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Členenie odporúčacích systémov

• Odporúčania založené na kolaboratívnom prístupe
▫ používateľ je zaradení do skupiny podobných používateľov

▫ odporúčané sú články, ktoré videli podobní používatelia

• Odporúčania založené na obsahu
▫ Odporúčanie obsahovo podobných elementov (napr. článkov)



Implicitná spätná väzba

• Nevyužíva priame hodnotenie od používateľa

• Nezaťažuje používateľa aplikácie

• Väčšie množstvo dát 

• Väčší šum v získaných dátach

• Možnosť zachytiť krátkodobé preferencie



Príklady implicitnej spätnej väzby

• Frekvencia zobrazení

• Čas strávený na stránke

• Počet vytlačení

• Sledovanie pohybu po stránke

• „Opotrebovanosť“ častí stránok



Negatívna implicitná väzba

• Získanie informácií o položkách o ktoré nemá 
používateľ záujem

• Filtrovanie nežiaducich elementov

• Vyššia úroveň neistoty



Návrh systému

• Algoritmus k-najbližších susedov 

• Využitie fulltextového vyhľadávača

• Nutnosť spracovať veľkého množstva dát

• Začlenenie do projektu SME-FIIT

• Identifikácia negatívnej spätnej väzby na základe 
rýchleho opúšťania článkov 



Tézy (1)

• Filtrovanie nezaujímavých elementov na základe 
spoločnej negatívnej väzby od podobných 
používateľov



Tézy (2)

• Filtrovanie nezaujímavých elementov na základe 
spoločnej negatívnej väzby od používateľov s 
podobou negatívnou väzbou



Tézy (3)

• Odporúčaného obsahu od skupiny podobných 
používateľov identifikovaných len na základe 
negatívnej spätnej väzby



Syntetické testy

• Dáta zo sme.sk o pohybe používateľov

▫ Viac ako milión zobrazení denne

• Trénovací a testovací interval

• Sledovanie kvality predikcie

▫ Koľko z odporúčaných článkov neskôr navštívil

• Referenčný odporúčací systém pomocou 
algoritmu k-najbližších susedov



Presnosť a pokrytie
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Experimentálne nasadenie

• Implementovanie do existujúceho 
odporúčacieho rámca

• Nutnosť efektívneho spracovania dát

• Modulárne zapojenie využitia negatívnej spätnej 
väzby

• Sledovanie interakcie používateľov

▫ CTR

▫ Miera odmietnutia odporúčaní





Porovnanie algoritmov

Algoritmus Referenčný
algoritmus

Filtrovanie od 
podobných

Len na základe 
negatívnej väzby

CTR 0,71% 0,73% 0,61%

Miera 
odmietnutých 
odporúčaní

0,26% 0,27% 0,28%



Využívanie odporúčaní
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Spektrum odporúčaných článkov
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Odporúčanie len na základe 

negatívnej spätnej väzby

• Prínos

▫ Spracovanie menšieho množstva dát pre tvorbu 
odporúčaní

▫ Zachovanie porovnateľnej kvality odporúčaní

▫ Zrýchlenie tvorby odporúčaní (5%)



Filtrovanie odporúčaní s 

negatívnou spätnou väzbou

• Prínos

▫ Zvýšenie záujmu používateľov o odporúčania

▫ Pestrejšie spektrum odporúčaných článkov

▫ Intenzívnejšie využívanie odporúčaní



Zhodnotenie a závery

• Navrhnutie rôznych prístupov využitia 
negatívnej implicitnej spätnej väzby pri tvorbe 
odporúčaní

• Možnosť využitia v kombinácií s inými prístupmi 
k tvorbe odporúčaní

• Overenie navrhnutých riešení

▫ Syntetické testy

▫ Experimentálne nasadenie na portál sme.sk



Problémy spojené s odporúčaním

• Studený štart

• Sivé a čierne ovce

• Roztrúsenosť dát a rozšíriteľnosť

• Ovplyvňovanie systémov



Zhodnotenie a závery

• Navrhnutie rôznych prístupov využitia 
negatívnej implicitnej spätnej väzby pri tvorbe 
odporúčaní

• Možnosť využitia v kombinácií s inými prístupmi 
k tvorbe odporúčaní

• Overenie navrhnutých riešení

▫ Syntetické testy

▫ Experimentálne nasadenie na portál sme.sk


