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RESUMO

Sistemas de Recomendação ajudam na personalização de sites na Internet ofe-
recendo conteúdo ou produtos específicos aos usuários. Com dispositivos móveis,
aumentou o interesse do usuário em ter recomendações personalizadas de locais
para ir de acordo com o seu histórico de navegação e avaliações como restaurantes
e pontos turísticos.

Para que as recomendações personalizadas por locais sejam mais precisas é ne-
cessário contextualizá-las de acordo com o interesse do usuário que caracterizado
por locais que ele visitou e por regiões de interesse como moradia, onde trabalha
ou mesmo onde passará férias. Várias técnicas de contextualização utilizaram
todos os locais que o usuário visitou para geração da recomendação contextual
do local, outras técnicas trabalham na arquitetura híbrida. Muitas assumem que
é necessário a posição exata do usuário para que as recomendações sejam online,
o que muitas vezes não é possível por limitações técnicas ou mesmo indisponibi-
lização do usuário por questões de privacidade.

O objetivo principal deste trabalho é geração de recomendações usando mul-
ticontextos de forma offline, gerando vários contextos de cada usuário. Os locais
são recomendados utilizando apenas dados históricos, sem a localização exata no
usuário do momento da recomendação. Para atingir este objetivo foram utiliza-
das técnicas de clustering para mapeamento e divisão dos contextos em regiões
indicando o interesse do usuário gerando a recomendação final dos locais a par-
tir de um método híbrido de recomendação que usa filtragem colaborativa e a
recomendação contextual proposta.

Os resultados mostraram que a técnica proposta apresenta recomendações
melhores do que apenas a recomendação colaborativa pura e, para usuários assí-
duos, as recomendações são melhores do que as técnicas base usadas para com-
paração.

Palavras-Chave: Sistemas de Recomendação. Cluster. Georrefenciamento.



ABSTRACT

Recommender Systems help in web sites personalization, offering specific con-
tent or products to users. With mobile devices, user interest in Point-of-Interest
(POI) recommendation has increased to receive recommendations about places
to go according to your navigation and evaluation history in the web site.

POI recommendation are improved by contextualizing according to user’s
interest, based on places to where user has been and on regions of interest such
as the region where the user lives, works or the region intends go on vacation.
Many contextualization techniques use all places that user visited for generation
of POI contextual recommendation. Other techniques use hybrid architectures
and many of them assume that is necessary the exact point where the user is for
online recommendation and this in not possible always due technical limitations
or user privacy.

The main objective of this work is the offline generation of recommendations
using multicontexts. Places to be recommended use only user historical data,
without the user current localization at the moment of recommendation. Several
techniques have been used for clustering for mapping and division of contexts in
regions, indicating the user interests and, finally, generating the final recommen-
dation using a hybrid method with collaborative filtering and contextual recom-
mendation proposed.

The results indicate that the proposed technique builds better recommen-
dations than the pure collaborative filtering technique and for heavy users the
proposed technique has better results tha the baseline technique used for compa-
rison.

Keywords: Recommender Systems. Cluster. Georeference.
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1 INTRODUÇÃO

Os Sistemas de Recomendação surgiram no contexto de Internet para ajudar a

aproximar as pessoas das informações de uma forma prática e rápida pela seleção

de conteúdo para o usuário de acordo com os seus interesses e de seu histórico de

interação com o sistema (ANDERSON, 2008). Dentre estes conteúdos estão locais

para ir, livros, música, empregos e até amigos.

Além de apresentar os conteúdos aos usuários, o objetivo secundário de um

Sistema de Recomendação em sites da Internet é manter o usuário mais tempo

navegando, aumentando o tempo de exposição ao conteúdo e propaganda ou

reforçando o interesse de compra em algum produto (LINDEN; SMITH; YORK,

2003a).

Apesar do sucesso dos Sistemas de Recomendação, ainda há muitos desafios

na área, como a recomendação baseada no contexto do usuário. O contexto utili-

zado neste trabalho é função da geolocalização com o objetivo de recomendação

de locais. A geolocalização tem o desafio de contextualizar o usuário não apenas

dentro de divisões geográficas políticas como bairro e cidade, mas também dentro

de concentrações de locais ou do interesse das pessoas por regiões. Estas regiões

podem ser grupos de cidades se forem cidades pequenas, ou grupos de ruas se

forem em uma cidade grande como a cidade de São Paulo. Para contextualizar

georreferencialmente quaisquer itens, a informação hoje fornecida por sistemas

GPS é a latitude e longitude. O interesse em recomendar locais próximos aos
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locais de interesse do usuário está na ideia que o usuário tende a se interessar por

locais mais próximos aos locais que vai por costume, ou seja, locais mais próximos

possuem maior relacionamento do que locais distantes (TOBLER, 1970).

Contexto é um conceito muito amplo e trabalhado por várias áreas diferentes

de pesquisa (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2011). Para este trabalho, é usada a

definição de contexto de (DEY, 2001) em que o contexto é qualquer informação

para definir a situação de uma entidade sendo esta entidade uma pessoa, um

produto, um robô ou um sistema computacional, que seja relevante na interação

entre o usuário e o item.

Com o crescimento de uso de dispositivos móveis mostrada na pesquisa de

(CAVALLINI, 2011), induz o crescimento também do número de aplicações que

usam geolocalização que oferecerem produtos e locais para o usuário a partir da

sua localização e pelo armazenamento de informações de onde o usuário esteve

usando o dispositivo móvel. As formas mais comum de avaliação destas aplicações

são a avaliação do local visitado com uma nota, uma resenha ou mesmo apenas

dizendo que esteve no local com os “check-ins”, que são marcações indicando que

ele esteve no local, sendo estes locais restaurantes, hotéis ou pontos turísticos.

Com informações sobre os locais visitados e hábitos do usuário, podem ser re-

comendados novos locais para o usuário visitar. Neste caso, o contexto regional

é formado apenas pelos dados de Longitude e Latitude dos locais, sendo estes

contextos regiões que podem ser aproximar de regiões fisicas.

A recomendação de locais é um desafio pela exigência da definição de con-

textualização de regiões de interesse do usuário. Os usuários têm interesse locais

próximos à sua região de moradia, região onde trabalha ou região onde irá passar

as férias. A ideia de região do usuário não é delimitada e depende muito da den-

sidade de locais: em uma metrópole como São Paulo, uma região de um usuário

pode ser um grupo de quadras de um bairro, e no interior do estado a região
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pode ser um agrupamento de cidades. Por isto, a escolha de contextos fixos como

rua, bairro ou cidade poderia limitar os contextos, levando ao oferecimento de

poucos locais. Seguindo sguindo os caso em que o usuário se interessa por locais

próximos aos seus contextos de interesse, as recomendações são mais efetivas se

forem próximas às suas regiões de interesse.

O foco desta pesquisa está na recomendação offline de locais aos usuários. Na

recomendação onlie, o usuário recebe a recomendação no momento em que está

procurando um local para ir pela aplicação de lista amarela. Já a recomendação

offline, o usuário recebe assincronamente a recomendação, normalmente por e-

mail.

Diferente de muitas pesquisas que admitem que os usuários desejam receber

recomendações no smartphone e as recomendações são fornecidas online baseado

nas suas coordenadas GPS fornecidas pelo dispositivos móveis. Esta situação é

diferente da apresentada na pesquisa em que o usuário pode receber a recomen-

dação na página principal do site ou por e-mail, sem fornecer dados da localização

exata e as inferências são feitas a partir apenas do histórico de consultas de locais

e avaliações do usuário.

Outro desafio dos trabalhos em Recomendação Contextual de locais está em

encontrar um corpus adequado, pois são poucos corpora disponíveis publicamente

com grande volume de dados. Um corpus deve ser formado de avaliações de

locais por usuários e o locais necessitam das coordenadas geográficas. Nesta

pesquisa foram usados os dados fornecidos pelo site brasileiro Apontador1. Porém,

a pesquisa pode ser aplicada em outros corpus de outros sites que usam locais

como o site internacional Yelp2.

Com base nestes problemas, este trabalho procura um forma de realizar re-
1www.apontador.com.br
2www.yelp.com
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comendações aos usuários com um alto grau de personalização e uso de multi-

contextualização. Neste trabalho, o uso de multicontextualização se refere ao uso

de mais de um contexto do usuário, ou seja, admite-se que o usuário pode ter

mais de uma região de interesse distinta e direciona-se melhor as recomendações.

Para avaliar se há melhores recomendações, são usadas métricas de Recuperação

de Informações como Precisão e Cobertura das recomendações comparadas com

um corpus de teste.

A seguir são definidos cada objetivo do projeto, a motivação do trabalho,

trabalhos similares em recomendação de locais e, por fim, a organização do texto.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma técnica

para construção de regiões georreferenciadas de interesse do usuário para Siste-

mas de Recomendação Contextuais de locais sem usar regiões físicas já definidas

com bairros ou cidades, ou seja, que a região seja uma definição específica para

cada usuário. Este desenvolvimento está baseado em melhorias das técnicas já

existentes.

Baseada em uma técnica de Sistemas de Recomendação já conhecida para

a geração de recomendações como Filtragem Colaborativa, o trabalho foca na

geração de múltiplas regiões para melhor inferência na recomendação de locais

para os usuários, fornecendo recomendação mais aderente ao seu contexto. Para

isto o foco está em algoritmos de cluster para geração dos contextos.

Com as regiões contruídas, um método de inferência na recomendação de

itens ao usuário é aplicado para fazer a recomendação baseado na aderência entre

o cluster e o local a ser recomendado. Aproveitando os resultados do Sistema

de Recomendação baseado em Filtragem Colaborativa, o novo método ajusta as
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recomendações de acordo com o contexto do usuário, fazendo uma recomendação

híbrida entre a contextual e a colaborativa.

Como objetivo secundário, será feita uma avaliação da influência geográfica

das recomendações comparando com um Sistema de Recomendação tradicional

sem filtragem de contexto. Desta forma, a avaliação dirá se o uso do contexto ge-

ográfico gera recomendações melhores usando um corpus de avaliação consistente

de visitas de um usuário a páginas web locais fornecido pelo site Apontador3.

Outra avaliação importante é comparar o resultado da técnica desenvolvida neste

trabalho com outro trabalho já realizado em recomendação contextual de locais e

avaliar se a maior personalização gera recomendações melhores (YE et al., 2011).

Como ponto de melhoria importante, é avaliada a recomendação para os usuá-

rios assíduos no sistema, que utilizam intensamente e deram muitas informações

sobre visitação de locais. Estes usuários tendem a ter múltiplos contextos devido

à sua exposição grande de dados e por isto são usuário mais suscetíveis ao modelo

multicontextual, diferente dos usuários iniciantes que tendem a ter apenas uma

região de interesse.

Para treinamento dos modelos o corpus foi separado para treinamento e para

avaliação. Para medir os resultados obtidos foram utilizados métodos tradici-

onais de Recuperação de Informação (MANNING; RAGHAVAN; SCHUTZE, 2008)

como Precisão e Cobertura das recomendações comparada ao corpus de teste

para comparar a Recomendação Contextual proposta com o modelo base de (YE

et al., 2011) e algoritmo colaborativo puro.
3A realização este trabalho foi possível pelo acordo de cooperação acadêmica entre o Apon-

tador e o Laboratório de Linguagem e Técnicas Adaptativas - USP
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1.2 Motivação

Esse trabalho é motivado por desafios que surgiram no site brasileiro Aponta-

dor4. O site Apontador armazena informações de locais (conhecidos na literatura

como Points-of-Interest ou POI) para que os usuários possam buscá-los e consul-

tar informações como localização, descrição e avaliações sobre o local, sendo um

formato próximo de uma página amarela (uma lista de locais).

Neste contexto, um Sistema de Recomendação se torna interessante para su-

gerir locais para o usuário visitar fisicamente e depois retornar com uma avaliação

dentro do site. Em experimentos empíricos, o Sistema de Recomendação apenas

com Filtragem Colaborativa não apresenta resultados satisfatórios. Um exemplo

do ocorrido foi sugerir locais da cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná,

como recomendações para pessoas que são da cidade de São Paulo, capital do

Estado de São Paulo e com nenhum interesse na cidade de Curitiba no momento.

Percebeu-se que um Sistema de Recomendação tradicional fornece informa-

ções muitas vezes não relevantes e o ajuste pode ser feito por outro Sistema de

Recomendação Contextual. Este sistema pode descobrir a região de interesse do

usuário e fornecer uma recomendação mais direcionada aos seus interesses com

seus dados de navegação.

Nos experimentos deste trabalho é possível verificar que as recomendações

híbridas (colaborativas e contextuais) com contexto têm resultados melhores do

que as recomendações colaborativas puras, confirmando a observação empírica

que deu a motivação para o trabalho. Desta forma, a contextualização e perso-

nalização se tornam necessárias para boas recomendações. Porém, quanto mais

precisas forem as recomendações, há mais chances do usuário visitar a página

do local e depois visitá-lo fisicamente e com mais contextos mapeados, e assim a
4www.apontador.com.br
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justificativa pela região de interesse do usuário se torna um item importante na

decisão do usuário na visita da página do local.

1.2.1 Outros exemplos motivadores

Além da motivação para recomendações de locais, percebeu-se que em con-

textos em que a sua medida é contínua (avaliações, tempo, interesse do usuário),

o problema de classificar um usuário é mais complexo do que com uma medida

discreta.

Um exemplo acontece no campo de recomendação de filmes em que a idade

do usuário é um fator importante para a recomendação. A forma discreta comum

classificaria as pessoas como Crianças, Adolescentes e Adultos. O problema desse

tipo de classificação é na perda de nichos de faixas etárias que têm interesse em

outros tipos de filmes diferentes como crianças mais novas que gostam de deter-

minados desenhos animados e crianças mais velhas cujos os desenhos animados

necessitam ter um maior desenvolvimento da história ou mesmo adolescentes que

estão migrando para a fase adulta.

Por este motivo, a geração de nichos é uma ideia próxima da geração de

aglomerados ou clusters5, sem saber inicialmente quantos grupos serão gerados.

Outro exemplo que motiva a geração de contextos para o usuário está no

e-commerce, cujo o objetivo é recomendação de produtos em sites de lojas ele-

trônicas. Se o usuário possui o interesse em livros de Computação, o Sistema de

Recomendação irá sugerir livros similares aos que o ele interagiu. Porém, se o

usuário comprar na mesma loja uma boneca para a sua filha para presente de

aniversário, o Sistema de Recomendação irá começar a sugerir produtos relaci-

onados à boneca como outras bonecas e brinquedos. Para o usuário isto não é

interessante devido ao seu interesse maior em livros de Computação. Por este
5Pela literatura, o termo mais usado é cluster que será usado de agora em diante no texto



22

motivo, o Sistema de Recomendação deve interpretar que aquela compra foi fora

do contexto principal e evitar sugestões pouco relevantes a menos que o usuário

volte a interagir com muitas bonecas e outros brinquedos por mais tempo.

1.3 Trabalhos relacionados

Outros trabalhos em recomendação contextual de locais vêm surgindo nos

últimos tempos. Este trabalho usa como base o trabalho de (YE et al., 2011) em

que o contexto dos usuários é definido pelas regiões de check-ins.

Outros trabalhos relacionados focam na trajetória do usuário (ZHENG et al.,

2010a) (ZHENG et al., 2010b) em que o Sistema de Recomendação tenta descobrir

qual é o seu próximo passo. O foco destes trabalhos são guias de locais para

viajantes utilizando sistemas de navegação em smartphones.

O trabalho de (POMBINHO; CARMO; AFONSO, 2012) usa a variação temporal

do interesse do usuário para fazer as recomendações de locais, admitindo que o

usuário tem interesse em uma região por determinado período de tempo como no

momento de férias.

Mudando o foco para a determinacão das similaridades entre os locais, outros

trabalhos de recomendação contextual de locais usam um método de filtragem

colaborativa com um peso na recomendação determinado pela distância entre os

locais (STILLER; ROS; AMENT, 2009), ou usam diversas formas de similaridade e

procuram por locais mais populares (MATYAS; SCHLIEDER, 2009).

No foco da quebra em multicontextos, o trabalho de (BALTRUNAS; AMATRI-

AIN, 2009) foca na criação de espaços temporais para recomendação de músicas.

Neste trabalho, o dia da pessoa é quebrado em contextos de tempo que são ajus-

tados conforme o gosto musical da pessoa durante o dia. Com as quebras, a

manhã de uma pessoa pode ter uma variação de tempo diferente da manhã de
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outras pessoas.

1.4 Organização do texto

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na Parte II são tratados os

fundamentos teóricos sendo que no capítulo 2 são detalhados os conceitos teóricos

e trabalhos da área de Sistema de Recomendação.

Na seção 2.1 é focado o detalhamento sobre recomendação com Filtragem

Colaborativa para a geração de recomendações baseadas nos interesses comuns

dos usuários. Os outro modelos de recomendação como Filtragem Baseada em

Conteúdo e Baseado em Conhecimento estão nas seções 2.2 e 2.3, respectivamente.

Na seção 3.2 são explicados os Sistemas de Recomendações Contextuais com

foco na explicação de contexto para Sistemas de Recomendação e na apresentação

do trabalho base de recomendação de locais que foi utilizado para com comparação

com a proposta. Por fim, há um enfoque em Sistemas de Recomendação Híbridos

para unificação de vários Sistemas de Recomendação na seção 2.4.

No capítulo 4 são detalhados os conceitos de algoritmos de clustering, expli-

cando a tradicional técnica K-Means na seção 4.1 e uma de suas extensões, o

X-Means na seção 4.2 para a definição automática do número de clusters.

Na parte III é explicada a proposta de trabalho que é detalhada no capítulo

5. A recomendação contextual usando multicontextos é explicada na seção 5.3

e as arquiteturas híbridas com as recomendações contextuais e colaborativas são

apresentadas na seção 5.4.

Os experimentos e análises estão detalhados no capítulo 6. Na seção 6.1

é explicado o corpus utilizado e a sua divisão para treinamento e testes. Os

primeiros experimentos na recomendação colaborativa são mostrados nas seção

6.3 e os experimentos e desevolvimento da recomendação contextual na seção 6.4.
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Por fim, as recomendações finais híbridas e os resultados finais são discutidos na

seção 6.5.

Por fim, no capítulo 7 são feitas as considerações finais, contribuições deste

trabalho e propostas para trabalhos futuros.
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PARTE II

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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2 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO

Os Sistemas de Recomendação exploram as relações entre os usuários e os

itens, a relação entre os usuários ou a relação entre os itens, tendo como objetivo

fazer as melhores recomendações de itens aos usuários. Uma recomendação pode

ser considerada relevante se o item oferecido ao usuário tiver alta probabilidade

de ser utilizada.

As informações das relações podem ser capturadas na interação entre os usuá-

rios e os itens de forma implícita, como a visualização da página da Internet do

item ou a compra se ele for vendido em um e-commerce. As interações também

podem ser explícitas, como uma avaliação na marcação no sistema em Positiva ou

Negativa ou mesmo uma avaliação com uma nota de valor numérico. Além das

marcações, a interação pode ser feita pelas características entre os itens e os usuá-

rios. Por fim, o contexto do usuário pode ser utilizado para que a recomendação

seja mais interessante naquele momento.

O que diferencia os Sistemas de Recomendação entre si é a forma como eles

criam a relação da interação entre os usuários e os itens e processam as recomen-

dações. Segundo (BURKE, 2002), há quatro tipos de Sistemas de Recomendação:

1. com Filtragem Colaborativa, 2. com Filtragem Baseada em Conteúdo, 3.

Baseados em Conhecimento e 4. Híbridos. Cada tipo será tratado a seguir.
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2.1 Sistemas de Recomendação com Filtragem Colabora-
tiva

Desde os anos 1990, os Sistemas de Recomendação com Filtragem Colabo-

rativa (Collaborative Filtering ou CF) recomendam itens baseados na utilização

dos itens pela comunidade de usuários. O termo foi cunhado no artigo sobre o

sistema Tapestry (GOLDBERG et al., 1992) que foi um dos pioneiros do uso da

técnica de filtragem colaborativa, que também foi introduzida por (RESNICK et

al., 1994).

As recomendações com algoritmo colaborativo trabalham com o conceito de

que se os usuários estão de acordo no interesse por determinados itens no passado,

os mesmos estarão de acordo no interesse por itens no futuro. Podemos fazer uma

analogia com a recomendação “boca-a-boca”, em que pessoas compartilham seus

interesses entre si. Um extenso trabalho sobre Sistemas de Recomendação com

Filtragem Colaborativa pode ser encontrado em (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2005),

em (SCHAFER et al., 2007) e em (SU; KHOSHGOFTAAR, 2009).

Diferente dos Sistemas de Recomendação com Filtragem Baseada no Con-

teúdo, as características do item que o usuário está interagindo são irrelevantes

para a recomendação devido ao uso apenas da interação entre o usuário e o item.

Esta interação pode ser a visita do usuário na página da internet do item ou uma

avaliação como representado na Tabela 1 onde u1 é um usuário, i1 um item do sis-

tema, os valores numéricos a avaliações dadas pelo usuário ao item e o símbolo“?’

representa a avaliação a ser inferida.

Os Sistemas de Recomendação com Filtragem Colaborativa sofrem do pro-

blema do novo item e do novo usuário. Quando um novo item é inserido no

sistema, o algoritmo colaborativo não consegue sugeri-lo porque não há intera-

ções entre o item e os usuários. Analogamente, a mesma situação acontece para
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u1 u2 u3 u4 u5

i1 3 4 ? 5 ?
i2 1 ? 3 ? 2
i3 3 5 ? 4 ?
i4 5 4 4 ? 5
i5 ? 4 3 5 ?

Tabela 1: Avaliações dos itens por usuários

o problema do novo usuário que ainda não interagiu com os itens.

Os algoritmos de Filtragem Colaborativa podem ser divididos em dois gran-

des grupos de técnicas, sendo os algoritmos baseados em memória e baseados

em modelo. Os algoritmos baseados em memória têm grande destaque pelo pi-

onerismo (GOLDBERG et al., 1992) e também são conhecidos como Baseados em

Vizinhança. Para estes sistemas, o interesse do usuário u no item i é calculado

usando as avaliações dos seus usuários mais próximos que são chamados de vi-

zinhos. Para fazer este cálculo, é necessário armazenar as avaliações de cada

usuário e obter os K usuários mais próximos de u. Neste trabalho, são detalhadas

as técnicas baseadas em vizinhaça de usuários e na vizinhança de itens.

As técnicas baseadas em modelo ganharam apelo, especialmente depois do

concurso da Netflix (BENNETT; LANNING; NETFLIX, 2007) em que o algoritmo

baseado em Fatores Latentes (KOREN; BELL; VOLINSKY, 2009) foi o vencedor.

Para estes algoritmos, é gerado um modelo preditivo de recomendação com trei-

namento utilizando dados de avaliação de itens pelos usuários. Há vários tipos

de modelos na literatura que tiveram resultados interessantes como Support Vec-

tor Machines (GRCAR et al., 2006) e Singular Value Decomposition (TAKÁCS et

al., 2009). Neste trabalho será detalhado o modelo de Fatores Latentes (KOREN;

BELL; VOLINSKY, 2009) pela notoriedade do prêmio da Netflix.
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2.1.1 Recomendações Baseadas em Vizinhança

Usando a ideia da recomendação “boca-a-boca”, os Sistemas de Recomendação

Baseados em Vizinhança aproximam pessoas de interesses parecidos para fazer a

recomendação de um item específico ao usuário. Pode-se usar como base vizinhos

os usuários ou os itens.

2.1.1.1 Predição Baseada em Usuário

A predição baseada em usuário usa a semelhança entre os usuários para fazer

a predição dos itens recomendados. Isso é feito utilizando os K vizinhos mais

próximos do usuário u que são denotados pelo conjunto U. Cada usuário u é

comparado com o seu similar v e é obtido uma similaridade wuv entre os usuários.

As formas de calcular as similaridades serão discutidas na seção 2.1.1.4.

Na predição da avaliação do item i ao usuário u, é feita uma média poderada

das avaliações rvi dos K usuários similares em U com maior wuv que avaliaram o

item i:

r̂ui =

∑
vεU rvi · wuv∑

vεU |wuv|
(2.1)

O valor inferido r̂ui do item i ao usuário u representa a avaliação que o usuário

daria ao item. Com os valores para os itens que o usuário ainda não avaliou pode-

se inferir quais itens o usuário pode mais se interessar, ordenando pelas maiores

avaliações.

2.1.1.2 Predição Baseada em Item

A predição baseada em item é análoga à predição baseada em usuário, sendo

que a diferença na predição é feita com os K itens vizinhos mais próximos do

item a ser recomendado i que são denotados pelo conjunto I cuja similaridade
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wi j entre os itens i e j são as maiores.

Desta forma, o valor da avaliação r̂ui do item recomendado i ao usuário u é

feita pela média ponderada das avaliações ru j dos K itens similares pertencentes

a I que o usuário u avaliou:

r̂ui =

∑
jεI ru j · wi j∑

jεI

∣∣∣wi j

∣∣∣ (2.2)

2.1.1.3 Comparação entre Recomendação Baseada em Usuário e em Item

Para escolher entre as duas formas de recomendação, (DESROSIERS; KARYPIS,

2011) são levantados alguns fatores:

Acuidade: A escolha entre se basear em usuários e em itens em um Sistema

de Recomendação baseado em Vizinhaça vai depender da razão entre a

quantidade de usuários e itens. Quando mais avaliações existem dos mesmos

usuários sobre os itens, mais forte é o foco nos itens por eles criarem um

grande relacionamento entre si. Para sistemas cujo número de usuários é

muito maior do que itens, é preferível usar recomendações baseadas em

itens. Já para o caso em que o número de itens é muito maior do que de

usuários é recomendado o uso de vizinhança baseada em usuários;

Eficiência e Escalabilidade: Quando o número de usuários é muito maior do que

o de itens, a recomendação baseada em itens leva vantagem por requerer

menos memória e menos cálculos de similaridade, o que torna possível esca-

lar o sistema de recomendação (SARWAR et al., 2001). Pode-se usar apenas

avaliações implícitas para ter mais quantidade de dados para fazer as simi-

laridades entre os itens (LINDEN; SMITH; YORK, 2003a);

Justificativa de Recomendações: A necessidade de justificar as recomendações dá

mais credibilidade ao sistema. Se no sistema o usuário tem muitos amigos,
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a recomendação baseada em usuários é mais interessante por justificar pelos

amigos similares. Se o sistema não tem uma parte social, a recomendação

baseada em itens se torna interessante pois se justifica a recomendação pelos

itens similares aos que o usuário consumiu;

Fator de Novidade: Na recomendação baseada em itens, o fator de novidade é

baixo pois haverá poucos itens que o usuário não espera encontrar devido a

proximidade entre eles pelas mesmas características. Já na recomendação

baseada em usuários, há mais chances de itens não esperados sejam reco-

mendados (DESROSIERS; KARYPIS, 2011) devido a recomendação de itens

dos usuário similares ter itens não parecidos entre si em características.

2.1.1.4 Medidas de Similaridade

As medidas de similaridade permitem que os vizinhos mais importantes se-

jam descobertos para o usuário u ou o item i e ao mesmo tempo fornecem uma

ponderação para o cálculo da predição da recomendação dos itens aos usuários.

Uma das formas para se obter a similaridade entre dois usuário ou dois itens

é feita pelas avaliações que os usuários deram aos itens que são chamadas de

avaliações explícitas. Estas podem ser notas de 1 a 10 ou de 1 a 5 estrelas como

é feito em vários sites como no Youtube1 e no Apontador2 tal que a avaliação é

um valor ordenado de nota baixa para nota alta.

Uma das medidas usadas é a Correlação de Pearson que remove os efeitos da

média e da variância das avaliações dos usuários e mede a linearidade entre duas

variáveis (RESNICK et al., 1994). Para se obter as correlações wuv entre os usuários

u e v, são feitas as correlações das avaliações que ambos os usuários fizeram aos
1www.youtube.com
2www.apontador.com.br
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mesmos itens:

wuv =

∑
iεI(rui − ru)(rvi − rv)√∑

iεI(rui − ru)2
√∑

iεI(rvi − rv)2
(2.3)

Analogamente, podemos obter a correlação wi j para dois itens i e j a partir

das avaliações que os mesmos usuários fizeram a eles:

wi j =

∑
uεU(rui − ri)(ru j − r j)√∑

uεU(rui − ri)2
√∑

uεU(ru j − r j)2
(2.4)

Uma das críticas às avaliações explícitas dos usuários se dá pelo usuário não

ter bons critérios para avaliar numericamente um item, afinal, 4 estrelas sem uma

crítica, não dá para saber se o local é tão bom quanto um 5 estrelas avaliado pela

maioria.

Caso não se tenha uma avaliação explícita, pode-se utilizar avaliações implí-

citas, como visitas na página da internet do item, o item posto no carrinho de

compras ou mesmo indicação que gostou do item (para sistemas que não usam

avaliação positiva e negativa). Estas avaliações não dizem explicitamente se o

usuário gostou e o quanto gostou do item, apenas indicam se ele tem o interesse

no item.

A medida a ser tratada usa o conceito de Espaço Vetorial de usuários ou de

itens (LINDEN; SMITH; YORK, 2003b). Os usuários ou itens são mapeados em

um espaço n-dimensional, sendo que cada dimensão de um usuário tem a lista

de itens com as avaliações feitas e para se obter a similaridade, basta calcular o

cosseno entre dois vetores de usuários ~xu e ~xv medindo assim a similaridade wuv:

wuv = cos(~xu, ~xv) =
~xu · ~xv

‖xu‖ · ‖xv‖
=

∑n
i=1 xui · xvi√∑n

i=1 x2
ui

√∑n
i=1 x2

vi

(2.5)
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Nos vetores ~xu e ~xv, quando o usuário u avaliou o item i, xui = rui, sendo rui a

avaliação do item i pelo usuário u e xui = 0 para outros casos.

2.1.2 Recomendações com Fatores Latentes

Na busca por técnicas mais robustas, os Sistemas de Recomendação baseados

em modelo procuram otimizar todo o cálculo e armazenamento necessário nos

sistemas baseados em memória criando um modelo em que o cálculo online da

recomendação seja mais rápido e escalável. Isto é importante devido à exigência

de grandes sistemas nos quais a recomendação é crucial para o negócio e para que

ela seja apresentada ao usuário no momento da sua navegação no site.

Desta forma, (KOREN; BELL; VOLINSKY, 2009) propôs um modelo de fatores

latentes nos quais unem determinadas características de usuários e itens em um

mesmo espaço de fatores latentes de dimensionalidade f . Para conseguir gerar

esse espaço de fatores latentes, a fatoração de matriz gera os vetores dos fatores

latentes para cada usuário e item a partir das avaliações já feitas pelos usuários.

A correspondência entre os usuários e os itens se dá pelo vetor qi ∈ < e cada

usuário associado a um vetor pu ∈ <. A recomendação do item i para o usuário

u é gerada pelo pelo produto escalar dos vetores qi e pu:

r̂ui = qT
i pu (2.6)

Este modelo é próximo ao modelo de Singular Value Decomposition (SVD)

(DEERWESTER et al., 1990) que identifica fatores latentes em Recuperação de

Informações. Porém, o modelo proposto fatora usando apenas as avaliações dos

usuários, evitando gerar dados nas avaliações ainda não feitas.

Para treinar o modelo e obter os fatores latentes, minimiza-se o erro quadrá-
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tico regularizado:

min
qi pu

∑
u,i∈k

(rui − qT
i pu)2 + λ(||qi||

2 + ||pu||
2) (2.7)

Uma das formas de se obter a minimização dos fatores latentes se dá pelo

uso do algoritmo Gradient Descent que calcula o erro da predição em relação ao

corpus de treinamento:

eui = rui − qT
i pu (2.8)

Com o erro, os parâmetros são modificados com um taxa de aprendizado γ e

regularização λ em direção oposta ao gradiente.

qi = qi + γ · (eui · pu − λ · qi) (2.9)

pu = pu + γ · (eui · qi − λ · pu) (2.10)

Por fim, a fatoração de matriz consegue treinar o modelo e fornecer um modelo

com baixo uso de memória.

2.1.3 Comparativo de Recomendação Baseada em Memória e em
Modelo

Apesar dos resultados do Sistema de Recomendação baseado em modelo ter

uma melhor acuidade para vários casos em comparação com o Sistema de Re-

comendação baseado em memória (KOREN; BELL; VOLINSKY, 2009), é necessário

levantar outros pontos para escolha do melhor modelo de recomendação.

O primeiro ponto importante é a escalabilidade pelo ao alto volume de dados

e usuários nos grandes sites. Os algoritmos baseados em memória levam des-
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vantagem em relação aos baseados em modelo devido a fato de ter em memória

todas as avaliações para fazer a recomendação enquanto algoritmos baseados em

modelo têm menor uso de memória.

O segundo ponto a considerar é a experiência do usuário com o sistema. O que

aumenta a efetividade da recomendação é a justificativa daquela recomendação ao

usuário e os algoritmos baseados em memória levam vantagem nesse ponto. Como

é bastante intuitivo mostrar os itens ou os usuários similares, o usuário entende

melhor o motivo daquela recomendação. Em sistemas baseados em modelo, a

justificativa da recomendação está presa dentro dos fatores do modelo o que não

é intuitivo para usuários finais.

2.2 Sistemas de Recomendação com Filtragem Baseada
em Conteúdo

Os Sistemas de Recomendação com Filtragem Baseada em Conteúdo são res-

ponsáveis por recomendações de itens aos usuários baseadas nas características

dos itens que o usuário interagiu no passado (PAZZANI; BILLSUS, 2007). Para

chegar a este objetivo, o Sistema de Recomendação com Filtragem Baseada em

Conteúdo analisa as características dos itens que o usuário interagiu para encon-

trar os itens relacionados com as mesmas características.

Essa abordagem é interessante se o sistema em que o Sistema de Recomenda-

ção está inserido é ligado ao perfil do usuário. Em um Sistema de Recomendação

para locais, se um usuário tem interesse em pizzarias, será oferecido outras piz-

zarias em vez de comida japonesa. Se tivermos muitas informações sobre os lo-

cais, como os pratos, também poderão ser oferecidos restaurantes similares como

cantinas que contém massas. Para traçar o perfil do usuário, o Sistema de Reco-

mendação pode usar técnicas de Recuperação de Informação ou Aprendizado de

Máquina.
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Um dos pontos fortes do Sistema de Recomendação com Filtragem Baseada

em Conteúdo é não sofrer do problema do novo item, ou seja, quando um novo

item é inserido no sistema, facilmente as suas características podem ser mapeadas

e comparadas com outros itens, o que possibilita que ele seja recomendado aos

usuários imediatamente.

Por outro lado, um dos pontos fracos deste tipo de Sistema de Recomendação

é o problema do novo usuário. O usuário que acabou de ingressar ao sistema tem

pouco histórico de itens com que ele interagiu e por causa disso, as recomendações

de novos itens são de baixa relevância porque as características principais dos itens

de interesse do usuário ainda não foram mapeadas.

Um outro ponto fraco deste tipo de Sistema de Recomendação é que ele vai

recomendar apenas itens parecidos com os anteriores que o usuário já pontuou,

sendo que estes itens parecidos podem não trazer nenhuma novidade ao usuário

(MCNEE; RIEDL; KONSTAN, 2006). Além deste problema, em vários situações

de uso como em locais, ao usuário não só interessa itens relacionados com o

que ele consumiu no passado, mas também os itens que outras pessoas com o

mesmo interesse consumiriam naquela época. Para isso, é usado os Sistemas de

Recomenação com Filtragem Colaborativa descrito na seção anterior.

2.2.1 Filtragem com TF-IDF

Uma das técnicas usadas Sistemas de Recomendação com Filtragem Baseada

em Conteúdo é Modelo de Espaço Vetorial e medida Term-Frequency (TF). Nele

um conjunto de documentos D = d1, d2, ..., dN contém um conjunto de termos

T = t1, t2, ..., tn. Cada documento pode ser representado por um vetor do espaço

n-dimensional de pesos dos termos de T nos documentos de D, tal que d j =

wi j,w2 j, ...,wn j, sendo wk j o peso do termo tk no documento d j.

A recomendação de um item é feita pela comparação das características dos
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itens como descrição, categorias e até comparação semântica. O ranking dos itens

é feito pela similaridade de suas características, diferente da fatoração de matriz

descrita na seção 2.1.2 que usa apenas a interação entre usuário e item.

Para uma situação de recomendação de locais, os termos são as informações

que temos dos locais como o tipo de produto servido, horário de serviço e locali-

zação. Cada item pode ser considerado um documento e para frequência inversa

dos documentos basta usar o total N de itens pela quantidade nk de documentos

onde o termo tk aparecer:

IDF(tk) = log
N
nk

(2.11)

Como nos sistemas de Recuperação de Informação, a classificação dos itens é

feita pelo tradicional algoritmo Term Frequency - Inverted Document Frequency

(TF-IDF) que tem frequência do termo tk pelo documento d j:

T F − IDF(tk, d j) = T F(tk, d j) · IDF(tk) (2.12)

Com estes dois valores é possível o peso de cada termo pela aparição em cada

item:

wk, j =
T F − IDF(tk, d j)√∑‖T‖
s=1(T F − IDF(ts, d j))2

(2.13)

Com essa informação, a cada item que se deseja recomendar ao usuário é feita

a similaridade pelo cosseno entre os vetores dos itens que o usuário consumiu e

os itens que se deseja recomendar:

simdi,d j =

∑
k(wkiwk j)√∑

k(wki)2
√∑

k(wk j)2
(2.14)
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Por fim, são recomendados ao usuário os itens mais similares aos itens que o

usuário interagiu, pois estes contém características parecidas.

2.3 Sistemas de Recomendação Baseados em Conheci-
mento

Outra linha importante de Sistemas de Recomendação é o uso uma base de

conhecimento para gerar as recomendações. Diferente dos Sistemas de Reco-

mendação Baseados em Conteúdo ou com Filtragem Colaborativa, os sistemas

com base de conhecimento dependem de um especialista humano para mapear o

conhecimento e transformar em recomendação ou dependem de uma técnica de

aprendizado de máquina que possa gerar as regras de recomendação.

Em vários casos, a captura de avaliações para recomendacão colaborativa é

inviável como no caso de recomendação de imóveis para usuários que estão na

busca de um imóvel para comprar ou alugar. Nestes casos não há avaliações,

inviabilizando o uso de Filtragem Colaborativa e uma busca por conteúdo traria

imóveis parecidos com os imóveis que o usuário já pesquisou, o que é pouco

interessante ao usuário que procura imóveis.

Um uso interessante de um sistema baseado em conhecimento é na filtragem

de itens requerida pelo usuário, como no caso de veículos que o usuário deseja

visualizar apenas os cuja a cor é preta e que tenham 4 portas. Com esses dados,

o sistema pode inferir a partir de um conjunto de regras quais veículos oferecer.

Esses sistemas têm o ponto forte de não sofrer do problema do novo usuário

e nem do problema do novo item o que acontece nos outros tipos de sistemas,

pois as regras de escolha podem usar itens novos e recomendar aos usuários recém

chegados ao sistema. Outro ponto forte é a incorporação de regras de negócio que

permitem que a sugestão de itens conforme a experiência já adquirida, como por
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exemplo numa loja de e-commerce quando o usuário ver bolsas femininas, deve

sempre sugerir também sapatos femininos.

Por outro lado, estes sistemas enfrentam uma grande dificuldade na sua cons-

trução pela esta necessidade de conhecimento especialista no domínio. Normal-

mente estes sistemas são combinados com os baseados em conteúdo ou os co-

laborativos (BURKE, 2002) para direcionar recomendações mais interessantes ao

usuário ou resolver o problema do novo usuário quando ele acaba de entrar no

sistema. Segundo (BURKE, 2000) e (FELFERNIG; BURKE, 2008), o sistema que

usar uma base de conhecimento que não seja a mesma usada por um sistema

baseado em conteúdo ou colaborativo, pode ser considerado um sistema baseado

em conhecimento.

Para que se tenha um Sistema de Recomendação Baseado em Conhecimento,

é necessário um amplo conhecimento do domínio (SCHAFER; KONSTAN; RIEDI,

1999) para criar as regras para a geração das recomendações como já foi dito. As

recomendações também podem ser feitas também a partir de predições que gene-

ralizam a partir de casos observados (LOPS; GEMMIS; SEMERARO, 2011). Dessa

forma, podemos classificar os sistemas baseados em conhecimento em 2 tipos:

Baseado em Regras: As recomendações são geradas a partir de um conjunto de

regras pré-definidas. Quando a situação (informações do usuário, do item

ou do ambiente) preenche as regras , a recomendação é gerada (FELFERNIG;

BURKE, 2008) (ZANKER; JESSENITSCHNIG; SCHMID, 2010);

Baseado em Casos: Diferente das recomendações baseadas em regras, as reco-

mendações baseadas em casos usam casos anteriores para gerar a recomen-

dação. Isto é feito a partir de métricas de similaridade entre os casos do

usuário atual e casos armazenados na base. (BRIDGE et al., 2005) (BURKE,

2000).
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2.4 Sistemas de Recomendação Híbridos

Como cada tipo de Sistema de Recomendação tem portos fortes e fracos é

interessante aproveitar os pontos fortes de cada um e gerar sistemas híbridos

(BURKE, 2002)(BURKE, 2007). Pelos experimentos, os sistemas híbridos con-

seguem ter melhor acuidade do que os sistemas puros (SCHCLAR et al., 2009),

mostrando a vantagem de agrupar os diferentes Sistemas de Recomendação.

Segundo (BURKE, 2002), os sistemas híbridos podem ser classificados da se-

guinte forma:

Por peso: A combinação dos resultados das recomendações gera a recomendação

final dada por pesos diferentes para cada Sistema de Recomendação;

Por troca: Dependendo da situação, troca-se o Sistema de Recomendação que

será usado;

Por união: Recomendações de vários sistemas estão presentes ao mesmo tempo;

Combinação de características: Um único algoritmo com as características de di-

ferentes sistemas gera uma recomendação única;

Cascata: Um sistema refina as recomendações de outro sistema, reordenando os

itens recomendados;

Melhora de característica: A saída de um sistema é a entrada de outro, usando os

valores das recomendações e outros fatores para gerar a nova recomendação;

Meta-nível: O modelo aprendido por um sistema é utilizado em outro.

As quatro primeiras técnicas não levam em consideração a ordem dos Sis-

temas de Recomendação nas quais são geradas as recomendações e as técnicas

podem ter processamento em paralelo. Já as três últimas levam em consideração
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a ordem dos sistemas para gerar as recomendações, o que torna crítica a ordem

de processamento.

Muitas das técnicas de sistemas híbridos são usadas para a recomendação

usando o contexto do usuário, conforme explicado no capítulo seguinte. Desta

forma é possível ajustar a recomendação gerada por outros sistemas de forma que

seja relevante ao contexto que o usuário está inserido no momento.
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3 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO
CONTEXTUAIS

No capítulo anterior, foram detalhados os tipos de Sistema de Recomenda-

ção e neste capítulo é detalhado um tipo especial de Sistema de Recomendação

Baseado em Conhecimento, os Sistemas de Recomendação Contextuais.

Os Sistemas de Recomendação Contextuais tentam ajustar as recomenda-

ções geradas por outras técnicas de acordo com o contexto do usuário. Como

foi apresentado na seção 2.4 sobre sistemas híbridos (BURKE, 2002), os Sistemas

de Recomendações com técnicas de reconhecimento de contexto podem ser consi-

derados como Sistemas de Recomendação baseado do Conhecimento com outras

técnicas para gerar a recomendação, formando um sistema híbrido.

Para a recomendação contextual de locais, o ajuste se dá pela contextualiza-

ção baseado na georreferência, desta forma, os tipos de recomendação detalhadas

no capítulo anterior podem ser usadas juntamente formando o sistema híbrido

que será detalhado na proposta no capítulo seguinte.

Na seção 3.1 são detalhadas algumas definições de contexto, sendo recomen-

dação contextual definida na seção 3.2. Os tipos de recomendação contextual

são detalhados na seção 3.3 assim como algumas técnicas. O trabalho base de

recomendação contextual de locais é detalhado na seção 3.4.
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3.1 Contexto

O conceito de contexto é amplamente discutido entre as várias disciplinas

do conhecimento, tendo diferentes definições para cada área. Bazire e Brézil-

lon (BAZIRE; BREZILLON, 2005) apresentam 150 definições diferentes de contexto

para as várias áreas. (DOURISH, 2004) usa uma taxonomia para diferentes ti-

pos de contextos em que os conceitos podem ser classificados como um problema

representacional ou um problema interativo.

Na visão representacional, o contexto é separado da atividade e esta ocorre

dentro do contexto, sendo o contexto as variáveis do ambiente. Nesta visão o

contexto é algo delimitado e estável, não sofrendo mudanças ao longo do tempo.

Já a visão interacionista, o contexto é uma propriedade relacional entre os

objetos e atividades, sendo que o contexto surge das atividades executadas pelo

usuário. Além disso, o escopo do contexto é definido dinamicamente, sendo rele-

vante para cada atividade.

Os casos de contextos georreferenciados políticos como Cidade e Bairro se

encaixam na definição representacional de contexto por (DOURISH, 2004) em que

o contexto é pré-definido e tem poucas variações. Porém, alguns contextos se

encaixam na definição interativa de contexto como a região de interesse ao usuário.

Não é relevante recomendar locais de Curitiba se o usuário vive em Manaus e não

tem interesse em férias em Curitiba. Além disso, o problema de definir o tamanho

da região se torna mais complexo devido ao tamanho das cidades: na cidade de

São Paulo, o usuário tem maior foco nos bairros da região onde mora e trabalha;

porém em Arealva, no interior do Estado de São Paulo, é interessante também

receber recomendações de cidades próximas.
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3.2 Definição de Recomendação Contextual

A função que gera as recomendações utiliza as interações entre os usuários

e os itens para se obter a possível avaliação que o usuário daria para o item.

(ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2011) define uma função R que define a predição das

avaliações:

R : Usuário × Item→ Avaliação (3.1)

Com a função R, a partir dos pares (Usuário, Item) são geradas as recomen-

dações de itens não avaliados pelos usuários. Esta forma de geração de recomen-

dações é chamada de bidimensional ou 2D, pela forma matricial de representar

as avaliações já feitas, esta função pode ser colaborativa, baseada em conteúdo

ou baseada em conhecimento.

Ao incluir o contexto ao Sistema de Recomendação novas dimensões são adi-

cionadas à aplicação e a função R terá que levar o contexto em consideração para

a geração das recomendações:

R : Usuário × Item × Contexto→ Avaliação (3.2)

O contexto pode ser qualquer informação sobre o ambiente onde estão inse-

ridos os usuário e os itens. Se for pensando em recomendações de locais para

usuários, o contexto pode ser considerado informações sobre o ambiente como

calendário, pois ao longo do ano, as pessoas interessam por diferentes tipo de

lugares como lojas em datas comemorativas; pontos turísticos nas férias; e outra

variável pode ser o clima, pois um dia chuvoso pode atrapalhar um passeio no

parque. Desta forma, a previsão do tempo pode ajustar a recomendação para

que não se sugira locais abertos em dia de chuva.
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Neste capítulo são mostradas as recomendações nas duas definições de con-

textos, sendo que a proposta deste trabalho será focada na definição interativa.

3.3 Tipos de Sistema de Recomendação Contextual

Segundo (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2011), os sistemas de Recomendação po-

dem ser classificados em 3 tipos:

Pré-filtragem: Nos Sistemas de Recomendação que usam a pré-filtragem, o con-

texto é levado em consideração antes do momento da geração das recomen-

dações alterando a tabela Usuário X Item para que a técnica colaborativa

possa gerar recomendações mais relevantes ao usuário. Esse foco de con-

texto é interessante para aplicar restrições para os dados antes do uso da

técnica colaborativa como a localização do usuário ou o dia da semana

(ADOMAVICIUS et al., 2005). Outras técnicas de pré-filtragem usam a ideia

de dividir os itens em itens fictícios para os diferentes contextos (BALTRU-

NAS; RICCI, 2009b). Por fim, outra técnica usada é a criação de microperfis

do usuário em que o perfil do usuário é quebrado em vários perfis para a

geração de recomendação em cada microperfil (BALTRUNAS; AMATRIAIN,

2009);

Pós-filtragem: Em sistemas em que é feito a pós-filtragem, o contexto não é levado

em consideração durante a geração das recomendações. Depois de ter a lista

ordenada das recomendações, o contexto é usado para mudar a ordem dos

itens para o usuário. A mudança pode ser feita por filtragem dos itens com

pouca relevância para aquele contexto ou pela alteração da ordem da lista

com a mudança dos valores da recomendação de acordo com o contexto;

Inserido no modelo: Também é possível considerar o contexto dentro do modelo

para a geração da recomendação. Diferente das duas técnicas anteriores, o
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contexto não serviria como um filtro mas estaria dentro do modelo. Neste

formato há 2 técnicas usadas que são as mesmas de filtragem colaborativa:

Baseada em Memória (BREESE; HECKERMAN; KADIE, 1998) que usa os K

vizinhos mais próximos para inferir a recomendação e a técnica Baseada em

Modelo (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2005) em que um modelo é gerado para

que depois sejam inferidas das recomendações.

3.3.1 Técnicas usando Quebra de Itens e Microperfis

Este trabalho foca nas técnicas que utilizam a criação de perfis do usuário e

na divisão dos itens entre esses perfis, gerando multicontextualização. Para isso,

são detalhados dois trabalhos na área que inspiraram este trabalho.

3.3.1.1 Quebra de Itens

A técnica Quebra de Itens ou Item Splitting apresentada nos trabalhos de

(BALTRUNAS; RICCI, 2009a) (BALTRUNAS; RICCI, 2009b) divide as avaliações dos

itens i em vários conjuntos diferentes do mesmo item, criando itens virtuais ik,

dependendo da informação contextual c j que a avaliação contiver.

Nesta divisão, o número de avaliações não muda, pois cada avaliação é co-

locada em um conjunto diferente de acordo com o critério de contextualização.

Estes novos grupos de avaliações devem ser mais consistentes entre si do que o

conjunto i inicial.

Para fazer essa divisão é definido um critério de impureza t que meça estatisti-

camente qual métrica fornece a maior impureza para dois conjuntos. Quanto mais

impuros forem os conjuntos, mais sentido faz eles serem criados e as avaliações

compartilhadas.

O ponto fraco desta técnica é a necessidade de saber com antecedência o
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conjunto de contextos C e é necessário avaliar todos os itens juntos para gerar a

quebra dos itens. Outro ponto importante é o foco apenas no item e não leva em

consideração os usuários ou os possíveis perfis destes.

3.3.1.2 Microperfis

Os microperfis foram introduzidos por (BALTRUNAS; AMATRIAIN, 2009) e

focam no perfil de uso do usuário no sistema. O perfil de uso do usuário é

quebrado em perfis com dados agrupados e as recomendações são calculadas em

cima destes microperfis.

No exemplo de recomendação de músicas, é possivel pensar no microperfil

como sendo um período do dia. O tamanho de cada microperfil seria calculado

diminuindo o erro nas recomendacões para todos os microperfis.

O ponto forte deste trabalho é o foco no usuário e na sua situação de uso

que pode ser variável e não previsível como é feito nos contextos trabalhados

anteriormente (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2005). O ponto fraco é a necessidade

de calcular todas as avaliações para fazer a quebra do microperfis e a quantidade

microperfis é arbitrária.

3.4 Recomendação Contextual de Locais

A recomendação de locais apareceu em aplicações como recomendação de res-

taurantes (BRUNATO; BATTITI, 2002) e locais para visitação para turismo (LEUNG;

LEE; LEE, 2011). O contexto do usuário é definido pela região onde ele está no

momento ou por regiões de interesse.

Com o surgimento de celulares e outros aparelhos que captam as coordenadas

via Sistema de Posicionamento Global (GPS em ingês), é possível descobrir onde

o usuário está naquele exato momento e recomendação de locais baseia-se em
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oferecer os locais ao usuário mais próximos e ligados ao seu interesse.

Porém, duas situações fogem deste contexto:

• O usuário está procurando locais no seu computador pessoal ou notebook

onde não é possível a captura a sua posição exata;

• O comportamento do sistema deixa de passivo e passa ser ativo. Isto é: em

vez do usuário requerer lugares para ir, o sistema automaticamente gera os

locais baseados do seu histórico e lhe envia assincronamente.

Nestas duas situações, não há como saber onde o usuário está e apenas é

possível inferir a região de interesse do usuário. Para esta inferência, o trabalho

de (YE et al., 2011) usou a premissa que a probabilidade de um usuário visitar 2

locais é uma função de potência em relação à distância euclidiana entre os locais:

P(d(i, j)) = a · d(i, j)b, (3.3)

tal que a e b são parâmetros da função de potência e podem ser calculados

usando a técnica Maximum Likehood e d(i, j) é a distância euclidiana entre os lo-

cais i e j. Para ter a recomendação, é usado o método bayesiano: a probabilidade

do usuário u visitar um conjunto de locais Lu = {i0, i1, . . . , in} é:

P(Lu) =
∏
i, j∈Lu

P(d(i, j)) (3.4)

Por fim, dado um novo local p, a probabilidade do usuário visitá-lo dado a

lista Lu, é:

P(p|Lu) =
∏
i∈Lu

P(d(i, p)) (3.5)
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Com este resultado, a filtragem dos locais mais próximos gera uma região de

locais de interesse do usuário. Esta técnica filtra locais muito fora do contexo do

usuário no momento da recomendação.

Por outro lado, ela tem pontos fracos especialmente se o usuário tem mais

de uma região de interesse. Se for levado em consideração que o usuário mora

e trabalha em regiões distantes, colocar todos os locais visitados em uma região

única pode gerar recomendações irrelevantes fora destas duas regiões. Outro

ponto é a justificativa da relevância da recomendação: se for perto de uma região

de interesse, a justificativa da recomendação se torna um fator positivo.

Outro exemplo ruim em não ter regiões distintas, está no caso do usuário estar

procurando locais para ir durante as férias. Como o local de férias normalmente

é distante do local de moradia, colocá-los em uma única região iria decair a

qualidade da recomendação.

No próximo capítulo serão descritos algoritmos de cluster que são usados

como proposta de como dividir as regiões de interesse do usuário em múltiplas

regiões distintas, gerando a multicontextualização usada neste trabalho.
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4 ALGORITMOS DE CLUSTER

Para a geração de vários contextos dos usuários, é necessária uma técnica

que possa automaticamente descobrir as regiões de interesse do usuário e classi-

ficar os novos itens nestas regiões, Na área de aprendizado de máquina uma das

técnicas mais usadas para este propósito são os algoritmos de aglomeração ou

cluster. Estes algoritmos têm o objetivo de aglomerar itens baseados em alguma

métrica, o que gera conhecimento sobre aquele conjunto. Esta área é também

conhecida como aprendizado não-supervisionado devido ao treinamento não ter

uma referência de classificação dos dados (XU; WUNSCH D., 2005).

Entre outras aplicações conhecidas estão a detecção de fraude, aprovação de

crédito em instituições financeiras, reconhecimento de eventos em um processo,

indexação, entre outros.

Este formato de aprendizado é bastante aderente ao contexto de locais uti-

lizado neste trabalho. Se o usuário visita um grupo de locais muito próximos,

pelas coordenadas e métricas de distância, este grupo pode ser definido como um

cluster ou uma região de interesse do usuário.

Desta forma, as recomendações podem ser baseadas nestes clusters dos usuá-

rios que representam as suas regiões de interesse. Um item pode ser considerado

do cluster, quanto mais aderente está baseado em alguma métrica.

Neste trabalho, o foco é tradicional algoritmo de cluster K-Means e na sua

variação chamada X-Means pela sua simplicidade e por uma centroide representar
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o centro de massa ou o ponto central de uma região de interesse do usuário, não

precisando ter as outros locais que simbolizam o cluster.

4.1 K-Means

O K-Means é um dos algoritmos mais tradicionais para a geração de clusters

entre as técnicas conhecidas. A sua simplicidadede de implementação e entendi-

mento o faz ser usado por mais de 50 anos (JAIN, 2010).

O funcionamento do K-Means se dá pela melhor definição das K centroides

que se representam os dados disponíveis. As centroides são definidas pela menor

distância média entre os pontos mais próximos, sendo é um centro de massa dos

pontos que estão ligados à ela.

É necessário definir uma função de distância para o cálculo da posição das

centroides e fazer as classificações dos novos pontos. A função de distância mais

usada é a distância euclidiana ou distância L2, definida como:

d(x, µ) =

√√
d∑

i=1

(xi − µi)2 (4.1)

sendo xi o ponto do conjunto de dados, d a cardinalidade do conjunto de

dados e µi a posição da centroide i mais próxima do ponto xi.

O objetivo é minimizar a distância média entre as centroides e o seus pontos

mais próximos. Esta minimização é uma função objetiva do erro quadrático médio

definida como:

J(C) =
K∑

k=1

∑
xi∈ck

||xi − µk||
2 (4.2)

tal que C é o conjunto de clusters, J(C) é a função de minimização, K o



52

Figura 1: Dados divididos em 3 clusters

número de clusters e µi uma centroide de um cluster ci, tal que ci ∈ C.

O K-Means modela cada centroide como uma Distribuição Gaussiana com pa-

râmetros (µi, σ
2
i ) sendo as centroides independentes. O peso Wi de cada centroide

ter valor igual, não provendo uma centroide mais relevante do que outra.

Os passos do treinamento do modelo pelo K-Means podem ser descritos:

1. Selecionar uma partição inicial com K clusters;

2. Gerar uma nova partição associando cada item ao seu cluster com centroide

mais próxima;

3. Calcular os novos valores de centroide;

4. Repetir os passos 2 e 3 até a estabilização.

Depois de treinado, a classificação é bem simples, bastanto apenas obter o

ponto p e pela função de distância d(p, µk), descobrir qual cluster µk tem a menor

distância para o ponto p, isto pode ser mostrado na figura 1.

O K-Means tem alguns pontos fracos:
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• A necessidade de definir previamente o número K de clusters. Para uma

aplicações onde não se sabe quantos clusters são necessários para definir

as regiões de interesse do usuário, a escolha de um valor muito alto de

K ou muito baixo, levaria o Sistema de Recomendação a tomar decisões

equivocadas;

• O K-Means é um algoritmo determinístico, pois a partir dos mesmos pontos

iniciais, o resultado sempre é o mesmo, tornando-o muito sensível dos pontos

iniciais das centroides. K-Means tradicional usa uma escolha aleatória e

uma má escolha dos pontos iniciais podem levá-los para mínimos locais

ficando estabilizados pela função J(C).

• A última desvantagem do K-Means é a sua escalabilidade para corpus com

grande volume de dados. Como é necessário calcular diversas vezes a função

J(C) para chegar a estabilização, o K-Means tradicional tem dificuldades

para escalar.

Para o primeiro problema, este trabalho irá usar uma variação do K-Means,

o X-Means (PELLEG; MOORE, 2000) que descobre durante o treinamento o nú-

mero ideal dos K clusters para o conjunto de dados D. No segundo caso, há

algumas heurísitcas na escolha dos pontos iniciais como o K-Means++ (ARTHUR;

VASSILVITSKII, 2007). Ambos serão tratados nas seções a seguir.

Já o terceiro problema não será tratato neste trabalho, porém há variações

do K-Means cujo o foco é escalabilidade como o Scaling K-Means (BRADLEY;

FAYYAD; REINA, 1998) que utiliza estatística suficiente e calcula os clusters de

forma gradual.
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4.2 X-Means

Ao imaginar regiões de interesse do usuário, o modelo tem que se adaptar a

muitas variedades de acordo com a região onde o usuário mora e o seu estilo de

vida. Se o usuário mora em uma cidade grande como a cidade de São Paulo, ele

pode morar em um bairro, trabalhar em outro e ter outro bairro como região de

lazer. Para estes casos, as regiões podem ser próximas e ter intersecções tornando-

se uma região única. Já um usuário de uma pequena cidade cujos bairros são

muito próximos, a cidade inteira pode ser uma região ou até mesmo um grupo de

pequenas cidades próximas podem ser uma região de interesse.

Para estes casos, como a distância e dispersão entre os locais de cada grupo

é o fator de diferença e um algoritmo que consiga montar os clusters de acordo

com cada perfil de usuário se torna necessário.

O X-Means (PELLEG; MOORE, 2000) trabalha com a ideia de que o número

K de clusters pode ser descoberto durante a preparação do mdelo. Diferente do

K-Means, o X-Means modifica a estrutura nos seus passos de processamento, adi-

cionando novos clusters e avaliando constantemente se a nova estrutura é válida.

Desta forma, o X-Means tem 2 passos:

1. Formação da Estrutura: Neste primeiro momento é feito o K-Means tradi-

cional com um número de clusters pré-definido e os dados D são associados

aos clusters C já pré-definidos;

2. Incremento da Estrutura: Neste passo é aplicado efetivamente o X-Means

em que é feito o aumento do número de clusters K e é avaliado se o novo

modelo M é adequado para os dados D;

Na seção seguinte é detalhado como é feito o incremento da estrutura e a

métrica para avaliação se o modelo novo é mais adequado do que o modelo antigo.
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Figura 2: Incremento da estrutura gerando um novo cluster

4.2.1 Incremento da Estrutura

Após o uso de K-Means para a divisão inicial dos clusters para os pontos

D, inicia-se o processo de incremento da estrutura. No X-Means, aproveita-se os

clusters já gerados em cada interação para a divisão da estrutura para a geração

dos novos clusters.

Sendo o modelo atual de divisão de clusters M j e o número de clusters K,

o incremento na estrutura é feito na interação de cada cluster n usando apenas

os pontos Dn que estão nos limites do cluster definidos pelo K-Means, ou seja,

os pontos que estão mais próximos a uma deteminada centroide cn que define o

cluster n.

Assim, os pontos Dn do cluster n são usados para gerar 2 novos clusters. Com

as centroides dos novos clusters, é aplicado o K-Means apenas para a região dos

ponto de Dn. Todo o processo é demonstrado na figura 2.

Para a avaliação se o modelo com novos clusters é melhor do que o modelo

antigo, é usado o Bayesian Information Criterion (BIC) que é detalhado na seção

seguinte.

Para este trabalho, como muitos usuários têm poucos locais visitados, a pri-

meira interação do X-Means se dá apenas com 1 cluster, sendo incrementado

conforme a avaliação do BIC.
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4.2.2 Critério de Divisão

Para avaliar se um modelo M j com K clusters é melhor do que o modelo

Mi é usado o Bayesian Information Criterion (BIC) que usa a probabilidade a

posteriori P[M j|D] para o modelo que está ligado ao conjunto de dados D. A

aproximação usada é a seguinte fórmula:

BIC(M j) = l̂ j(D) −
p j

2
· log R (4.3)

Tal que l̂ j(D) é logaritmo da verossimilhança dos dados de acordo com o

modelo M j e p j é o número de parâmetros livres em M j sendo a soma dos K − 1

clusters, M·K coordenadas das centroids (sendo M a cardinalidade das dimensões)

e a 1 variância.

Para cada conjunto Dn de pontos que pertence a cada centroide n, o logaritmo

da verossimilhança para cada cluster é:

l̂ j(Dn) = −
Rn

2
log(2π) −

Rn · M
2

log(σ̂2) −
Rn − K

2
+ Rn log Rn − Rn log R (4.4)

Tal que Rn é o número de pontos dentro da centroide n , R o número total de

pontos do modelo. A variância σ̂2 é calculada:

σ̂2 =
1

R − K

∑
i

(xi − µi)2 (4.5)

Assim, para se ter o valor de BIC basta somar todas as verossimilhanças de

cada cluster:

l̂ j(D) =
∑

n

l̂ j(Dn) (4.6)
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Desta forma, o critério de escolha na divisão de clusters se dá quando um

cluster é divido e avaliado e se o novo modelo M j tem um valor BIC maior do

que o valor anterior. Caso isto não ocorra, o modelo antigo é preservado.

4.2.3 Critério de Parada

Para evitar uma divisão total dos pontos de D, é necessário estabelecer um

critério de parada. Um dos critérios mais simples é definir um número máximo

de clusters. Porém, este critério tem a desvantagem de não levar em consideração

a dispersão dos pontos de D e que isto implicar na necessidade de um número

maior de K clusters. Para este trabalho foi escolhido o teto do número de clusters

K < |D|
2 e que cada cluster tenha no mínimo 3 itens para que não haja clusters

muito pequenos, sendo a escolha do valor arbitrária. O motivo desta escolha foi

evitar a criação de clusters pequenos, evitando que o X-Means quebre em clusters

e chegar a razão de 1 cluster para cada ponto. Além disso, o número mínimo de

clusters com 3 itens evita parte dos casos de navegação acidental como clusters

de 2 locais.

Outro critério que foi utilizado neste trabalho é a avaliação do valor BIC

de todos os subclusters. Para cada divisão de cluster, os novos subclusters são

avaliados pelo BIC. Se o valor mostra que o modelo gerado é um modelo melhor

do que o anterior, os clusters novos são marcados para divisão. Por outro lado,

se o cluster dividido gerou clusters cujo o BIC é pior do que o modelo atual, o

cluster é marcado para não ser divido.

Seguindo esses passos, os clusters serão divididos até o momento que nenhum

cluster seja marcado para divisão e nesse momento a divisão para e temos o

número final K de clusters.
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4.3 Escolha dos pontos iniciais do cluster

Um dos grandes problemas do K-Means e por consequência do X-Means, são

os valores iniciais das centroides dos clusters que no algoritmo tradicional do

K-Means são escolhidos aleatoriamente.

A importância da escolha dos pontos iniciais das centroides se dá pela K-

Means ser um algoritmo determinístico e as centroides podem se estabilizar em

pontos de mínimos locais da função de erro J(C).

Para contornar este problema há várias heurísticas na escolha dos pontos ini-

ciais para evitar cair nas mínimos locais. A estratégia escolhida neste trabalho foi

a do K-Means++ (ARTHUR; VASSILVITSKII, 2007) na escolha dos pontos iniciais

das centroides. Neste trabalho, com o uso do X-Means, só é necessário descobrir

os pontos iniciais de 2 centroides pelo critério de incremento explicado na seção

4.2.1.

No K-Means++ a primeira centroide c1 é escolhida aleatoriamente entre os

pontos do conjutnos de dados D, já a centroide seguinte c2 é escolhida a partir

de um ponto x ∈ D com probabilidade:

P(x) =
D(x)2∑

x∈Dn
D(x)2 (4.7)

Tal que a função D(x) é a distância do ponto x à centroide c1. Desta forma, a

centroíde escolhida é feita a partir de um conjunto de pontos que estão acumulados

à uma distância D(x) de c1.

Para o uso conjunto do X-Means, o conjunto D representa todos os dados do

modelo M. Já na partição de um cluster c em outros dois clusters, o conjunto Dn

representa os pontos que estão assinalados para o cluster c.

Com esta heurística a inicialização do X-Means se torna mais efetiva evitando
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a criação de cluster que pouco refletem a realidade de regiões de interesse do

usuário.

Com estes critérios de geração de clusters com número K variável e critérios

de inicialização e parada, falta encaixar estes conceitos nas recomendações con-

textuais explicadas no capítulo anterior. Este detalhamento é feito no capítulo

seguinte explicando a proposta de recomendação multicontextual.
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PARTE III

DESENVOLVIMENTO, EXPERIMENTOS E

RESULTADOS
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5 PROPOSTA DE MULTICONTEXTUALIZAÇÃO
EM SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO

Neste capítulo é tratada a proposta de uso de multicontextualização de regiões

para recomendações de locais. Usando o trabalho base apresentado na seção 3.4,

a multicontextualização é a contribuição deste trabalho para gerar recomendações

usando diferentes contextos em que o usuário pode estar inserido.

Nos capítulos anteriores foram introduzidos os conceitos gerais de Sistemas

de Recomendação especialmente no foco de geração de recomendação usando

técnica colaborativa e contextual e recomendação contextual de locais que são a

base deste trabalho. A introdução de algoritmos de cluster baseados no K-Means

se deu devido ao uso de multicontextualização que será detalhada nas seções a

seguir.

Na seção 5.1 há explicação do modelo proposto e motivação da multicontextu-

alização e na seção 5.3 é explicado como é feito o método de multicontextualização.

Por fim, nas seções 5.4.1 e 5.4.2, são mostrados os métodos híbridos de recomen-

dação que serão avaliados na unificação entre a recomendação colaborativa e a

recomendação contextual para gerar a recomendação final aos usuários.
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5.1 Geração de Multicontextos para Recomendação Con-
textual

Este trabalho tem o foco na geração de recomendações de locais para os

usuários, sugerindo locais para o usuário visitar baseado no seu histórico, no

seus interesses e nas suas avaliações de locais. Este trabalho foi possível com a

ajuda do site brasileiro Apontador1, responsável por listagem, descrição e busca

de locais em todo o Brasil e que está fornecendo o corpus para que este trabalho

seja possível2.

Apesar da ajuda do site Apontador, este trabalho pode ser estentido para

qualquer outro contexto de recomendação de locais e usar outros corpora como

dados de outros serviços de localização como o Foursquare3 ou Yelp4.

Sistemas de Recomendaçao Contextuais como em (YE et al., 2011) e (ADO-

MAVICIUS et al., 2005) partem da geração de um modelo a partir de uma base de

treinamento e depois o uso do modelo. Para atualizar as informações é necessário

sempre gerar uma nova base de treinamento para atualizar o modelo.

Nestes Sistemas de Recomendação Contextuais as definições de contexto são

fixas e definidas pelas regras de negócio como faixas de idade, gênero, profissão,

classe social e outros. Porém, se forem usadas regras fixas no caso de recomenda-

ção de locais como limitação de cidade, bairro ou mesmo regiões metropolitanas,

a regra artificial não pode representar a realidade. Em alguns casos bairros em

uma capital são mais densos do que um conjunto de pequenas cidades no interior

do Estado.

Baseado neste contexto, este trabalho se propõe a gerar o modelo de Sistema
1www.apontador.com.br
2De acordo com o Acordo de Cooperação Acadêmica entre Apontador e Laboratório de

Linguagens e Técnicas Adaptativas - USP
3www.foursquare.com
4www.yelp.com
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de Recomendação Contextual focado em recomendação de locais que o modelo

possa definir a região de recomendação de acordo com o histórico do usuário, ou

seja, usando a definição interativa de contexto de (DOURISH, 2004) e sendo sendo

um pós filtro da recomendação colaborativa como foi definida pelas classificações

de (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2011).

Ao trabalhar com múltiplas regiões de interesse do usuário, identifica-se dife-

rentes interesses e este é o ponto principal da proposta, visto que em trabalhos

anteriores como em (YE et al., 2011), a região de interesse do usuário é considerada

como uma região única.

Esta proposta terá maior influência sobre os usuários assíduos que utilizam

intensamente os sistemas (chamados na Internet de “heavy users” (ANDERSON,

2008)). Estes usuários mantêm a maioria dos acessos de locais dentro do sites.

A escolha destes usuários em vez de usuário iniciantes no sistema está no fato

que a multicontextualização afeta mais estes usuário por eles se interessarem por

muitos itens do sistema o que gera vários contextos diferentes, o que é um ponto

de diferenciação deste trabalho, já que muitos trabalhos tentam focar no caso dos

usuários iniciantes para propor as primeiras recomendações.

Há vários critérios para definir um usuário assíduo, como o definido por (AN-

DERSON, 2008) pelos 20% de usuários que fizeram a maior parte dasvisitas a

páginas ou avaliações de locais. Neste trabalho, o foco será no usuário que tem

a quantidade mínima de locais visitados para que se possa ter 3 clusters. Pois

no caso do Apontador, mesmo usuários assíduos não acessam intensamente como

acontece com as redes sociais como Facebook e Foursquare.

5.1.1 Descrição geral do modelo proposto

Para a geração das recomendações do modelo proposto, as recomendações se-

guem 4 passos: a geração de recomendação colaborativa, os clusters de interesse



64

dos usuários, geração da recomendação contextual e a recomendação híbrida.

Comparando com outros modelos de recomendação contextual, a preparação dos

clusters é um diferencial e no modelo proposto pode ser paralelizável com a ge-

ração da recomendação colaborativa para cada usuário.

Data: Locais visitados pelo usuários

Result: Lista de locais recomendados para cada usuario

Inicialização;

listaSimilares ← GeraSimilares(listaLocaisVisitados);

for Usuarios to u do

recColaborativas ← GeraColaborativas(listaSimilares, u);

clusters ← GeraClusters(listaLocaisVisitados, u);

recContextuais ← GeraContextuais(clusters, recColaborativas);

recFinal(u) ← GeraHibridas(recColaborativas, recContextuais, α);

end

Algoritmo 1: Modelo proposto

No algoritmo 1 é demonstrado em alto nível o funcionamento da proposta.

No primeiro momento são calculadas as similaridades entre os usuários ou os itens

e em seguida, são calculadas as recomendações para cada usuário.

Para cada usuário são feitas as recomendações colaborativas baseado nas simi-

laridades, este trecho será detalhado na seção 5.2 e no algoritmo está representado

pela função GeraColaborativas que retorna uma lista de locais recomendados. Até

este ponto, há poucas diferenças com trabalhos anteriores que utilizam recomen-

dações colaborativas com base.

O início da parte que diferencia este trabalho está inicialmente na geração de

clusters para cada usuário representada pela função GeraClusters que usa a téc-

nica X-Means . Com os clusters gerados e a lista de locais recomendados gerados

pela recomendação colaborativa, é gerada a lista de recomendações contextuais



65

representada pela função GeraContextuais. A geração dos cluster e a classificação

dos locais de acordo com cada cluster está detalhada na seção 5.3.

Por fim, é gerada a recomendação final que é um híbrido das listas de recomen-

dações colaborativas e contextuais com o fator α. A Arquitetura da recomendação

híbrida é detalhada na seção 5.4.

Nas seções a seguir são descritas a técnica de recomendação colaborativa

usada, a técnica de recomendação contextual, as propostas de mudanças e a

técnica híbrida de recomendação para juntar as duas anteriores.

5.2 Recomendação Colaborativa

A recomendação colaborativa gera as recomendações baseadas nos vizinhos;

sendo nos usuários mais próximos ou nos itens mais próximos. Como não é

possível saber qual das duas têm melhor resultado, foram testadas cada uma das

formas e também levadas em consideração os itens levantados na seção 2.1.1.3

sobre a comparação das 2 formas de recomendação.

Conforme apresentado na seção 2.1.1, necessita-se de uma medida de simila-

ridade para comparar as similaridades entre os usuários e a similaridade entre os

itens. Como o corpus fornecido contém dados de check-in, visitação de página

do local e avaliações, a melhor medida de similaridade para que englobe estas

informações é uma similaridade de avaliações implícitas. Das similaridades apre-

sentadas, a que melhor cobre este corpus é similaridade por cosseno com marcação

de visita do usuário pelo local, por não necessitar dos dados de avaliação explícita

como notas de 1 a 5.

Por isto são usadas as definições de recomendação colaborativa definidas na

seção 2.1.1 sobre recomendação baseada em vizinhos. Para a recomendação ba-

seada em usuários vizinhos é utilizado o seguinte peso para a recomendacão do
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item i ao usuário u:

p u,i colaborativa =

∑
vεU rvi · wuv∑

vεU |wuv|
(5.1)

sendo que rvi é a avaliação do usuário similar v ao item i e wuv é a medida de

similaridade entre os usuários u e v. Para a escolha dos itens a serem recomen-

dados (conjunto U), foram escolhidos os itens avaliados por todos os usuários

similares a u que não foram avaliados por u. A avaliação implícita rvi tem o valor

de acordo com a interação do usuário similar v com o item i visitando a página

do local, fazendo check-in ou avaliando. Para estes casos com interação o valor

da avaliação é rvi = 1, já para outros em que não há avaliação o valor é rvi = 0.

Já a recomendação baseada em itens vizinhos, usando o seguinte peso para a

recomendação do item i ao usuário u:

p u,i colaborativa =

∑
jεI ru j · wi j∑

jεI

∣∣∣wi j

∣∣∣ (5.2)

sendo que ru j é a avaliação do usuário u ao item similar j e wi j é a medida de

similaridade entre os itens i e j. Para a escolha dos itens a serem recomendados

(conjunto I), foram escolhidos os itens similares aos itens avaliados pelo usuário

u mas que não foram avaliados ainda por ele. A avaliação implícita ru j tem o

valor de acordo se o usuário u teve alguma interação com o item similar j, sendo

ru j = 1 para alguma interação e ru j = 0 se não houve nenhuma interação.

Com estas definições, podem ser calculadas as recomendações baseadas em

usuários ou em itens vizinhos e será avaliado qual dos casos têm melhor acerto

nas recomendações e também levando em consideração os pontos levantados na

seção 2.1.1.3 sobre a comparação dos 2 modelos de recomendação colaborativa.
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Figura 3: Possíveis regiões de interesse do usuário

5.3 Recomendação Contextual

Na recomendação contextual é gerado o modelo de regiões de interesse do

usuário sendo estas regiões as regiões que o usuário frequenta diariamente como

a região onde está a sua moradia, o local onde trabalha ou onde estuda. Além dos

lugares de acesso frequente, há regiões de interesse futuro como um local onde o

usuário pretente viajar. Um exemplo de regiões de interesse está exemplificado

na figura 3.

As regiões mapeadas devem criar novas regiões dependendo da variação do

interesse do usuário. Para isto, foi escolhido um algoritmo de cluster para ajustar

esta definição e gerar múltiplas regiões de interesse do usuário e se ajustar o

número K de clusters dependendo da distribuição de dados do usuário.

Neste ponto, o trabalho focou no uso do algoritmo de clustering X-Means

(PELLEG; MOORE, 2000) que ajusta as regiões de acordo com uma distribuição

normal e está detalhado na seção 4.1.

O uso de vários clusters define a multicontextualização do usuário, sendo

várias regiões de interesse. A escolha do cluster utilizado na predição é definida
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pela aproximidade do item i à uma das centróides µn do modelo M gerado pelo

X-Means.

Para lidar com os vários tamanhos diferentes de quantidade de clusters, o X-

Means adapta do número K de clusters de acordo com cada usuário. Como muitos

usuários visitaram poucos locais, a configuracão do número inicial de clusters é

K = 1, porém, os usuários assíduos têm valores de K variados.

Para cada novo local a ser recomendado, em vez de comparar com todos os

outros locais já visitados como em (YE et al., 2011), o local a ser recomendado

é apenas comparado com a centróide mais próxima. Desta forma, é aplicado o

X-Means normalmente para escolha de um cluster cn com centróide µn para um

local i.Para ter o valor de recomendação pu,i contextual, utiliza-se a probabilidade

de covisita de 2 locais como definida em (YE et al., 2011):

pu,i contextual = p(i|M) = P(d(i, µn)) = a · d(i, µn)b (5.3)

Sendo que pu,i contextual é a probabilidade inferida contextual do usuário u

visitar o local i baseado na centróide cn do modelo de clusters M mais próxima

do local i e a e b são parâmetros dependentes do corpus. Com isto, o valor

pu,i contextual que varia entre [0, 1] define o valor da probabilidade de visita de um

local baseado na centróide do cluster, ou seja, quando mais próximo estiver da

centróide, mais provável que o usuário visite o local.

O uso da recomendação contextual em conjunto com a recomendação cola-

borativa, forma um sistema híbrido (BURKE, 2002). Para este trabalho, serão

testadas as arquiteturas por Peso e em Cascata conforme seção seguinte.
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5.4 Recomendação Híbrida Final

Um esquema híbrido entre a recomendação colaborativa, baseado no interesse

comum entre os usuários e a contextual definida pelas regiões geográficas de

interesse do usuário, foi usado para a geracão da recomendação final. O desafio na

geração do modelo de recomendação híbrida é a definição da melhor arquitetura

entre os dois tipos de recomendações (BURKE, 2002).

Neste trabalho são testados dois modelos de recomendação: Por Peso e Cas-

cata que são explicados e detalhados a seguir.

5.4.1 Recomendação Híbrida Por Peso

A Recomendação Híbrida por Peso se baseia em uma combinação dos valo-

res da recomendação colaborativa com a recomendação contextual para gerar o

valor final da recomendação. Como cada recomendação tem valores diferentes e

importâncias diferentes, ambas precisam ter um peso para gerar a recomendação

final como feito em (CLAYPOOL et al., 1999) que equilibra entre recomendações

colaborativas e baseadas em conteúdo.

Este modelo foi escolhido por separar totalmente as recomendações geradas

pelo algoritmo colaborativo e as recomendações geradas pelo algoritmo contextual

e por isto, o cálculo da recomendação final é apenas um ajuste entre os pesos das

recomendações.

Como as recomendações têm escalas diferentes, elas precisam ser normaliza-

das pelo máximo valor de cada tipo de recomendação para terem valores entre

[0, 1], indicando 1 como valor máximo para recomendação e 0 como o item não

tem valor para recomendação.

A proposta de modelo final de recomendação contextual de locais é feita da
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seguinte forma:

S i,u = (1 − α) · S i,u colaborativa + α · S i,u contextual, (5.4)

sendo que S i,u é a pontuação final do item i ao usuário u, S i,u colaborativa a

pontuação do item i ao usuário u gerado pelo algoritmo colaborativo, S i,u contextual

a pontuação contextual baseada no contexto de regiões frequentadas e α para

definir o peso de cada tipo de recomendação no valor final.

A pontuação colaborativa e contextual são resultados normalizados da se-

guinte forma:

S i,u colaborativa =
pi,u colaborativa

Zcolaborativo
, tal que Zcolaborativo = max l j ∈ Lcolaborativo

(5.5)

S i,u contextual =
pi,u contextual

Zcontextual
, tal que Zcontextual = max l j ∈ Lcontextual (5.6)

Sendo que Zcolaborativo e Zcontextual são fatores de normalização.

Para maximizar acerto da recomendação final, o parâmetro α ajusta o peso

dependente de importância de cada tipo de recomendação. O valor de α in-

dica a importância de cada tipo de recomendação para geração da recomendação

híbrida. Quando α = 0 ou valores próximos, a recomendação contextual está

sendo desprezada ou minificada. Já no caso quando α = 1 ou valores próxi-

mos, a recomendação colaborativa está sendo desprezada ou minificada, sendo a

recomendação contextual o definidor da ordenação.

A lista de itens a serem recomendados são gerados pela recomendação co-

laborativa, ou pelos usuários similares do conjunto U com os itens que usuário
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ainda não interagiou ou com os itens similares do conjunto I aos que o usuário

interagiu.

O valor de α é calculado usando o corpus de Validação Cruzada para de-

terminar o seu melhor valor para que a recomendação final tenha a Precisão e

Cobertura maximizados (estas métricas são apresentadas na seção 6.2).

5.4.2 Recomendação Híbrida Em Cascata

Na Recomendação Híbrida em Cascata, os resultados de um Sistema de Re-

comendação são usados para refinamento em outro Sistema de Recomendação.

No caso, o sistema colaborativo irá fornecer as recomendações para o sistema

contextual para que este possa reordená-las.

As recomendações colaborativas são geradas sem nenhuma influência contex-

tual, apenas usando os dados dos usuários vizinhos ao usuário u. Desprezando

o ordenação destas recomendações, o sistema contextual reordena as recomenda-

ções conforme a proximidade do item i a ser recomendando com os clusters ci do

modelo M para cada usuário.

Desta forma, o sistema colaborativo serve apenas como filtro de interesse para

a geração das recomendações entre os usuários e locais e o sistema contextual

avalia a importância de cada recomendação de acordo com o contexto do usuário

ou os multicontextos.

Por este motivo, é definido um sistema encadeado e as recomendações dos dois

sistemas não podem ser feitas em paralelo, diferente da recomendação por peso

que ambas as recomendações podem ser feitas em paralelo e depois unificadas na

recomendação final.

Diferente do modelo por Peso, os valores da recomendação não precisam ser

normalizados, já que não se misturam para gerar a recomendação final.
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5.5 Outras vantagens do modelo proposto

O modelo proposto mostra algumas vantagens que não entram nas métricas

de acerto como Precisão e Cobertura sobre o modelo proposto por (YE et al., 2011)

e que ajudam tanto na implementação do modelo quanto na decisão do usuário

em aceitar uma recomendação:

• Visualização e justificativa de regiões de interesse do usuário: O usuário

pode ter múltiplas regiões de interesse ou contextos e por este motivo a

visualização do usuário sobre os itens agrupados ajuda no processo de de-

cisão. Com isto, também é interessante no momento da recomendação a

justificativa desta recomendação, pois usuários tendem a confiar e utilizar a

recomendação quando elas são justificadas (HERLOCKER; KONSTAN; RIEDL,

2000) (CRAMER et al., 2008). Por este motivo, o usuário tende a aceitar mais

as recomendações justificadas em base das suas regiões de interesse;

• Escalabilidade na predição: O modelo base de (YE et al., 2011) utiliza todos

os locais para fazer as recomendações contextuais. Esta forma de solução se

torna pouco escalável, especialmente para usuários assíduos que têm muitos

locais visitados e a lista de locais recomendados é grande. Desta forma, a

geração de clusters pode ser feita separadamente e a recomendação apenas

utilizar as centróides como centro de massa para avaliar a distância entre o

local para recomendação e a região de interesse do usuário, o que diminui

a quantidade de interações. Isto é importante para a geração de recomen-

dações de forma online, tornando a recomendação instatânea ao usuário.

Assim, o algoritmo pode ser divido em um parte feita offline para geração

das regiões de interesse e outra online para o valor da recomendação, assim

como é feito na recomendação colaborativa.
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6 DESENVOLVIMENTO E EXPERIMENTOS
REALIZADOS

As seções posteriores explicam o desenvolvimento dos experimentos deste

trabalho, os resultados e as conclusões obtidas em cada passo.

No primeiro momento, na seção 6.1, é explicado o corpus fornecido pelo site

Apontador e as suas características de avaliações e interações dos usuários com

os itens avaliados.

Na seção 6.2, são explicadas as métricas de Precisão e Cobertura que são

utilizadas para a avaliação das recomendações, muito utilizadas na literatura,

para avaliar cada mudança proposta para as recomendações contextuais.

Nos experimentos e desenvolvimento, a primeira parte é o desenvolvimento

do Sistema de Recomendação Colaborativo na seção 6.3, especialmente na de-

finição se a recomendação colaborativa é baseada em usuário ou em itens e a

determinação dos parâmentros como os K vizinhos mais próximos.

Na seção 6.4 mostra-se o desenvolvimento das recomendações contextuais,

tanto o modelo base por (YE et al., 2011) quanto o modelo proposto. Para va-

lidação do modelo, são mostradas as quantidades de contextos utilizados pelos

usuários e pelos usuários assíduos.

Por fim, na seção 6.5 os métodos híbridos de recomendação são aplicados e

as qualidades das recomendações são avaliadas de modo geral e para os usuários

assíduos. Para a geração das recomendações híbridas são avaliados os parâmetros
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como o valor de α na recomendação por Peso.

6.1 Corpus utilizado nos experimentos

Para a realização das experiências das propostas, foi utilizado o corpus de

visitação e avaliação que foi cedido pelo site Apontador. O corpus têm avaliações

explícitas de usuários sobre os locais (sendo notas de 1 a 5), as marcações “Gostei”

e “Não Gostei” do usuário em uma página de local e avaliações implícitas como

registros de visitação às páginas dos locais. Os registros foram extraídos entre

Junho de 2011 a Janeiro de 2012.

O corpus referente a visitação de usuários foi cedido em regime de exclusivi-

dade para este projeto de acordo com o Acordo de Não Divulgação dos Dados

entre o LTA-USP e o Apontador. Este corpus é composto de uma série de regis-

tros que estão no formato: código identificador do usuário, código identificador

do local e data e hora da visita do usuário na página do local. A avaliação

implícita não diz se o usuário avaliou positivamente ou negativamente o local,

apenas mostra que o usuário teve interesse nele. Para este trabalho são usadas

avaliações implícitas para determinar as regiões onde o usuário tem interesse na

recomendação contextual. No total foram obtidas o total de 1.036.064 registros.

Já os dados de avaliação e informações sobre o local, podem ser obtidos via

API pública do Apontador no site http://api.apontador.com.br . Os dados de

avaliação estão no formato: código identificador do usuário, código identificador

do local, data e hora da avaliação do usuário na página do local e o valor da

avaliação. No total, foram obtidas o total de 287,278 avaliações.

Para a realização das experiências, também foram buscadas as coordenadas

de Latitude e Longitude de cada local para a determinação dos contextos que

estão no formato: código identificador do local, latitude e longitude.
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Para treinamento e avaliação, o corpus foi divido para cada usuário em 80%

para treinamento, 5% para Validação Cruzada e 15% para Testes. O uso desta

quantidade para Validação Cruzada está na necessidade de ajustar o parâmetro

α da recomendação final, os valores dos K vizinhos para a recomendação colabo-

rativa e não influenciar a avaliação final

A divisão do corpus foi feita de forma temporal para simular o uso de um

sistema de recomendação real, por isto, os dados de Treinamento são dados mais

antigos e os dados de Validação Cruzada e Avaliação são os mais recentes, simu-

lando o locais visitados pelo próprio usuário.

O corpus inteiro não foi divido nesta forma, pois muitos usuários têm poucas

visitas e a divisão foi efetiva para usuários assíduos do sistema nos quais há muitas

visitas. Desta forma, o total de visitas foi de 405927 e a divisão real do corpus

ficou conforme detalhado na tabela 2.

Corpus Quantidade de Interesses Porcentagem
Treinamento 304511 75,01%
Validação Cruzada 8430 2,08%
Avaliação 92986 22,91%

Tabela 2: Distribuição da divisão do corpus

6.2 Medidas de Avaliação Adotadas

Para avaliar a qualidade da recomendação, serão usadas 2 métricas comuns da

área de Recuperação de Informações (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO et al., 1999):

Precisão e Cobertura.

A Precisão mede a porcentagem de recomendações que são relevantes, ou seja,

a cobertura de recomendações que está no corpus de teste como avaliações. A
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Precisão pode ser formalizada como:

Precisão =
|Recomendações

⋂
Avaliações|

|Recomendações|
(6.1)

Por outro lado, a Cobertura é mede a quantidade das recomendações relevan-

tes que são inferidas, ou seja, das avaliações do corpus de teste, quantas foram

recomendadas:

Cobertura =
|Recomendações

⋂
Avaliações|

|Avaliações|
(6.2)

Como a recomendação proposta retorna um item e o valor para ordenação

de relevância, a Precisão e a Cobertura são as medidas que melhor avaliam os

itens mais relevantes que são recomendados ao usuário. Ambas fazem a medição

usando o conjunto de avaliação e o conjunto de recomendações.

Para o uso de Precisão e de Cobertura são usadas as N recomendações mais

relevantes. Isso porque em Sistema de Recomendação reais os usuários têm mais

visibilidade para as recomendações que estão nos primeiros itens da lista, não

olhando a lista completa de recomendações, por isto, os primeiros itens têm mais

impacto na decisã do usuário em receber o item. Outro motivo também é a

limitação de espaço visual para a recomendação, tanto nos sites quanto em e-mails

marketing, o costume é usar até as 5 primeiras recomendações na visualização,

sendo que o usuário pode ter a opção de estender a lista para ver mais itens.

Com isto foram comparadas os 5, 10, 20 e 50 primeiros itens da lista ordenada

de recomendações para a Precisão e Cobertura. A notação utilizada para cada

lista reduzida é P@N para Precisão e C@N para Cobertura.
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6.3 Recomendação Colaborativa

O foco deste trabalho não está na melhora da geração da lista inicial de reco-

mendações pelo motivo das técnicas de geração da recomendação já atenderem os

requisitos necessários. Por isso foi escolhida a técnica de Filtragem Colaborativa

que está descrita na seção 2.1.

Esta técnica é bastante aderente às recomendação de locais devido a reco-

mendação ao usuário ser gerada por usuários similares, pois a técnica parte da

ideia que usuário parecidos tendem a visitar os mesmos lugares. A técnica já

ajuda a limitar o contexto regional, pois se os usuários visitam um local, os locais

similares tendem a estar próximos geograficamente.

A técnica escolhida foi a técnica de aprendizado pelos K-Vizinhos Mais Pró-

ximos (K-Nearest Neighbors - KNN) baseada em usuários ou itens similares pelo

entendimento fácil e pela questão de explicação ao usuário, pois com os usuários

ou itens vizinhos, é mais fácil justificar a recomendação.

Para o primeiro momento, foram testadas as recomendações colaborativas

baseada em usuário explicada na seção 2.1.1.1 ou baseada em item explicada

na seção 2.1.1.2. Ambas as técnicas se diferenciam em usar os usuários como

vizinhos na similaridade ou usar os itens na similaridade. A escolha deste tipo

de recomendação tem impacto diretamente na qualidade das recomendações.

Alguns pontos para a escolha de qual modelo utilizar foram discutidos na

seção 2.1.1.3, porém há algumas particularidades para recomendação de locais.

No caso da recomendação baseada em usuários, os similares podem fornecer locais

fortemente baseados no grupo onde o usuário está inserido e trazer novidades que

são do mesmo estilo do usuário. Por outro lado, pode trazer recomendações fora

do contexto do usuário se este usuário estiver em transição para outro grupo ou

se for ligado a muitos usuários que estão em outros grupos ou regiões.



78

Já a recomendação baseada em itens similares, é feita baseada nos itens si-

milares aos itens avaliados. Por este motivo, as recomendações são de itens não

muito distantes do item avaliado, pois itens pertos tentem a ser avaliados ou visi-

tados juntos. Desta mesma forma, itens distantes que usuários do mesmo grupo

visitam podem ser correlacionados como Teatros e Museus. O ponto fraco é na

falta de recomendações diferentes ou distantes do contexto dos usuários. Com

estes pontos sobre os dois modelos, foram feitas avaliações para comparar qual

modelo é mais aderente a recomendação colaborativa de locais.

Para a escolha da recomendação baseada em usuário ou em itens foram tam-

bém levadas em considerações os pontos levantados na seção 2.1.1.3. Como há

mais itens do que usuários e o fator novidade pelos usuários, a recomendação

colaborativa baseada em usuários a priori tem vantagem sobre a recomendação

colaborativa baseada em itens. Para se ter um valor real, foram avaliados por

Precisão e Cobertura os dois tipos de recomendação.

Para a recomendação baseada em usuários similares foi usada a seguinte pon-

deração:

pui colaborativo =

∑
v∈U rvi · wuv∑

vεU |wuv|
(6.3)

Sendo que pui colaborativo é o valor inferido da avaliação do usuário u ao item i

baseado na similaridade wui entre o usuário u e outros usuários v, rvi a avaliação

do item i a ser recomendado pelo usuário similar v e U o conjunto dos usuários

similares ao usuário u.

Para a recomendação baseada em item, foi usada seguinte ponderação

pui colaborativo =

∑
j∈I ru j · wi j∑

jεI

∣∣∣wi j

∣∣∣ (6.4)
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Sendo que pui colaborativo é o valor inferido da avaliação do usuário u ao item

i baseado na similaridade wi j entre o item i e outros itens j, ru j a avaliação do

item j similar pelo usuário u e I o conjunto dos itens similares ao item i. Em

ambos os casos, a medida de similaridade utilizada foi cosseno entre os usuário

ou o cosseno entre os itens (equação 2.5).

O primeiro passo é o cálculo das similaridades entre os usuários e as similari-

dades entre os itens. Os dados da tabela 3 de similaridade mostram a quantidade

de usuários e itens similaridades geradas pelo corpus.

Tipo Quantidade Quantidade de similares
Usuários 280128 205920
Itens 377727 20745536

Tabela 3: Tabela das quantidades de similaridades

O segundo passo foi a geração da lista de locais a serem recomendados. Os

locais foram baseados na lista de itens que o usuário não visitou baseado nos

usuários similares ou baseado nos itens similares aos que ele visitou.

O terceiro passo para gerar as recomendações é a montagem dos conjuntos

de usuários similares para avaliações ou de itens similares. Para eles, é neces-

sário descobrir o valor da quantidade ideal K de vizinhos mais próximos para

as recomendações baseadas em usuários e baseadas em itens. O valor de K é

fundamental, pois um valor de K muito baixo gera um baixo acerto nas reco-

mendações por terem poucos valores de similaridade para gerar recomendações

e quanto maior o número vizinhos, melhores são as recomendações. Porém uma

quantidade grande de vizinhos pode diluir as recomendações boas, diminuindo o

acerto (HERLOCKER; KONSTAN; RIEDL, 2002).

Além disso, os valores de K tirados para cada tipo de recomendação foram

usados para comparação entre as duas formas de recomendação com o corpus de

avaliação. Com os resultados, foi escolhido qual tipo de recomendação colabora-
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Figura 4: Precisão e Cobertura para vários K para abordagem baseada em itens
similares

tiva para gerar as recomendação híbrida.

Para avaliar qual a recomendação tem acerto melhor na recomendação para

o corpus de locais, foi feita uma avaliação usando o corpus de Validação Cruzada

para valores dos vizinhos mais próximos K para cada abordagem variando entre

os valores de 5 a 65 vizinhos, intervalo que a literatura considera a quantidade

ideal de vizinhos (HERLOCKER; KONSTAN; RIEDL, 2002).

Nos testes com o corpus de Validação Cruzada, na recomendação colaborativa

baseada em itens percebeu-se uma estabilização quando o número de vizinhos

semelhantes aos itens recomendados era K = 35 conforme figura 4. Já para a

recomendação baseada em usuários, necessitou-se muitos vizinhos e ainda não

houve limitação de pico, sendo que os experimentos até utilizaram até K = 250

conforme figura 5.
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Figura 5: Precisão e Cobertura para vários K para abordagem baseada em usuá-
rios similares

Com os valores de K definidos, usou-se o corpus de avaliação para medir qual

abordagem colaborativa foi mais eficiente:

O gráfico 6 mostra o resultado para a abordagem baseada em semelhança

de usuários e na semelhança de itens. Com o resultado vemos que a abordagem

baseada em usuários trouxe uma melhores valores de Precisão e de Cobertura.

Além desta informação, podemos ver que o melhor valor a ser trabalhar é com a

quantidade de vizinhos K = 250. O valor é alto pelo motivo da novidade: quanto

mais vizinhos, mas itens novos podem ser recomendados.

Com estes resultados e os pontos da seção 2.1.1.3, daqui em diante foi utilizada

apenas a abordagem baseada em usuários para a geração das recomendações

contextuais.
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Figura 6: Precisão e Cobertura para comparação do modelo baseado em usuário
e baseado em itens

6.4 Recomendação Contextual

6.4.1 Modelo base

O modelo de recomendação contextual de locais usado como base é o apre-

sentado por (YE et al., 2011) detalhado na seção 5.1. Nele, a probabilidade de

covisita de dois lugares i e j é definida como:

P(d(i, j)) = a · d(i, j)b, (6.5)

sendo d(i, j) a distância euclidiana entre os dois locais i e j. Para isto, é neces-

sário definir os parâmetros a e b do modelo. Segundo a ideia proposta por (YE et

al., 2011), a probabilidade de covisita entre dois locais decai exponecialmente de

acordo com a distância. Este fenômeno podemos acompanhar também no gráfico
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Figura 7: Gráfico Log-Log da Distância pela Probabilidade de covisita

7 usando o corpus do Apontador.

O gráfico do logaritmo probabilidade pelo logaritmo da distância em quilôme-

tros mostra que podemos aproximar fazer a regressão linear dos dados para obter

o valor de a e b. Para o caso dos dados do corpus deste trabalho, para distâncias

em metros, o valores de são a = 0, 9967122249271113 e b = −1, 139339045726183.

Desta forma, para gerar a recomendação contextual do local i baseada na

lista Lu de locais j que o usuário visitou:

P(i|Lu) =
∏
j∈Lu

P(d(i, j)) =
∏
j∈Lu

0, 9967122249271113 · d(i, j)−1,139339045726183 (6.6)

sendo d(i, j) a distância entre os locais i e j em metros.
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6.4.2 Clusters do Modelo da Proposta

No modelo da proposta são gerados grupos baseados nos locais que os usuá-

rios visitaram para a recomendação específica de novos locais, sendo os grupos,

clusters gerados pelo algoritmo X-Means. Neste modelo, é avaliada a quanti-

dade média de clusters para todo o corpus de avaliação e a quantidade média de

clusters para os usuários mais assíduos.

O X-Means foi feito para que os clusters tenham um tamanho mínimo de 3

locais para não sejam gerados clusters muito pequenos ou clusters apenas com

ruídos. Estes ruídos normalmente são visitas aos locais por curiosidade do usuário

ou por erro mas que não são significativas para mostrar um real interesse pela

região. Um exemplo é o usuário com interesse na região de São Paulo, vê a página

sobre o local do Teatro Municipal de Manaus, sendo o único local de Manaus que

ele interagiu.

Outra característica que foi usada como critério de parada além do critério de

parada citado na seção 4.2.3, está no número de clusters ser no máximo a metade

do número de locais do usuário para evitar muitos pequenos clusters.

Também foi necessário definir o que é um usuário assíduo. Segundo (ANDER-

SON, 2008), os usuários assíduos são os usuários com mais influência no sistema

e que geraram a maior parte do tráfego e conteúdo em sites cujo o contéudo

é essencialmente feito por usuários. Os usuários assíduos foram definidos como

os usuários que têm mais de 9 visitas a locais, pois podem formar pelo menos

3 clusters, segundo limite mínimo definido de itens para formar um cluster no

X-Means. O gráfico 8 em escala logarítmica mostra a distribuição de quantidade

visitas por quantidade usuários no corpus.

A primeira avaliação do modelo está no número médio de clusters para todos

os usuários que é de 1,0038 cluster por usuário e para os usuários assíduos esta
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Figura 8: Gráfico Log-Log da Quantidade de Visitas pela Quantidade de Usuários

média é de 1,309 clusters por usuário. A distribuição pode ser vista na tabela

4. Como se esperava, a maioria dos usuários têm apenas 1 cluster o que deixa a

média global muito baixa mas entre os usuários mais assíduos; parte deles têm

de 2, 3 ou mais clusters, mostrando as suas regiões de interesse.

Com estes números podemos ver que quanto mais um usuário usa o sistema,

mais ele tende e mostrar os seus interesses em diferentes contextos o que facilita

o mapeamento destes contextos para cada tipo de usuário.

6.5 Recomendação Híbrida

A recomendação híbrida gera a recomendação final baseada na recomendação

colaborativa (Seção 6.3) e a contextual. Para gerar a recomendação Híbrida,

foram testadas duas arquiteturas de recomendação (BURKE, 2002): a arquitetura

por Peso e a arquitetura por Cascata.
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Clusters Quantidade
1 83911
2 495
3 90
4 32
5 15
6 15
7 11
8 4
9 5
10 2
11 3
12 2
14 1
19 1
23 1
25 1
30 1

Tabela 4: Distribuição da clusters por usuário

A arquitetura por Peso foi escolhida porque é possível verificar a importância

de cada tipo de recomendação apenas variando o peso delas na recomendação

final (YE et al., 2011). Com esta arquitetura é possível verificar a importância da

recomendação contextual.

Já na arquitetura em Cascata é possível verificar como a recomendação con-

textual influencia apenas usando a recomendação colaborativa como filtro dos

locais para escolha dos locais a serem recomendados.

Da forma que a recomendação foi modelada neste trabalho, a arquitetura em

cascata é um caso particular da arquitetura em peso, sendo para este caso o peso

para a recomendação colaborativa é α = 0.

Para cada tipo de arquitetura foram medidos os parâmetros de configurações

e por fim a avaliação final que mostra qual arquitetura tem um resultado melhor.
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6.5.1 Experimentos Arquitetura por Peso e Cascata

A definição de arquitetura híbrida de recomendação colaborativa e recomen-

dação contextual por peso definida em 5.4.1, define um valor de α que balanceia a

importância entre as recomendações. Quanto maior o valor de α, mais importante

é a recomendação contextual e menos importante é a recomendação colaborativa

e vice-versa.

O valor ótimo de α indica o equilíbrio entra as recomendações parciais para

que as recomendações finais tenham ótimas Precisão e Cobertura. Para encontrar

estes valores, o valor de α foi variado no intervalor entre [0, 1] usando o corpus

de Validação Cruzada sendo que nos extremo do intervalo temos as seguinter

interpretações:

α = 0 Neste momento estamos desprezando a ordenação da recomendação con-

textual e apenas levando em conta a recomendação colaborativa. O objetivo

é ver a diferença em adicionar o fator contextual;

α = 1 Neste momento estamos desprezando a ordenação da recomendação co-

laborativa e apenas levando em conta a recomendação contextual, sendo

equivalente ao modelo de em Cascata

No primeiro experimento, procurou-se o valor de α que maximizasse a reco-

mendação tanto para o modelo base de recomendação contextual proposta por

(YE et al., 2011), quanto para o modelo proposto. Nos gráficos 9 e 10 com os va-

lores de Precisão e Cobertua para as 5 primeiras recomendações, vemos que para

o valor que maximiza as métricas para ambos os casos é o valor de α = 0, 1. Isto

indica que o valor da recomendação contextual representa 10% do valor da re-

comendação híbrida final enquanto a recomendação colaborativa representa 90%

da recomendação híbrida.
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Figura 9: P@5 na variação de α

Figura 10: C@5 na variação de α
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Com os valores de α definidos para ambas as recomendações, as avaliações

foram feitas no corpus de Avaliação e os resultados da Precisão podem ser visuali-

zados na tabela 5 e de Cobertura na tabela 6. Dos dados, é possível concluir que

os resultados do modelo proposto são próximos aos resultados do modelo base

com uma menor precisão, ou seja, com menor acerto de nas recomendações ba-

seado no corpus de avaliação e com menor cobertura que implica que dos corpus

de teste, poucas recomendações foram feitas. Estes resultados são mais sensíveis

para P@5 e C@5 em que as recomendações têm maior influência sobre o usuário.

@ Modelo Base Multicontextual Colaborativo Puro Cascata
5 0,662978015 0,624296137 0,599324291 0,485726877
10 0,44200683 0,431219252 0,417876721 0,351164065
20 0,299686084 0,293685504 0,28751348 0,246709539
50 0,176217614 0,173349372 0,171287823 0,152375352

Tabela 5: Precisão nas recomendações

@ Modelo Base Multicontextual Colaborativo Puro Cascata
5 1,45613318 1,371174155 1,316327189 1,066827264
10 1,67444562 1,633579248 1,583034005 1,330307788
20 1,87985288 1,842212806 1,803497301 1,547544792
50 2,11429678 2,079882993 2,055148087 1,828232207

Tabela 6: Cobertura nas recomendações

Um dos motivos para que o modelo proposto tenha um resultado ligeralmente

inferior ao resultado do modelo base está na sua estrutura de recomendação fo-

cada na probabilidade de covisita entre o local i recomendado e a centroide c

mais próxima. Como este modelo é aplicado para todos os casos, mesmo os usuá-

rios que têm apenas 1 centroide, não é considerada a dispersão de dados para a

recomendação como é feito no modelo base.

Por outro lado, os dados mostram que a recomendação multicontextual têm

resultados melhores do que a recomendação colaborativa pura, no qual α = 0, o

que mostra que o modelo é viável para uso em que o usuário está inserido em

multicontextos.
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Já para o uso do modelo em Cascata, em que α = 1, os resultados são piores do

que o Colaborativo puro, mostrando que apenas uma ordenação pela distância

do local a ser recomendado pela centroide mais próxima não é suficiente para

gerar recomendações. Isto têm implicações para o caso do problema do Usuário

Iniciante (Cold Start) em que o usuário fornece poucos dados sobre si para que

as primeiras recomendações sejam geradas.

6.5.2 Caso para usuários assíduos

O caso especial dos usuários assíduos são os que mais acessam o site visi-

tando as páginas de locais e avaliando-os, permitindo uma avaliação diferente da

recomendação contextual por terem mais contextos do que a média dos usuários.

Assim, os experimentos para os usuários que têm mais de 9 visitas e que podem

gerar mais de 3 clusters, geraram os resultados que estão na tabela 7 para Preci-

são e na tabela 8 para Cobertura comparando com o modelo multicontextual e o

modelo base.

@ Modelo Base Multicontextual
5 0,709076175 0,736088601
10 0,520833333 0,524352477
20 0,398002478 0,388615627
50 0,261599421 0,255634613

Tabela 7: Precisão nas recomendações para usuários assíduos

@ Modelo Base Multicontextual
5 0,112920225 0,117221947
10 0,159163745 0,160239176
20 0,227991311 0,222614157
50 0,330157228 0,322629213

Tabela 8: Cobertura nas recomendações para usuários assíduos

Diferente do caso geral, para os usuários assíduos as métricas para as 5 pri-

meiras recomendações e para as 10 primeiras recomendação têm valores melhores

para o caso do modelo multicontextual do que para o modelo base e esta di-
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ferença se reverte para as 20 primeiras recomendações e para as 50 primeiras

recomendações.

Com estas informações é possível verificar que o modelo multicontextual serve

como um filtro para as recomendações. Para os casos de usuários assíduos, as

recomendações com maior influência colaborativa e mais próximas das centroides

dos clusters têm maior acerto, mostrando que a centroide reforça a questão de

proximidade da região de interessee isto se reflete nas 5 e 10 primeiras recomen-

dações pelas métricas de Precisão e Cobertura.

Já para o caso das recomendações tanto com baixo valor colaborativo e que

estão distantes das regiões de interesse do usuário que representam as 20 e 50

primeiras recomendações, o modelo multicontextual já tem valores de Precisão e

Cobertura abaixo do modelo base. Isto acontece porque para locais distantes do

seu cluster mais próximo, a recomendação contextual tem um peso muito pequeno

se comparado com o modelo base e está rebaixando o valor da recomendação,

trazendo resultados piores.

Desta forma, conclui-se que o modelo multicontextual tem vantagens para

usuários assíduos, tanto para filtragem de recomendações de acordo com o con-

texto, quanto no acerto da recomendação quando são apresentados poucos itens.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo são feitas as considerações finais deste trabalho, expondo as

contribuições desta pesquisa na seção 7.1 e na seção 7.2 é exposto o trabalho

publicado que deu origem a esta pesquisa.

Alguns trabalhos futuros são sugeridos na seção 7.3 e por fim, as conclusões

do trabalho desenvolvido na seção 7.4.

7.1 Contribuições da Pesquisa

A primeira contribuição desta pesquisa é mostrar experiências usando dados

de um site de grande volume como é o site Apontador e com crowdsourcing, isto

é; conteúdo gerado pelos próprios usuários. Para este trabalho, os dados foram

cedidos completamente, evitando problemas de uso de apenas trechos de corpus

ou uso de ambientes simulados que podem gerar distorções nas experiências e

resultados.

A segunda contribuição é o foco nas recomendações offline e sem coordenadas

GPS do ponto onde o usuário está no momento, diferente das maioria das pesqui-

sas que focam no uso de smartphones e conexões instantâneas com Internet. Com

este foco offline, não é possível saber onde o usuário está no exato momento da

recomendação o que implica que a recomendação deve ser ativa, sendo enviada

por e-mail ou exibindo em uma lista quando o usuário acessa o site. Por este

motivo, deve ser feito um mapeamento prévio das regiões de interesse baseado no
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histório do usuário.

A terceira contribuição está na comparação da recomendação colaborativa

usando usuários vizinhos e itens vizinhos para recomendação de locais. A pesquisa

comparou efetivamente entre a recomendação colaborativa baseada em usuários

e na recomendação colaborativa baseda em itens que foi detalhada na Seção 6.3.

Parte dos trabalhos observados apenas partia de uma das formas sem explicar o

porquê ela foi utilizada e se era adequada a seu corpus.

Por último, há a contribuição principal do trabalho na Recomendação Mul-

ticontextual apresentada no capítulo 5 para o uso de multicontextos. O trabalho

mostrou que o uso de multicontextualização usando X-Means se mostrou mais

eficaz em relação às métricas de Precisão e Cobertura do que a recomendação

colaborativa, porém, um pouco menos eficaz do que o modelo base proposto por

(YE et al., 2011). Entretanto, para usuários assíduos, o método se torna mais

eficaz, pois estes usuários têm várias avaliações de itens e portanto, mais regiões

de interesse, se refletindo em vários clusters. Assim, estes clusters servem como

filtro para as principais regiões de interesse, rebaixando a recomendação de locais

distantes, o que também ajuda na explicação da recomendação que é um fator

que pode ser decisivo para o usuário se interessar pelo item recomendando.

7.2 Trabalhos Publicados

A proposta que deu origem a esta pesquisa foi publicada no Sexto Workshop

de Tecnologia Adaptativa 2012 (CRIVELARO; BARTH; ROCHA, 2012b) focada na

criação de múltiplos contextos usando tecnologia adaptativa (NETO, 2002).

Outro artigo, (CRIVELARO; BARTH; ROCHA, 2012a), foi publicado usando a

mesma abordagem, sendo uma versão expandida do anterior.
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7.3 Trabalhos Futuros

Durante o desenvolvimento da pesquisa, sugiram novas hipóteses que não

puderam ser aplicadas por questão de escopo do trabalho. Desta forma, estas

hipóteses ficam como sugestões para trabalhos futuros:

• Uso de outros algoritmos de cluster para a formação dos clusters. Apesar do

K-Means e o X-Means serem formas muito conhecidas na literatura, outros

algoritmos de cluster podem ser usados e trazer resultados distintindos pela

a sua arquitetura como o Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen (KOHONEN,

1982);

• O uso de escalabilidade para recomendações: muitos trabalhos não focam

em modelos escaláveis, apesar de usarem aplicações para a Internet. Aplica-

ções de recomendação reais como o site de filmes Netflix1 ou de rede social

de locais como Foursquare2 necessitam deste enfoque. Para clustering, há

algoritmos baseados no K-Means com enfoque na escalabilidade como o

Scaling K-Means (BRADLEY; FAYYAD; REINA, 1998), BIRCH (ZHANG; RA-

MAKRISHNAN; LIVNY, 1996). Outros algoritmos de clustering escaláveis

podem ser encontrados em (TAKÁCS et al., 2009);

• O trabalho de (YE et al., 2011) citou uma forma importante de recomendação

contextual de locais. Porém, outras formas foram utilizadas para a geração

de recomendações tendo a coordenada exata do usuário foram propostas.

Algumas destas propostas foram citadas nos trabalhos similares a este e a

comparação com este modelo proposto pode gerar trabalhos futuros;

• Neste trabalho foram testadas 2 arquiteturas de recomendação híbrida,

usando o modelo em Peso e em Cascata. Porém, para validar melhor o
1www.netflix.com
2www.foursquare.com



95

modelo, como trabalho futuro recomenda-se testar mais arquiteturas de re-

comendação híbrida, especialmente as arquiteturas que usam a informação

gerada pela recomendação colaborativa e reordeanada pela recomendação

contextual;

• Além da recomendação colaborativa, como trabalho futuro também pode-se

usar a recomendação baseada em conteúdo como filtragem na recomenda-

ção híbrida. Em alguns casos no corpus, percebeu-se que há avaliações de

serviços públicos como estações de trem, delegacias de polícia ou postos

de gasolina. Porém, os usuários estão mais sensíveis a recomendações de

restaurantes e hotéis. Desta forma, como trabalho futuro pode-se usar ca-

racterísticas dos locais como forma de recomendação como a recomendação

de restaurante de comida japonesa para usuários que frequentemente vão a

estes lugares;

• Além do multicontexto geográfico, há o contexto temporal do usuário. Isto

ocorre porque o usuário pode modificar os seus interesseres ao longo do

tempo como uma mundaça de região e assim, outros locais passam a ser

mais importantes. Desta forma, o trabalho usando a variação temporal em

conjunto com o contexto geográfico pode melhorar as recomendações;

• Este trabalho usou o corpus disponibilizado pelo site Apontador pelo acordo

de cooperação acadêmica com o Laboratório de Linguagens e Técnicas

Adaptativas - USP. Porém, para replicação deste trabalho e experimentos o

corpus não está totalmente aberto publicamente, apenas alguns trechos po-

dem ser buscados pela API pública do Apontador. Como trabalho futuro,

podem ser usados outros corpus públicos como o disponibilizado pelo Yelp

3 para recomendação de locais;
3www.yelp.com



96

• O foco da contextualização deste trabalho foi no uso de contextos georrefe-

renciados. Porém, contextos podem mudar entre as diferentes aplicações e

características dos itens como no e-commerce em que produtos podem ge-

rar grupos diferentes como livros técnicos e brinquedos ou mesmo contextos

temporais. Por este motivo, o uso de multicontextos pode ser aplicado para

aplicações cujo os contextos são diferentes dos georreferenciados;

• Neste trabalho foram usadas a Precisão e Cobertura como métricas de ava-

liação. Outras métricas de avaliação podem mostrar outros benefícios do

uso de multicontextualização como o Erro Quadrático Médio que avalia o

quanto as recomendações erraram ou mesmo medidas de novidade;

7.4 Conclusões

O objetivo deste trabalho foi a proposta e melhoria de Sistemas de Reco-

mendação Contextuais de locais usando multicontextos. Este trabalho teve um

grande desafio pela grande quantidade de dados que é necessária de um corpus

para gerar recomendações relevantes tanto do sistema colaborativo quanto do con-

textual. A abordagem para geração de multicontextos com algoritmos de cluster

trouxe alguns resultados satisfatórios para a geração de contextos dos usuários,

especialmente para os usuário assíduos que utilizam intensamente o sistema e

podem gerar diferentes contextos no seu uso.

No algoritmo colaborativo os desafios estavam em definir qual a abordagem

melhor escolhe entre recomendação baseada em usuários ou baseada em itens.

Além disso, houve também o desafio em definir o número K de vizinhos ótimo

para cada tipo de recomendação para se obter os melhores valores.

A recomendação contextual proposta por (YE et al., 2011), monstrou-se o

desafio em definir o modelo de probabilidade de covisita entre 2 locais, para



97

poder calcular a recomendação contextual sobre a lista de locais visitados pelo

usuário. Na seção 6.5.1, verifica-se que o resultado desta recomendação junto com

a recomendação colaborativa traz resultados mais efetivos em relação às métricas

de Precisão e Cobertura do que um Sistema de Recomendação colaborativo puro.

Já na recomendação multicontextual o desafio foi encontrar um algoritmo de

cluster que pudesse automaticamente definir o número de clusters. O X-Means

trouxe resultados satisfatórios para os usuários assíduos e foi possível detectar o

nível da contextualizações dos usuários, monstrando que estes usuários têm mais

contextos diferenciados do que usuários com poucos acessos que normalmente

têm apenas 1 contexto. Entretanto, o número de usuários assíduos é baixo,

mostrando que há oportunidades para outros algoritmos de cluster que geram

automaticamente o número de clusters para mapear as regiões de interesse do

usuário.

Com os contextos mapeados, a recomendação multicontextual apresentada na

seção 6.5.1, mostrou que para a média dos usuários usando as métricas de Precisão

e Cobertura, a multicontextualização usando como base o algoritmo X-Means e

o método de hibridação entre a recomendação colaborativa e a contextual, os

resultados foram menos efetivos do que o modelo base proposto por (YE et al.,

2011) mas o resultados foram melhores do que a recomendação colaborativa pura.

Por outro lado, para os usuário assíduos como apresentado na seção 6.5.2, os

resultados para as 10 primeiras recomendações, em que o usuário tende a se focar,

os resultados foram mais efetivos do que o modelo base e o modelo colaborativo

puro, o que mostra que multicontextualização filtra melhor quando os usuários

têm mais de um contexto usando o K-Means.

Assim, o objetivo secundário mostrou que a recomendação contextual pura

tem uma influência limitada na recomendação em comparação a recomendação

colaborativa pura que têm acerto melhor pelas métricas de avaliação. Porém, os
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resultados combinados na recomendação híbrida em peso entre os dois modelos

gera um modelo com acerto máximo com 10% da recomendação sendo de peso

contextual. Assim, a recomendação contextual server mais para ajuste fino do

que para definição da recomendação.

Com os resultados obtidos, conclui-se que o trabalho alcançou o objetivo de

multicontextualização para recomendações de usuários assíduos, pois estes além

de ter maior acesso dentro do sistema, geram mais dados para as recomenda-

ções colaborativa e contextual. Além de resultados melhores, as recomendações

ficam melhor justificadas pelo seu contexto do que apenas pela recomendação

colaborativa.

Os resultados para os usuário em geral mostram que outros métodos de ge-

ração de contextos e métricas para o cálculo da ordenação da recomendação con-

textual precisam ser experimentados e testados, pois os resultados se mostraram

um pouco abaixo do que o modelo base para que sejam maximizados as recomen-

dações para usuários com poucos acessos, diminuindo o problema dos usuários

iniciantes.

As recomendações multicontextuais se mostraram um caminho viável e com

bons frutos. O uso desta técnica para ajudar no mapeamento dos interesses dos

usuários ajuda muito nas recomendações e não apenas na recomendações de locais

mas de quaisquer outros itens que se deseja recomendar. Por fim, a recomenda-

ção contextual de locais ou usando georreferenciamento é uma área em grande

crescimento e a necessidade de mais estudos vão gerar recomendações ainda mais

contextualizadas aos usuários e a multicontextualização, especialmente pelos nú-

meros de clusters que os usuário assíduos geraram, mostram que esta área ne-

cessita de mais trabalhos para que os usuários recebem recomendações ainda

melhores.
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APÊNDICE A -- DADOS PARA AVALIAÇÃO
DOS K VIZINHOS MAIS
PRÓXIMOS

Para a recomendação baseada em usuários vizinhos, os valores de Precisão e

Cobertura usando o corpus de Validação Cruzada:

Precisão 25 50 100 150 200 250
P@5 0,012677 0,019597 0,02301 0,024005 0,026458 0,027442
P@10 0,011809 0,01677 0,020173 0,022453 0,023026 0,024165
P@20 0,008968 0,01323 0,015114 0,015980 0,017187 0,018219
P@50 0,005572 0,008975 0,009983 0,010354 0,011089 0,011639

Tabela 9: Precisão do número K de vizinhos - Baseado em usuários vizinhos

Cobertura 25 50 100 150 200 250
C@5 0,284697 0,474495 0,557532 0,581257 0,640569 0,664294
C@10 0,427046 0,699881 0,842230 0,937129 0,960854 1,008303
C@20 0,474495 0,913404 1,043890 1,103202 1,186239 1,257413
C@50 0,486358 1,162514 1,293001 1,340450 1,435349 1,506524

Tabela 10: Cobertura do número K de vizinhos - Baseado em usuários vizinhos
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Para a recomendação baseada em itens vizinhos, os valores de Precisão e

Cobertura usando o corpus de Validação Cruzada:

Precisão 15 25 35 45 55 65
P@5 0,01077 0,01028 0,01126 0,01126 0,01126 0,01126
P@10 0,00852 0,00823 0,00852 0,00852 0,00852 0,00852
P@20 0,00634 0,00686 0,00686 0,00703 0,00686 0,00686
P@50 0,00504 0,00504 0,00522 0,00540 0,00549 0,00549

Tabela 11: Precisão do número K de vizinhos - Baseado em itens vizinhos

Cobertura 15 25 35 45 55 65
C@5 0,26097 0,24911 0,27284 0,27284 0,27284 0,27284
C@10 0,35587 0,34401 0,35587 0,35587 0,35587 0,35587
C@20 0,43891 0,47450 0,47450 0,48636 0,47450 0,47450
C@50 0,66429 0,66429 0,68802 0,71174 0,72361 0,72361

Tabela 12: Cobertura do número K de vizinhos - Baseado em itens vizinhos
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APÊNDICE B -- DADOS PARA AVALIAÇÃO
DO PESO DAS
RECOMENDAÇÕES
HÍBRIDAS

Para a recomendação híbridas, o peso α entre a recomendação colaborativa e

contextual foi definido pela variação de α entre [0, 1] com o corpus de Validação

Cruzada. Seguem o detalhamento dos resultados:

α 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
P@5 - Modelo base 0,0294 0,0328 0,0318 0,0308 0,0308 0,0308
P@5 - Modelo proposto 0,0294 0,0294 0,0284 0,0269 0,0269 0,0260
C@5 - Modelo base 0,7117 0,7948 0,7711 0,7473 0,7473 0,7473
C@5 - Modelo proposto 0,7117 0,7117 0,6880 0,6524 0,6524 0,6287

Tabela 13: Avaliação da variação de α

α 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
P@5 - Modelo base 0,0304 0,0299 0,0299 0,0294 0,0240
P@5 - Modelo proposto 0,0255 0,0245 0,0186 0,0181 0,0142
C@5 - Modelo base 0,7355 0,7236 0,7236 0,7117 0,5813
C@5 - Modelo proposto 0,6168 0,5931 0,4508 0,4389 0,3440

Tabela 14: Avaliação da variação de α (Continuação)


