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Úvod

První doporučovací systémy vznikli již v  70. letech minulého století a s rozvojem

internetu se neustále zlepšovali.  V dnešní době výzkum v oblasti  doporučovacích

systému a návrh nových řešení je stále aktuální. Technologický vývoj stále napředuje

a  objevují  se  nové  způsoby  pro  zjištění  uživatelských  zájmů.  Objevují  se  nové

možnosti  ke  zlepšení  starých  algoritmů  doporučování  nebo  algoritmy  se  zcela

odlišnými  přístupy  k  problematice.  Velké  obchodní  společnosti  zastoupené  na

internetu  příležitostně  provádí  soutěže  pro  zlepšování  svých  doporučovacích

systému, co vyvolává ještě větší  zájem o tuto oblast.  Příkladem takových soutěží

jsou:  Netflix  Prize, ESWC-14  Challenge,  book  recommendation  challenge  at

CBRecSys  2014.  Malé  a  střední  internetové  obchody  mají  také  dnes  potřeby  v

nasazení  doporučovacích systémů.  Vzhledem k rostoucí  konkurenci  internetových

obchodů  potřebují  prostředky  na  to,  aby  přilákaly  nové  a  udrželi  si  stávající

zákazníky. To může podpořit doporučovací systém, pokud bude doporučovat položky

o které se uživatel skutečně zajímá. Menší a střední weby však nepotřebují náročné a

drahé  řešení.  Jedním z  hlavních  požadavků  na  doporučovací  systém pro  malé  a

střední weby je také možnost poskytování doporučení jíž při menší navštívenosti.

Toto může zaručit především content-based doporučovací systémy, protože na rozdíl

od  kolaborativního filtrování,  nepotřebuje  informací  od jiných uživatelů  k  tvorbě

doporučení pro určitého uživatele 

Cíl práce

Cílem této  práce  je  na  základě  získaného přehledu v  oblasti  učení  uživatelských

preferencí  a  doporučovacích  systémů  navrhnout  a  implementovat  nezávislou

softwarovou komponentu  pro  Content-based doporučovaní.  Komponenta  by měla

přijímat různě vyjádřené uživatelské preference, různé formy vstupních dat o objektu

a poskytovat různé metody pro tvorbu doporučení. Účinnost  navržené komponenty

má být prokázaná pomocí experimentů na reálných datech.
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Struktura práce

Obsah a struktura práce je zaměřená na problematiku doporučování, vymezenou v

Cíli práce. Text práce je rozdělen do kapitol:

• Kapitola  1.  se  zabývá  teoretickou  častí  a  obsahuje  přehled  existujících

doporučovacích systémů, technik, které tyto systémy využívají a také přehled

způsobů vyjádření uživatelských preferencí. Větší důraz je kladen na principy

budování  content-based  (založených  na  obsahu)  doporučovacích  systémů.

Součástí  této  kapitoly  také  přehled  způsobů  hodnocení  doporučovacích

systémů.

• Kapitola  2.  popisuje  návrh  content-based  doporučovací  komponenty  pro

prodejný web. 

• Kapitola 3. se zaměřuje na popsání a vyhodnocení experimentů, které byli

prováděny za použití navržené komponenty.

• Kapitoly  4.  a  5.  obsahují  uživatelskou  a  programátorskou  dokumentaci  k

navržené komponentě.
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1 Doporučovací systémy

1.1 Historie a rozvoj 

První pokusy o vytvoření doporučovacích systémů se datují k 70. letem minulého

století. Jedním z prvních byl systém Grundy — počítačová knihovna. Tento systém

podle  krátkého  interview  zařazoval  uživatele  do  "stereotypů"  (sbírek  často  se

vyskytujících  charakteristik  uživatele)  a  používal  "zadrátované"  (předem  dané)

informace o stereotypních preferencích pro vytvořeni doporučeni. Přehled  Grundy

uveden v [1]

V 90. letech minulého století kvůli přetížení informací v on-line prostoru se začali

objevovat  systémy založené  na kolaborativním  filtrování (viz.  1.4.1  ).  Manuální

systémy,  jako  například  Tapestry (experimentální  mailový  systém),  vyžadovali

dotazy od uživatele pro poskytovaní doporučení.

Příklad dotazu v jazyce TQL (Tapestry Query Language):

(m.sender = ’Smith’ OR

m.date < ’April 15, 1991’) AND

m.subject LIKE ’%Tapestry%’.

Tento dotaz vybere zprávy, které odeslal "Smith", nebo byli poslané do 15. dubna a

jejichž předmět zprávy obsahuje slovo "Tapestry" [2].

Pak nasledovali automatizované systémy založené na kolaborativním filtrování, které

identifikovali potřeby uživatele a agregovali je pro poskytnuti doporučení. Jedním z

prvních podobných systémů byl  GroupLens – systém pro doporučení novinových

článků. Systém vyžadoval aby uživateli ohodnotili přečtené články od 1 do 5. Tyto

hodnoceni  pak  shromažďovali  a  šířili  ratingové  servery  systému.  Pro  tvorbu

doporučení systém GroupLens používal matice ratingů, kde sloupce reprezentovali

uživatele, řádky reprezentovali články a buňky obsahovali hodnocení, které uživatele

přiřadili  článkům (viz.  1.3.1  ).  Většina  buněk  u  podobných  matic  byli  prázdné,

protože  uživatelé  neprohlíželi,  nebo  neohodnotily  odpovídající  položky.  Cílem

GroupLens bylo  předpovědět  ratingy  pro  prázdné  buňky  před  tím  jak  uživatel
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přečetl  a  ohodnotil  článek.  Doporučovací  algoritmus  GroupLens představoval

algoritmus “nejbližších sousedů”, popsaný v kapitole 1.4.1 .

Zájem  o  doporučovací  systémy  v  90.  letech  se  rychle  zvyšoval  a  produkoval

množství doporučovacích systémů pro různá doména:  Ringo pro hudbu,  BellCore

Video Recommender pro filmy, Jester pro doporučení vtipů [3]. Většina algoritmů

byla založena na technikách kolaborativního filtrování, jako jsou korelační statistika,

nebo prediktivní modelování [4] a vyžadovala od uživatelů explicitní zpětnou vazbu

(viz. 1.3.2.1 ). 

V pozdních 90. letech se doporučovací systémy začali využívat v komerčních sférách

pro zvýšení prodejů zboží a služeb na internetu.  K největšímu rozšíření došlo po

nasazení  doporučovacího  systému  na  webových  stránkách  Amazon.com,  které

vytvářeli  doporučeni  na  základě  historie  nákupu,  historie  prohlížení  a  současně

prohlížené položky[3]. I v dnešní době  Amazon.com má jeden z nejvýkonnějších

doporučovacích systémů. Více o doporučovacím systému Amazon.com je v kapitole

1.2.1 .

Dalším krokem v rozvoji doporučovacích systémů se stalo doporučení založené na

obsahu 1.4.2 . Systémy založené na kolaborativním filtrování mají určité nedostatky,

popsané v kapitole  1.4.1  . Cílem doporučovacích systémů založených na obsahu je

vylepšení  doporučeni  pomocí  informací,  které  se  lze  dozvědět  o  uživateli(např.

demografická informace, pohlaví, věk a pod.) a o položce (např. režisér, žánr filmu

apod.).  V  této  oblasti  byl  výzkum  hodně  zaměřen  na  doporučení  položek  s

nestrukturovaným, nebo textovým obsahem, jako například knihy, články a webové

stránky. Tento problém řeší několik přístupů jako úkol z oboru Information Retrieval.

Například v NewsWeeder jsou dokumenty každé ratingové kategorie převedeny do

TF-IDF  vektorů slov (více o  TF-IDF 1.5.1.2  ) a následně zprůměrovány, aby byl

získaný  vektor  prototypů  pro  každou  kategorii  uživatelů.  Při  klasifikaci  nového

dokumentu je dokument srovnán s každým vektorem prototypů a pak je mu přiřazené

předpokládané  hodnocení  podle  kosinové  podobnosti  s  každou  kategorii.

Alternativou  Information Retrieval je  považovaní doporučovací úlohy z  problému

klasifikace  (viz. 1.5.2.1  )  [4].  Pokusy o  zlepšení  systému  doporučení  kombinací

technik  kolaborativním  filtrování  a  doporučení  založené  na  obsahu vytvořili  tak
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zvané hybridní doporučovací systémy (viz. 1.4.3 ) .

V dnešní době je doporučovací systém jednou z důležitých funkcionalit e-shopu. E-

shopy vetšinou obsahují velké množství položek, které uživatel manuálně nezvládne

prohlédnout  aby zjistil,  co ho  z  nabídky obchodu zajímá.  Cílem doporučovacího

systému  v  dnešní  době  je  na  základě  předchozího  chování  uživatele  zjistit,  co

uživatele zajímá a nabídnout mu nejvhodnější položky. Čím přesněji systém odhadne

zájmy uživatele a čím lépe navrhne doporučení, tím je zákazník více spokojený a víc

nakupuje.  Kvůli  tomu se  zvýší  zisk  e-shopu  a  zákaznická  důvěra.  Naproti  tomu

nekvalitní  doporučovací  systém  může  obchodu  velmi  uškodit.  Proto  je  otázka

zlepšení doporučování v dnešní době stále aktuální. 

Mimo  e-shopu  se  doporučovací  systémy na  internetu  používají  pro  různé  účely.

Například:

Doporučovaní filmů a hudby: LastFM, CSFD.cz, Grooveshark, Pandora.

Doporučovaní  na sociálních  sítích:  Facebook,  MySpace,  LinkedIn,  Vkontakte  a

jiné  sociální  sítí  využívají  doporučovací  techniky  pro  doporučení  nových  přátel,

skupin a jiných sociálních vztahu.

Doporučovaní článků a blogů. Systém nabízí články podobné těm, o kterých má

uživatel zájem. Podobnost článku může být založena na podobnosti důležitých slov v

dokumentech,  nebo  na  podobnosti  uživatelů.  V  tom  případě  systém  doporučuje

články,  které  se  líbili  podobnému uživateli.  Příklady existujících  doporučovacích

systémů: ScienceDirect, Google News, YourNews.

V  další  kapitole  jsou  uvedeny  některé  doporučovací  techniky  široce  známých

systémů.

1.2 Příklady reálných doporučovacích systémů

1.2.1 Amazon.com1

Amazon.com patří  mezi  největší  on-line  obchody  a  obsahuje  funkce  umožňující

uživatelům vyhledávat,  prohlížet  a  nakupovat  z  on-line  katalogu,  který  obsahuje

několik milionů položek. Amazon.com jeden z prvních začal používat doporučovací

1 http://www.amazon.com/
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systém pro e-commerce, který dodnes dodržuje kvalitu doporučování.

Přehled doporučovacího systemu Amazon.com je uveden v [5] a [6].

Amazon.com implementuje množství různých služeb doporučení. Například služba

BookMatcher umožňuje  uživatelům  interaktivně  hodnotit  jednotlivé  knihy  v

rozsahu od 1 do 5 bodu pro vytvoření osobních profilů hodnocení položek a použití

technik kolaborativní filtrací na těchto profilech pro vytvoření osobních doporučení.

Dalším typem služby je Recommendation Service, která generuje seznam položek

(doporučení), o kterých se předpokládá že budou zajímat uživatele.

Obrázek  1 znázorňuje  webovou stránku Amazon.com,  která  implementuje  službu

doporučení  (Recommendation  Service)  a  znázorňuje  tok  informací  mezi

komponenty.

Webové stránky obsahují aplikační webový server, který zpracovává HTTP dotazy

od  uživatelských  počítačů.  Webový  server  má  přístup  k  HTML databázi,  která

obsahuje stránky s informacemi o různých produktech v katalogu (o položkách). 

6
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Web  také  obsahuje  databázi  uživatelských  profilů,  kde  jsou  uloženy  specifické

informace o účtech uživatelů. 

Webový server komunikuje s různými vnějšími komponentami webu, jako například:

vyhledávaní  a  související  s  tím  databáze,  moduly  pro  zpracování  objednávek,

nákupní  košík.  Vnější  komponenty  také  obsahují  komponenty  doporučovacích

služeb,  které  se  používají  k  realizaci  různých  doporučovacích  služeb  na  webu.

Doporučení generované doporučovacími službami se vrací na webový server, který

zahrnuje doporučení do personalizovaných webových stránek uživatelů.

Doporučovací  služba  Amazon.com  obsahuje  BookMatcher  proces,  který  používá

ratingy  položek  získané  od  uživatelů  pro  generovaní  doporučení.  Doporučovací

služba obsahuje také Recommendation Proces, který vytváří osobní doporučení na

základě informací uložených v tabulkách podobnosti položek a na základě položek,

které jsou známy jako zajímavé pro konkrétní uživatele

Generování  doporučeni  Amazon.com  založeno  na  item-to-item  kolaborativním

filtrování, které porovnává každou uživatelem ohodnocenou nebo koupenou položku

k  podobným  položkám.  Z  nich  pak  podobné  položky  kombinuje  do  seznamu

doporučení.

Pro  určení  nejvíc  podobné  položky  k  dáne  položce  algoritmus  vytváří  tabulku

podobnosti  položek  na  základě  nalezení  položek,  které  zákazníci  mají  tendenci

nakupovat společně. Následující algoritmus vypočítává podobnost mezi jednotlivými

produkty a všemi souvisejícími produkty

For each item in product catalog, I1

For each customer C who purchased I1

For each item I2 purchased by 

customer C

Record that a customer purchased I1 and I2

For each item I2

Compute the similarity between I1 and I2

Podobnost položek X a Y se vypočítává pomocí kosinové míry (1).
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similarity ( X⃗ , Y⃗ )=cos ( X⃗ , Y⃗ )=
X⃗⋅⃗Y

∥X⃗∥∗∥Y⃗∥
(1)

Podle  tabulky podobnosti  položek  algoritmus  nachází  položky podobné každému

uživatelskému  nákupu  nebo  ratingu.  Poté  agreguje  tyto  položky  a  doporučuje

nejpopulárnější nebo korelované položky. [5]

1.2.2 Pandora2

Pandora je internetové radio, obsahující také systém pro doporučení hudby. Pandora

je k dispozici pouze ve Spojených státech, Austrálii a na Novém Zélandu.

Pandora se liší od většiny ostatních služeb tím, že nebere v úvahu podobnost zájmů

různých uživatelů  pro tvoření doporučení a je dobrým příkladem doporučovacího

systému založeného na obsahu [7].

Pandora využívá databáze hudebních  skladeb  Music Genome Project,  kde každá

skladba je reprezentována vektorem, který obsahuje přibližně 150 charakteristik (tak

zvaných  genů).  Každý  gen  odpovídá  charakteristice  hudby,  například  pohlaví

zpěváku, úroveň zkreslení na  elektrické kytaře, typ vokálu, atd.  Rocková a popová

hudba má 150 genů, rapová hudba - 350 a jazzová hudba má přibližně 400. Ostatní

žánry hudby, jako například klasická, mají 300 až 500 genů.

Song S=(s1 , s2 , s3 ,... , sn) , (2)

kde každý gen  s  je číslo  mezi 0 a 5.  Zlomkové hodnoty jsou povoleny,  ale  jsou

omezeny na poloviční celá čísla.

Systém počítá jednoduchou vzdálenost mezi libovolnými dvěma písní  S a T, v  n-

rozměrném prostoru následujícím způsobem:

distance (S ,T )=∑
i=1

n

[w i∗g (∣si− ti∣)] , (3)

kde,  (si−t i) je  rozdíl  mezi  odpovídajícími  prvky  dvou  skladeb.

2 http://www.pandora.com/
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W=(w1 ,w2 ,w3 , ... ,wn) je váhový vektor,  který upřesňuje důležitost  genů.  g(x)

obecně  odpovídá  x2 ale  může  být  například  x3 , pokud  by  bylo  vhodnější

upřednostnit skladby s mnoha malými rozdíly mezi odpovídajícími prvky nad těmi,

které obsahují málo, ale velkých, rozdílu.

Přizpůsobení  fokusu  umožňuje  koncovému  uživateli  mít  pod  kontrolou  chování

systému  v  části  kombinování  podobných  skladeb.  Vlastnosti  fokusu  mohou  být

použity pro změnu vah a upřesnění vyhledávání podobných skladeb.

Pro určenou skladbu pomocí takto vypočítaných vzdáleností systém nalezne skladby

které jsou jí nejvíc podobné. Systém je také schopen poskytnout množinu podobných

skladeb pro určenou skupinu skladeb.

Obrázek 2. ilustruje dvě skladby, ze kterých skladba na pravé straně je víc podobná

skupině skladeb ve středu.

Systém považuje skupinu skladeb za jednu virtuální skladbu. Virtuální "centrum" je

definováno jako vektor genů skladby, které jsou aritmetickým průměrem skladeb ve

skupině.  S vektorem virtuálního centra  spojen vektor  odchylky,  který představuje

rozdělení skladeb v rámci skupiny. Vektor odchylky se používá k úpravě vektoru

váhy, který je následné použit pro výpočet vzdálenosti mezí jednotlivými skladbami.

Nechť  vektory  cílové  skladby  jsou T=(t 1 , t 2 , ... , t n) , vektor  centra  skupiny

skladeb,  pro  kterou  systém bude hledat  podobné  skladby:  C=(μ1 , μ2 , ... , μn) ,

vektor  odchylky  skupiny  skladeb:  D=(σ 1 , σ2 , ... , σ n) . Pak  vzdálenost  mezi

skupinou a cílovou skladbou T se vypočítá podle vzorce:
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distancet=∑
i=1

n

[
wi∗0.25

σ i
2
+0.25

∗(μ i− ti)
2] , (4)

 [8]

1.3 Data a znalostní zdroje

1.3.1 Utility matice

Doporučovací systém pro tvoření doporučení potřebuje informaci o vztahu uživatel

-položka. 

Uživatel je osoba, která navštěvuje webové stránky obsahující doporučovací systém

s cílem využití (nákupu) produktů nebo služeb, které stránky nabízí.

Položka  je jednotka produktu nebo služeb, které webové stránky nabízí. Například

pro  zpravodajský  portál  představuje  položka  novinový  článek,  pro  e-shop  zase

jakékoli zboží.

Když  uživatel  ohodnotí  položku,  vzniká  tím  rating  pro  dvojici  uživatel-položka.

Rating vyjadřuje míru oblíbenosti položky u uživatele.

Tyto data si lze představit v jako utility- funkci (zobrazení):

U×I →R , (5)

Kde  U je  množina  uživatelů,  I je  množina  položek  a  R je  rating, který  uživatel

přiřadil položce. Značení ratingu závisí na zvoleném druhu ohodnocení, například při

hodnocení líbí se/nelíbí se bude rating nabývat hodnoty {0,1}. Při pěti-hvězdičkovém

hodnocení bude rating nabývat hodnoty {1,2,3,4,5} a pod. 

Utility- matice pro rating∈{1,2,3,4,5 }  bude vypadat následovně:
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I 1 I 2 I 3 ... I n

U 1 5 4 3

U 2 3

⋮ 3 2

U m 5 1

Obrázek 3: Utility - matice Uživatel х Položka

Většina dvojic uživatel-položka mají mezery, což znamená, že uživatel neohodnotil

položku.  Cílem doporučení  systému je  tyto  mezery předpovědět.  Ale  není  nutné

předpovídat každou prázdnou položku. Stačí jen pro každý řádek zjistit ty položky,

které pravděpodobně budou mít největší rating [9] .

1.3.2 Způsoby získaní uživatelských preferencí

Aby systém mohl doporučit  uživateli  novou položku,  je třeba vědět,  jak uživatel

hodnotil  jiné  položky v  minulosti.  Jinými  slovy je  třeba  vědět  jaké  má  uživatel

preference.  Uživatelská preference je  obvykle  definovaná  jako  utility-funkce  (5),

která  pro  konkrétního  uživatele  a  položku  vrací  míru  oblíbenosti  položky,  kde

oblíbenost  objektu  (v  případě  prodejních  webů)  je  míra  ochoty  uživatele  objekt

koupit [10].

Získávání uživatelských preferencí lze uskutečnit pomocí  zpětné vazby poskytnuté

uživatelem. Zpětná vazba je informace, kterou vědomě či nevědomě poskytl uživatel

během interakce s webovým serverem a na základě které je možno činit závěry, či

předpoklady o uživatelově preferenci vůči některému objektu [10].

Rozlišují  mezi explicitní  a implicitní  zpětnou  vazbu.  Tyto  dva  přístupy  získání

uživatelských preferencí jsou popsány v následujících podkapitolách.
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1.3.2.1 Explicitní přístup 

Při explicitním přístupu mají samotné webové stránky svůj nástroj pro hodnocení

položky, který vyžaduje, aby uživatel přidělil položce nějaké hodnoceni na diskrétní

škále.  Každý  systém  má  svojí  stupnicí.  Například  Amazon  vyžaduje  hodnocení

položky v rozsahu od 1 do 5, YouTube má explicitního hodnoceni binárního druhu -

libí  se/nelibí.  Na  obrázku  4 zobrazený  varianty  prvků  rozhraní  pro  zadávaní

hodnocení.

Pokud  doporučovací  systém využívá  pro  doporučení  pouze  explicitní  hodnocení,

uživatel  potřebuje  explicitně  ohodnotit  co  nejvíc  položek,  aby  získal  relevantní

doporučení.

Explicitní přístup má několik nedostatků. V [11] a  [12] je uvedeno, že uživatel ne

vždy  sdělí  své  preference  explicitně.  Z  nějakých  důvodu  může  dát  nepravdivé

hodnocení nebo se s časem můžou jeho preference měnit.

1.3.2.2 Implicitní přístup 

Implicitní přístup je založen na chování uživatelů. Systém sbírá data o tom jak se

chová uživatel na stránce, která reprezentuje položku, jako: kolik času strávil, kolik

skroloval,  jestli klikal na odkazy  nebo ne, jestli  položka byla koupena/přidána do

košíku  nebo  do  „oblíbených”  atp.  Pak  na  základě  takového  chovaní  systém

rozhoduje jak velký zájem má uživatel o tuhle položku a přiřazuje rating pro dvojici

uživatel-položka. Implicitní přístup je často kombinován s explicitním což umožňuje

dosáhnout vyšší přesnosti v přiřazování ratingu.

Mnoho studií se zabývalo zkoumáním toho, nakolik  implicitní indikátory vyjadřují

uživatelské preference. Dále jsou uvedeny některé z nich. 
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Claypoo, Le, Waseda a Brown ve své práci  [13] zkoumají korelací mezi různými

implicitními a explicitními ratingy.  Data o chovaní uživatelů byli  sbírané pomocí

browseru,  analyzované  a  porovnané  s  explicitními  ratingy.  Byli  uvažované

následující  implicitní  indikátory:  čas na stránce,  čas pohybu myši,  počet  kliknutí

myši,  čas strávený skrolováním. Studia ukázala,  že čas strávený na stránce a  čas

strávený skrolováním pomocí myši a klávesnici korelují s explicitními hodnoceními,

což  znamená,  že  jsou  to  dobré  indikátory  uživatelských  preferencí.  Naopak  čas

strávený pohybem myši a počet kliknutí myší nejsou efektivní pro získaní preferenci.

Steve Fox a další ve své práci  [14] zjišťují vztah mezi implicitními a explicitními

mírami spokojenosti uživatelů. Jako doména bylo zvoleno vyhledávaní  na webu a

speciálně  navržený  browser,  který  nasbíral  více  než  30  implicitních  indikátorů.

Zároveň  uživatele  byli  požádáni  explicitně  ohodnotit  spokojenost  s  výsledkem

vyhledávaní.  Studie  ukázala,  že  existuje  vztah  mezi  implicitní  zpětnou  vazbou

uživatelů a  explicitním hodnocením vyjadřujícím jejích  spokojenost.  Podle studie

nejlíp  předpovídá  spokojenost  uživatele  kombinace  prokliku,  času  stráveného  na

stránce s výsledky vyhledávání a toho, jak uživatel ukončil vyhledávaní.

Zemirli ve své práci [15] představuje browser WebCap, který bere v úvahu chování

uživatele  v  reálném čase  během relace  vyhledávání,  aby  implicitně  předpověděl

stupeň zájmu uživatele o webovou stránku. Algoritmus vypočítá stupeň zájmů na

základě kombinací nejvíc relevantních indikátoru jako:  doba čtení stránky, kliknutí

myší,  pohyby  myši,  pohyby  scrollbaru,  uložení,  tisk.  Experiment  byl  proveden  s

reálnými uživateli,  kteří byli požádáni o přidaní explicitního hodnocení pro každý

vybraný dokument během vyhledávaní. WebCap vypočítal v reálném čase implicitní

stupeň  zájmu  pro  každý  daný  dokument.  Experiment  ukázal  že  WebCap  našel

implicitně 80% relevantních dokumentů, v porovnáni s explicitním přístupem.

Na  základě  těchto  studií  lze  předpokládat,  že  kombinace  takových  implicitních

indikátorů,  jako  čas  strávený  na  stránce,  pohyby  scrollbaru  a  myši,  reflektuje

uživatelské preference a tyto indikátory lze použít pro nalezení implicitních ratingů.

Lze také říci, že užitečnost určitých implicitních indikátorů pro zjištění uživatelských

preferencí z větší části závisí na doméně. Čas strávený na stránce přímo závisí na

množství  obsahu,  který  poskytuje  stránka.  Pokud  má  stránka  malé  množství

informací a neobsahuje scrollbar, pak nedává smysl uvažovat o pohybech scrollbaru
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jako  o  implicitním  indikátoru.  Tedy  pro  každou  doménu  třeba  hledat  zvláštní

symbiózu  implicitních  indikátorů,  která  bude  nejlépe  reflektovat  uživatelské

preference na dané doméně. 

1.4 Přehled existujících doporučovacích technik a systémů

Existují  dvě  základní  techniky  doporučování3,  podle  kterých  lze  klasifikovat

doporučovací systémy:

• Kolaborativní filtrování (Collaborative filtering)

• Doporučení založené na obsahu (Content-based filtering)

Systémy, které spojují v sebe tyhle dvě techniky nazývají hybridní.

1.4.1 Kolaborativní filtrování

Systémy  založené  na  kolaborativním  filtrování doporučují  položky  na  základě

podobnosti  uživatelů.  Uživatelovi  bude  doporučena  ta  položka,  která  se  líbila

podobnému uživatelovi. 

Pokud se chceme dozvědět,  nakolik uživatel  preferuje  nějakou položku,  jeden ze

způsobu dozvědět se to je podívat se na kolik ostatní podobní uživatelé preferují

tuhle  položku.  Jeden  z  nejznámějších  algoritmů  kolaborativního  filtrování

založeného  na  podobnosti  uživatelů je  Neighborhood-based  algoritm,  který  se

skládá z následujících kroku [16]:

1. Výpočet  podobnosti  mezi  uživateli,  pro  který  se  nejčastěji  používá

Pearsonová korelace (6) nebo kosinová míra (7).

wu , v=

∑
i∈ I

(r u , i−r u)(r v ,i−r v)

√∑
i∈ I

(ru ,i−ru)
2√∑

i

(r v ,i−r v)
2

, (6)

kde i∈I jsou  indexy  položky,  které  ohodnotil  jak  uživatel u tak  i  uživatel  v,

r u , r v - průměrné ratingy uživatelů u a v.

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Recommender_system
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wu , v=cos (u⃗ , v⃗)=
u⃗⋅v⃗

∥u⃗∥∗∥v⃗∥
, (7)

kde u⃗ , v⃗ jsou řádky v matici uživatel-položka (viz. 1.3.1 ) představující uživatelů

u a v.

2. Získání předpovědi nebo doporučení pomocí váženého součtu sousedských

hodnocení. Předpověď pro uživatele a a položku i se vypočítavá podle vzorce

(8):

Pa ,i=ra+

∑
u∈U

(ru ,i−ru)⋅wa , u

∑
u∈U
∣wa, u∣

, (8)

kde r a , ru jsou  průměrné  ratingy  pro  uživateli  a a  u, wa ,u jsou  váhy  jejích

podobnosti.

3. Uživateli vrací Top-N doporučení - N položek s největším předpověděným

ratingem.

Podobnost  položek je  jiná  možnost  zjištění  uživatelských  preferencí  pro  nějakou

položku. V tomto případě třeba najít jí podobné položky a najít jejich uživatelské

preference.  Podobnost  položek  se  také  vypočítavá  na  základě  hodnocení.  Pokud

hodně  uživatelů  ohodnotilo  dvě  položky  stejně,  pak  jsou  to  podobné  položky.

Výhoda  tohoto  přístupu  je  v  tom že  podobnost  položek  se  s  časem nemění,  ale

podobnost uživatelů může. Na druhou stranu v případě velkého množství položek a

malého množství uživatelů je přístup měně užitečný než podobnost uživatelů [17].

Podobnost položek lze vypočítat stejným způsobem, jako podobnost uživatelů podle

Pearsonové korelaci (6) nebo kosinové míry (7) s tím, že místo uživatelů u a v budou

zpracovávané  položky  a  jejích  vektory.  Pro  předpověď  ratingu  v  případě

doporučování založeném na podobnosti položek, lze pro předpověď ratingu uživatele

u - položky i, použít jednoduchý vážený průměr podle (9):

Pu , i=

∑
n∈N

ru ,n⋅wi ,u

∑
n∈N
∣wi ,u∣

(9)
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Ve vzorci (9) představuje u uživatele, w i , u  váhu podobnosti mezi i a n, r u , n  je

rating  uživatele  u pro  položku  n a  N představuje  množinu  všech  (pouze)

hodnocených položek [16]. 

Faktorizace  matic  [18] je  další  populární  technika  kolaborativního  filtrování.  Na

rozdíl od předchozích přístupů, kde se doporučení zakládalo na podobnosti uživatelů

nebo položek tento přístup předpokládá, že podobnosti mezi uživateli a položkami

jsou vyvolávány nějakou skrytou nízko-dimenzionální strukturou v datech [19].

Hlavní prioritou kolaborativního filtrování je to, že dokáže poskytovat doporučení i

když  není  poskytnuta žádná kontextuální informace  o  položce. Při  použiti

kolaborativní techniky však může dojít k následujícím problémům:

• Studený  start  (cold  start). Problém  se  vyskytuje  při  přidání  do  databáze

nových uživatelů nebo nových položek. Pro tvorbu spolehlivých doporučení

systém  potřebuje,  aby  uživatel  ohodnotil  dostatečný  počet  položek.

Analogicky  aby  se  položka  dostala  do  procesu  doporučení,  třeba,  aby  ji

ohodnotilo potřebné množství uživatelů.

• Problém řídkosti  (sparsity problem).  Nejaktivnější  uživatelé hodnotí  pouze

malou  podmnožinu  všech  položek  v  databáze.  Proto  i  nejpopulárnější

položky  mají  velmi  málo  hodnocení.  Kvůli  tomu  jsou  data  řídká  a

nedostatečná pro identifikaci sousedů co omezuje kvalitu doporučení.

• Problém  škálovatelnosti  (scalability  problem).  Vzniká s  růstem  počtu

uživatelů a položek v systému. Pokud třeba spočítat doporučení pro miliony

uživatelů a objektů, systém potřebuje velký výpočetní výkon. V případě že

systém musí okamžitě reagovat na on-line dotazy od všech uživatelů, pak je

vyžadovaná ještě větší škálovatelnost.

• Long  tail.  Jedním  z  cílů  doporučovacího  systému  je  pomoct  uživatelovi

objevit  nové  produkty.  Fyzicky  doporučovací  systém  může  ukázat

zákazníkovi  pouze  malé  množství  všech položek,  které  existují  a  obvykle

jsou to ty nejpopulárnější položky, které ohodnotilo mnoho uživatelů. Tím

pádem položky, které ohodnotilo jen málo uživatelů nebudou doporučeny [9].

Množství těchto položek představuje je tzv.  long tail.  Takže uživatel může
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přijít o doporučení zajímavých položek, které nejsou populární. Na obrázku 5

je zobrazen  long tail. Svislá osa představuje popularitu (kolikrát je položka

ohodnocena). Položky jsou seřazeny na vodorovné ose v závislosti na jejich

popularitě. Systém doporučí pouze nejpopulárnější položky vlevo od svislé

čáry [9].

Rozsáhlý  přehled  problémů  kolaborativního  filtrování  mají  X.  Su,  T.M.

Khoshgoftaar v své práci [16].

1.4.2 Doporučení založené na obsahu

Doporučení založené na obsahu funguje na principu, kde uživatel bude preferovat

podobné věci jako preferoval v minulosti a proto content-based systém doporučuje

uživatelovi  položky  podobné  těm,  které  od  něho  dostali  v  minulosti  vysoké

hodnocení. Každá položka pozůstává ze sady vlastností. Systém analyzuje položky

dříve  hodnocené uživatelem a  na základě vlastností  těchto položek vytváří  profil

zájmů uživatele (dále jen  profil uživatele). Cílem doporučovacího systému je najít

mezi položkami ty, které uživatel neohodnotil a vlastnosti kterých nejvíc odpovídají

vlastnostem profilu uživatele. Proces doporučení spočívá v tom, že atributy v profilu

uživatele  se  porovnávají  s  atributy  položky.  Výsledek  představuje  úroveň  zájmů

uživatele o tuto položku  [20],  [21]. Popis obecné architektury a určitých algoritmů

doporučovacích systémů založených na obsahu obsahuje kapitola 1.5 .
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V  [19],  [21],  [22] jsou  uvedeny  následující  výhody  a  nedostatky  doporučení

založeného na obsahu:

Výhody doporučení založeného na obsahu:

• Nezávislost uživatele na ostatních uživatelích. Doporučení je založeno pouze

na  vlastním  profilu  uživatele  a  jeho  hodnoceních.  Proto  nepotřebuje

hodnocení od jiných uživatelů aby bylo možné zjistit podobnost, na rozdíl od

kolaborativního filtrování.

• Průhlednost celé metody.  Může být poskytnuto „průhledné“ vysvětlení,  na

základě  čeho  byla  doporučena  konkretní  položka.  Pomocí  toho  se  může

uživatel  rozhodnut,  jestli  má  věřit  doporučovaní  nebo  ne.  Kolaborativní

filtrování funguje jako černa skříňka a může poskytnut pouze vysvětleni tipu:

uživateli s podobným vkusem se to líbilo proto položka byla doporučena

• Doporučení nových a nepopulárních položek. Možnost doporučovat položky,

které zatím nebyli ohodnoceny žádným uživatelem

• Doporučení pro uživatele s jedinečným vkusem.

• Neexistuje problém řídkosti (sparsity problem). 

Nedostatky doporučení založeného na obsahu:

• Informace  popisující  položku  je  omezena. Systém  nemůže  poskytnout

vhodné  doporučení,  neobsahuje-li  popis  položky  dostatek  informací  pro

odlišení položek, které uživatel preferuje od těch, které nepreferuje.

• Přílišná  specializace  doporučení.  Systémy  produkují  doporučení  s

omezeným stupněm aktuálnosti.  Doporučené položky jsou velmi  podobné

těm, které uživatel  hodnotil  v minulosti  a  proto uživatel  nikdy nedostane

nové neočekávané doporučení. 

• Problém  nového  uživatele. Uživatel  musí  předem  ohodnotit  dostatečné

množství  položek,  než  systém  bude  schopen  poskytnout  spolehlivé

doporučení.

18



1.4.3 Hybridní přístup

Cílem  hybridního systémy  je  vylepšit  doporučení  pomocí  odstranění  nedostatků

kolaborativního a content-based přístupu a hlavně těch největších: problémů řídkosti

a studeného startu.

Jeden z příkladů hybridního systému popsán v [23] - Fab System, kde profily zájmů

uživatelů  založené  na  obsahové  analýze  se  přímo  porovnávají  pro  stanovení

podobnosti uživatelů a získáni kolaborativních doporučení. Podobný princip využití

uživatelského profilu (založeného na obsahu) k hledaní podobnosti uživatele má v

své práci A. Eckhardt [17]. 

Jiný příklad hybridního systému je popsán v [24]. Doporučovací systém pro Fastweb

(jeden  z  nejnovějších  poskytovatelů  IP  televize  v  Evropě)  implementuje  obě

techniky: kolaborativní a založenou na obsahu. Doporučovací systém volí techniku

doporučení a algoritmus v závislosti na kontextu. Například v případě, že uživatel čte

stručné shrnutí k filmům, hledá filmy s jeho oblíbenými herci apod., bude zvolené

doporučení založené na obsahu. 

Dalším druhem hybridních systémů jsou tak zvané Content-Boosted Collaborative

Filtering  systémy,  které  zapojují  informací  o  obsahu  do  standardních  algoritmu

kolaborativního filtrování. Napřiklad Forbes, Zhu v [25] předvádí zapojení informací

o obsahu jako lineárního omezení do kolaborativní metody faktorizace matice. Další

příklady Content-Boosted kolaborativních systému jsou uvedené v [26], [27].

Existují  i  další  typy  hybridních  systémů.  S dalšími  hybridními  technikami se lze

seznámit v prací R. Burke [28].

1.5 Principy budovaní doporučovacího systémů založeného 

na obsahu

Podle P. Lops a další [21], lze proces doporučení rozlišit na tři základní kroky :

1. Analýza obsahu a reprezentace položky. Vytvoření strukturovaného popisu

položky  z  její  vlastností.  Většinou  se  jedná  o  nestrukturované  data,  jako

například  dokumenty,  články,  zprávy,  popisy produktů  a  pod.  Položka  má

obsahovat popis ve vhodné podobě pro další kroky zpracování. Přístupy pro
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uvedení strukturovaných a nestrukturovaných dat do takovéto podoby se liší.

Strukturovaná data  lze  například  uložit  do  databázové tabulky,  kde  jména

sloupců jsou atributy popisující položku. Každá položka v tomto případě má

obsahovat  stejnou  sadu  atributů.  V  nestrukturovaných  textech  lze

identifikovat slova,  která charakterizují téma dokumentu. Proto je třeba na

začátku vynechat z textu stop-slova - často vyskytující slova, které nenesou

žádnou významovou informaci a mají zpravidla pouze syntaktický význam

(spojky, předložky atp.).  Pak spočítat TF-IDF značení (váhu slova v rámci

dokumentu) pro každé slovo v dokumentu. Slova s největšími hodnotami TF-

IDF jsou slova nejvíc  charakterizují  dokument  a  sada těchto z  slov může

reprezentovat položku [9].

2. Budování profilu uživatele.  Profil  uživatele je strukturovaná reprezentace

zájmů uživatele, určená k doporučení nových položek. Pokud profil přesně

odráží uživatelské preference, pak ho lze využít k filtrování položek - určení,

zda uživatel má, nebo nemá zájem o konkrétní položku. Profil uživatele lze

vytvořit  na  základě  předchozích  hodnocení  položek  uživatelem  a  jejich

strukturovaném  popisu.  K  problému  vytvoření  profilu  uživatele  lze

přistupovat  jako  k  problému  strojového  učení.  O  položkách  oceněných

uživatelem lze uvažovat jako o trénovací množině a pro každého uživatele

vytvořit klasifikátor, který bude předpovídat hodnocení ostatních položek [9].

Jednou z populárních metod pro vytvoření profilu uživatele jsou Rozhodovací

stromy (viz. 1.5.2.3 ).

3. Filtrace dat. Doporučení relevantních položek na základě profilu uživatele.

Na tomto kroku systém pomocí porovnání vlastností v reprezentaci položky s

vlastnostmi uloženými v profilu uživatele předpovídá, zda je pravděpodobné,

že položka bude zajímavá pro daného uživatele. Obvykle seznam doporučení

obsahuje  top-n potenciálně  zajímavých  položek,  zařáděných  podle  jejích

vhodnosti.
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1.5.1 Reprezentace položky

Reprezentace  položky  může  být  vytvořená  několika  způsoby.  Většinou  způsob

reprezentace  závisí  na  typu  dat,  které  obsahují  webové  stránky  a  které  bude

zpracovávat doporučovací systém. Lze rozlišit tři typy dat:

• Strukturovaná data

• Nestrukturovaná data

• Polostrukturovaná data

1.5.1.1 Strukturovaná data

Obsah webové stránky (pokud reprezentuje zboží, film, knihu a pod.) je často uložen

v  databázové  tabulce  v  strukturované  podobě.  Jako  příklad  uvažujme  tabulku  s

knihami

id název autor cena žánr rok vydaní

12579 Zpověď Gorkij M. 100 Beletrie 1911

2576 Dívka a smrt Gorkij M. 150 Poesie 1962

7918 Ministerstvo
strachu

Greene G. 100 Beletrie 1964

12080 Bludný kámen Hanzlík J. 80 Poesie 1962

11949 Unesen Stevenson R. L. 80 Dobrodružné 1926

Tabulka 1: Databázová tabulka s knihy

Tabulka popisuje 5 knih. Každá reprezentovaná jedním řádkem. Názvy sloupců jsou

atributy těchto knih. V daném příkladě  jsou tady položky  (knihy) reprezentovány

sadou  atributů:  název,  autor,  cena,  žánr,  rok  vydaní.  Každý  záznam  tabulky

obsahuje hodnotu pro každý atribut. Jedinečný identifikátor,  id  umožňuje ukládaní

položek se stejným názvem. 

Data popsáné v tomto příkladě jsou strukturovaná. V [21] je pojem strukturovaných

dat definován následovně: pokud je každá položka popsána stejnou sadou atributů a

množina  hodnot  těch  atributů  je  známá,  pak  je  položka  reprezentovaná

prostřednictvím strukturovaných dat. 

Pro naučení se uživatelského profilu (z jeho hodnocení) existuje mnoho algoritmů
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strojového učení, které lze provádět nad strukturovanými daty. Například profil se lze

"naučit" pomocí rozhodovacích stromů (viz. 1.5.2.3 ) nebo pomocí metod nejbližších

sousedů s  použitím  Euklidovské  metriky  vzdálenosti.  Více  metod  je   uvedeno  v

1.5.2.2 .

1.5.1.2 Nestrukturovaná data

Pokud webové stránky obsahují dokumenty, články, zprávy a jiný volny text, jedná

se o nestrukturované data. Na rozdíl od strukturovaných dat, neobsahují atributy s

dobře  definovanými  hodnotami.  V  přirozeném  jazyce  jsou  navíc  slova  s

mnohoznačným významem, nebol synonyma komplikací.

Model  vektorového  prostoru  založený  na  klíčových  slovech  (Keyword-based

Vector  Space  Model),  dále VSM, je  základním  přístupem  pro  reprezentaci

nestrukturovaných dokumentů. 

Podle tohoto modelu, každý dokument představuje vektor s vahami slov, kde každá

váha označuje míru asociace mezi dokumentem a slovem. 

Nechť  D={d 1, d 2,. .. , d N } označuje  sadu  dokumentů  a  S={ s1, s2,. .. , sn } je

slovník,  nebo  sada  slov  z  dokumentů.  S  je  získaný  pomocí  použití  technik  z

Information Retrieval [29] pro zpracování přirozeného jazyka (tokenizace, odstranění

stop-slov,...). Každý dokument d j reprezentován jako vektor v n-dimenzionálním

vektorovém prostoru,  kde w kj je  váha  slova sk v dokumentu  d j . Dokument

reprezentovaný pomocí VSM vyvolává dvě otázky:

• vážení slov

• měření podobnosti vektoru vlastností 

Nejpopulárnější  schema  na  vážení  slov  je  TF-IDF  (Term  Frequency-Inverse

Document Frequency). 

TF-IDF funkce:

TF− IDF (sk , d j)=TF (sk , d j)⋅log
N
nk

(10)

Kde N je to celkový počet dokumentů a nk je to počet dokumentů v kolekce, ve
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kterých se slovo sk vyskytlo alespoň jednou.

TF (sk , d j)=
f k , j

max z f z , j
(11)

kde je maximum vypočítané nad frekvencí f z , j všech slov sz , které se vyskytují

v  dokumentu  d j . Aby  váhy  patřili  do  intervalu  [0,1]  a  dokumenty  byli

reprezentovány pomocí vektorů stejné délky, váhy spočítané pomocí  TF-IDF třeba

normalizovat (viz. vzorec (12)).

w k , j=
TF−IDF (sk , d j)

√∑
t=1

∣S∣

TF−IDF (st , d j)
2 (12)

K  zjištění  podobnosti  mezi  dokumenty  (vektory)  nejčastěji  používá  kosinová

podobnost (13)

simil (d i , d j)=
∑

k

w ki⋅wkj

√∑
k

w ki
2
⋅√∑

k

wkj
2

(13)

V doporučení  založeném  na  obsahu  a  využívajícím  VSM  jsou  položka  a  profil

uživatele reprezentované váženými vektory.  Předpovědi  zájmu uživatele o určitou

položku lze odvodit výpočtem kosinové podobnosti [21].

1.5.1.3 Polostrukturovaná data

Hodně  domén  jsou  nejlépe  reprezentované  pomocí  polostrukturovaných  dat,  kde

některé atributy mají množinu omezených hodnot a některé obsahují volný text. V

tomto případě třeba převést volný text do strukturované podoby jako je popsáno v

podkapitole 1.5.1.2 .

Další způsob převodu volného textu do strukturované podoby je vnímat každé slovo

jako atribut a přiřadit mu boolevskou hodnotu označující, zda slovo je v článku nebo

celočíselnou hodnotu udávající, kolikrát se slovo v článku zobrazí.
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1.5.2 Budování profilu uživatele

Budování  profilu  uživatele probíhá  na  základě  předchozích  hodnocení  položek

uživatelem.  Hodnocení  může  být  implicitním nebo  explicitním.  Jedním z  častých

způsobů budovaní  profilu  uživatele je  použití  technik strojového učení.  Budování

profilu uživatele lze považovat za problém klasifikace4. 

1.5.2.1 Problém klasifikace a trénovací množina

Problém klasifikace spočívá v tom, že existuje konečná množina objektů u nichž je

známo, že každý objekt patří do nějaké třídy z konečné množiny tříd. Tato množina

objektů se nazývá  trénovací množina. Dále existuje množina objektů u nichž není

známo, k jaké třídě patří. Pak pomocí klasifikátoru, naučeného na trénovací množině

je třeba zjistit, do jaké třídy patří libovolný objekt z neklasifikované množiny. 

V případe  budování  uživatelského  profilu se  trénovací  množina skládá  z  položek

oceněných uživatelem, kde každá položka je tak zvaná instance trénovací množiny.

Klasifikátor, natrénovaný na této množině, je profilem uživatele. 

Pro strukturovaná data může trénovací množina vypadat jako v Tabulce 2.

autor cena žánr rok

vydaní

hodnocení

Gorkij M. 100 Beletrie 1911 0

Gorkij M. 150 Poesie 1962 1

Greene G. 100 Beletrie 1964 0

Hanzlík J. 80 Poesie 1962 1

Stevenson R. L. 80 Dobrodružné 1926 1

Tabulka 2: Testovací množina z databáze knih

Tabulka  obsahuje  položky  reprezentované  sadou  značení  atributů,  které  podle

předpokladů mají  vliv  na  hodnocení,  a  také  hodnocení  těchto  položek.  V daném

případě hodnocení nabývá dvě hodnoty {0, 1}, co odpovídá značení „libí se“/“nelibí

se”. V rámci problému klasifikace je C = {0, 1} množina tříd. Každá položka musí

odpovídat právě jedné třídě ze sady C. Jeden řádek tabulky odpovídá jedné instanci

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_classification
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trénovací množiny 

V  případě  nestrukturovaných  dat  je  třeba  aby  data  nejprve  byli  převedeny  do

strukturované podoby výběrem malé podmnožiny klíčových slov (reprezentujících

položky) jako atributů. Značení těchto atributů je buď TF-IDF váha nebo boolevská

hodnota  (zda  položka  obsahuje  toto  slovo  nebo  ne).  Příklad  toho  jak  vypadá

testovací množina v případě nestrukturovaných dat je uveden v [30] (viz. Obrázek 6).

Klíčova slova  (recommender,  intellegent,  learning,  school)  jsou  v  tomto příkladě

považovaná za atributy, které nabývají hodnoty {0, 1} v závislosti na tom, zda se

vyskytují  v  položkách  s  Doc-ID 1  až  6.  Položky s  Doc-ID 1  až  5  je  trénovací

množina, kde každá z těchto položek patří k jedné z tříd C= {0, 1}. Na základě těchto

dat je třeba natrénovat  klasifikátor (což je  profil uživatele) a pak zjistit k jaké třídě

patři položka s Doc-ID 6.

V uvedených příkladech jsou pro jednoduchost  zvolené  dvě třídy.  Ve skutečnosti

může množina obsahovat více tříd. Například pokud hodnocení  položky probíhá ve

tvaru hvězdiček, množina tříd bude obsahovat 5 tříd C = {1,2,3,4,5}.

1.5.2.2  Algoritmy strojového učení pro budování profilu uživatele

Řada algoritmů strojového učení  je  schopno se naučit  funkci  (klasifikátor),  která

modeluje  zájmy  každého  uživatele.  Tyto  algoritmy  jsou  klíčovou  součástí

doporučovacích  systémů  založených  na  obsahu.  Naučená  funkce  může  například

odhadnout  pravděpodobnost,  jestli  se  uživateli  nějaká  položka,  kterou  zatím
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Obrázek 6: Testovací množina a položka, pro kterou třeba zjistit, do jaké třídy 
patři [30].



neohodnotil, líbí. Tuto pravděpodobnost lze využít k seřazení seznamu doporučení.

Alternativně  algoritmus  může  vytvořit  funkci,  která  přímo  předpovídá  číselnou

hodnotu odpovídající stupni zájmu uživatele. Nejpoužívanější z algoritmů jsou: 

• Rozhodovací stromy (decision trees) a rozhodovací pravidla (rule induction)

• Metody nejbližších sousedů (nearest neighbor methods)

• Zpětná vazba relevance (relevance feedback) a algoritmus Rocchio

• Lineární klasifikátory (linear classifiers)

• Pravděpodobnostní  metody (probabilistic  methods)  a  Naivní  Bayes  (Naïve
Bayes)

• Neuronové sítě (neural networks)

• Bayesovské sítě (Bayesian network)

Toto  jsou  tradiční  algoritmy strojového  učení  určené  k  práci  na  strukturovaných

datech. V kapitole 2.6.2  jsou popsané někteře algoritmy strojového učení, kteře lze

použit pro content-based doporučovaní. S přehledem jíních algoritmů se lze seznámit

v [20], [21], [31]. 

Rozhodovací  stromy jsou  výkonným nástrojem pro  řešení  problému klasifikace  a

můžou se snadno reprezentovat profil uživatele. Proto je v další podkapitole uveden

popis a principy budování rozhodovacího stromu.  Rozhodovací stromy byly značně

studovány na strukturovaných datech a jsou nejvíc účinné v případě malého počtu

strukturovaných  atributů,  což  se  projevuje  v  jejích  výkonu,  jednoduchosti  a

srozumitelnosti  [20]. Existuje  velké  množství  algoritmů  rozhodovacích  stromů

(Hunts, CART, ID3, C4.5, SLIQ, SPRINT a další) popsáných především v literatuře

strojového učení a aplikované statistiky. 

1.5.2.3 Rozhodovací stromy

Struktura rozhodovacího stromu

Rozhodovací strom se skládá z vnitřních uzlů, hran a koncových uzlů. 

• Vnitřní  uzel  (uzel  rozhodnutí)  představuje  test  na  atributu  nebo  na
podmnožinu  atributů.  Každý  uzel  má  právě  jednu  vstupující  hranu.  Uzel,
který nemá žádné vstupující hrany se nazývá kořen. 

• Hrana  spojující  uzly,  označena  určitou  hodnotou  nebo  rozsahem  hodnot
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atributů, a představuje výsledek testu. Vnitřní uzly spolu s jejich hranami dělí
datovou množinu na dvě nebo více části.

• Koncový  uzel  (list) je terminální  uzel  stromu,  který  představuje  třídu

(rozhodnutí přijaté po výpočetní testu na všech atributech).

Cesta z kořene do listu představuje rozhodovací pravidlo.

Obrázek 7 zobrazuje jednoduchý příklad rozhodovacího stromu, kde jsou pomocí

kroužků označený uzly rozhodnutí a pomocí čtverců koncové uzly. V tomto příkladu

máme tři  atributy,  na základě kterých probíhá  štípání  {žánr,  autor,  rok}  spolu  se

dvěma třídami {líbí se, nelíbí se}. 

Zobecněný algoritmus pro budování stromu

Pro všechny atributy z trénovací množiny se používá funkce měření, cílem které je

najít nejlepší atribut pro rozštěpení množiny. Po zjištění takového atributu, se dělí

množina na několik částí. Proces štěpení bude pokračovat rekurzivně, dokud každá

část nebude obsahovat pouze trénovací instancí ze stejné třídy.  Algoritmus končí,
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pokud v rámci  každé  části,  všechny trénovací  instance patří  k  pravě jedné třídě.

Jinak,  Po  vybudovaní  rozhodovacího  stromu  lze  snadno  vytvářet  klasifikační

pravidla, které mohou být použity pro klasifikaci nových instancí [32]. 

Algoritmy ID3, C4.5

Dobře známými algoritmy  pro generování  rozhodovacích stromů jsou  algoritmus

ID35 a  jeho vylepšená verze  C4.56 [33] popsané v  2.6.2.1  .  Tyhle algoritmy byli

použity v mnohých doporučovacích systémech. Některé z nich jsou popsány v [33],

[34], [35], [36].

Aby pomocí  ID3  a C4.5 bylo možné vybudovat  rozhodovací strom,  vstupná data

musí splňovat několik podmínek:

• Informace  o  objektech,  které  mají  být  klasifikované,  by  měla  být

prezentována ve formě konečné množiny hodnot atributů, kde každý atribut

má nominální nebo numerickou hodnotu. Množina hodnot atributů popisující

jeden objekt se nazývá instance. Atributy použité k popisu instance se nesmí

lišit případ od případu a jejích počet pro všechny instance musí být stejný.

• Množina tříd, podle kterých budou rozděleny instance, by měla mít konečný

počet prvků a každá instance by měla jasně odkazovat k určité třídě.

• Trénovací množina by měla obsahovat mnohem víc příkladů, než je počet

tříd. Navíc každá instance by měla být předem spojená s třídou.

Tvoření rozhodovacích pravidel

Aby model rozhodovacího stromy byl čitelnější, cesta ke každému listů může být

proměněna na IF – THEN rozhodovací pravidlo. Například pro rozhodovací strom na

obrázku 7 odpovídající rozhodovací pravidla budou vypadat nasledovaně:

If žánr = Beletrie and autor = Greene G.

Then Classification = „nelíbí se“;

If žánr = Beletrie and author = Gorkij M. and  rok <1930

5 http://en.wikipedia.org/wiki/ID3_algorithm
6 http://en.wikipedia.org/wiki/C4.5_algorithm
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Then Classification = „nelíbí se“;

If žánr = Beletrie and author = Gorkij M. and  rok >=1930

Then Classification = „líbí se“;

If žánr = Dobrodružné

Then Classification = „líbí se“

1.6 Hodnocení doporučovacího systémů

Navrhnuty doporučovací systém lze považovat za úspěšný, pokud splňuje na něho

kladené požadavky a to především schopnost předpovědět výběr uživatele. Také v

mnohých případech je důležité objevování nových položek, rychlá odezva, zachování

soukromí uživatelů a další vlastností [37]. 

Jedním ze způsobu zjištění úspěšnosti systémy je ověření jeho funkčnosti pomocí

praktických experimentů. Uživatelské odezvy získané v rámci experimentu lze pak

použít k vyhodnocení systému a stanovení jeho silných a slabých stránek. G. Shani,

V. Gunawardana v  [37] uvádí tři druhy experimentů, které jsou popsané v kapitole

1.6.1 .

Také  pro  zjištění  efektivity  doporučovacího  systému a  jeho  algoritmů  lze  použit

některé metriky hodnocení.  Je to  dobrý způsob pro porovnání efektivity několika

algoritmů (více v 1.6.2 ).

1.6.1 Druhy experimentů

Existují tři druhy experimentů: offline, uživatelská studie a online experimenty. 

1.6.1.1 Offline experimenty

Offline experiment se provádí pomocí předem shromážděných údajů o uživatelských

preferencích.  To můžou být například ratingy poskytnuté uživatelem pro položky.

Pomocí této sady dat se lze pokusit simulovat chování uživatelů, kteří interagují s

doporučovacím systémem. Předpokládáme, že chování uživatelů v době shromáždění

údajů  bude  dost  podobné  uživatelskému  chování  po  nasazení  doporučovacího

systému. Proto na základě těchto dat můžeme učinit spolehlivé rozhodnutí. 
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Předpokládejme že máme sadu doporučovacích algoritmů z nichž je třeba zjistit jaké

jsou  nejvhodnější  pro  danou  doménu.  Cílem  offline  experimentů  je  odfiltrovat

nevhodné doporučovací algoritmy a nechat pouze malé množství nejefektivnějších,

které lze pak testovat pomocí uživatelské studie nebo online experimentu.

Aby bylo možno ohodnotit algoritmus offline, je třeba simulovat online proces, kde

systém vrací  předpovědi  či  doporučení  a  uživatel  opravuje tyto  předpovědi  nebo

používá doporučení. To se obvykle provádí nahráváním historie uživatelských dat a

pak se skrývá některé z těchto interakcí, čím se simulují znalosti o tom, jak uživatel

bude hodnotit položku.

Existuje řada způsobů jak si vybrat položky, které mají být skryty. Dále jsou uvedeny

některé z nich:

• Vybrat  experimentální  množinu  uživatelů  a  vybrat  časové  razítko  a  skrýt

všechny položky oceněné po tom časovém razítku (pro všechny uživatele

stejné časové razítko).

• Vybrat  časové  razítko  jednotlivě  pro  daného  uživatele  a  skrýt  položky

oceněné po tom časovém razítku u každého uživatele.

• Vybrat experimentální množinu uživatelů a vybrat počet položek pro skrýti

pro každého uživatele. Poté vybrat množinu položek pro skrýti odpovídající

tomuto vybranému počtu.

Poslední způsob může být použit v případě, že časová razítka z uživatelských akcí

nejsou  známé.  Všechny  tři  způsoby  dělí  data  na  trénovací  a  testovací  množinu.

Systém se pak pokusí doporučit položky pro uživatele. Cílem je předpovědět skryté

položky. Je důležité zvolit alternativu, která je nejvhodnější pro danou doménu. 

Offline  experimenty  jsou  atraktivní,  protože  nevyžadují  interakce  s  reálnými

uživateli a tím umožňují například porovnání efektivity široké sady doporučovacích

algoritmů při nízkých nákladech.

Nevýhodou offline experimentů je, že můžou odpovědět na velmi úzký okruh otázek.

Jsou to většinou otázky tykající se přesnosti predikce. Nelze tady přímo měřit vliv

doporučujícího  systému  na  chování  uživatelů,  protože  chování  uživatelů  bylo

modelované před nasazením doporučovacího systému. 
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1.6.1.2 Uživatelská studie

Uživatelská  studie  se  provádí  pomocí  zapojení  testovacích  osob,  od  kterých  je

požadováno splnit několik úkolů vyžadujících interakci s doporučovacím systémem.

Zatím  co  testovací  osoby  plní  úkoly,  jejich  chování  se  zaznamenává.  Sbírá  se

libovolný  počet  kvantitativních  měření,  jako  například:  jaka  část  úkolu  byla

dokončena,  přesnost  výsledků,  čas  potřebný  pro  splnění  úkolu  apod.  V  mnoha

případech  testovacím  osobám  mohou  být  položeny  kvalitativní  otázky  před

provedením  úkolu,  v  jeho  průběhu  a  po  dokončení.  Takové  otázky  mohou

shromažďovat data, která nejsou přímo pozorovatelná jako například zda uživatelské

rozhraní je pohodlné, nebo zda úkol je snadný pro splnění.

Uživatelská  studie  obvykle  porovnává několik  doporučovacích  metod,  kde  každý

přístup  musí  být  testovaný za  stejných podmínek.  Metody mohou být  porovnané

dvěma způsoby:

• mezi subjekty (between subjects nebo A-B testing)-  každé  testovací  osobě
přidělen jedna doporučovací metoda, pro provádění experimentu nad nim.

• uvnitř subjektu (within subjects) - každá testovací osoba testuje sadu metod
na různých úkolech.

Výhodami  tohoto  druhu  experimentu  na  rozdíl  od  offline  experimentu  je  to,  že

uživatelská studie umožňuje testovat chování uživatelů při interakci s doporučovacím

systémem a vidět vliv doporučení na chování uživatele. Uživatelská studie umožňuje

také shromažďovat kvalitativní údaje, které jsou často rozhodující pro interpretaci

kvantitativních výsledků.

Hlavní nevýhodou uživatelských studií je to že jsou velmi nákladné na provádění

(třeba najít velký počet testovacích osob pro plnění velkého počtu úkolu, navíc ty

osoby by měli být co nejblíž k reálným uživatelům systému).

1.6.1.3 Online experimenty

Online experiment se provádí pomocí reálných uživatelů, kteří plní skutečné úkoly.

Online experiment je nejvíc důvěryhodný z tohoto důvodu, že mnoho skutečných

světových  systémů  využívají  online  testování,  kde  může  být  porovnáno  více

algoritmu. Typicky tyto systémy provádí přesměrování male části uživatelů na jiný

alternativní  doporučovací  systém.  Tímhle  způsobem  lze  získat  záznamy
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uživatelských  interakcí  s  různými  systémy.  Je  důležité  vybírat  uživatelů  pro

přesměrování  náhodně,  aby  srovnání  mezi  alternativami  bylo  spravedlivé.  V

některých  případech  jsou  tyto  experimenty riskantní.  Například  testovací  systém,

který poskytuje irelevantní doporučení, může odradit uživatele od použití skutečného

systému. Z těchto důvodů má smysl na začátku provádět offline experiment nebo

uživatelskou studii aby se odfiltrovali nevhodné algoritmy.

1.6.2 Měření přesnosti předpovědi

Existuje několik metrik, které se běžně používají pro posouzení jak dobře funguje

algoritmus  na  trénovacích  datech  a  pro  porovnání  výkonů  různých  algoritmů.

Některé z nich jsou uvedený níže.

1.6.2.1 RMSE a MAE

V případě,  že  doporučovací  systém  předpovídá  hodnocení  položky uživatelem je

vhodné měření přesnosti tohoto hodnocení. Jedna z populárních metrik pro tento účel

je Root Mean Squared Error (RMSE). 

Systém generuje předpokládané hodnocení  r̂ ui pro testovací množinu  T uživatel-

položka (u, i), pro které skutečné hodnocení r ui  jsou známe. Typicky, r ui  jsou

známé,  protože  jsou  skryty  v  offline  experimentu,  nebo  protože  byly  získány

prostřednictvím  uživatelských  studií,  nebo  on-line  experimenty.  RMSE mezi

předpokládanými a skutečnými hodnoceními je dána vztahem:

RMSE=√ 1
T
∑

(u ,i )∈T

( r̂ ui − rui)
2 (14)

Populární alternativou RMSE je Mean Absolute Error (MAE)

MAE=√ 1
T
∑

(u ,i)∈ T

∣r̂ ui− rui∣ (15)

1.6.2.2 Precision and recall

Mnoho doporučovacích systémů přímo nepředpovídá hodnocení položek, ale snaží

se doporučit uživatelům položky, které se jím mohou líbit.
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Předpokládejme, že datová množina pro offline experiment se skládá z položek, které

mají uživatelské hodnocení. Část těch položek pro testových uživatelů byla skryta a

systém požádán o doporučení.  V tomto případě existují čtyři  možné výsledky pro

doporučené a skryté položky (viz tabulka 3). 

Doporučena Nedoporučena

Má hodnocení Pravdivě-pozitivní (tp) Falešně-negativní (fn)

Nemá hodnocení Falešně-pozitivní (fp) Pravdivě-negativní (tn)

Tabulka 3: Klasifikace možných výsledků doporučení položky pro uživatele.

Položka  "má  hodnocení",  pokud  byla  ohodnocena  uživatelem  ještě  před

experimentem (je to jedná ze skrytých položek) a "nemá hodnocení", pokud položka

nebyla ohodnocena před experimentem.

Můžeme počítat počet položek, které spadají do každé buňky v tabulce a získáme

následující hodnoty:

Precision=
      # tp
# tp+# fp

(16)

Recall (True Positive Rate)=
      # tp
# tp+# fn

(17)

False Positive Rate (1−Specificity)=
      # fp
# fp+# tn

(18)

V aplikacích,  kde  počet  doporučení,  které  mohou  být  prezentovány  uživateli  je

předem určen, je nejužitečnější míra zájmu precision @ N.

Pokud  počet  doporučení  není  určen  předem,  je  lepši  vyhodnocovat  algoritmy  v

rozsahu délek seznamu doporučení,  nežli  používat  pevnou délku.  Je tedy potřeba

počítat křivky porovnávající  Precision  a Recall (precision-recall curves) nebo True

Positive  Rate a False  Positive  Rate  (Receiver  Operating  Characteristic  (ROC)

curves).  Oba  druhy  křivek  měří  podíl  preferovaných  položek,  které  jsou  ve

skutečnosti doporučené, ale  precision-recall  křivky zdůrazňují podíl doporučených

položek, které jsou preferované, zatímco ROC křivky zdůrazňují podíl položek, které
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nejsou preferované ale byli doporučeny.

Jakou z těch dvou druhů křivek zvolit pro měření závisí na doméně a cíli aplikace.

Máme-li například dané dva algoritmy, lze vypočítat dvojici křivek (precision-recall

nebo ROC), jednu pro každý algoritmus. Pokud se jedna křivka zcela dominuje nad

ostatními  křivky,  odpovídající  jí  algoritmus  je  lepší.  Nicméně,  když  se  křivky

protínají, rozhodnutí o lepším algoritmu je méně zřejmé a bude záviset na konkrétní

aplikaci. 

1.6.2.3 MRR

Mean reciprocal rank (MRR)7 je statická metrika pro ohodnocení jakéhokoli procesu,

který k libovolnému dotazu vytvoří seznam možných odpovědí, které jsou seřazeny

podle pravděpodobnosti korektnosti (pravděpodobnosti přiřazenou procesem, nakolik

jsou nalezené  odpovědi  korektní  k  dotazu).  Rank dotazu je  první  pozice správné

odpovědi v seznamu, který byl vytvořený procesem. Reciprocal rank (RR) dotazu je

inverzní hodnota k ranku dotazu. MRR je počítán jako průměr výsledků RR výsledků

dotazů z Q.

MRR=
1
∣Q∣
∑
i=1

∣Q∣
1

ranki

. (19)

Tady i je index dotazu z množiny dotazů Q.

Více o způsobech měřeni přesnosti doporučovacích algoritmů uvedeno v [37].

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Mean_reciprocal_rank
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2 Návrh doporučovací komponenty založené na obsahu

Cílem praktické části diplomové práce je návrh a implementace nezávislé softwarové

doporučovací  komponenty.  Od  komponenty  se  očekává  že  bude  poskytovat

doporučení pro malé a střední prodejné weby. Vzhledem k tomu, že takové weby

obvykle nemají vysokou návštěvnost, systém by měl poskytovat doporučení již při

malém počtu nasbíraných uživatelských dat.  Kvůli tomu byl zvolen content-based

přístup,  který může poskytovat  doporučení  jen na základě historie  uživatele  a na

rozdíl od kolaborativního filtrování nepotřebuje informací od jíních uživatelů.

V  následující  kapitole  se  budeme  zabývat  především  různými  aspekty  návrhu

content-based doporučovací komponenty.

2.1 Popis doporučovací komponenty

Na obrázku 8 jsou zobrazeny jednotlivé komponenty navrhovaného doporučovacího

systému,  komunikace  mezi  nimi  a  také  komunikace  systému  s  uživateli  a  se

správcem webu. 

Webové stránky komunikují s uživatelem a získávají zpětnou vazbu prostřednictvím

JavaScriptu,  který  je  umístěn  na  stranách.  Pak  tyto  zpětné  vazby přeposílá  web

pomocí  HTTP dotazu  Java  Servletu  pro  další  zpracování  a  tvoření  doporučení.

Doporučení jsou pak vrácena na webové stránky prostřednictvím HTTP odpovědi.

Podrobnější architektura systému je popsáná v 2.1.2 .

Specifičnost  navrhovaného  systému  spočívá  v  tom,  že  databáze  doporučovacího

systému je  oddělena od databáze  e-shopu.  Databáze  e-shopu obsahuje rozšířenou

informací  o  svých  položkách.  Ne  všechny detaily  položky jsou  nutné  na  tvorbu

doporučení.  Informace  jako  například:  počet  zboží  na  skladě,  foto,  artikl  atd.  je

zbytečná. Proto při nasazení doporučovacího systému na určitý prodejný web, budou

do  databáze  systému  okopírovaný  jen  potřebné  údaje.  Navíc  databáze

doporučovacího systému obsahuje informace o uživatelích získané zpětnou vazbou,

ratingy položek a doporučené položky. Výhodou takového rozdělení databází je to,

že databáze e-shopu není pak zatížená výpočty z doporučovacího systému a databáze

doporučovacího  systému  obsahuje  pouze  ty  data,  která  jsou  potřebná  na  tvorbu

doporučení. Také vzhledem k tomu, že doporučovací komponenta komunikuje s e-
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shopem podle jasně definovaného rozhraní, je snadno nahraditelná a upgradovatelná

a zároveň je snadné použitelná na různých e-shopech

2.1.1 Struktura databáze doporučovací komponenty

Obrázek 9 obsahuje strukturu databáze doporučovacího systému.

Data v databázi doporučovací komponenty lze rozdělit na dvě kategorie:

1. Data pocházející z e-shopu.

2. Data tvořená doporučovacím systémem
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Tabulka rc_objects na  obrázku  9 patří  k  1. kategorii  a  obsahuje  informaci  o

položkách potřebnou pro tvorbu doporučení, kterou získáva z databáze e-shopu. Tato

tabulka  bude  mít  různé  sady  sloupců  v  závislosti  na  e-shopu,  kam  bude

implementován systém. 

Tabulky  typu  <attribute  name>_rating obsahují  lokální  ratingy  atributů  pro

každého uživatele. Pojem atribut je definován v kapitole  1.5.1.1  a každá konkretní

doména má zvláštní sadu atributů. Tyto tabulky automaticky vytváří algoritmus pro

tvorbu doporučení popsaný v 2.6.1  a bude je používat pro předpověď ratingu. Počet

podobných tabulek  bude záviset  na  počtu  atributu  z  e-shopu,  ke  kterým je  třeba

spočítat lokální ratingy.

Ostatní  tabulky:  rc_users,  rc_implicit_feedback,  rc_implicit_actions,

rc_object_rating a  rc_recommended_objects  jsou určeny  pro  data  tvořené

doporučovací komponentou a jsou stejné pro různé domény.

Tabulka rc_users – obsahuje informací o uživatelích e-shopu. Každému návštěvníku

je  přiděleno  identifikační  číslo.  Podrobnější  informace  o  procesu  identifikace

uživatelů jsou v kapitole 2.2 .

Tabulka rc_explicit_feedback – obsahuje explicitní zpětné vazby od uživatelů, pro

jednotlivé  položky.  Podrobnější  informace  o  získávání  explicitních  dat  jsou  v

kapitole 2.3 .

Tabulka rc_implicit_feedback – obsahuje implicitní zpětné vazby od uživatelů, pro

jednotlivé položky. Podrobnější informace o o sběru implicitních dat v kapitole 2.4 .

Tabulka rc_implicit_actions – obsahuje seznam druhů implicitních zpětných vazeb,

sbíraných systémem. Defaultně to jsou následující druhy:

• čas strávený na stránce,
• počet akci,
• procent scrollování,
• kopírovaní textu,
• odeslání objednávky,
• otevření ze seznamu vyhledávání.

Podrobnější informace jsou v kapitole 2.4 .

Tabulka rc_object_rating - obsahuje ratingy - míru preference uživatele k položce.

Podrobnější popis o způsobech získaní ratingů je v kapitole 2.5 .

Tabulka  rc_recommended_object  -  obsahují  top-N  doporučených  položek  pro

každého uživatele.  Doporučovací  algoritmy,  na  základě  kterých  je  získáno top-N
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položek, jsou popsané v kapitole 2.6 .

38

Obrázek 9 Struktura databáze doporučovacího systému.



2.1.2 Architektura doporučovací komponenty.

Na obrázku 10 je zobrazená celková architektura doporučovacího systému. Práci 

doporučovacího systému lze rozdělit na čtyři části.

• Identifikace uživatele
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Obrázek 10: Architektura systému
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• Sběr zpětných vazeb
• Tvoření doporučení
• Synchronizace databází

Pro identifikaci uživatele se na každé stránce e-shopu nachází Javascript + PHP kód

pro  identifikaci  údajů  uživatele,  jako  jsou  cookie,  IP adresa,  nebo  informace  o

prohlížeči. Tyto data se pomocí AJAX dotazu posílají Java Servletu, který na základě

uložených dat v databázi buď identifikuje již zaznamenaného uživatele, nebo vytvoří

nového.  Podrobnější  popis  procese  pro  identifikací  uživatelů  je  v  kapitole  2.2  .

Servlet po identifikaci, vrátí jako odpověď na AJAX dotaz ID uživatele. To bude

přidáno do globální proměnné SESSION. Seznam doporučených objektu pro daného

uživatele budou zobrazené na webové stránce ve speciálním bloku s doporučeními.

Pro  sběr  zpětných  vazeb,  je  na  každé  stránce  reprezentující  položku  e-shopu

umístěn Javascript kód, který zachycuje pohyb myši, scrollování apod. V případě že

webové stránky obsahují nástroj na hodnocení položek, je také zachyceno explicitní

hodnocení položek. Podrobnější popis o sbíraných datech a jejich zpracování je v

kapitole  2.3 a 2.4 . Zachycené zpětné vazby spolu s ID uživatelů a objektů pomocí

AJAX dotazu se posílají Java Servletu, který ukládá tyto data do příslušných tabulek.

Tvoření doporučení se spustí poprvé ze servletu, který identifikuje uživatele, až po

18 vteřinách od „první zpětné vazby“. Za tuto dobu systém stihne nasbírat dostatečné

množství dat (implicitních zpětných vazeb), tykající dané položky. Na základě těchto

dat bude vypočítán rating položky (viz. 2.5 ), který pak bude použit doporučovacími

algoritmy při tvorbě doporučení (viz. 2.6 ). Tento algoritmus se spustí alespoň jednou

a to i tehdy, když stránka je opuštěna před, tedy i po vypršení 18 vteřin.

Pokud stránka reprezentující položku je otevřena delší dobu, v průběhu této doby

probíhá neustále sběr implicitních zpětných vazeb. Aby byli zahrnuty nově získané

údaje  do  procesu  tvoření  doporučení,  každých  20 vteřin  posílá  AJAX z  webové

stránky  dotaz  Java  Servletu,  který  přepočítává  ratingy  a  doporučení.  Top  10

doporučení pro uživatele budou uložena do tabulky, odkud pak budou vracená na

webovou stránku do bloku s doporučením. 

Položky v databáze e-shopu můžou být editované, smazané nebo přidané nové. Proto

databáze e-shopu a doporučovacího systému musí  být  synchronizované.  Správce

webu mění údaje v databázi pomocí administrační stránky. Tahle stránka obsahuje

PHP  script,  který  posílá  nové  data  Java  Servletu,  který  je  ukládá  v  databázi
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doporučovacího systému.

2.2 Identifikace uživatele

Aby bylo možné vytvořit doporučení na stránkách e-shopu je třeba umět jednoznačně

identifikovat uživatele. 

2.2.1 Přehled způsobů identifikace

Nejspolehlivějším  způsobem  identifikace  uživatele  je  identifikace  pomocí

uživatelského učtu, na který se uživatel přihlásí. Tedy pomocí svého loginu a hesla.

To umožňuje identifikaci  jednoho uživatele z různých zařízeni nebo rozlišit  mezi

několika různých uživateli používajících stejné zařízeni. Tenhle způsob ale není zcela

vhodný, protože: 

1. nutnost  vyplnění  registračních  údajů  pro  vytvoření  účtu  může  odradit

potenciálních zákazníků a tím negativně ovlivnit obchod. 

2. uživatel se nebude přihlašovat pokaždé, když navštíví stránku e-shopu - v

tomto případě zpětná vazba tohoto uživatele nebude získaná.

Existují  další  způsoby  identifikace  uživatelů.  Některé  z  nich  jsou  popsané  v

následujícím textu.

Použíti cookies 

Cookie8 je malý fragment  dat  zasílaný webovým serverem a uložený na počítači

uživatele. Při každém dalším pokuse otevřít webovou stránku prohlížeč odešle tato

data  zpět  na  webový  server  ve  formě  HTTP-dotazu.  Při  použití  cookies  je  pro

rozlišování  jednotlivých  uživatelů  třeba  do  nich  ukládat  identifikátor  uživatele.

Většina prohlížečů cookies podporuje, ale neplatí to obecně pro všechny prohlížeče.

Nevýhodou této metody je také to, že uživatel může cookies snadno odstranit, nebo

je zakázat.

Použíti lokálního úložiště (web storage)

Lokální  úložiště9 jsou webové metody a protokoly pro ukládání  dat  v prohlížeči.

Lokální úložiště umožňuje ukládání dat, podobně jako cookies, ale dokáže uložit data

8 https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Web_storage
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výrazně větší velikosti. Na rozdíl od cookies se data nepřenáší na vzdálený server při

každém HTTP-dotazu. Podobně jako cookies, uživatel může odstranit uložena data z

prohlížeče. 

Použíti Evercookie

Evercookie10 je API postaveném na JavaScriptu, který vyrábí velmi trvalé cookies v

prohlížeči. Jsou záměrně obtížně odstranitelné.

Trvanlivost  cookies  je  dosažená  tím,  že  pro  ukládání  cookie  se  používá  několik

druhu  paměťových  mechanismů,  které  jsou  k  dispozici  na  lokálním  prohlížeči

(Standard HTTP Cookies, Flash Cookies, Silverlight Isolated Storage, Web History,

HTTP ETags, Web cache, web storage a další).  Navíc pokud evercookie zjistí,  že

uživatel odněkud cookie odstranil, obnoví je pomocí každého mechanismu, který je k

dispozici.

Nevýhodou je to, že uložená cookies se načítá až po několika vteřinách po otevření

webové  stránky.  Například  na  lokálním  serveru  načtení  id  uživatele,  které  bylo

nastavené pomocí evercookie do Google Chrome, trvalo 14 vteřin. To je nepřijatelné,

pokud má systém fungovat v reálném čase.

Použíti informace, poskytnuté prohlížečem

Použití  informací  o  prohlížeči  je  založeno  na  myšlence,  že  pokud  má  uživatel

nastavení  prohlížeče  vzácné  nebo  unikátní,  webové  stránky  mohou  být  schopny

sledovat  uživatele  i  když  má  zakázané  cookies.  Z  otevřené  informace,  kterou

poskytuje  prohlížeč,  je  možné  vytvořit  digitální  podpis,  který  bude  identifikovat

prohlížeč.  Příkladem,  znázorňujícím  tenhle  způsob  je  Panopticlick11 -  výzkumný

projekt Electronic Frontier Foundation. Panopticlick testuje prohlížeč aby ukázal, jak

unikátní  je.  A to  na  základě  informací,  které  prohlížeč  sdílí  s  weby.  K  získaní

„otisku” prohlížeče Panopticlick používá následující charakteristiky prohlížeče:

• User Agent
• HTTP_ACCEPT Headers
• Browser Plugin Details
• Time Zone
• Screen Size and Color Depth

10 http://samy.pl/evercookie
11 http://panopticlick.eff.org
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• System Fonts
• Are Cookies Enabled?
• Limited supercookie test

Ty získává pomocí HTTP, JavaScript/AJAX, Flash applet nebo Java applet.

Použíti IP adresy uživatele

Tento  způsob  je  založen  na  unikátnosti  IP adresy  počítačů,  ze  kterého  uživatel

prohledává  web.  WWW vyžaduje  znalost  IP adresy  klienta  pro  načítáni  webové

stránky. Informace o IP adrese uživatele může být uložená na serveru bez ohledu na

to,  zda  používá  cookies  nebo  ne.  Nicméně  tato  metoda  je  méně  spolehlivá  než

cookies, protože jedna IP adresa může být sdílena mezi více uživateli a také jeden

počítač může používat různé IP adresy v různých relacích (dynamická IP-adresa). 

 

2.2.2 Zvolené řešení 

Po analýze metod popsaných v  2.2.1  ,  jako řešení pro identifikace uživatele bylo

zvolené použití cookies v kombinaci s IP adresou + značení User Agent (pokud e-

shop používá  uživatelské účty, do identifikace může být také zapojena identifikace

pomocí přihlášení uživatele).

Z informací poskytnutých prohlížečem bude systém používat značení User Agent.

Tato informace společně s IP adresou bude použita pro identifikaci v případě,  že

cookies v prohlížeči uživatele budou zakázané. Také pokud uživatel vymaže cookies,

systém rozezná uživatele podle kombinace jeho IP adresy a značení User Agent, a

pak cookies budou obnovena. 

Použíti  všech  charakteristik  poskytnutých  prohlížečem,  které  používá  například

Panopticlick, by bylo dost náročné pro ukládaní a zpracovávaní. User Agent obvykle

obsahuje informace, jako je název a verzi aplikace, název a verzi operačního systému

počítače  nebo  jazyk.  Příklad  značení  User  Agent  pro  Google  Chrome  verze

36.0.1985.143 m pro Windows:

Mozilla/5.0  (Windows  NT  6.0)  AppleWebKit/537.36  (KHTML,  like  Gecko)

Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Tato  informace  by  v  kombinaci  s  IP  adresou  mohla  stačit  pro  identifikaci

jednotlivých uživatelů, jinak uživatel může být požádán o zapnutí cookies (pokud
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chce dostávat doporučení).

Aby nedocházelo k identifikaci  uživatele  po každé,  až přejde na další  stránku e-

shopu, budou použity relace.

Identifikace  uživatele  je  realizovaná  pomocí  Java  Servletu.  Dále  je  uveden

algoritmus identifikace.

 1 Obdržet IP, User Agent uživatele
 2 Dotázat se na cookie
 3 IF cookie není nastavené THEN
 4 Najdi v DB uživatele, který má značení IP, User Agent stejné
jako obdržené v 1.
 5 IF nalezen jeden zápis v tabulce THEN
 6 Obdržet ID uživatele 
 7 Nastavit ID do cookie, pokud jsou zapnuté
 8 ELSE IF nalezeno víc než jeden zápis při zapnutých cookie 

OR není nalezen žádný zápis THEN
 9 Vytvořit nového uživatele v DB
10 Obdržet jeho ID
11 Nastavit ID do cookie, pokud jsou zapnuté
12 END IF
13 ELSE
14 IF Obdržené ID z cookie není integer THEN
15 Odstranit ID z cookie
16 Vytvořit nového uživatele v DB
17 Obdržet jeho ID
18 Nastavit ID do cookie
19 ELSE
20 Hledat v DB uživatele, který má obdržené ID z cookie
21 IF uživatel nalezen THEN
22 Porovnat jeho značení IP a User Agent se 

značeními obdrženými v 1.
23 Pokud značení v DB se liší, nahradit jejích za 

značeni obdržené v 1.
24 ELSE
25 Vytvořit nového uživatele v DB
26 Obdržet jeho ID
27 Nastavit ID do cookie
28 END IF
39 END IF
30 END IF

ID všech uživatelů se ukládají do tabulky rc_users (viz. příloha B, tabulka 5).

Podmínka na řádku 5 znamená, že pokud cookie není nastavené a záznam v tabulce

pro obdržené charakteristiky je, je to pravděpodobně již zaznamenaný uživatel, který

vymazal cookies. V tomto případě budou cookies obnovena, pokud není zakázané

ukládání cookie. 

Řádky 8 až 11 vychází z předpokladů, že pokud cookie není nastavené a v databázi
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bylo nalezeno víc než jeden záznam se stejnými charakteristikami, nemůžeme zjistit,

jaký ze záznamu je pro uživatele právy. Proto pokud uložení cookie není zakázáno

můžeme přidělit  uživateli  nové ID.  Pokud je ukládání  cookies  zakázané,  uživatel

zůstává neidentifikovaný. Nové ID se vytvoří  také v případě,  že žádný záznam s

hledanými charakteristikami nebyl nalezen. Předpokládá se, že je to nový uživatel,

který je na stránkách poprvé.

Řádky 14-18 a 25-27 ošetřují situací, kdy v cookie byli nalezené chybné údaje (ID

odlišný od integer a ID nebyl nalezený v DB) v tomto případě chybné cookie budou

vymazané a uživateli bude přiděleno nové ID.

Řádky  21-23  odpovídají  za  to,  že  pokud  informace  IP +  User  Agent  se  změní

(například uživatel obnoví verzi prohlížeče), změny budou uložené do databáze a tím

bude v DB stále aktuální informace, co umožní identifikovat uživatele v případě že

smaže cookie. 

2.3 Získávání explicitních zpětných vazeb

Získávání  explisitních  zpětných  vazeb  je  možno  v  případě  že  webové  stránky

obsahují  nástroj na hodnocení položek. Hodnocení, které uživatel přidělil položce,

bude  zachyceno  systémem  pomocí  JavaScriptu  a  pomocí  AJAXu  předáno  Java

Servletu. Ten ho uloží v databází do tabulky rc_explicit_feedback (viz. příloha B,

tabulka 8). 

Tabulka rc_explicit_feedback má stejnou strukturu jako tabulka rc_objects_rating

(viz. příloha B, tabulka 10).  Pokud bude rozhodnuto, že systém má využívat pouze

explicitní  zpětnou vazbu pro tvoření  doporučení,  bude tato tabulka využita  místo

rc_objects_rating, obsahující ratingy vypočítané z implicitní zpětné vazby (viz. 2.5

).

2.4 Získávání implicitních zpětných vazeb

Na  základě  studií  implicitních  dat  popsáných  v  1.3.2.2   a  [10] byli  zvolené

následující implicitní indikátory, vyjadřující uživatelské preference: 

• čas strávený na stránce,
• počet akci na stránce,
• scrollování,
• kopírování textu,
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• odeslání objednávky,
• otevření objektu ze seznamu po vyhledávání

Důvodem k rozhodnutí  posloužilo,  že  tyto  indikátory jsou  univerzální  pro  různé

datové  domény a některé  z  nich  také  prokázali  dobré  výsledky v průběhu studií

1.3.2.2  .  Způsob získávaní těchto uživatelských akcí je následující: uživatel vyvolá

na stránce určitou akci, která je pak zachycená pomocí nastavených DOM12 událostí

a pak je zpracovaná pomocí JavaScriptu. Poté AJAXu předá tyto data Java Servletu,

který je ukládá do databáze. 

Čas strávený na stránce

Jedním  ze  způsobu,  jak  se  dozvědět  kolik  času  uživatel  strávil  na  stránce,  je

sledovaní uživatelských akcí které jsou zachyceny pomocí DOM událostí: 

• onload - událost nastává při otevření stránky,

• onunload, onbeforeunload - událost nastává při opuštění stránky,

na objektu window.

Tato lze získat čas otevření a opuštění stránky a tedy vypočítat celkový čas strávený

na stránce. Aleonunload a onbeforeunload nejsou spolehlivé události, protože nejsou

podporováné  ve  stejné  míře  všemi  prohlížeči.  Události  byli  vyzkoušeny  v

následujících prohlížečích: Firefox v. 31.0, Google Chrome v. 37.0, Opera v. 12.17,

Safari v. 5.1.7, Intenet Explorer v.8.0. A ukázalo se že:

• onunload – nefunguje  v Safari  a  ve  většině  ostatních  prohlížečku reaguje

pouze  na  změnu  stránky  kliknutím  na  odkaz  nikoli  na  uzavření  tabu  či

prohlížeče.

• onbeforeunload -  nefunguje  v  Opere  a  v  prohlížeče  Firefox  nereaguje  na

uzavření.

Proto bylo zvoleno počítání času stráveného na stránce jako doba mezi otevřením

stránky a poslední události na stránce. Za událost v tomto případě jsou považované:

pohyby myší,  scrollování, stlačení klávesy,  kliknutí levým nebo pravým tlačítkem

myši. 

12 http://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp
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Počet akci na stránce

Tento  implicitní  indikátor  vychází  z  předpokladů,  že  pokud  uživatel  aktivně

prohledává stránky a má zájem o její obsah, tak bude tvořit na stránce akce jako:

pohyb myší, stlačení klávesy, kliknutí tlačítkem myši a pod. Naopak, pokud uživatel

má stránku otevřenou dlouhou dobu a při tom nemá žádnou aktivitu, mohlo by to

znamenat, že stránka jen otevřená v prohlížeči a uživatel jí neprohledává. 

Sledovaní uživatelských akcí jsou zachyceny pomocí následujících DOM událostí: 

• onmousedown - nastane, když uživatel stlačí tlačítko myši nad prvkem.

• onmousemove - nastane, když uživatel posune ukazatel myši nad prvkem.

• onkeypress – nastane, když uživatel stiskne klávesu.

• onmouseup  - nastane, když uživatel pustí tlačítko myši. Spolu s JavaScript

metodou getSelection na objekte window nebo dokument toho lze využít pro

zjištění jestli uživatel označil nějaký text na stránce. 

• onscroll - nastane, když uživatel posouvá obsah okna (scrolluje).

Podle  http://help.dottoro.com/larrqqck.php tyto události podporuje většina známých

prohlížečů.

Počet  pohybů  myši  se  počítá  nasledovaně:  každou  0,1  vteřinu  se  monitorují

souřadnice myši. Pokud nové souřadnice jsou odlišné od předchozích znamená to, že

myš je v pohybu. Pokud jsou aktuální a předchozí souřadnice stejné znamená to, že

myš se zastavila a počet pohybů se zvýší o jeden a tím se zvýší počet akcí na stránce.

Pokud  rozdíl  mezi  novými  a  předchozími  souřadnicí  je  menší  nebo  roven  4px

neznamená to pohyb. 

Podobným způsobem se počítá akce scrollování. 

Procentní hodnota scrollování

Skrolování  bylo  zvolené  jako  samostatný  indikátor,  protože  hodně  experimentů

potvrzují  fakt,  že  je dobrým indikátorem uživatelských preferencí.  Skrolování lze

zachytit pomocí DOM události onscroll na objektu window, která se objeví v případě

posouvání  obsahu  okna.  Tato  událost  je  vyvolána  pouze  na  prvcích,  které  mají

posuvník.  Při  měření  uživatelských  preferencí  pomocí  této  události  třeba  brát  v

úvahu nejen výšku celé stránky ale i výšku viditelné části. Ta se počítájako rozdíl

vlastností:
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document.documentElement.scrollHeight – document.documentElement.clientHeigh

Takto  můžeme  získat  maximální  pozicí  posuvníku,  ze  které  lze  zjistit  o  kolik

procentu byla stránka při scrollování posunuta.

Kopírovaní textu

Kopírování  textu  ze  stránky je  dobrým indikátorem toho,  že  uživatel  má  zájem.

Kopírování textu lze zachytit pomocí události oncopy.

Další indikátory

Odeslání  objednávky a  otevřeni  objektu  ze  seznamu po vyhledávaní  lze  zachytit

pomocí události onclick na příslušném objektu.

Ukládání  implicitních  zpětných  vazeb  po  zpracovávaní  se  provádí  v  tabulce

rc_implicit_feedback (viz. příloha B, tabulka 9). 

2.5 Získání ratingu objektů

Systém  může  získávat  ratingy  na  základe  poskytnuté  explicitní  nebo  implicitní

zpětné vazby. Podrobnější popis o explicitním a implicitním přístupu je v kapitole

1.3.2 . 

Pokud webové stránky neobsahují nastroj na hodnocení položek, rating objektu lze

získat z implicitní zpětné vazby poskytnuté uživatelem. Implicitní zpětná vazba pro

dvojici uživatel-položka se převádí do číselného ekvivalentu, z čeho se stává rating

daného objektu pro daného uživatele. Rating se ukládá do tabulky rc_objects_rating

(viz. příloha B, 10) a následně se využívá doporučovacími algoritmy. 

2.5.1 Převod implicitní zpětné vazby do ratingů

V navržené doporučovací komponentě implicitní zpětná vazba, která je poskytnuta

uživatelem pro položku, se převádí do číselného ekvivalentu (ratingu) v rozsahu [0,

10], kde 0 znamená nejmenší zájem uživatele o položku (nebo spíše nezájem) a 10 –

největší zájem. Celkový rating závisí na jednotlivých hodnoceních vypočítaných pro

každý druh sesbírané implicitní zpětné vazby (viz kapitola 2.4 ): 

• čas strávený na stránce,
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• počet akci na stránce,
• scrollování,
• kopírování textu,
• odeslání objednávky,
• otevření objektu ze seznamu po vyhledávání 

Tyto  jednotlivé  hodnocení  nazveme  ratingy  události.  Značení  každého  ratingu

události leží v intervalu [0, 1]. Seznam definovaných ratingů události:

• timeOnPageRat(u,o) – rating události „čas strávený na stránce“
• actionsNumberRat(u,o) – rating události „počet akci na stránce“
• scrollRat(u,o) – rating události „scrollování“
• copyTextRat(u,o) – rating události „kopírování textu“
• orderCompliteRat(u,o) – rating události “odeslání objednávky“
• searchOpenRat(u,o) –  rating  události  „otevření  objektu  ze  seznamu  po

vyhledávání“

Výpočet celkového ratingu pak vypadá nasledovaně: 

a) Pokud si uživatel objednal danou položku (orderCompliteRat(u,o) = 1):

rating (u ,o)=10 (20)

Objednaní položky vyjadřuje nejvyšší zájem uživatele o položky, proto je jí 

přiřazeno nejvyšší hodnocení.

b) Pokud si uživatel neobjednal danou položku (orderCompliteRat(u,o) = 0), ale

kopíroval  text  ze  stránky  položky  (copyTextRat(u,o)  >  0)  nebo  otevřel

položku ze seznamu vyhledávaní (searchOpenRat(u,o) > 0) .

AVGEventRating (u , o)=
=(timeOnPageRat (u , o)+actionsNumberRat (u , o)+scrollRat(u , o))/3 (21)

rating (u ,o)=10∗(a+b∗AVGEventRating (u ,o)) , (22)

kde a a b jsou váhy splňující následující podmínky: a+b=1, a⩾b .

Vzorec  (22)  vyjadřuje  předpoklad,  že  pokud  uživatel  úspěšně  vyhledal  

položku nebo kopíroval text ze stránky položky, pak má nadprůměrný zájem 

o tuto položku. Váhy a a  b můžou být různé pro případ kopírování textu a  

otevření položky ze seznamu vyhledávaní. V případě splnění obou podmínek 

bude použita dvojice vah s největším a. Ve výchozím nastaveni jsou:
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a=
2
3

,b=
1
3

c) V ostatních případech (orderCompliteRat(u,o)  = 0,  copyTextRat(u,o) = 0 a

searchOpenRat(u,o) = 0)

rating (u ,o)=10∗AVGEventRating (u ,o) , (23)

Dále jsou uvedeny metody pro výpočet ratingů události. 

2.5.2 Metody pro výpočet ratingů události

Výpočet timeOnPageRat

Výpočet ratingu času staveného na stránce je založen na myšlence, že pokud uživatel

má zájem o položku, pak si přečte důležitou informací, která je umístěna na stránce

reprezentující položku. Může to být informace jako název, autor/výrobce, popisek a

pod.  Pokud  tedy  má  uživatel  zájem  o  položku,  stráví  na  stránce  reprezentující

položku tolik času, kolik bude potřebovat pro přečtení těchto informací.

Pro  každou  stránku systém vypočítavá  čas  potřebný  na  její  přečtení,  tak  zvanou

časovou normu.  Časová norma je  udávaná ve vteřinách.  Pro  položku jí  získáme

dělením počtu slov v polích z informací o položce na rychlost  čtení  průměrného

čtenáře.  Podle  [38] rychlostí  čtení  průměrného  čtenáře  pro  lehké  čtení  (např.

nenáročná zábavná  četba,  jednoduché  novinové články,  propagační  tiskoviny bez

odborných návodů apod) činí 250 slov/min co je zhruba 4 slova za vteřinu. 

timeNorm(o)=
# wordsInInfo(o)

readingSpeed
, (24)

Pro výpočet ratingu  události timeOnPageRat se nabízejí dva způsoby:
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1. Základem prvního způsobu je lineární funkce (viz. obrázek 11a).

timeOnPageRat (u , o)={
1,     timeOnPage(u , o)⩾timeNorm(o)
timeOnPage(u , o)
    timeNorm(o)

,  other
, (25)

kde timeOnPage(u,o) je čas strávený uživatelem u na stránce položky o. Pokud čas

stavený na stránce položky převyšuje nebo je roven časové normě pro tuto položku,

timeOnPageRat(u,o) = 1. Jinak, timeOnPageRat(u,o) se lineárně zmenšuje. 

Příklad: při vyhledávání zájezdu Lenka navštívila stránku reprezentující zájezd do 

Egyptu a strávila na ní 30 sekund - timeOnPage(Lenka,Egypt) = 30. Pro položku je 

Egypt časová norma je

timeNorm(Egypt )=
142
4
=35.5

Výpočet ratingu timeOnPageRat pro Lenku a Egypt:

timeOnPageRat (Lenka , Egypt)=
30

35.5
≈0.845

2. Základem druhého způsobu je obrácená trigonometrická funkce arctg (viz.

obrázek 11b).

timeOnPageRat (u ,o)=
arctg (timeOnPage (u ,o)−timeNorm(o)/2)

π +0.5 (26)

Pokud je čas stavený uživatelem na stránce položky – timeOnPage(u,o) roven
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 časové  normě pro  tuto  položku,  pak  rating  položky  pro  tohoto  uživatele

timeOnPageRat(u,o) = 0.5. V závislosti na tom, zda je čas strávený na stránce menší

nebo  větší,  se  rating  položky  timeOnPageRat(u,o)  zmenšuje  nebo  zvětšuje  podle

funkce arctg. 

 lim
timeOnPage (u , o)→∞

timeOnPageRat (u , o)→1

Příklad:  Tomáš navštívil  stránku  reprezentující  knihu  „Romeo  a  Julie“  od W.

Shakespeare a strávil na ní 18 sekund - timeOnPage(Tomáš,Romeo a Julie) = 18. Pro

položku „Romeo a Julie“ časová norma je

timeNorm(Romeo a Julie)=
60
4
=15

Výpočet ratingu timeOnPageRat pro Tomáše a Romeo a Julie:

timeOnPageRat (Tomas , Romeoa Julie)=
arctg(18−7.5)

π +0.5≈0.97

Výpočet actionsNumberRat

Ratingu události  actionsNumberRat vyjadřuje poměr akcí udělaných uživatelem na

stránce položky k nějakému předem určenému počtu akcí, který je normou počtů

akcí. Pokud se uživateli libí položka tak, udělá na ní stejný nebo vetší počet akcí, než

norma počtu akcí, v tomto případe rating události actionsNumberRat(u,o) =1.

Pro výpočet ratingu události actionsNumberRat se nabízejí dvě metody, které se liší

svými způsoby získání normy počtu akcí.

1. Nechť  (u,o) je  dvojice  uživatel-položka,  pro  které  je  třeba  spočítat

actionsNumberRat(u,o).  Tím  získáme  počet  akcí  za  vteřinu  pro  (u,o):

actionsNumberPerSec (u , o)=
actionsNumber (u , o)

timeOnPage (u , o)
.  Pak  nalezneme

normu počtů akcí pro uživatele u za vteřinu.

Pro všechny objekty  oi prohlížené uživatelem u se získává počet akcí za

vteřinu: {actionsNumber (u ,oi)

timeOnPage(u ,oi) }i=0,n

,  kde  n∈Ν  je  počet  položek

prohlížených  uživatelem,  actionsNumber (u ,oi)  -  počet  akcí  udělaných
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uživatelem u na stránce položky oi ,  timeOnPage(u , oi) -  čas strávený

uživatelem u na stránce položky oi . Pak norma počtů akcí pro uživatele u

je mediánem těchto značení:

actionsNumberNormPerSec (u)=Median({actionsNumber (u ,oi)

timeOnPage (u ,oi) }i=0,n) (27)

Porovnáme  actionsNumberPerSec(u,o)  a  actionsNumberNormPerSec(u,o).  

Pokud actionsNumberPerSec(u,o) < actionsNumberNormPerSec(u,o), pak

actionsNumberRat (u ,o)=
actionsNumberPerSec(u , o)

actionsNumberNormPerSec (u)
(28)

Jinak 

actionsNumberRat (u ,o)=1 (29)

Příklad: při vyhledávání zájezdu Lenka navštívila stránky reprezentující zájezdy do

Chorvatska, Bulharska, Itálie a Egyptu.  Pro každou položku byl získán počet akci

Lenky za sekundu. 

Položka akcí/sek

Egypt 0,8

Itálie 1,3

Bulharsko 2

Chorvatsko 2,2
 

Norma akcí za sekundu pro Lenku:

 actionsNumberNormPerSec (Lenka)=Median ({0.8 ;1.3 ; 2 ;2.2 })=1.65 ,

pak

actionsNumberRat (Lenka , Egypt)=
0.8

1.65
=0.49

actionsNumberRat (Lenka , Bulharsko)=1

2. Norma  počtů  akcí v  této  metodě  záleží  na  odchylkách  počtu  akci  pro

uživatele a položku od průměrného počtu akcí.  To se dá vysvětlit  tím, že

někteří uživatelé můžou dělat nadprůměrný (nebo podprůměrný) počet akcí,
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stejně  jako  konkretní  položka  může  dostávat  nadprůměrný  (nebo

podprůměrný) počet akci. Tento princip byl také použit při výpočtu ratingu v

technice  faktorizace  matic  [18].  Získání  normy  počtů  akcí  vypadá

nasledovaně:

actionsNumberNorm (u ,o)=AVGActionsNumber+σu+σo , (30)

kde  AVGActionsNumber je  celkový  průměrný  počet  akcí,  σu ,σo jsou  

odchylky uživatele u a položky o.

σu=AVGActionNumbers(u)−AVGActionNumbers
σo=AVGAactionNumbers(o)−AVGActionNumbers

, (31)

kde  AVGActionNumbers(u)  je  průměrný  počet  akcí  pro  uživatele  u,  

AVGActionNumbers(o) je průměrný počet akcí pro položku o.

Porovnáme actionsNumber(u,o) a actionsNumberNorm(u,o). Pokud  

actionsNumber(u,o) < actionsNumberNorm(u,o), pak

actionsNumberRat (u ,o)=
actionsNumber(u ,o)

actionsNumberNorm(u ,o)
(32)

Jinak 

actionsNumberRat (u ,o)=1 (33)

Příklad: celkový průměrný počet akcí u položek AVGActionsNumber = 35. Položka

reprezentující knihu „Romeo a Julie“ od W. Shakespeare průměrné dostává 40 akcí

od uživatelů, co je o 5 akcí víc než celkový průměrný počet. Uživatel  Tomáš dělá

průměrné 32 akcí, co je o 3 akce mín než celkový průměrný počet. Spočítáme normu

počtů akcí pro Tomáše a „Romeo a Julie“:

actionsNumberNorm (Tomas , Romeo a Julie )=35+(40−35)+(32−35)=
=35+5−3=37

Ve skutečnosti při prohlížení položky „Romeo a Julie“, Tomáš udělal 30 akcí, takže

rating události actionsNumberRat pro Tomáše a „Romeo a Julie“

actionsNumberRat (Tomas , Romeoa Julie)=
30
37
≈0.8
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Výpočet scrollRat

Pro získáni  scrollRat porovnáváme procentuální hodnotu skrolování, kterou udělal

uživatel  při  návštěvě straky a  parametr  scrollNorm.  ScrollNorm má ve výchozím

nastavení hodnotu 0.5, co znamená, že uživatel u potřebuje proskrolovat alespoň půl

stránky položky o, aby dostal rating scrollRat(u,o) = 1. Pokud uživatel proskroloval

míň než půl stránky scrollPage (u ,o)<scrollNorm , 

scrollRat (u ,o)=
scrollPage (u , o)

scrollNorm
(34)

Výpočet copyTextRat

copyTextRat (u ,o)={1,  uživalet u  kopíroval text na stránce o  
0,  jínak

(35)

Výpočet orderCompliteRat

orderCompliteRat (u ,o)={1,  uživalet u  objednal položku o  
0,  jínak

(36)

Výpočet searchOpenRat

searchOpenRat(u ,o)={1,  uživalet u  otevřel položku o  z vyhledávání
0,  jínak

(37)

Uveďme příklad výpočtu celkových ratingů pro dvojici  (Tomáš, Romeo a Julie) a

(Lenka, Egypt). Nechť

timeOnPageRat(Lenka, Egypt) = 0.845

actionsNumberRat(Lenka, Egypt) = 0.49

scrollRat(Lenka, Egypt) = 1

copyTextRat(Lenka, Egypt) = 0

orderCompliteRat(Lenka, Egypt) = 0

searchOpenRat(Lenka, Egypt) = 1

timeOnPageRat(Tomáš, Romeo a Julie) =9.7

actionsNumberRat(Tomáš, Romeo a Julie) = 0.8

scrollRat(Tomáš, Romeo a Julie) = 0.9

copyTextRat(Tomáš, Romeo a Julie) = 0

orderCompliteRat(Tomáš, Romeo a Julie) = 0

searchOpenRat(Tomáš, Romeo a Julie) = 0
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AVGEventRating (Lenka , Egypt )=(0.845+0.49+1)/3=0.78

rating (Lenka , Egypt )=10∗(2/3+1/3∗0.78)≈9.26

AVGEventRating (Tomáš , Romeo a Julie )=(0.97+0.8+0.9)/3=0.89

rating (Tomáš , Romeo a Julie)=10∗0.89=8.9

2.6 Tvoření doporučení

V  následující  kapitole  představíme  konkrétní  content-based  algoritmy  použité  v

navržené  komponentě  pro  doporučovaní.  Jeden  z  uvedených  algoritmů

(LocalRatingsBased Algoritmus) je vlastním návrhem. Ostatní algoritmy jsou obecně

známe algoritmy strojového učení vzaté z baličku Weka13 

2.6.1 LocalRatingsBased Algoritmus

Algoritmus vypočítává top-N doporučení pro zadaného uživatele. Vyžaduje objekt-

atributový model dat a to množství objektů, které jsou popsáné pomocí sady atributů

jak  nominálních,  tak  a  i  numerických.  Označme A1, A2,…An atributy,  pomocí

kterých  je  popsána  každá  položka  v  databázi.  Potom a i je  nějaká  hodnota  z

domény  atributů Ai . a  položku  můžeme  popsat  jako  object j (a1, a2, a3,. .. , an) .

Množinu hodnot  nominálního atributů  Ai označme jako  {a i , 1 , a i , 2 ,… , a i ,m} , ,

kde  m  je  počet  hodnot  atributu  a Ai⊆Nominal , kde  Nominal je  množina

nominálních atributů.

1. Na algoritmus dostává na vstupu všechny ratingy zadaného uživatele  u0

ratings (u0)={rating (u0, oi)   ∣  i=1, p} , kde p je  počet  položek,  které

ohodnotil  uživatel.  Hodnocení  může  být  jak  explicitní  tak  i  získané  z

implicitní  zpětné  vazby.  Každý rating  představuje  trojici  uživatel-položka-

hodnocení.

2. Vypočítají  se  lokální  ratingy  pro  hodnoty  numerických  a  nominálních

atributů,  které  se  vyskytují  v  ohodnocených  položkách.  Lokální  ratingy

vyjadřují  míru  zájmu  uživatele  o  položku  s  určitou  hodnotou  atributu.

13 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Výpočet  lokálního  ratingu  pro  hodnoty  nominálních  atributu probíhá

nasledovaně:  nechť  a i , j je  jedna  z  hodnot  nominálního  atributu

Ai⊆Nominal , která se vyskytuje v položkách or1 , or2 , ... ,ort , pro které

má uživatel  u0 ratingy r o1 , ro2 ,... , rot . Pak se lokální rating pro  a i , j

vypočítá podle vzorce (38):

locRat (a i , j)=∑
l=1

l=t

rol / t (38)

Výpočet lokálního ratingu pro hodnoty numerických atributu probíhá  

nasledovaně: nechť ak
1, ak

2 ,... , ak
p jsou hodnoty numerického atributu 

Ak⊆Numeric , které se  vyskytují ve všech položkách  or1 , or2 , ... ,orp ,

pro které má uživatel u0 ratingy r o1 , ro2 ,... , rop . Každá z těchto hodnot 

atributů  se předzpracuje pomocí (39)

s ak
l '=⌊ ak

l

R ⌋∗R ,   l∈{1,. .. , p } , (39)

kde  R  je hodnota pro zaokruhlení. Ta je definovaná pro každý numericky  

atribut. Po zpracování dat vznikne množina zaokruhlených hodnot 

ak
1 ' , ak

2 ' , ... , ak
s ' , s⩽p , pro které se pak vypočítá lokální ratingy stejně 

jako pro nominální atributy podle vzorce (38).

Vypočítané lokální ratingy a také hodnota t (počet položek ohodnocených  

uživatelem, ve kterých se tato hodnota atributu vyskytla) se ukládá do tabulky

pro lokální ratingy odpovídajícího atributu. Lze jí nalézt v příloze B, tabulce 

11. 

3. Pro každý objekt, který nemá rating od uživatele u0 algoritmus vypočítává

předpokládané  ratingy  na  základě  lokálních  ratingů  atributů.  Nechť

object j (a1, a2, a3,. .. , an) je položka, která nemá rating od uživatele  u0.

Pak předpokládaný rating pro dvojici (u0, object j) se vypočítává podle (40)
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predictedRating (u0 , object j)=∑
l=1

n

locRat (a l)∗
t (a l)

T
, (40)

kde t (a l) je počet položek s ratingem od uživatele u0 ,  ve kterých se hodnota

a l  atributu vyskytla, T se spočítá podle vzorce T=∑
l=1

n

t(al) . Pokud se atribut

a l se nevyskytl v žádném objektu s ratingem od uživatele u0 , pak
locRat (a l)=0.

2.6.2 Algoritmy strojového učení 

Weka  je  populární  balík  programů  strojového  učení  napsaný  v  jazyku  Java  a

vyvinutý na University of Waikato, Nový Zéland. Weka je volně přístupný software

podle GNU General Public License14. Obsahuje množství algoritmů pro analýzu dat a

prediktivní  modelování.  Některé  z  algoritmů  strojového  učení  z  Weka  byli

implementování do navrhované doporučovací komponenty. 

Princip algoritmů strojového učení spočívá v tom, že na základě zadaného množství

ohodnocených dat (trénovací množiny) jsou schopny vybudovat klasifikátor, který

pak lze použít k získání hodnocení pro nové data (testovací množinu). Podrobnější v

1.5.2.1 .

Všechny algoritmy strojového učení, které byli použity v doporučovací komponente,

dostávali jako trénovací množinu seznam položek s ratingem od uživatele u0 buď

explicitním, nebo získaným na základě implicitní zpětné vazby. Testovací množinu

pro  uživatele  u0 tvoří  všechny položky bez  hodnocení.  Algoritmy se  snaží  na

základě vybudovaného klasifikátoru předpovědět ratingy pro testovací množinu. Pak

jsou pro doporučení vybrané položky s největšími předpověděnými ratingy. 

V další kapitole jsou uvedeny algoritmy použité v doporučovací komponente. 

2.6.2.1 C4.5 15

C4.5 (ve Weka se nazývá J48) je jedním z nejpopulárnějších algoritmů strojového

učení založený na rozhodovacích stromech  1.5.2.3  .  Algoritmus C4.5 je vylepšená

verze algoritmu ID3.

14 https://cs.wikipedia.org/wiki/Weka
15 http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/classifiers/trees/J48.html
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Algoritmus ID3 

1. V  prvním  kroku  máme  strom,  který  obsahuje  pouze  kořen  a  počáteční

trénovací množinu T (spojenou s kořenem). Pokud T obsahuje instance, které

patří k více než jediné třídě, je třeba vybrat atribut pro rozdělení množiny.

2. Pro  výběr  atributu  je  třeba  spočítat  informační  zisk  pro  každý  atribut

trénovací množiny T. Pak je pro rozdělení potřebné vybrat atribut, který má

největší informační zisk. Pojem informační zisk je založen na konceptu teorie

informací: entropie. 

Nechť atribut  X nabývá hodnoty a1, a2, ... , an . Pokud množinu  T rozdělíme

podle atributů X vzniknou podmnožiny T 1, T 2, ... ,T n.

Nechť  freq (C i , S ) je počet instancí z někteře množiny S, které patří do

stejné  třídy  C i . C i  je  jedna  z  možných  tříd  C1, C2, ... ,C k . Pak,

pravděpodobnost toho, že náhodně vybraná instance z množiny S bude patřit

do třídy s C i se rovná P=
freq(C i , S )

∣S∣
.

Entropii množiny T lze spočítat následujícím způsobem:

Info(T )=−∑
i=1

k

(( freq(C i ,T )/∣T∣)⋅log2( freq(C i , T ) /∣T∣)) (41)

Entropie po rozdělení T podle atributu X:

InfoX (T )=∑
i=1

n

((∣T i∣/∣T∣)⋅Info(T i)) (42)

informační zisk pro atribut X:

Gain(X )= Info(T )−Infox (T ) (43)

3. Po nalezení vhodného atributu pro rozdělení T třeba vytvořit uzel rozhodnutí

obsahující tento atribut. Hrany odchozí z tohoto uzlu budou obsahovat jeho

hodnoty. Množina T pak bude rozdělena podle nich na podmnožiny.

4. Algoritmus  rekurzivně  pokračuje  na  každé  podmnožině.  Na  každé  iteraci
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algoritmus prochází všechny zatím nepoužité atributy množiny T a vypočítá

informační zisk těchto atributů.

Rekurze se může zastavit na podmnožině v jednom z těchto případů:

• Pokud každá instance v podmnožině patří do stejné třídy, pak uzel se změní

na list s označením třídy.

• Pokud  nejsou  k  dispozici  žádné  další  atributy,  které  budou  vybrány  pro

rozdělení, ale všechny instance v podmnožině stále nepatří do stejné třídy,

pak uzel se změní na list s označením té třídy, ke které patří nejvíc instancí.

• Pokud  nejsou  k  dispozici  již  žádné  instance  v  podskupině.  To  nastane  v

případě, kdy v rodičovské množině nebyl nalezen žádný příklad odpovídající

konkrétní  hodnotě  vybraného atributu.  Pak se  vytvoří  list  s  označením té

třídy, ke které patří nejvíc instancí v rodičovské množině.

Algoritmus C4.5 

Vylepšení  C4.5 zahrnují  metody  pro  práci  s  číselnými  atributy,  chybějícími

hodnotami, nevyčištěnými daty a metody umožňující generování pravidel ze stromu

[39].

Budování  rozhodovacího stromu pomocí  algoritmu C4.5 není  zásadně odlišné od

jeho budování pomocí  ID3. Na rozdíl od  ID3, při budování rozhodovacího stromu

pomocí  C4.5, je povoleno opakované použíti atributů.  Každý z atributů, lze použít

neomezeně. Proto pro zastavení C4.5 platí pouze dvě kritéria:

• Každá instance v podmnožině patří do stejné třídy.

• Nejsou k dispozici žádné instance v podskupině.

Kritérium  informační  zisk  v ID3, který  popisuje  vzorec (43) má  jeden  závažný

nedostatek a  to ten,  že algoritmus dává přednost těm atributům, které mají  velké

množství hodnot. Pokud jeden z atributů má stejný počet hodnot jako počet instancí

v  trénovací  množině,  množina  bude  rozdělena  podle  tohoto  atributu  a  každá

podmnožina  bude  obsahovat  pouze  jeden  příklad,  což  není  užitečně.  Problém je

vyřešen pomocí některé z normalizací.
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Split−info(X )=−∑
i=1

n

((∣T i∣/∣T∣) log2(∣T i∣/∣T∣)) (44)

Gain−ratio(X )=Gain(X )/ Split−info (X ) (45)

V modifikovánem algoritmu C4.5 kritérium (45) nahrazuje kritérium (43), který byl

použit v ID3.

Neznámé hodnoty atributů

V  trénovací  množině často  můžou  chybět  některé  hodnoty  atributů  pro  některé

instance. Algoritmus C4.5 umožňuje práci s  instancí i s chybějícími udají. V C4.5

platí,  že  instance s  neznámými hodnotami  jsou pravděpodobnostně  distribuovány

podle relativní frekvence známých hodnot.  Info(T ) a Info x (T )  se vypočítává

jako předtím. Kromě toho, že se uvažují pouze instance se známými hodnoty. Potom

informační  zisk může být  korigován pomocí  faktoru  F,  který  je  pravděpodobnost

toho, že daný atribut je známy. F=(∣T∣−U )/∣T∣, kde U je počet nedefinovaných

hodnot pro daný atribut. Pak vzorec (43) bude mít podobu:

Gain(X )=F⋅(Info(T )− Infox (T )) (46)

Podobně  Split−info(X ) může být upraven  instancemi s neznámými hodnotami

jako  doplňující  skupina  rozdělení.  Pokud  atribut  X má  n  hodnot,  jeho

Split−info(X )  se  vypočítá  tak,  jako  by  množina  instancí byla  rozdělená  do

n+1  podmnožin.  Tato  modifikace  má  přímý  vliv  na  finální  hodnotu

modifikovaného kritéria Gain−ratio(X ) .

Prořezávání stromů 

Po zastavení  algoritmu může dojít  k  přeučení.  Instance odpovídající  jednotlivým

listovým uzlům budou patřit do stejné třídy (jak to vyžaduje algoritmus), ale listy

budou asociované s malým množstvím instancí. V důsledku toho bude strom příliš

rozvětvený a málo srozumitelný. Pro zmenšení stromu se používá prořezávání. Po

prořezávání listu bude asociovaná množina instancí, ve které převažují  instance té

třídy, kterou byl označen list. 
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C4.5 používá metodu, která se nazývá pesimistické prořezávání. To se provádí poté,

co byl strom vytvořen. Pro každý uzel ve stromě se pomocí statistických tabulek pro

binomické rozdělení vypočítavá odhad horní meze spolehlivosti  U cf .  U cf  je

funkce parametrů T i a E je počet instancí pro daný uzel, které patří do jiných tříd

než  je  označený  list.  C4.5 používá  25%  jako  výchozí  úroveň  spolehlivosti  a

porovnává  U 25% (∣T i∣/E )  pro daný uzel s váženou spolehlivosti jeho listů. Váha

listu  je  počet  instancí  asociovaných  s  listem.  Pokud  odhadnutá  chyba  kořenu  v

podstromu je menší než vážený součet U 25% listů, pak podstrom bude nahrazen za

jeho kořenový uzel, který se stane novým listem prořezaného stromu. Detailní popis

algoritmu C4.5  je uveden v [40].

2.6.2.2 M5P16

Algoritmus M5 na základě trénovací množiny generuje po částech lineární modely,

které  jsou  založené  na  stromech.  Původní  algoritmus  M5  byl  navržený  R.

Quinlanenm [41] a jeho vylepšení udělal Yong Wang [42]. 

Algoritmus na vstup dostává kolekci z T trénovacích instancí (položek ohodnocených

uživatelem).  Každá  z  instancí  se  skládá  z  určené  množiny  nominačních  nebo

numerických  atributů  asociovaných  s  cílovou  hodnotou (ratingem).  Pro  budovaní

modelu:

1. Použivá  se  indukční  algoritmus  pro  budování  rozhodovacího  stromu (viz.

1.5.2.3  ).  M5 buduje  stromy,  jejichž  listy  jsou  spojeny s  vícerozměrnými

lineárními modely a uzly stromu jsou vybráné z atributů, které maximalizují

očekávané snížení chyb :

Δ error=sd (T )−∑
i

∣T i∣
∣T∣
×sd (T i) , (47)

kde, T i je podmnožina instancí, která je spojena z i-tým značením atributu,

podle  kterého  bylo  uděláno  rozdělení.  sd (T i)  je  standardní  odchylka

cílových hodnot instanci z T i . 

2. Štěpení probíhá do té doby,  dokud uzel neobsahuje velmi málo instancí a

16 http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/classifiers/trees/M5P.html
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jejích cílové hodnoty se výrazně liší.

3. Prořezávání.  Každý nelistový uzel se zkoumá směrem z listů. Jako finální

model  pro uzel  M5 vybere buď zjednodušený lineární  model  nebo model

podstromu, podle toho, co má nižší odhadovanou chybu. Pokud byl zvolen

lineární model, podstrom v tomto uzlu se prořezávají do listů.

4. Aby se  zabránilo  ostré  nespojitosti  mezi  podstromy je  použita  procedura

hlazení. M5 vyhlazuje odhadovanou hodnotu listů ke kořeni takto:

• Odhadovaná  hodnota  v  listu  je  hodnota  vypočítaná  podle  modelu

uvedeného v tomto listu.

• Nechť  S i je větev podstromu  S,  n i je počet trénovacích instanci v

S i ,  PV (S i) je předpověděna hodnota v  S i  a  M(S) je  hodnota

dána modelem v S. Pak předpověděna hodnota v S se rovna:

PV (S )=
n i×PV (S i)+k×M (S )

ni+k
, (48)

kde k je konstanta vyhlazování (výchozí se rovna15).

Numerické atributy: 

Všechny  numerické  atributy  se  promění  na  binární  proměnné  tak,  aby  každé

rozdělené v M5P bylo binární.

Chybějící hodnoty

Pokud  jde  o  chybějících  hodnoty,  M5P  používá  techniku  zvanou  "surogatní

rozdělení", která vyhledá další atribut pro rozdělení místo původního a použije ho.

[43]

2.6.2.3 Random Forest17

Algoritmus  buduje  les  náhodných  stromů.  Nechť  trénovací  množina  obsahuje  n

instanci,  kde  každá  instance  obsahuje  M atributů  a  dán  parametr  m,  obvykle

m≈√M .  Všechny  stromy  jsou  vybudované  nezávisle  na  sobě  pomocí

následujícího postupu:

17 http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/classifiers/trees/RandomForest.htm l
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1. Pomocí  bootstrap  agregace18 algoritmus  vygeneruje  z  trénovací  množiny

náhodnou  podmnožinu  velikosti n,  ve  které  se  některé  prvky  mohou

oprakovat.  Ve  výsledné  množině  se  proto  přibližně  n/3  prvků  vůbec

nevyskytne.

2. Pro tuto podmnožinu algoritmus vybuduje rozhodovací strom (viz. 1.5.2.3 ),

přičemž při vytvoření uzlů stromů bude zbolen atribut, podle kterého bude

provedené štěpení, ne ze všech  M atributů, ale jen z  m náhodně zvolených.

Výběr nejlepšího pro štěpení z těchto m atributů může být prováděn různými

způsoby. V původním kódu se používá Gini impurity19.

3. Strom  se  buduje  do  úplného  vyčerpání  podmnožiny  a  prořezávání  se

neprovádí.

Klasifikace testovacích instancí pak se provádí prostřednictvím voleb: každý strom

přiřadí každou testovací instance určíte třídě. Zvítězí třída, kterou zvolilo co nejvíc

stromů. Více informací o algoritmu je uvedeno v [44]

2.6.2.4 Random Tree20

Algoritmus  buduje  rozhodovací  strom (viz.  1.5.2.3  ),  který  obsahuje K náhodně

vybraných atributů v každém uzlu. Neprovádí žádné prořezávání.

2.6.2.5 Bayes Network21

Bayes  Network (Bayesovská  síť)  B nad  množinou atributů  U  je  síťová  struktura

BS ,  která  je  orientovaným  acyklickým  grafem  nad  U a  je  množinou

pravděpodobnostních  tabulek  BP={ p(u∣pa (u))∣u∈U } , kde  pa(u) je  množina

rodičů  u v  BS .  Bayesovské  sítě  představují  rozdělení  pravděpodobnosti

P (U )=∏
u∈U

p (u∣pa (u)) . 

Bayesovská  síť  pro  učení  používá  různé  vyhledávací  algoritmy  a  míry  kvality.

Vzhledem  k  rozsáhlosti  jejích  popisu,  nejsou  algoritmy  neuvedeny  v  texte  této

diplomové práce. Seznámit se s nimi lze v [45].

18 https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_aggregating
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree_learning#Gini_impurity
20 http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/classifiers/trees/RandomTree.html
21 http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/classifiers/bayes/BayesNet.html
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2.6.2.6 Multilayer Perceptron22

Multilayer  Perceptron  (MLP)23 je  model  umělé  neuronové  sítě,  který  mapuje

množiny  vstupních  dat  na  množiny  odpovídajících  výstupů.  MLP  se  skládá  z

několika vrstev uzlů v orientovaném grafu, přičemž každá vrstva je plně spojena s

další vrstvou. S výjimkou vstupních uzlů, kde každý uzel je neuronem s nelineární

aktivační  funkcí.  Algoritmus  používá  techniku  zvanou  backpropagation pro

klasifikací instance.

Aktivační  funkce  je  modelována  několika  způsoby.  Dvě hlavní  aktivační  funkce,

které jsou používané v současných aplikacích :

• Hyperbolický tangens, který nabývá hodnot od -1 do 1.

y (v i)=(1+e−v i)
−1 , (49)

• Logická funkce, která je podobného tvaru, ale nabývá hodnot od 0 do 1. 

y (v i) je výstup z i-tého uzlu (neuronu) a v i je vážený součet vstupních synapsí

(synapse jsou spojení mezi jednotlivými neurony).

MPL obsahuje tří nebo více vrstev (vstupní a výstupní vrstvu s jednou nebo více

skrytými  vrstvami)  nelineárně-aktivovaných  uzlů.  Každý  uzel  je  v  jedné  vrstvě

připojen s určitou váhou w ij ke každému uzlu v následující vrstvě (viz. Obrázek

5).

Učení se vyskytuje v perceptronu (perceptron je nejjednodušším modelem dopředné

neuronové sítě, který sestává pouze z jednoho neuronu) změnou spojujících vah po

tom,  co  každý kus  dat  byl  zpracován,  na základě  velikosti  chyby ve výstupu ve

srovnání s očekávaným výsledkem.

Chyba ve výstupním uzlu j v n-té instanci  se počítá funkcí e j(n)=d j(n)− y j(n) ,

kde  d je cílová hodnota a  y je hodnota produkovaná perceptronem. Pak se provádí

oprava vah uzlů založená na opravách, které minimalizují chyby (viz. vzorec (50) ) v

celém výstupu

22 http://weka.sourceforge.net/doc.dev/weka/classifiers/functions/MultilayerPerceptron.html
23 http://en.wikipedia.org/wiki/Multilayer_perceptron
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ε (n)=
1
2∑j

e j
2
(n) (50)

Pomocí gradientu nalezneme změny v každé váze (viz. vzorec (51) ).

Δw ji (n)=−η
∂ε (n)
∂ v j(n)

y i(n) , (51)

kde y i je  výstup předchozího neuronu a  η je  rychlost  učení,  které  je  pečlivě

vybráno,  aby  bylo  zajištěno,  že  váhy  konvergují  k  odpovědi  dostatečně  rychle

(používá se značení 0,8 [39]).

Derivace se vypočítá v souvislosti na indukovaných lokálních polích v j

−
∂ε (n)
∂ v j(n)

=e j (n)ϕ ' (v j(n)) , (52)

kde  ϕ ' je  derivace  aktivační  funkce,  která  sama  o  sobě  nemění.  Analýza  je

obtížnější pro změny vah na skrytých uzlech. Příslušná derivace je:

−
∂ε (n)
∂ v j(n)

=ϕ ' (v j(n))∑
k

−
∂ε (n)
∂v k (n)

w kj(n) . (53)

Vzorec (53) závisí na vahách  k  uzlů, které reprezentují výstupní vrstvu. Takže aby

bylo možno změnit váhy skryté vrstvy, musíme nejprve změnit váhy výstupní vrstvy

podle derivace aktivační funkce. 
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3  Praktické experimenty 

Hlavní úlohou praktických experimentů bylo vyzkoušet na reálných datech funkčnost

doporučovací komponenty navržené v kapitole  2 . Konkretně zjistit, jaké algoritmy

na jakých datech mají větší výkon a jestli má vliv na výsledky doporučení způsob

výpočtu implicitního ratingu.

Experimenty byli prováděné na datasetech dvou prodejných webů

• www.slantour.cz -  systém pro rezervací zájezdů cestovní kanceláře SLAN
tour

• www.antikvariat-ichtys.cz - on-line prodej antikvárních knih Ichtys.

3.1 Příprava na provedení experimentů 

3.1.1 Původní data a její předzpracování

Cestovní kancelář SLAN tour vznikla v roce 1990. Průběžně nabízí cca 300-70024

zájezdů. K zájezdu je obvykle přiřazeno více termínů, kdy je ho možné absolvovat.

Zájezdy většinou zůstávají (s mírnými obměnami) v nabídce CK několik let. Atributy

zájezdu  jsou  například  typ  zájezdu,  země,  destinace,  název  a  popis  zájezdu,  typ

ubytování, stravování, dopravy, ceny a termíny zájezdu atd. [10].

Antikvariát Ichtys funguje od roku 2005 a nabízí k on-line prodeji cca 500025 knih.

Atributy knih jsou autor, název knihy, popis, cena a přiřazená kategorie. Knihy se

obvykle  prodávají  v  jediném exempláři  –  po  uskutečnění  prodeje  je  tedy  kniha

stažena z nabídky [10].

Oba datasety obsahují položky identifikované pomocí unikátního ID a popsané sadou

atributů. Také mají seznam uživatelů a zaznamenanou implicitní zpětnou vazbu od

uživatele  k  položce.  Implicitní  zpětná  vazba  sbíraná  na  obou  webech  má  stejné

indikátory  a  stejnou  strukturu,  která  se  však  liší  od  té  kterou  využívá  navržená

doporučovací komponenta (viz.  2.4  ).  Proto byla implicitní  zpětná vazba datasetů

strukturovaná a uložená v podobě, kterou vyžaduje tabulka  rc_implicit_feedback

(Příloha B,  Tabulka 9). Data v tabulce  rc_implicit_feedback byli získané pomocí

24 Data za rok 2010
25 Data za rok 2010
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SQL dotazů uvedených v příloze C.

Data o položkách z původních datasetů byli naimportované to tabulky  rc_objects

(Priloha B, Tabulka 6). 

Z  datasetu Antikvariát Ichtys pro  doporučování byli  zvolené následující  atributy

položek:

• numericky atributy: cena, rok;

• nominální atributy: kategorie, autor.

Po nasazení datasetu na doporučovací komponentu data obsahovali:

• #položek: 10 991

• #uživatelů: 21 089 

• #ratingu: 15 670

Implicitní  zpětná  vazba,  na  základě  které  byli  vypočítané  ratingy byla  sbíraná  v

období sedmi měsíců: 02-09.2014.

Data  obsahují  mnoho  chybějících  udajů,  co  mohlo  mít  negativní  vliv  na  kvalitu

doporučení.

Z datasetu Cestovní kancelář SLAN tour pro doporučování byli zvolené následující

atributy položek:

• numericky atribut: cena; 

• nominální  atributy:  strava,  doprava,  ubytováni,  kategorie  ubytovaní,
destinace, země, typ zájezdu.

Po nasazení datasetu na doporučovací komponentu data obsahovali:

• #položek: 850

• #uživatelů: 35 818 

• #ratingu: 11 443

Implicitní  zpětná  vazba,  na  základě  které  byli  vypočítané  ratingy byla  sbíraná  v

období dvou měsíců: 09-11.2014.

3.1.2 Výpočet ratingů

Ratingy  pro  pár  uživatel-požka byli  vypočítané  na  základě  údajů  z  tabulky

rc_implicit_feedback. Pro  zjištění,  zda  ovlivňuje  různá  metoda  výpočtů  ratingů
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kvalitu doporučení, byli ratingy vypočtené různými kombinacemi metod popsaných

v 2.5  a uložené do různých tabulek : 

1. Lin-med. Rating události  timeOnPageRat(u,o) byl vypočten lineárně, rating

události  actionsNumberRat(u,o)  byl  vypočten  jako  medián  počtu  akcí

uživatele za vteřinu.

2. Arct-biases. Rating události  timeOnPageRat(u,o) byl  vypočten jako arctg,

rating události actionsNumberRat(u,o) byl vypočten na základě odchylek.

3. Lin-biases.  Rating  události  timeOnPageRat(u,o) byl  vypočten  lineárně,

rating události actionsNumberRat(u,o) byl vypočten na základě odchylek.

4. Arct-med.  Rating  události  timeOnPageRat(u,o) byl  vypočten  jako  arctg,

rating události  actionsNumberRat(u,o)  byl vypočten jako medián počtu akcí

uživatele za vteřinu.

3.1.3 Kategorie uživatelů

Pro experiment uživatele byli rozděleny do třech skupin podle počtů ratingů, které

poskytli pro různé položky. Tabulka 4 zobrazuje počet uživatelů v každé skupině.

1 skupina:  uživatele
obsahující  4  až  9
ratingů

2 skupina:uživatele
obsahující 10 až 19 
ratingů

3 skupina:uživatele
obsahující 20 a více
ratingů

Antikvariát

Ichtys
174 20 4

SLAN tour 294 23 6

Tabulka 4: Počet uživateli v jednotlivých skupinách pro testování

Pomocí  tohoto  rozdělení  chceme otestovat  na  jakém počtu  ratingu  doporučovací

metody poskytují nejlepší výsledky.

3.1.4 Algoritmy pro testování 

Všechny algoritmy popsáné v 2.6 :

• LocalRatingsBased Algoritmus
• C4.5
• M5P
• RandomTree
• RandomForest
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• BayesNet
• MultilayerPerceptron

3.1.5 Metriky pro ohodnocení

Pro hodnocení a porovnání algoritmů byli zvolené metriky 

• Precision - Recall .  Kde Precision je podíl nalezených relevantních položek

(které byli  skryté)  uprostřed všech doporučených položek.  Recall je  počet

nalezených relevantních položek (které byli skryté) uprostřed všech skrytých.

• Mean  reciprocal  rank  (MRR) –  ukazuje  míru  vzdáleností  relevantních

položek od top-N.

Výpočet MRR (19) byl mírně upraven. Za množinu dotazu v našem případě se počítá

množina skrytých položek pro jedeného uživatele. Nechť tato množina obsahuje  m

položek. Pokud se všech m položek vyskytovalo na prvních m místech ve výsledném

seznamu všech doporučení pro uživatele, pak MRR pro tento dotaz se má rovnat 1.

Na základě tohoto předpokladu rank pro jednotlivou skrytou položku se rovná:

rank i=⌈ i 'm ⌉ , (54)

kde  i' je pozice skryté položky v seznamu všech doporučení pro uživatele a  m je

celkový počet skrytých položek pro uživatele. MRR pak se vypočítává podle vzorce

(19)  pro  každého  uživatele  v  skupině.  Výsledné  MRR pro  skupinu  uživatelů  se

spočítá jako průměr.

3.2 Postup experimentů

1. Na  základě  implicitní  zpětné  vazby  pro  dvojice  uživatel-položka  byli

vypočítané ratingy, jak je popsáno v 3.1.2 . 

2. Byli vytvořené skupiny uživatelů 3.1.3 

3. V průběhu experimentu pro každého uživatele v skupině bylo skryto 20%

posledních ratingů. 

4. Pro každou skupinu uživatelů a každý způsob výpočtu ratingů byl spuštěn

každý  z  doporučovacích  algoritmů  z  3.1.4   a  ohodnocen  podle  metrik

popsaných v 3.1.5 .
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5. Dataset antikvariátu byl navíc testován pro různé kombinace atributů.

6. Cílem doporučovacích algoritmu bylo doporučit co nejvíc skrytých objektů

(kterých ratingy byli skryté). 

3.3 Výsledky

Tabulka  4 znázorňuje  fakt,  že  většina  uživatelů  webu  má  málo  ohodnocených

položek. Podle celkového počtů uživatelů datasetu, většina z nich nemá ohodnocené

ani  4  položky.  Proto  je  důležité  najít  algoritmy,  které  by byli  schopné co  nejlíp

poskytovat  doporučení  již  při  malém množství  hodnocení.  Proto  nejvíc  zajímavá

experimentální skupina ze třech zvolených je ta, ve které mají uživatele hodnoceni

pro 4 až 9 položek.

Experimenty ukázali, že na datasetu antikvariátu pro skupinu uživatel s 4 – 9 ratingy,

nejlépe fungují algoritmy strojového učení. Obrázky 12 a 13 ukazují získané měření

percision a recall pro různé sady atributů. Na těchto obrazcích je vidět, že algoritmy

strojového  učení  se  chovají  podobně  na  různých  sadách  atributů  ale  nevětší

výkonnost  ukazuje  algoritmus  Bayes  Network,  který  dosahuje  nejvyšších  hodnot

percision a recall ve většině bodech.  Algoritmus LocatRatigsBased, navržený podle

2.6.1  neukazuje dobré výsledky na datasetech Antikvariátu a skupině uživatelů s 4 –

9 ratingy. Zajímavým pozorováním je však to, že výkon algoritmu LocatRatigsBased

se výrazně zvyšuje na datech obsahujících jenom nominální atributy (genre a author).

Také  výkonnost  tohoto  algoritmu  na  nominálních  atributech  začíná  přesahovat

výkonnost ostatních algoritmu v testech se skupinami uživatelů, kteří mají více než 9

ratingů. 

Obrázek  14 znázorňuje  percision –  recall křivky pro  všechny algoritmy na  sadě

atributů {genre, author}.  Každý bod na křivce odpovídá jednotlivé skupině uživatelů

pro experiment, na kterém byl algoritmus ohodnocen pomocí  percision а recall. Čim

je vyšší značení  percision а recall tím je výkonnější algoritmus.
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Obrázek 12: Experiment na datasetu Antikvariátu. Recall 
algoritmů při testování na různých sadách atributů 

Obrázek 13: Experiment na datasetu Antikvariátu. Percision 
algoritmů při testování na různých sadách atributů pro kategorii
uživatelů, které ohodnotili 4 až 9 položek.



Tady vidíme že pro skupiny uživatelů 10-19 a >20 je LocatRatigsBased vykonnejší

než ostatní algoritmy.

Metrika  MRR  také ukazuje výkonnost  LocatRatigsBased na sadě atributů {genre,

author} 
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Obrázek 14: Experiment na datasetu Antikvariátu. Percision – 
Recall krivky pro algoritmy na sadě atributů {genre, author}

Ilustrace 15: Experiment na datasetu Antikvariátu. MRR 
algoritmů při testování na různých sadách atributů pro kategorii
uživatelů, které ohodnotili 4 až 9 položek.



Experiment  na  datasetu  SLAN  tour  potvrdil  předpoklad  ohledně  algoritmu

LocatRatigsBased a jeho výkonnosti na nominálních atributech. Data  SLAN tour se

skládjí  především  z  nominálních  atributů,  kromě  atributu  cena.  Experiment  byl

prováděn na všech atributech:  cena, strava, doprava, ubytováni, kategorie ubytovaní,

destinace, země, typ zájezdu.  Obrázky 16 a  17 ukazují získané měření  percision a

recall pro skupinu uživatelů s 4 – 9 ratingy. Na těchto grafech je vidět, že algoritmu

LocatRatigsBased  má výrazně lepší výsledky než algoritmy strojového učení. 

Na obrázcích  16 a  17 jsou znázorněny výsledky měření různých způsobů počítaní

ratingu (viz. 3.1.2 ). Jak je vidět na grafech, výsledků pro různě spočítaných ratingů

se moc neliší. To může také znamenat, že zvolené metody pro výpočet ratingů jsou

adekvátní.
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Obrázek 16: Experiment na datasetu SLAN tour. Pecision 
algoritmů při testování na různě spočítaných ratingech



Percision –  recall křivky  po  vyhodnocení  algoritmů  na  všech  třech  skupinách

uživatelů (viz. Obrazek  18) ukazuje na dominancí  LocatRatigsBased nad většinou

algoritmů strojového učení. Algoritmus M5P ukazuje nejlepší výsledky na skupině

uživatelů, kteří ohodnotili 10 až19 položek.

Výsledky metriky MRR  pro  uživatele, kteří ohodnotili 4-9 položek jsou zobrazeny

na obrázku  19.  Poukazují  také  na to,  že  LocatRatigsBased na daném datasetu  je

výkonnější než ostatní algoritmy.
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Obrázek 17:Experiment na datasetu SLAN tour. Recall 
algoritmů při testování na různě spočítaných ratingech

Obrázek 18: Experiment na datasetu SLAN tour. Percision – 
Recall krivky pro algoritmy.



Kompletní výpočty experimentů najdete na přiloženém CD této práce (obsah CD viz.

Příloha  A). Kvůli jejích velkému rozsahu nejsou součástí tohoto dokumentu. 

Z experimentů prováděných pří nasazení navržené komponenty (popsané v kapitole

2 )  na prodejný web vyplynulo, že pro lepši poskytování doporučení je dobré se řídit

charakterem atributů,  které  budou  používané  algoritmy pro  doporučovaní.  Pokud

většína  atributů  je  nominální,  k  tvorbě  doporučení  je  lepší  používat

LocatRatigsBased algoritmus. Pokud jsou atributy smíšené, je pro doporučení lepší

zvolit algoritmy strojového učeni. Také lze měnit algoritmy v závislosti na tom, jaký

počet ratingů má uživatel a jaké jsou to ratingy. Uvedené algoritmy strojového učení

(kromě  M5P)  mají  zvláštnost,  že   se  nemohou  naučit  klasifikátor  a  poskytovat

doporučení, pokud  má uživatel pro všechny položky stejný rating. Takže v tomto

případě by měl být využit  M5P nebo  LocatRatigsBased.
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Obrázek 19: Experiment na datasetu SLAN tour. MRR 
algoritmů při testování pro kategorii uživatelů, které 
ohodnotili 4 až 9 položek.



4  Uživatelská dokumentace
Uživatelská  dokumentace  je  určena  především provozovatelům a  programátorům

prodejních webů – tedy osobám, které se budou zabývat nasazením komponenty na

prodejny web.

4.1 Požadavky k nasazení komponenty

4.1.1 Požadavky na prodejný web

Pro  úspěšné  nasazení  komponenty,   má  prodejný  web  splňovat  následující
požadavky:

• Všechny položky webu lze jednoznačně identifikovat pomocí jednoho ID.

• Každou položku lze popsat pomocí sady nominálních a numerických atributů.

• Ke  každé  položce  existuje  webová  stránka/stránky,  která  prezentuje  tuto
položku a její atributy (“detail objektu”). 

• Uživatel webu má možnost položku objednat nebo zakoupit.

K výpočtu doporučovaní používá komponenta získanou zpětnou vazbu od uživatele

v průběhu jeho návštěvy webu. Proto aby uživatel dostal doporučeni, je třeba aby

strávil na webu nějakou dobu a měl interakci se zobrazenými položkami.

Před začátkem instalace je doporučeno vytvořit si zálohu současného stavu webu – tj.

provést export databáze a vytvořit kopii zdrojových souborů.

4.1.2 Požadavky na server pro komponentu

Pro běh komponenty je potřeba, aby server měl nainstalovaný Tomcat verze 7.0, Javu

verze 1.7, aby na něm byl nainstalovaný databázový systém PostgreSQL verze 9.3 a

Apache Maven.

4.2 Nasazení komponenty na prodejný web

4.2.1 Příprava databáze

1. Vytvořte na serveru novou databázi v PostgreSQL.

Otevřete  příkazový  řádek  a  přejděte  do  adresáře,  kde  je  nainstalován

PostgreSQL. Přejděte do adresáře bin a spusťte následující příkaz k vytvoření
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databáze:

createdb -h hostname -p 5432 -U username recommenderDB
password ******

Tady je hostname jméno počítače, na kterém je spuštěn server, 5432 je TCP 

port, na kterém je server čeká na spojení, username je uživatelské jméno pro 

připojení k databáze a recommenderDB je jméno databáze.

2. Do  vytvořené  databáze  udělejte  Restore souboru  recommenderDB.backup,

který  se nachází  v  adresáři /recommender_component/install  přiloženého

CD.

pg_restore -i -h hostname -p 5432 -U username -d recommenderDB -v 

"<cesta k souboru>/recommenderDB.backup"

Tím  se  vytvoří  struktura  databáze  doporučovací  komponenty.  Databáze  

obsahuje následující tabulky:

• rc_objects – položky z e-shopu;
• rc_users – uživatele webu;
• rc_explicit_feedback – explicitní zpětná vazba;
• rc_implicit_actions – typy sbírane implicitní zpětné vazby;
• rc_implicit_feedback – implicitní zpětná vazba;
• rc_objects_rating – vypočitané ratingy položek;
• rc_recommended_objects – doporučené položky;

Přehled tabulek je uveden v příloze B. Struktura databáze je popsána v 2.1.1 .

3. Do tabulky  rc_objects přidejte  sloupec  pro  každý  atribut  položky,  který

plánujete  použít  v  procesu  doporučování. Také  sloupec  pro  textovou

informaci  (jako  například  název  a  popisek)  se  využívá  pro  počet  slov

charakterizujících proložku a odhad průměrné doby čtení na stránce položky.

Pro sloupce nominačních atributů zvolte  typ  text,  pro numerické  integer

nebo  double precision  v  závislosti  na  datech.  Pro  sloupce  s  textovou

informací zvolte typ text. Přidání sloupce lze provést pomocí SQL dotazu:

ALTER TABLE rc_objects ADD COLUMN new_column_name TYPE;

4. Naimportujte  data  o  aktuálních  položkách  z  databáze  e-shopu  do  tabulky

rc_objects. To lze uskutečnit pomocí SQL dotazu:
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INSERT INTO rc_objects (id,<attributeName_1>,...,<attributeName_M>,

<text_1>,...,<text_K>) VALUES

(1, 'attributeName_1_Value',..., 'attributeName_M_Value', 

'text_1_Value',...,'text_K_Value' ),

(2, 'attributeName_1_Value',..., 'attributeName_M_Value', 

'text_1_Value',...,'text_K_Value' ),

...

(N, 'attributeName_1_Value',..., 'attributeName_M_Value', 

'text_1_Value',...,'text_K_Value' );

Dokumentace k PostgreSQL: 

http://www.postgresql.org/docs/current/static/index.html

4.2.2 Příprava komponenty ke spuštění

Pro  propojení  komponenty  s  databází  je  třeba  provést  následující  změny  ve

zdrojovém kódu a konfiguračním souboru Weka.

1. V  souboru:  cz.cuni.cbrecommender.database.DatabaseConnection.java

třeba nastavit parametry připojení k databáze doručovací komponenty (URL

databáze, uživatelské jméno a heslo):

private final static String DB_URL = 
"jdbc:postgresql://hostname:5432/recommenderDB";
private final static String DB_USER = "postgres";
private final static String DB_PASSWORD = "123456";

2. V souboru DatabaseUtils.props je třeba nastavit cestu DB 

# database URL
jdbcURL=jdbc:postgresql://hostname:5432/recommenderDB 

To kvůli tomu, že algoritmy Weka využívají vlastní připojení k databázi.

3. V souboru:  cz.cuni.cbrecommender.database.ObjectsTable.java je třeba

definovat  atributy,  které  byli  zvoleny  pro  zpracovaní  doporučovacími

algoritmy. Instrukce k definici atributů jsou uvedeny v tomto souboru.

4. Na  serveru  nastavte  systémovou  proměnnou   RECOMMEND_DATA obsahující

cestu, kam se budou ukládat klasifikátory pro tvoření doporučení vytvořené

Wekou.
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Po  těchto  krocích  za  pomocí  nástroju  Maven  příkazem  mvn  install vytvořte

cbrecommender.war, který pak bude použit pro spuštění komponenty.

4.2.3 Přidaní  prvků  pro  komunikaci  s  komponentou  do

prodejného webu

Tato podkapitola popisuje přidání kódu pro zachycení uživatelské zpětné vazby do

prodejného webu.

Vzhledem k tomu, že při vývoji komponenty byla použita model prodejného webu

naprogramovaného v  jazyku PHP, následující  kód,  určený k  umístění  na  webu a

zachycování uživatelské zpětné vazby,  kompatibilní se stránkami bežícími na PHP

Serveru. Pokud stránky nepodporují PHP, kód má být částečně upraven podle potřeb

webu. Změny se budou týkat inicializace proměnných:

• sessionId

• userId

• objectId

• userIP

• userAgent

Zbytek  kódu,  zachycujícího  uživatelský  události,  je  napsán  v  JavaScript  a

nepotřebuje opravu.

Dále je uveden postup pro přidaní kódu do prodejných webů bežících na PHP.

1. Složku includes z adresáře /recommender_component/install okopírujte do

kořenového katalogu prodejného webu.

2. Pro identifikací uživatele do tagu <head> každé stránky přidejte 

<?php include "./includes/userIdentify.inc"; ?>

3. Do  kořenového  katalogu  prodejného  webu  přidejte  také  soubory

sessionsetter.php  a objectgetter.php pro  ukládání  ID  uživatele  do

globální  proměnné  SESSION  a  pro  zobrazení  doporučených  objektů  na

webu.

4. Pro zobrazení doporučených objektů přidejte blok:
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<div class = "recommend" id = "recommend"></div>

5. Pro sběr zpětné vazby ze stránek reprezentující položku přidejte

<?php include "./includes/feedbackHandler.inc"; ?>

6. Pro sběr informací o objednávce, je třeba navíc k tlačítku odpovídajícímu za

objednávku přidat:

onclick="orderFeedback()"

7. Pro  získání  informací  o  tom,  zda  uživatel  otevřel  položku  ze  seznamu

vyhledávaní, přidejte do každé stránky obsahující formu vyhledávání:

<?php include "./includes/searchFeedbackHandler.inc"; ?>

Také  je  třeba  zajistit,  aby  po  vyhledávání,  každá  položka  v  nalezeném

seznamu obsahovala :

onclick="openFromSearch(' . $id . ')"

,kde $id je ID položky.

8. Inicializace proměnné objectId v souborech *.inc se může lišit kvůli tomu, že

každá  stránka  má  svojí  vlastní  strukturu.  Proto  je  třeba   inicializaci  této

proměnné změnit:

◦ V souboru  searchFeedbackHandler.inc  třeba nastavit,  aby objectId

obsahoval ID otevřené položky

◦ V souboru  userIdentify.inc  třeba předem zjistit,  jestli je otevřená

stránka stránkou položky a pokud ano – inicializovat objectId.

4.2.4 Spuštění komponenty 

Pro spuštění komponenty je třeba nasadit cbrecommender.war na Apache Tomcat.
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5 Programátorská dokumentace 
Programátorská  dokumentace  je  určena  především těm,  kteří  chtějí  doporučovací

komponentu nějakým způsobem upravit nebo rozšířit podle potřeb prodejného webu.

Dokumentace  obsahuje  popis  použitých  technologií,  popis  klíčových  části

komponent a jejích  možné způsoby rozšíření.

Programátorská dokumentace může být využita samostatně ale předpokládá se, že

programátor je předem seznámen s  návrhem komponenty v kapitole 2 ,   především

s  částmi tykajícími se struktury databáze (viz. 2.1.1 )  a architektury komponent (viz.

2.1.2  ).

Kompletní  programátorská  dokumentace  popisující  třídy je  vygenerovaná pomocí

Javadoc a uložena na přiloženém CD této práce.

5.1 Použité technologie

• Komponenta byla napsáná v programovacím jazyku Java, který je nezávislý

na operačním systému. 

• Jako aplikační server byl zvolen volně dostupný Apache Tomcat.

• Komponenta  využívá  ke  své  práci databázový systém  PostgreSQL (verze

9.3), který patří k nejrozšířenějším a nejvýkonnějším open source RDBMS.

Pro přístup do databáze se využívá standardní aplikační programové rozhraní

Java Datavase Connectivity (JDBC).

• Při  vývoji  bylo  použito  vývojové  prostředí  Eclipse  a  nástroj  Maven  pro

kompilaci zdrojových souborů.

• Některé doporučovací algoritmy byli použity z kníhovny Weka.

• Pro získání informací z prodejného webu byl použit jazyk Javascript.

5.2 Přehled komponenty

V  diagramu  1 je  znázorněná  organizace  a  propojení  základních  Java  baličků

komponenty. 

Baliček cz.cuni.cbrecommender.servlet obsahuje servlety pro interakci komponent

s  prodejným webem.  To  jsou  servlety  pro:  identifikaci  uživatelů,  získání  zpětné
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vazby, synchronizací databáze, vracení doporučení.

Baliček cz.cuni.database obsahuje třídy pro komunikací databáze s doporučovacími

komponenty.

Baliček  cz.cuni.cbrecommender.ratings  obsahuje metody pro výpočet ratingu na

základě zpětné vazby poskytnuté uživatelem.

Baliček  cz.cuni.cbrecommender.recommender_algorithms  obsahuje  algoritmy k

tvorbě doporučení.

Diagram  2 zobrazuje  servlety,  které  obsahuje  komponenta  a  jejích  komunikací  z

vnějšími  třídy.  Servlety  ExpliciteFeedbackGetter,  ImpliciteFeedbackGetter  a

Synchronizer  přijímají  data  z  webu  jako  HTTP dotaz  a  ukládají  je  do  tabulek

rc_explicit_feedback,  rc_implicit_feedback  a  rc_objects  (viz  příloha  B).  Servlety

UserIdentifier a RecommenderMaker spouštějí proces tvorby doporučení. Na začátku

třída  RatingManager  zajistí  výpočet  ratingu,  pak  se  na  těchto  ratingech

PredictionAlgorithmFactory spustí doporučovací algoritmus.

Na diagramu  3 je zobrazen obsah balíčku  cz.cuni.cbrecommender.ratings.  Třída

RatingManager  využívá  pro  vypočítání  celkového  ratingu  metody  z  tříd

odpovídajících lokálním ratingům, které jsou popsány v 2.5 . Každá třída lokálního

ratingu je potomkem abstraktní třídy EventRating, která obsahuje společné metody a
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proměnné.

Obsah balička  cz.cuni.cbrecommender.recommender_algorithms je zobrazen na

diagramu  4.  Baliček  původně  obsahuje  jeden  vlastně  navržený  algoritmus  a  6

algoritmů  z  Weka  (populárního  balíku  programů  strojového  učení)26.  Všechny

algoritmy  z  Weka  mají  jednu  abstraktní  rodičovskou  třídu  WekaAlgoritm,  která

obsahuje metody pro trénování klasifikátoru a předpovídání ratingu. Jednotlivé třídy

26 http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/
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Diagram 2: Třídy z baličku servlets a jejich komunikace z vnějšími třídy

Diagram 3: Třídy z baličku ratings



algoritmů  obsahují  metodu  pro  budování  klasifikátoru,  která  se  liší  pro  každý

algoritmus.  Pro  všechny  algoritmy,  včetně  Wekovských,  existuje  abstraktní

rodičovská  třída  RecommenderAlgorithm,  která  obsahuje  abstraktní  metody  pro

výpočet  doporučení a metody pro uložení výsledků do databáze.

Třída  PredictionAlgoritmFactory  na  základě  zadaného  parametru  z

RecommenderAlgorithmEnum zjistí jaky z algoritmů má být použit a spustí ho.

5.3 Možnosti rozšíření komponenty

Doporučovací komponenta může být  rozšířená podle potřeb prodejného webu. Do

komponenty  lze  přidat  nové  algoritmy  pro  výpočet  doporučení,  nové  sledované

implicitní zpětné vazby nebo metody výpočtů ratingů
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5.3.1 Přidání nových algoritmů

5.3.1.1 Přidaní vlastního algoritmů

1. V  cz.cuni.cbrecommender.recommender_algorithms.custom je  možné

vytvořit novou třídu, která rozšiřuje třídu RecommenderAlgorithm 

public class myAlgorithm extends RecommenderAlgorithm{...}

2. Třída musí realizovat abstraktní metody z RecommenderAlgorithm

public abstract List<RecommendedObject> computeTopNRecommendations(String
userId, int numberOfPredictions, int trainSetlimit) throws Exception;
public abstract List<RecommendedObject> 
getAllPredictionsByRatingDesc(String userId, int trainSetlimit) throws 
Exception;

3. Název  nového  algoritmu   je  pak  potŕebné  přidat  do  enumerátoru

RecommenderAlgorithmEnum přidejte.

4. Poté  je  třeba  rozšířit  třídu  PredictionAlgoritmFactory.prediction o

vytvoření instance třídy, pomoci switche:

       case MYALG:
        m = new myAlgorithm();
            break;

5.3.1.2 Přidaní algoritmů z Weka 

1. V cz.cuni.cbrecommender.recommender_algorithms.weka vytvortě novou

třídu, která rozšiřuje třídu WekaAlgorithm

public class newWekaAlgorithm extends WekaAlgorithm {...}

2. Třída musí realizovat abstraktní metody z WekaAlgorithm

protected abstract Classifier buildClassifier(Instances data) throws 
Exception;

Příklad jednoduché realizace:
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@Override
protected Classifier buildClassifier(Instances data) {
    

// new train classifier
SomeWekaClassifier cl = new SomeWekaClassifier();

    try {
       cl.buildClassifier(data);
       return cl;
} catch (Exception e) {

System.err.println(e.getMessage());
return null;

}
}

Více  informací,  jak  pracovat  s  třídami  Weka  lze  nalézt  v  dokumentaci  Weka:
http://weka.wikispaces.com/Use+Weka+in+your+Java+code 

Kroky 4 a 5 jsou stejné jako v 5.3.1.1 .

5.3.2 Přidání  dalších  sledovaných  implicitních  zpětných

vazeb.

1. Do databázové tabulky rc_implicit_actions přidejte nové ID s popisem nové

sledované uživatelské akce.

2. Na stránkách prodejného webu přidejte JavaScript kód, který bude sledovat

tuto novou zpětnou vazbu a posílat servletu. Pro posílaní servletu hodnoty

nasbírané zpětné vazby používejte funkci z feedbackHandler.inc

function saveFeedback(value, action)

value je číselná hodnota vyjadřující zpětnou vazbu a action je ID této akci v 

DB.

3. Po krocích 1 a 2 se bude nová implicitní zpětná vazba ukládat do databázové

tabulky rc_implicit_feedback. Pokud chcete využívat danou zpětnou vazbu

pří výpočtu ratingu, přidejte metodu zahrnující jí do výpočtu (viz. 5.3.3 ).

5.3.3 Přidání nových metod převodů implicitní zpětné vazby
do ratingů.

Přidání výpočtu ratingu nové akci:
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1. Do třídy cz.cuni.cbrecommender.ratings.EventRating přidejte proměnnou,

obsahující ID nové akcí v databáze a k ní getter.

private final static int MY_NEW_ACTION_ID = N;

public static int getMyNewActionId() {
return MY_NEW_ACTION_ID;

}

2. V baličku cz.cuni.cbrecommender.ratings  vytvořte novou třídu rozšiřující

třídu EventRating

public class MyNewActionRating extends EventRating{...}

3. Přidejte statickou metodu, která bude vypočítávat a vracet rating nové akci v

intervalu [0,1].

4. Zahrnete tento  rating  do  RatingManager.computeRating()  nebo  do

RatingManager  přidejte  novou  metodu  výpočtů celkového  ratingu,  která

bude využívat tento rating nové akci. 
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Závěr 
Jedním  z  cílů  této  práce  bylo  získání  přehledu  v  oblastí  učení  uživatelských

preferencí a doporučovacích systémů. Proto se první kapitola zabývá  seznámením s

již existujícími doporučovacími systémy, během kterého byla nastínena představa o

principech  fungování  doporučovacích  systémů,  způsobech  vyjádření  a  získaní

uživatelské  zpětné  vazby.  Také  byl  kladen  důraz  na  doporučovací  techniky  a

algoritmy  a  to  především  na  content-based  z  důvodu  užitečnosti  použití  těchto

algoritmů na malých a středních prodejných webech. 

Na  základě  získaných  znalostí  v  oblasti  doporučovaní  byla  navrhnuta  nezávislá

softwarová komponenta pro Content-based doporučování. Komponenta je schopna

přijímat  různou uživatelskou zpětnou vazbu a  převádět  jí  do  ratingů,  na  základě

kterých pak poskytujr doporučení. Komponenta byla testovaná na dvou datasetech

prodejných  webů  (antikvariat-ichtys.cz  a  slantour.cz).  Experimenty  ukázali,  že

výkonnost různých algoritmů použitých doporučovací komponentou závisí na typech

atributů,  pomocí  kterých  je  položka  popsáná  a  také  na  počtu  uživatelem

ohodnocených položek. Pro to bylo rozumné měnit algoritmy pro různá data  pro

dosažení co nejlepších výsledků. 

Jako možná rozšíření teto práce lze uvažovat o:

• Testovaní  komponenty  na  různých  datasetech,  které  mají  celkově  různou

strukturu  dat.  To  by  pomohlo  hlouběji  prostudovat  chovaní  algoritmů  na

různých datech a zvolit nejlepší kombinací algoritmů pro doporučování.

• Nasazení komponenty na reálných prodejních webech.

• Rozšíření  komponenty  o  další  algoritmy,  případně  i  algoritmy

kolaborativního filtrování pro zlepšení výsledků doporučováni.

• Využití  Linked Data pro obohacení  původních dat   a tím zlepšení  kvality

doporučení.
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Přílohy 

A. Obsah CD 

Součástí  této  práce  je  přiložené  CD,  které  obsahuje  zdrojové  kódy  navržené

komponenty, text této práce v elektronické podobě, výsledky experimentů.

Obsah se řídí následující strukturou:

• documentation  –  programátorská  dokumentace  vygenerovaná  pomocí
Javadoc.

• experiments – výsledky praktických experimentů

• recommender_component – navržená doporučovací komponenta

◦ implementation_example  —  příklad  nasazení  komponenty  na  model
prodejného webů

◦ install – soubory potřebné k nasazení systému

◦ resources – zdrojové kódy aplikace

• text -  text této práce ve formátu PDF

B. Tabulky databáze doporučovací komponenty

Tabulky, které využívá navržená doporučovací komponenta  popsaná v kapitole 2 .

 Název sloupce  Hodnota Typ hodnoty

id Id uživatele bigint

ip IP uživatele text

user_agent Informace o prohlížeči uživatele text

Tabulka 5: Tabulka rc_users
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 Název sloupce  Hodnota Typ hodnoty

id Id položky integer

<attributeName_1>

Nominální  nebo  numerický  atribut
položky, kde M – počet atributů.

text (pro
nominální atribut)

integer/double
precision (pro

numerický
atribut) 

...

<attributeName_M>

<text_1>

Sloupec  obsahujсí  textovou  informací  o
položce, kde K je počet takových polí.

text...

<text_K>

words_number Počet  slov  v  sloupcích  <text_1>  až
<text_K>

integer

removed záznam o odstranění položky z webu boolean

Tabulka 6: Tabulka rc_objects

 Název sloupce  Hodnota Typ hodnoty

id Id uživatelské akci integer

action Popisek akcí text

Tabulka 7: Tabulka rc_implicit_actions

 Název sloupce  Hodnota Typ hodnoty

id Id explicitní události bigserial

user_id Id uživatele bigint

objekt_id Id položky bigint

rating Rating, který přiřadil uživatel položce double precision

date Datum a čas přiřazení ratingu date timestamp
without time zone

Tabulka 8: Tabulka rc_explicit_feedback
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 Název sloupce  Hodnota Typ hodnoty

id Id uživatelské události bigint

user_id Id uživatele, který vyvolal událost bigint

objekt_id Id objektu, na kterém byla zachycena událost bigint

action_id Id akce (seznam názvů akcí uložen ve zvláštní
tabulce a obsahuje původně 6 akci popsaných
v této kapitole.)

integer

value Číselná hodnota měřící akci double precision

session_id Id session-y uživatele, který vyvolal událost text

date Datum a čas zaznamenání uživatelské události date timestamp
without time zone

Tabulka 9: Tabulka rc_implicit_feedback

 Název sloupce  Hodnota Typ hodnoty

id Id ratingu bigserial

user_id Id uživatele bigint

objekt_id Id položky bigint

rating Rating pro dvojici uživatel-položka double precision

date Datum a čas přiřazení ratingu date timestamp
without time zone

Tabulka 10: Tabulka rc_objects_rating

 Název sloupce  Hodnota Typ hodnoty

id Id lokálního ratingu bigserial

user_id Id uživatele bigint

<attributeName> Hodnoty atributu <attributeName> 

text (pro
nominální)

double precision
(pro numericky) 

rating Rating pro dvojici uživatel-hodnota atributu double precision

repeat Počet  položek  s  ratingem od uživatele,  ve
kterých se tato hodnota atributu vyskytla.

integer

Tabulka 11: Tabulka <attributeName>_rating pro lokální ratingy atributů. Vytvoří se
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zvláštní pro každý atribut.

C. Předzpracování implicitní zpětné vazby testovaných datasetů

1. Čas strávený na stránce přepočítaný na sekundy.

INSERT INTO implicit_feedback (user_id, 
object_id,action_id, value, session_id, date)

SELECT ie.userid, ie.objectid, 1 AS act, 
(ie.timeonpage::double precision/1000) AS val, 
ie.sessionid, ie.enddatetime

FROM new_implicit_events ie

WHERE (ie.timeonpage::double precision/1000)>0

2. Počet akci (kliknutí myši, scrollování, pohyb myši, zvýraznění textu)

INSERT INTO implicit_feedback (user_id, 
object_id,action_id, value, session_id, date)

SELECT ie.userid, ie.objectid, 2 AS act, 
(ie.mouseclickscount + ie.mousemovingtime/200 + 
ie.scrollingcount + ie.selectcount) AS val, 
ie.sessionid, ie.enddatetime

FROM new_implicit_events ie

WHERE (ie.mouseclickscount + ie.mousemovingtime/200 + 
ie.scrollingcount + ie.selectcount) > 0

3. Procento scrollování. Pro získání hodnoty,  o kolik procent byla stránka byla

maximálně posunuta, byli původní data předzpracované pomocí java metody,

která získává maximální pozici posuvníku ze sloupce  new_implicit_events.

logfile  a  ukládá  ji  do  nově  vytvořeného  sloupce

new_implicit_events.maxscrollposition.  Pak tyto data  zpracovává pomocí

SQL dotazu.

INSERT INTO implicit_feedback (user_id, 
object_id,action_id, value, session_id, date)

SELECT ie.userid, ie.objectid, 3 AS act, 

(ie.maxscrollposition::double precision/(ie.pagesizey - 
ie.windowsizey)) AS perc, ie.sessionid, ie.enddatetime

FROM new_implicit_events ie

WHERE (ie.pagesizey - ie.windowsizey)>0 AND 
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ie.maxscrollposition::double precision/(ie.pagesizey – 
ie.windowsizey) > 0

4. Počet kopírování textu 

INSERT INTO implicit_feedback (user_id, 
object_id,action_id, value, session_id, date)

SELECT ie.userid, ie.objectid, 4 AS act, ie.copycount, 
ie.sessionid, ie.enddatetime

FROM new_implicit_events ie

WHERE ie.copycount > 0

5. Odeslaní objednávky.

INSERT INTO implicit_feedback (user_id, 
object_id,action_id, value, session_id, date)

SELECT ie.userid, ie.objectid, 5 AS act, 
ie.clickonpurchasecount, ie.sessionid, ie.enddatetime

FROM new_implicit_events ie

WHERE ie.clickonpurchasecount > 0
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