPMC
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Je potřeba spočítat hodnoty pravděpodobnosti  a  3 ) a
     | a .      | a

je podmíněná pravděpodobnost, která

je popsána například v (16).

Samotné předpovídání preference je podle:
b _   "cd"1a Pprefof  v ∏Rst ∏qrT?PprefoR   w | prefof  v 

for y = 1 to M do
end for

|ijklm no pf|

4.2. Rozhodovací stromy
Rozhodovací stromy jsou orientované stromy, kde každý vnitřní uzel odpovídá
atributu objektu, hrany k potomkům reprezentující možné hodnoty těchto atributů a listy
zastupují možné třídy. Objekty patří do třídy, pokud splňují podmínky dané cestou od
kořene k listu.

Obr. 8 Příklad rozhodovacího stromu
Na obrázku Obr. 8 příklad je strom rozhodovacího stromu, který znázorňuje
uživatelského preference nákupu zboží. Můžeme například vidět, že pokud je osobě více
než 55 let, tak si danou věc koupí zato osoba mladší 18let s nízkým příjmem ne.

Výhody rozhodovacích stromů jsou
•

Jednoduché na pochopení

•

Mohou být kombinovány s ostatními metodami

•

Jsou schopny zpracovat jak numerické tak kategorické atributy
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•

Možnost ověřit model na základě statistických metod

Rozhodovací stromy můžeme rozdělit do tří skupin:
1. Klasifikační stromy – výsledkem předpovědi je třída
2. Regresní stromy – výsledkem předpovídání může být reálné číslo
3. Klasifikační a regresní stromy1 - k analýze se využívá obou metod

Během každého kroku algoritmu je vybrán atribut, který nejlépe klasifikuje zbylé
objekty. Podle tohoto atributu a jeho možných hodnot se provede rozdělení objektů.
Rozdělování se provádí rekurzivně, dokud všechny objekty nepatří do jedné třídy nebo
dokud nebo pokud nejsou splněny jiné ukončovací podmínky.

Nejčastěji používané

metody pro výběr atributu jsou založené na entropii a na Gini indexu.
4.2.1.

Metody založené na entropii

Mezi tyto metody patří hlavně algoritmy ID3, C4.5 a C5.0. Ty vybírají atribut, který má
největší informační přírůstek gain(A).

c"u#>  v7? , … , 7B S w>

s1, … , sm jsou množiny objektů, které patří do stejné třídy (počet tříd je m). A je atribut,
pro který je hodnota počítána.

v7? , … , 7B měří velikost informace, která je potřebná pro klasifikaci objektu.
v7? , … , 7B  S ∑B
-T?

|x |

Entropie atributu E(A) je definována jako:
a

w>  L
T?

y

log

|x |
y

7? : | 7B
v7? , … , 7B 
*

Proměnná j iteruje přes všechny hodnoty atributu A.

4.2.2.

Metody založené na Gini indexu

Vybírají se ty atributy, jejichž hodnota gini(O) je nejnižší.
B

cu#u  1 S L
T?

@


O je množina objektů. Počet tříd, do kterých mohou být objekty rozřazeny, je m. pj
představuje relativní frekvenci třídy j v O. Metody založené na Gini indexu je možné
použít i v případě, že jsou atributy objektu spojité.

1

Anglicky Classification And Regression Trees (CART)
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4.3. Fuzzy a agregační funkce
Princip zapojení fuzzy a agregačních funkcí do výpočtu hodnocení objektu je
znázorněn na Obr. 9.

[0,1]

Prefuj()
@

[DA]n
fuj

[0,1]n,<uj
Obr. 9 Zapojení fuzzy a agregačních funkcí
[DA]n představuje objekt s n atributy. Domény jednotlivých atributů jsou značeny DA.

Fuzzy funkce je označena fUj. @ je označení pro agregační funkci. !  představuje
přímé hodnocení objektu, jak jej provádí uživatel.
Předpovídání rozděleno do dvou kroků:
1. Najít lokální preference
2. Najít globální preference
Lokální preference jsou spojeny s fuzzy funkcemi, které je potřeba najít pro všechny
atributy. Vznikne tak uspořádání, které pro každý atribut definuje vztah mezi hodnotou
atributu a preferencí atributu. Globální preference představuji celkové hodnocení objektu
(pref()). Jsou počítány pomocí agregačních funkcí. Při výpočtu využívají výpočty, které
provedly fuzzy funkce.

4.3.1.

Fuzzy funkce

Úvod k fuzzy funkcím je v kapitole 3.2.1. K nalezení fuzzy funkcí (a tím spojeného
uspořádání atributu) je možné použít lineární nebo kvadratickou regresi. Ty ale mohou
dávat špatné výsledky, pokud jsou hodnoty atributu „špatně“ rozmístěny.
(17) nabízí trochu jiný postup:
1. Rozdělit atribut na několik diskrétních částí
2. Spočítat reprezentanta pro každou část
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3. Pomocí lineární nebo kvadratické regrese získat fuzzy funkci
Příklad
V Tab. 4 je uveden příklad databáze hotelů. Každý hotel má tři parametry (jméno,
vzdálenost a cenu). Poslední sloupeček představuje hodnocení uživatele, které přiřadil
jednotlivým hotelům. Nabývá hodnot 1, 2 nebo 3.

Jméno hotelu

Vybavení

Cena

Hodnocení

Apple

TV

99 $

1

Danube

Internet

120 $

2

Cherry

Nic

99 $

2

Lemon

Internet

149 $

1

Linden

Nic

60 $

3

Oak

TV

149 $

2

Pear

TV

99 $

2

Poplar

TV

99 $

2

Rhine

Nic

99 $

1

Rose

Internet

99 $

3

Spruce

Nic

40 $

2

Themse

Internet

149 $

1

Tulip

TV

45 $

3

Tab. 4 Příklad databáze hotelů

Obr. 11 ukazuje postup při výpočtu fuzzy funkce pro atribut cena. Osa x
představuje cenu hotelu a osa y hodnocení, které hotel dostal od uživatele. Atribut je
rozdělen na tři části - [35,70), [70,100), [100, 150). To odpovídá kroku 1. Černé tečky
představují jednotlivé hotely. Bílé tečky znázorňují reprezentanty jednotlivých částí. Ty
byly vypočítány jako průměrné hodnocení hotelů v dané oblasti. To představuje krok 2.
Teď zbývá ještě najít fuzzy funkci pomocí lineární nebo kvadratické regrese.

Obr. 10 Ukázka výpočtu fuzzy funkce
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Pro diskrétní atribut (jako je atribut vybavení) je situace jednodušší. Není potřeba
vymýšlet dělení atributu. Rozdělení je tvořeno jednotlivými diskrétními hodnotami
atributu. Fuzzy funkce potom vrací průměrnou hodnotu hodnocení podle hodnoty
atributu.

 ⇒ 1.66
a_}~a0íT v#)#) ⇒ 1.33
*u2 ⇒ 2
Obr. 11 Ukázka výpočtu fuzzy funkce
Agregační funkce

4.3.2.

Způsobů jak získat pravidla tvořící agregační funkci je několik. (18) a (19) ilustrují
způsob založený na získání pravidel díky ILP1. Úvod do ILP je možné nalézt v (20).
ILP hledá hypotézy H na základě pozitivních (E+) a negativních (E-) příkladů a
znalostí B. B může obsahovat doménové znalosti. Je potřeba, aby H a B pokryly všechny
příklady z E+ a žádný z E-. Postupně jsou vytvářeny řezy prostorem, ve kterém jsou
umístěny objekty. Tyto řezy rozdělují prostor na E+ a E-, jak lze vidět na Obr. 12.

Obr. 12 Příklad rozdělení na E+ a EPro každý řez jsou vygenerována pravidla, která pokryjí všechny objekty z E+ a žádné z
E-. Pravidla jsou pak přidána k definici agregační funkce. Řezy jsou prováděny
opakovaně.

1

ILP – Inductive logic programming
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5. FRAMEWORK
V této

části

bude

popsána

architektura

frameworku

PrefWork

spolu

s jeho

nejdůležitějšími částmi. Zvláštní část bude věnována typům testů, které PrefWork
poskytuje. Poslední část kapitoly bude věnována srovnání s již existujícími aplikacemi
podobného typu.
Přestože

je

Java

asi

nejrozšířenějším

jazykem

v oblasti

dobývaní

znalostí,

1

počítačového učení a doporučovacích služeb, byl jazyk Python vybrán pro implementaci
frameworku. Důvody, které k tomu vedly, jsou:
•

Jednoduchost – Python je jednoduchý na naučení. Kód je dobře čitelný, což
zjednodušuje udržovatelnost

•

Dobrá spolupráce s ostatními jazyky – implementace pro jazyk C je
CPython2, pro Javu

Jython3, pro

.NET

IronPython4. Tato

skutečnost

umožňuje testovat implementace induktivních metod, které jsou napsané
v jiných jazycích než je Python, bez složitých (nebo žádných) zásahů do
PrefWorku
•

Podporuje různé programátorské přístupy – funkcionální, procedurální a
objektově orientovaný

•

Platformová nezávislost – zdarma dostupné jsou instalační baličky pro
většinu běžných platforem (Windows, Mac OS, Unix, …)

5.1. Architektura
Architektura PrefWorku byla navržena s důrazem na jednoduchost a flexibilitu,
takže se uživatelé (vývojáři) mohou zaměřit na induktivní metody, místo toho aby
pronikali do tajů frameworku. Problematika indukce uživatelských preferencí je velmi
široká. Framework se nesnaží postihnout všechny případy, které mohou nastat. Ani není
zaměřen na jednu konkrétní metodu nebo typ testu. Cílem bylo vytvořit framework, který
umožní otestování co nejširšího spektra induktivních metod s tím, že speciální případy
budou řešeny implementací dalších komponent. Obr. 13 Architektura PrefWorku
zachycuje základ architektury systému.

1

Oficiální stránka - http://python.org/
Základní a nejrozšířenější implementace Pythonu, aktuální verze 2.5.2 http://python.org/
3
Kdysi známý jako JPython. Odpovídá Pythonu 2.2 - http://www.jython.org
4
Verze 2.0, která prochází beta testy, by měla být na úrovni Pythonu 2.5 http://www.codeplex.com/IronPython
2
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Obr. 13 Architektura PrefWorku
Oblast PrefWorku představuje jádro systému. V ideálním případě by se do něj
nemělo zasahovat. Objekty vně přestavují moduly, kterými je možné framework
doplňovat. Přidání nového modulu znamená:
1. Implementace příslušného rozhraní, např. pro induktivní metody je rozhraní
popsáno v kapitole 5.1.2.
2. Registrace v konfiguračních souborech. Ty jsou popsány v kapitole 0.

5.1.1.

Správa dat

Správa dat se stará o přístup k uživatelským preferencím. Ty většinou bývají
uloženy v databázi (kvůli velikosti a rychlosti přístupu), ale obecně nezáleží na místě a
způsobu uložení. Z toho důvodu byla vybrána omezená sada metod, které musí třídy
zpřístupňující data implementovat, viz Obr. 14.
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Class BasicDataSource():
""" Konstruktor tridy """
def __init__(self, config, dataSourceSection, driverSection):
""" Vrati jednu polozku ze zdroje """
def getRecord(self):
""" Vrati kurzor na zacatek """
def restart(self):
""" Vrati seznam atributu"""
def getAttributes(self):
""" Vrati index atributu, ktery ma metoda předpovídat """
def getTargetAttribute(self):
""" Nastavi rozsah definovany fromPct a toPct, ze kterych bude data brat
Hodnota recordsFromRange oznacuje, jestli budou data z date hranice """
def setLimit(self, fromPct, toPct, recordsFromRange):
""" Nakonfiguruje driver (heslo, jmeno DB, … ) """
def _configDriver(self, config, driverSection):
""" Nakonfiguruje konkretni zdroj, napr. jmeno tabulky"""
def _configDataSource(self, config, dataSourceSection):
""" Vyplní sloupecek nahodnymi hodnotami"""

def fillRandomValues(self):
""" Nastavi id uzivatele (value) jehož data se mají brat z DB """

def setFixedUserId(self, value):
""" Ziska ze zdroje ID jednoho uzivatele """

def getUserId(self):
""" Vrati kurzor vracejici ID uzivatee na zacatek """

def restartUserId(self):
Obr. 14 Rozhraní pro přístup k datům

Parametr self je ukazatel na objekt. config je instance třídy, která umí pracovat
s INI soubory1.

driverSection a dataSourceSection označují sekci v konfiguračním

souboru.
Současná implementace umožňuje používat data z MySQL databáze. V CPythonu
využívá modul MySQLDb2, verze v Jythonu zase zxJDBC3. Data je možné mít uložené jak
v jedné tak i více tabulkách.

5.1.2.

Induktivní metody

Každá induktivní metoda musí být odvozena od třídy BasicClassifier, který je na
Obr. 15, a musí implementovat její metody.
1

Pro čtění konfiguračních souborů se
http://docs.python.org/lib/module-ConfigParser.html
2
http://sourceforge.net/projects/mysql-python
3
http://sourceforge.net/projects/zxjdbc
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class BasicClassifier:
""" Konstruktor tridy """

def __init__(self, config, classifierSection):
""" Vytvori model uživatelských preferencí z trainningDataset pro
uzivatele userId """
def buildModel(self, trainingDataset, userId):
""" Provede predpoved pro polozku rekord """
def classifyRecord(self, record):
""" Podle INI souboru nakonfiguruje metodu """
def _configClassifier(self, config, classifierSection):
Obr. 15 Rozhraní induktivních metod

Parametr userId u buildModel označuje uživatele, pro kterého se má stavět model.
Induktivní metoda se může sama rozhodnout, zda bude chtít data jen od tohoto uživatele
(obvyklé u content-based metod) nebo zda jí zajímají i data od jiných uživatelů (obvyklé
u kolaborativních metod).
Parametr self je ukazatel na objekt. config je instance třídy, která umí pracovat
s INI soubory. classifierSection označuje sekci v konfiguračním souboru.
classifyRecord vyžaduje předchozí provedení buildModel, o to se stará PrefWork.
Výsledky předpovídání jsou předávány potomkovi třídy Statistics. Když metoda nemůže
z nějakého důvodu předpovědět hodnotu, měla by vyvolat výjimku UnableToPredict.

5.1.3.

Statistiky

Současná verze PrefWorku obsahuje třídy zpracovávající výsledky z regrese a
klasifikace. Objekty, u kterých induktivní metoda vyvolá výjimku UnableToPredict, nejsou
započítány do odchylek, jakou je například MEA1.
Další statistiky je možné přidat implementací rozhraní definované třídou Statistics,
viz
class BasicStatistics:
""" Konstruktor tridy, csvFile je jmeno CSV soubru, do kterého se budou
ukladat vysledky jednotlivých uzivateli """

def __init__(self, config, statsSection, csvFileName):
""" Ulozi vysledek predpovedi prediction a spravnou hodnoty correctValue"""

def addResult(self, prediction, correctValue):
""" Vytiskne statistiky """

def printResults(self):
""" ulozi delku operationDuration operace operationType (buildModel apod)"""

def logTime(self, operationType, operationDuration):
""" Ulozi polozku item do CSV souboru """
1

Vysvětlení MEA je možné najít v 6.3.3
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def toCSV(self, item):
Obr. 16 Rozhraní statistik
Parametr self je ukazatel na objekt. config je instance třídy, která umí pracovat
s INI soubory. statsSection označuje sekci v konfiguračním souboru.

Konfigurace

5.1.4.

Konfigurace PrefWorku se provádí pomocí příkazové řádky a konfiguračních
souborů. Z příkazové řádky se bere pouze název skupiny testů, která se bude vykonávat.
Zbytek nastavení bere aplikace ze souborů, které mají stejnou strukturu jako Microsoft
Windows INI soubory1. Byly uvažovány i jiné způsoby uložení nastavení, např. XML
struktury. Systém konfigurace přes INI soubory byl zvolen, protože má přímou podporu
v jazyce Python přes modul ConfigParser2. Aplikace z modulu využívá pouze metody
určené ke čtení.
Vnitřní členění souborů je na sekce, jejichž prefixy označují, ke které komponentě
systému se vztahují. Část položek v sekci bývá obyčejně pevně daných (povinných),
zbylé závisí na komponentě, ke které se vztahují, viz. příklad:

[MET_collab_filter_30]
module_name=collaborative_filtering
class_name=CollaborativeFiltering
csvfile=colfi_30.csv
maxNeighbours=30

MET označuje, že se sekce bude věnovat konfiguraci induktivní metody. První dvě
položky v sekci jsou povinné a jsou PrefWorkem vyžadovány u každé induktivní metody.
Poslední dva argumenty je specifické pro metodu. Induktivní metoda ho může načíst
v metodě CollaborativeFiltering._configClassifier(). Rozdělení parametrů na
povinné a volitelné umožňuje jednoduchou konfigurovatelnost metod.
Obr. 17 ukazuje závislosti konfiguračních sekcí. V závorce je vždy uveden prefix
dané sekce. Tím, že se SUITE může skládat z několika testů (TEST), je umožněno
spouštět několik testů najednou. U testu je potřeba definovat:
•

typ testu

•

metoda, která se bude testovat

•

zdroj dat

•

statistiky, které budou sbírat a vyhodnocovat předpovědi

Driver slouží ke konfiguraci přístupu k databázi.

1

Základní informace o INI souborech - http://en.wikipedia.org/wiki/INI_file
Dokumentace k modulu ConfigParser - http://docs.python.org/lib/moduleConfigParser.html
2
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Obr. 17 Závislosti konfiguračních sekcí

5.2. Typy testů
Framework v současné době poskytuje tři typy testů, které se liší podle přístupu
k testovacím datům a počtu vykonání – SingleAndPercentage, CrossValidation, 2Files.

5.2.1.

SingleAndPercentage

U tohoto typu testu se přepokládá jeden zdroj dat. Ta jsou podle hodnoty
percentage z konfiguračního souboru rozdělena na testovací a trénovací. Percentage
může nabývat hodnot (0,1) a označuje kolik procent dat připadne na trénovací data, tzn.
percentage = 0,9 znamená, že bude 90% trénovacích dat a 10% testovacích.

Schéma

testu je popsáno na Obr. 18.

Inicializuj induktivní metodu MET
Inicializuj celkové statistiky CELK_STATS
Inicializuj uživatelské statistiky UŽIV_STATS
Inicializuj trénovací data TRAIN ze zdroje Zdroj1
Inicializuj testovací data TEST ze zdroje Zdroj2
Proved_test(MET, TRAIN, TEST, CELK_STATS, UŽIV_STATS)
Obr. 18 Pseudokód SingleAndPercentage

5.2.2.

CrossValidation

Při testu CrossValidation jsou data rozdělena na k disjunktních částí. Pokaždé je
jeden z nich vybrán jako testovací a zbylých k-1 jsou použita jako trénovací. Toto je
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opakováno k-krát, pokaždé je jiná část použita jako testovací. Hodnota k se bere
z konfiguračního souboru z položky nfolds ze sekce věnované definici testu (prefix TEST).
Obr. 19 převzatý z (21) ukazuje testování pro k=4.

Obr. 19 Princip cross validace
Pseudokód testu je na obrázku
Inicializuj induktivní metodu MET
Inicializuj celkové statistiky CELK_STATS
Inicializuj uživatelské statistiky UŽIV_STATS
Počet rozdělení N
Aktuální část i := 0
While i <= N do
Inicializuj trén. data TRAIN ze zdroje Zdroj1, vše kromě části i
Inicializuj test. data TEST ze zdroje Zdroj2, část i
Proved_test(MET, TRAIN, TEST, CELK_STATS, UŽIV_STATS)
i += 1
EndWhile
Obr. 20 Psedokód CrossValidation

5.2.3.

2Files

Test 2Files předpokládá, že data jsou ze dvou zdrojů (např. různých tabulek v
databázi), není tedy potřeba data nijak rozdělovat. Schéma testu je popsáno na Obr. 21

Inicializuj induktivní metodu MET
Inicializuj celkové statistiky CELK_STATS
Inicializuj uživatelské statistiky UŽIV_STATS
Inicializuj trénovací data TRAIN ze zdroje Zdroj1 podle percentage
Inicializuj testovací data TEST ze zdroje Zdroj1 podle percentage
Proved_test(MET, TRAIN, TEST, CELK_STATS, UŽIV_STATS)
Obr. 21 Pseudokód 2Files

5.2.4.

Proved_test

Pseudofunkce Proved_test má za úkol otestovat metodu. Skládá se z následujících
kroků:
1. Vybrat uživatele ui z trénovacích dat
2. Nechat metodu postavit model pro uživatele ui z trénovacích dat
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3. Postupně brát položky uživatele ui z testovacích dat a předkládat je metodě.
Ta na základě modelu sestaveného v kroku 2 předpoví hodnocení
4. Hodnocení uložit jednak do statistik uživatele a jednak do celkových
statistik.
Tyto čtyři kroky jsou opakovány pro všechny uživatele.

Rozdělení statistik na

celkové a uživatelské umožní jak pohled na přesnost předpovídání u jednotlivých
uživatelů, tak i přesnost napříč celou databází.
Obr. 22 ukazuje schematický pseudokód funkce Proved_test.

Proved_test(MET, TRAIN, TEST, CELK_STAT,
For every uživatel U in TRAIN do
Poslav model pro U z TRAIN metodou
For every položku P uživatele U in
Predpoved hodnocení P
Přidej výsledek předpovědi P
Přidej výsledek předpovědi P
EndFor
Vytiskni statistiky pro U
EndFor
Vytiskni celkové statistiky
Obr. 22 Pseudokód pro Proved_test

UŽIV_STAT)
MET
TEST do
do CELK_STAT
do UŽIV_STAT

5.3. Srovnání
Jedním z nejznámějších systémů, která umožňuje testování induktivních metod, je
Weka1. Jedná se o celý soubor aplikací zaměřených na strojové učení napsaný v Javě,
vyvinutý na Univerzitě Waikato a dostupný pod licencí GNU GPL2. Základní informace je
možné získat z (22).
Weka podporuje několik standardních technik známých z dolovaní dat3 jako je
předpracování dat, klastrování, klasifikace, regrese apod. Je vyvíjena řadu let. Vývoj
současné verze 3 začal v roce 1997. PrefWork „poráží“ v řadě oblastí jakou jsou:
•

Komplexní systém na předpracování dat, který mimo jiné umožňuje
aplikovat filtry na vstupní data a měnit spojité atributy na diskrétní

•

GUI – zatímco PrefWork se spouští pouze z příkazové řádky, Weka
nabízí přehledné GUI (obsahuje i konzoli pro umožňující spouštění testů

1

WEKA = Waikato Environment for Knowledge Analysis, Domovská stránka http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/
2
GNU General Public License je licence, která dovoluje svobodně upravovat a
používat zdrojové kódy. Šíření je musí být opět pod GPL licencí. Oficiální znění verze 3 http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
3
Asi známější je anglický termín data mining
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bez GUI). To zjednodušuje práci hlavně a dovoluje názornou vizualizaci
výsledků
•

Obsahuje více metod. Ty je možné použít pro srovnání

•

Díky své známosti existuje velké množství aplikací a nástrojů, které
Weku doplňují a dokážou její funkčnost rozšířit

•

Detailnější statistiky z testování. Rozšíření PrefWorku v této oblasti se
nezdá být složité

•

Pravděpodobně obsahuje měně chyb a „dětských nemocí“

Výhodou PrefWorku je možnost pracovat s daty rozdělenými v databázi do několika
tabulek. Weka tento problém pomocí rozšíření, které data převede do jedné tabulky, což
nemusí být vždy vhodné a možné.

Další „nevýhodou“ je, že Weka neprovádí testy

zaměřené na uživatele. Metody řeší úlohy z oblasti dolování dat, složka jednotlivých
uživatelů je tam potlačena.

Obr. 23 Obrázek z Weky - preprocesing
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6. EXPERIMENT
V této kapitole je popsáno testování rozhodovacích stromů a kolaborativního
filtrování za pomoci PrefWorku. Testy byly provedeny na AMD Turion 64, 1.79 GHz, 896
MB RAM, MS Windows XP Professional SP2.

6.1. Analýza testovacích dat
6.1.1.

MovieLens

Databáze MovieLens, která byla částečně popsána v kapitole 2.1.3, byla vybrána
pro testování zejména kolaborativního filtrování. V této kapitole je uvedena její bližší
analýza.

Počet uživatelů

6040

Počet hodnocených filmů

3706

Počet hodnocení

1000522

Hustota hodnocení

4.4%

Max. počet hodnocení od 1 uživatele

2314

Max. počet hodnocení 1 filmů

2991

Průměrné hodnocení

3.58

Medián hodnocení

4

Standardní odchylka

1.13

Tab. 5 Informace o MovieLens

Hustotou matice se rozumí poměr mezi počtem hodnocení v databázi a maximálním
možným počtem hodnocení vzhledem k množství uživatelů a objektů v databázi.
7))" d")u2 

# $#2#í
1 000 522

 0.044
# žu3")6ů · # )ů
6040 · 3706

38

Kapitola 6 : Experiment

Obr. 24 Rozložení hodnocení

Obr. 25 Počet uživatelů a hodnocení

Na Obr. 24 je vidět procentuální zastoupení hodnocení v databázi. Nejvíce procent
má hodnocení 4. To je způsobeno tím, že si uživatelé jednak nechávají doporučit dobrý
film, který potom ohodnotí. A jednak i sám uživatel si snaží vybrat film, který se mu bude
líbit. Obě skutečnosti mají za následek, že hodnocení 3,4 a 5 se vyskytují ve více jak
80% případů.
Obr. 25 znázorňuje závislost mezi počtem hodnocení a počtem uživatelů. Jak je
patrné, zájem uživatelů rychle klesá a jen málo uživatelů poskytne
poskytne skutečně hodně
hodnocení.

6.1.2.

NetFlix

Základem druhé testovací databáze je databáze NetFlix.
Net
Původně se jedná o
databázi určenou pro testování kolaborativního filtrováni. Aby mohla být použita pro
testování content-based
based metod,
metod byla doplněna o informace o žánrech filmů
film a režisérech
z MovieLens a IMDb. Teď má databáze 7 sloupečků – ID uživatele, ID filmu, název filmu,
rok výroby, režisér, žánrr 1, žánr 2. Výsledkem je databáze, kterou je možné použít pro
oba typy metod. Do výsledné databáze byli
byl vybráni jen uživatelé, kteří hodnotili velké
množství filmů.
Počet uživatelů

499

Počet hodnocených filmů

16227

Počet hodnocení

1353968

Hustota hodnocení

16.72%

Max. počet hodnocení od 1 uživatele

4552

Max. počet hodnocení 1 filmů

2991

Průměrné hodnocení

3.19

Medián
edián hodnocení

3

Standardní odchylka

1.18

Tab. 6 Informace o NetFlix
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Jak je vidět na Obr. 27, v databázi nejsou uživatelé s malým množstvím hodnocení.
Uživatel s nejméně filmy hodnotil 2214 filmů. Rozložení hodnot hodnocení má podobný

40

4

30

3

20
10
0
1

2

3

4

5

2
1
0
2214
2276
2348
2404
2480
2550
2643
2759
2916
3083
3356
3832

Počet uživatelů

Frekvence [%]

průběh jako u databáze MovieLens viz Obr. 26.

Hodnocení

Počet hodnocení

Obr. 26 Rozložení hodnocení

Obr. 27 Počet uživatelů a hodnocení

6.2. Sledované statistiky
Hlavně byly sledovány tři statistiky
•

mean abosolute error (MEA)

•

root mean absolute error (RMSE)

•

predictions per second (PPS)

MEA je definována jako:

1
w>  L+   S   +
2


T?

Kde c označuje počet hodnocení, které byly počítány,   je předpovídaná

hodnota a   je skutečná hodnota. Čím je tato hodnota nižší, tím je předpovídání
přesnější.

RMSE je definována jako:
1
@
Vw  L   S   
2


T?

Se značením jako u MEA. Opět, čím je hodnota nižší, tím je metoda přesnější.
PPS označuje počet hodnocení, které je metoda schopna vypočítat za sekundu.
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6.3. Kolaborativní filtrování
6.3.1.

k-NN algoritmus

Testování se zaměřilo na k-NN algoritmus založený na Pearsonově korelaci, který je
popsaný v kapitole 4.1.1. Použitá implementace vychází z (23). Pro uložení modelu byl
použit přístup z (24). Není vytvořena celá matice s rozměry počet uživatelů x počet
objektů, ale pouze řídká matice, která obsahuje známá hodnocení, viz. Obr. 28

Obr. 28 Příklad uložení modelu

Z výkonnostních důvodů se nevytváří jenom matice uživatelé x objekty, ale i
objekty x uživatele. Dojde sice ke zdvojení informací, které je ale vyváženo vyšší
rychlostí, protože je mnohem jednodušší najít uživatele, kteří hodnotili daný objekt.
Rychlý přístup k jednotlivým položkám zajišťuje použití struktury slovníku1.
Časová složitost výpočtu jednoho hodnocení závisí na:
1. výpočtu podobností uživatelů
2. výběru k-nejbližších uživatelů
3. závěrečném výpočtu hodnocení
Když N je počet uživatelů a I je počet objektů, pak složitost výpočtu podobnosti
dvou uživatelů je O(I). Pro výpočet

  je potřeba spočítat ji (N-1) krát. Složitost

první fáze je tedy O(N⋅I). Vybrat k prvků lze v čase O(N). Závěrečná fáze, ve které se na
základě k sousedů spočítá celkové hodnocení objektu, má složitost O(k). Typicky je
k<<N. Z toho plyne celková složitost O(N⋅I + N + k) = O(N⋅I)

6.3.2.

POP algoritmus

Při testování byl rovněž použit POP algoritmus, který je velmi jednoduchý. Hodnota

  je vypočtena jako průměrná hodnota všech neprázdných hodnocení objektu j.

Jestliže je Sj množina uživatelů, kteří hodnotili objekt j, pak:
1

Slovníky
jsou
něco
jako
asociativní
pole
v jiných
jazycích.
http://docs.python.org/tut/node7.html#SECTION007500000000000000000
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Časová složitost algoritmu je O(N) při použití speciální matice jako u k-NN
algoritmu.

Popis experimentu

6.3.3.

Testy se zaměřily na dvě oblasti: vztah přesnosti a poměru mezi trénovacími a
testovacími daty a nalezení ideálního počtu sousedů (konstanta k) pro k-NN algoritmus.
Z toho důvodu byla vstupní data rozdělena v poměru 70:30, 80:20, 90:10 a na nich byly
spuštěny tyto algoritmy (nebo varianty algoritmů):
•

POP

•

k-NN, k=1

•

k-NN, k=10

•

k-NN, k=20

•

k-NN, k=30

•

k-NN, k=50

Výsledky na MovieLens databázi

POP
k-NN,
k-NN,
k-NN,
k-NN,

k
k
k
k

=
=
=
=

1
10
30
70

MEA
0.783
1.005
0.775
0.761
0.740

90:10
RMSE
0.980
1.285
0.974
0.942
0.939

PPS
3851
12
12
11
9

MEA
0.782
1.002
0.775
0.753
0.741

80:20
RMSE
0.979
1.280
0.988
0.972
0.959

PPS
3954
23
22
22
20

MEA
0.784
0.999
0.775
0.758
0.747

70:30
RMSE
0.980
1.277
0.988
0.971
0.947

PPS
4109
32
32
30
28

Tab. 7 Výsledky testování kolaborativního filtrování

1.1

0.9
0.8

k-NN

0.7

RMSE

MEA

1

POP

0.6
0

50

1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7

100

29

sousedů

Závislost

MEA

POP
0

počet sousedů
Obr.

k-NN

50

100

počet sousedů
na

počtu

Obr.

30

sousedů
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Obr. 29 a Obr. 30 ukazují kvalitu předpovídání v závislosti na počtu sousedů, kteří jsou
vybrání při rozložení 70:30. U POP algoritmu nejsou sousedé pochopitelně vybíráni.
Použití pouze jednoho souseda (k-NN, k=1) se ukázalo jako méně přesné než použití
průměrného hodnocení u POP algoritmu. U jiných rozložení má graf podobný průběh,
proto zde není uveden.

35

4200
4100
k=1

25

k=10

20
15
70:30

80:20

90:10

PPS

PPS

30

4000
3900

k=30

3800

k=70

3700
70:30

rozdělení dat

80:20

90:10

rozdělení dat
Obr. 31 Rychlost výpočtu u k-NN

Obr. 32 Rychlost vypočtu u POP

Jak je vidět na Obr. 31 a Obr. 32, rychlost výpočtu klesá s rostoucím poměrem mezi
trénováními a testovacími daty. Je to způsobeno tím, že se zvyšuje hustota matic, ve
kterých jsou hodnocení uložena, tím roste čas potřebný na její projití a vypočítání
podobnosti vektorů (uživatelů), průměrného hodnocení apod. Grafy jsou rozděleny podle
algoritmu, protože POP algoritmus je řádově rychlejší a zobrazení obou najedou by vedlo
ke zhoršené čitelnosti. Rozdíl mezi jednotlivými variantami k-NN algoritmu není až tak
velký.

1.05
1.3

1

1.2

0.95
RMSE

MEA

k=1
0.9
0.85

k=10

0.8

k=30

0.75

k=70

0.7

POP

k=1
1.1
k=10
1
k=30
0.9

k=70

0.8

POP

70:30 80:20 90:10

70:30 80:20 90:10

rozdělení dat

rozdělení dat

Obr. 33 Závislost MEA na rozdělení dat

Obr. 34 Závislost RMSE na rozdělení
dat

Velikost MEA na RMSE se mění v závislosti na poměru mezi testovacími a trénovacími
daty jen nepatrně, což lze vidět na Obr. 33 a Obr. 34.
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Výsledky na NetFlix databázi

POP
k-NN,
k-NN,
k-NN,
k-NN,

k
k
k
k

=
=
=
=

1
10
30
70

MEA
0.891
1.014
0.740
0.732
0.723

90:10
RMSE
1.112
1.223
0.936
0.942
0.936

PPS
2245
39
39
35
33

MEA
0.891
1.002
0.743
0.762
0.732

80:20
RMSE
1.111
1.280
0.946
0.945
0.937

PPS
3987
47
45
43
42

MEA
0.892
1.005
0.748
0.764
0.739

70:30
RMSE
1.113
1.293
0.947
0.945
0.935

PPS
5140
90
88
82
80

Výsledky pro k-NN algoritmus jsou o něco lepší než při testování MovieLens, což je
pravděpodobně způsobeno výrazně vyšší hustotou hodnocení v databázi NetFlix. Výrazné
zlepšení hodnoty PPS je způsobeno použitím Just In Time1 kompilátoru Psyco2. Všechny
veličiny vykazují podobný průběh jako u MovieLens, proto zde nejsou uvedeny jejich
grafy.

6.3.4.

Shrnutí

POP algoritmus nabízí užitečný základ pro srovnávání úspěšnosti algoritmů. Přes
svou jednoduchost, kdy úplně ignoruje rozdíly mezi uživateli, dokáže v některých
příkladech (pro malá k) překonat k-NN algoritmus v míře přesnosti. Rychlost obou
algoritmů je „nesrovnatelná“. POP je díky své jednoduchosti řádově rychlejší. Při správně
zvoleném k je ovšem k-NN přesnější a nabízí možnosti pro další rozšiřování.

6.4. Rozhodovací stromy
6.4.1.

ID3 algoritmus

Použitá implementace vychází z (25), která pro výběr atributu využívá ID3
heuristiku. Hlavní úprava spočívá v tom, že metoda vrací konkrétní hodnotu a ne
označení třídy, do které objekt patří.
Jak je uvedeno v (26) a (27), nejhorší případ z hlediska časové složitosti nastane,
když je potřeba postavit úplný strom, tzn. je potřeba postupně rozdělovat objekty podle
všech m atributů.

1

Just In Time (JIT) - typ překladu urychlující běh interpretovaných programů.
Dochází k překladu nejčastěji používaných částí kódu do nativního kódu stroje
2
Stránka Psyco - http://psyco.sourceforge.net/
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Obr. 35 Příklad rozhodování podle atributů

Na každé úrovni stromu i, je potřeba rozhodnout mezi m-i atributy, který bude
vybrán. Časová
asová složitost postavení stromu
strom pro jednoho uživatele je přímo úměrná počtu
poč
atributů objektu, počtu objektů,
objektů které uživatel hodnotil a počtu vnitřních uzlů stromu.
stromu
Časová složitost předpovídání je potom O(m).

6.4.2.

MEAN algorittmus

Pro srovnání byl implementován algoritmus MEAN, který vrací průměrné hodnocení
objektů v trénovacích datech.

Složitost algoritmu je O(n) v trénovací fázi a O(1) při předpovídání. Jedná se
pravděpodobně o nejjednodušší algoritmus, který je možné použít.

6.4.3.

Popis experimentu

Podobně jako u kolaborativního filtrování se testování zaměřilo na zjištění závislosti
mezi velikostí trénovacích dat a přesností. Databáze NetFlix byla rozdělena v poměru
70:30, 80:20, 90:10. Výsledky testování jsou shrnuty v Tab. 8.

MEA
RS1
0.991
MEAN
1.083
Tab. 8 Výsledky

90:10
80:20
RMSE PPS
MEA RMSE PPS
1.223
223
360 0.996 1.232
894
1.293
93 4350 1.084 1.294 5084
testování rozhodovacích stromů

MEA
1.001
1.077

70:30
RMSE
1.240
1.289

PPS
1629
6975

Jak lze vidět na Obr. 36 a Obr. 37,, rozhodovací stromy poskytují o něco lepší
výsledky. Zejména
éna u RMSE je rozdíl velmi malý a projevuje se až v řádu setin.

1

RS = rozhodovací stromy
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1.1

1
RS

RMSE

MEA

1.05

0.95
MEAN
0.9

1.3
1.28
1.26
1.24
1.22
1.2
1.18

70:30 80:20 90:10

RS
MEAN

70:30

rozdělení dat

80:20

90:10

rozdělení dat

Obr. 36 Závislost MEA na rozdělení dat

Obr. 37 Závislost RMSE na rozdělení
dat

Rychlost výpočtu (Obr. 38) u rozhodovacích stromů je sice mnohem menší než u MEAN
algoritmu, nicméně 4x horší čas u rozdělení 70:30 není špatný výsledek, když je brána
v úvahu jednoduchost algoritmu MEAN.

8000
6000
4000

RS

2000

MEAN

0
70:30

80:20

90:10

Obr. 38 Rychlost výpočtu u rozhodovacích stromů

6.5. Shrnutí experimentu
Pomocí PrefWorku bylo otestováno několik algoritmů. Hlavně byly provedeny testy
rozhodovacích stromů (zástupce content-based metod) a k-NN algoritmu (zástupce
kolaborativních metod). Jejich vzájemné srovnání z testování na databázi NetFlix
poskytují Obr. 39 a Obr. 40. k-NN se jeví jako přesnější algoritmus. Rozhodovací stromy
zase vykazují vyšší rychlost předpovídání. Výsledky budou pravděpodobně ovlivněny
malým množstvím atributů u filmů. To negativně ovlivňuje přesnost rozhodovacích
stromů.
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2000
1500

RS

1000

k=1

k=10

500

k=10

k=30

0

RS

1

k=1
0.8
0.6

PPS

MEA

1.2

70:30 80:20 90:10

k=30
70:30 80:20 90:10

k=70

k=70

rozdělení data
Obr. 39 MEA u RS a k-NN

rozdělení dat
Obr. 40 PPS u RS a k-NN
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7. ZÁVĚR
Tato práce se zaobírala indukcí uživatelských preferencí v sémantickém webu.
Hlavní cíle byly:
•

Získat před v široké oblasti indukce uživatelských preferencí

•

Implementovat testovací framework

•

Otestovat induktivní metody

Všechny cíle byly splněny. Indukci uživatelských preferencí se zabývají kapitoly 2 až
4. Kromě různých modelů a induktivních metod byly popsány i metody, jakými lze
uživatelské preference získávat. Z induktivních metod se práce zaměřila zejména na
rozhodovací

stromy

a

kolaborativní

filtrování.

Kapitola

5

popisuje

implementaci

frameworku. Popis testů a jeho výsledky jsou v kapitole 6. Pomocí implementovaného
frameworku byly otestovány rozhodovací stromy a různé verze kolaborativního filtrování.
Kolaborativní filtrování se ukázalo jako přesnější.

Další práce je možná v několika oblastech. První z nich je získání bližších informací
o dalších induktivních metodách jako jsou například Bayesovy sítě apod. Ze současně
popsaných metod se pro další výzkum jeví jako nejvhodnější kolaborativní filtrování. To
má pravděpodobně největší budoucnost v prostředí indukce uživatelských preferencí, což
dokazuje i jeho velká rozšířenost v komerční sféře. Zajímavá by mohla být i oblast
hybridních algoritmů. Tyto algoritmy kombinují kolaborativní přístup s content-based.
Z pohledu frameworku je také co vylepšovat. Je možné implementovat detailnější
statistiky výsledků testů. Umožnit definovat uživateli vlastní testy a případně přidat filtry,
které předpracují testovací data a například ze spojitých hodnot atributu vyrobí diskrétní.
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