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Intro 
• Vektorový model používateľa (UM) 

 
• Vektor zachytáva typ metadát (opisujúcich položku) 

• herečky, žánre, id, kľúčové slová, jazyky 
 

• Význam 
• Zachytenie preferencií používateľa z rôznych pohľadov 



Tvorba UM 
• Používateľ explicitne hodnotí položky (filmy) 
• Položka je zložená z prvkov (žánre, režiséri, herci , kľúčové 

slová, id) 
• Prvok tvorí model používateľa 



Princíp navrhnutého UM I. 
• Model používateľa  - vektory (žánre, kľúč. slová, režisér, herci, id) 
• Prvok – názov (id), priemerné hodnotenie, počet hodnotení 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

• Preferencie vektorov ... 



Princíp navrhnutého UM II. 
• Preferencie vektorov 

• Statické váhy  
• Indviduálne (odlišnosť od priemerného používateľa) 



Využitie navrhnutého UM 
• Kolaboratívne odporúčanie 

• Váhovaná podobnosť vektorov 
• Nielen podobnosť zložiek, ale aj dôležitosť tejto informácie 

 
• Obsahové odporúčanie 

• Výber položiek primárne podľa preferovaných vektorov, 
sekundárne podľa menej vplyvných vektorov 



UM - Hypotéza 
• Model používateľa uvažujúci individuálne preferencie 

jednotlivých vektorov pomôže zlepšiť presnosť 
kolaboratívneho odporúčania v porovnaní s modelom, ktorý 
tieto vlastnosti neuvažuje 
 

• Overenie: 
• Kvantitatívny syntetický experiment 
• Hodnotenia - Movielens 10M dataset1 
• Metaúdaje o položkách – IMDb2 

 
 
1 http://files.grouplens.org/papers/ml-10m-README.html 
2 http://www.imdb.com/ 



UM – Vyhodnotenie COLAB REC 
• Výsledky experimentu porovnávajúceho presnosť kolaboratívneho 

odporúčania jednotlivcom na základe rozličných spôsobov určenia 
podobnosti používateľov  
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UM – Vyhodnotenie CONT REC 
• Výsledky experimentu porovnávajúceho presnosť odporúčania 

založeného na obsahu s využitím a bez statických váh vektorov 
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Zhrnutie 
• Vektorový model používateľa 

• Sledujeme -žánre, režiséri, herci , kľúčové slová, id 
 

• Zameranie na multimediálny obsah 
• Overenie na doméne filmov 

 
• Zahrnutie preferencie jednotlivých sledovaných metadát z 

pohľadu dôležitosti pri výbere obsahu používateľom 
• Použitie pri kolaboratívnom || obsahovom odporúčaní 
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