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Navrhovaná metóda 
• Hybridná metóda  
• Kolaboratívne odporúčanie 
• Doplnené odporúčaním na základe obsahu 

 
• Berieme do úvahy 
• Individuálne preferencie typov obsahu členmi skupiny 
• Dôležitosť členov skupiny 
• Sociálne vzťahy v skupine 

 
• 2 hypotézy 
• Model používateľa 
• Spôsob odporúčania 

 



Model používateľa 

• Používateľ explicitne hodnotí položky – filmy 
• Položka - žánre, kľúčové slová, režiséri, herci 

 
• Model používateľa  - 4 vektory - žánre, kľúč. slová,  

     režiséri, herci 
 
 

 
 

• Preferencie používateľa – v čom sa odlišuje od 
priemerného používateľa 

𝑉žá𝑛𝑛𝑛 = 𝑘𝑘𝑘é𝑑𝑑𝑑; 4.2; 3 , 𝑑𝑘𝑎𝑎𝑎; 3.8; 5 , 𝑑𝑑á𝑘𝑑; 1.5; 2 , …  



Model používateľa 

• Priemerný používateľ – Movielens 10M dataset   
(10M hodnotení 71 567 používateľov (spracovaných 3 
000)) 
 

• Rozdiel používateľ vs. priemerný používateľ                        
 - individuálna preferencia vektorov používateľa 

• Počítame na úrovni vektorov (priemerný rozdiel 
výskytu prvkov daného vektora v hodnotených 
položkách) 
 

• “Výsledok”: napr. používateľ sa rozhoduje  podľa 
režisérov viac ako je obvyklé 



Hypotéza – model používateľa 

• UM uvažujúci individuálne preferencie jednotlivých 
vektorov pomôže zlepšiť presnosť kolaboratívneho 
odporúčania v porovnaní s UM, ktorý tieto vlastnosti 
neuvažuje. 
 

• Offline overenie na Movielens datasete 
 



Model používateľa 

• Črtajú sa prvé výsledky ... 
 
 prec@3 prec@5 prec@10 

Overovaný UM 0.133 0.133 0.167 

Referenčný UM 0.033 0.067 0.067 
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Model používateľa 

• ... nám to ale nestačí. 



Model skupiny  

• Priemerná agregačná stratégia UM 
• Zohľadnená dôležitosť používateľov 
• Dôležitosť používateľa – určená: 

• Schopnosťou presadiť názor v skupine 
• Počtom priateľov v skupine 

 
• Model skupiny, obsahujúci (rovnako ako u 

používateľa): 
• 4 vektory 
• Preferencie jednotlivých vektorov 



Odporúčanie: Hybridná metóda 

• Kolaboratívne 
• Váhovaná kosínusová podobnosť UM 
• Množina najpodobnejších používateľov 

 
 

• Obsahové 
• Podpora nových položiek – výber podľa preferencie 

jednotlivých vektorov 



Hypotéza – skupinové odporúčanie 

• Navrhnutá hybridná metóda skupinového odporúčania 
zvýši individuálnu spokojnosť členov skupiny v porovnaní 
s metódou používanou v systéme XY (napr. Polylens). 
 

• Overenie:  
• Živý experiment 
• Odporúčanie navrhovanou alebo referenčnou metódou 
• Porovnanie spokojnosti členov skupín pre oba prístupy 



Skupinové odporúčanie 

• Očakávané výsledky aspoň takto akčné 



Skup. odporúčanie multimed. obsahu 
zamerané na spokojnosť jednotlivca 
 
Hypotéza – model používateľa 
UM uvažujúci individuálne preferencie jednotlivých 
vektorov pomôže zlepšiť presnosť kolaboratívneho 
odporúčania v porovnaní s UM, ktorý tieto vlastnosti 
neuvažuje. 

 
Hypotéza – skupinové odporúčanie 
Navrhnutá hybridná metóda skupinového odporúčania 
zvýši individuálnu spokojnosť členov skupiny v porovnaní 
s metódou používanou v systéme XY (napr. Polylens). 
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