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1. Bevezetés

Az ajánlórendszerek célja, hogy profilt alkossanak a felhasználók termékekre vonatkozó prefer-
enciáiról, és modellezzék a felhasználók és termékek közötti kapcsolatot. Az ajánlórendszerek fe-
ladata, hogy olyan termékeket ajánljanak a felhasználóknak, amelyek megfelelnek azok ı́zlésének,
ezáltal seǵıthetik őket a megfelelő termék kiválasztásában / megvásárlásában, amikor túl bő a
választék. Az ilyen rendszerek jelentősége nagy az e-kereskedelem ill. előfizetéses szolgáltatások
esetén. A személyre szabott ajánlórendszerek javaslatokat tudnak tenni, és ezzel nagyban meg
tudák növelni annak esélyét, hogy egy felhasználó végül vásároljon – összehasonĺıtva a nem
személyre szabott ajánlórendszerekkel. A személyre szabott ajánlások különösen akkor fontosak,
ha nagyon bő a választék, a felhasználó ı́zlés alapján választ, és a termékek ára nem túl magas.
Tipikusan az ilyen szolgáltatások általában valamilyen művészeti alkotással kapcsolatosak (pl.
könyv, film, zene eladása), vagy divattal, étellel, vendéglőkkel, játékokkal illetve humorral.

A webáruházak elterjedésének következtében egyre többen alkalmaznak ajánlórendszert. A
legnagyobb ajánlórendszer-alkalmazók, pl. az amerikai Netflix és Amazon sikeresen használnak
ajánlórendszert személyre szabott ajánlásokhoz. A Netflix felismerte, hogy mennyire fontos egy
jó ajánlórendszer, és végül ez vezetett a Netflix Prize nevű verseny elind́ıtásához, ami számos
kutatót arra ösztönzött, hogy a Netflix ajánlórendszeréhez képest minél jobb ajánlórendszert
késźıtsen

Két alapvető startégia létezik az ajánlások során: a tartalom alapú ajánlások a felhasználókat
illetve termékeket a metaadataik alapján próbálják meg jellemezni. Gyakran nehézségekbe
ütközik a megfelelő metaadatok előálĺıtása.

Emiatt ḱıvánatosabb egy másik megközeĺıtés, az ún. kollaborativ szűrés (Collaborative
Filtering - CF), amely a felhasználók múltbeli aktivitásai alapján próbálja meg jellemezni a
felhasználókat. A CF algoritmusok az aktivitások alapján modellezik a felhasználók és termékek
közti kapcsolatot, és próbálják meg a felhasználók preferenciáit kitalálni.

Netflix Prize. A Netflix 2006 októberében ind́ıtotta el a Netflix Prize versenyt, hogy
jav́ıtsanak az ajánlórendszerükön, a Cinematch-on. A versen célja, hogy a felhasználók filmekre
vonatkozó értékeléseit minél pontosabban előrejelezzék. A predikciókat az RMSE (Root Mean
Squared Error - átlagos négyzetes hiba gyöke) nevű hibamértékkel mérik. A versenybe számos
kutató kapcsolódott be. A verseny hatására a CF területe teljesen átalakult, a korábbi
módszerek idejétmúlttá váltak. A verseny előtt a Pearson-korreláció alapú módszerek voltak
a legnépszerűbbek, ezt felváltották a mátrixfaktorizáció (MF) alapú módszerek, melyek pon-
tosabbak és gyorsabbak.

A versenybe 2006 novemberében kapcsolódtam be, a Gravity csapat tagjaként. 2007 januártól
áprilisig mi voltunk az elsők, és utána is mindig ott voltunk az élmezőnyben.

2. Témavázlat

A CF problémaköre a következőképpen definiálható: a felhasználók értékelik a termékeket, és
aztán olyan termékeket kapnak ajánlásként, amiről az ajánlórendszer azt gondolja, hogy tetszeni
fog nekik. Az ajánlások a felhasználó korábbi értékelésein és a hasonló felhasználók értékelésein
alapulnak. A felhasználók numerikus skálán értékelhetnek. Egy jó CF rendszer meg tudja
jósolni, hogyan értékelne a felhasználó, és ez alapján ajánlja neki azt, amit a legjobban értékelne.
Valósźınűségi feĺırásban a probléma az (U, I,R) valósźınűségi változókkal modellezhető, ahol U

a felhasználó azonośıtó, I a termék azonośıtó (item), R pedig az értékelés. A cél az R és az
(U, I) kapcsolatának modellezése úgy, hogy az RMSE minimális legyen:

RMSE =

√

E{(R − R̂)2}, (1)

Ahol R̂ az R becslése.
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Jelölje rui az u felhasználó i termékre vonatkozó értékelését, r̂ui pedig az erre vonatkozó
becslést. Jelölje N a felhasználók számát, M a termékek számát. Az értékeléseket mátrixba
rendezhetjük, amit ı́gy jelölünk: R ∈ R

N×M , ahol az (u, i)-dik elem rui az ismert értékelésekre,
és ismeretlen az ismeretlen értékelésekre.

Mátrix faktorizáció. A mátrix faktorizáció (MF) az egyik legtöbbet használt technika CF
problémákra. Számos MF változat lett publikálva és kipróbálva a Netflix adathalmazon. Az MF
módszerek alapötlete egyszerű: Tegyük fel, hogy a R mátrixot két kisebb mátrix szorzataként
akarjuk előálĺıtani:

R̂ = PQT, (2)

ahol R̂ a R közeĺıtése az ismert értékelésekre, P egy N ×K, Q pedig egy M ×K méretű mátrix.
A P másik neve felhasználó jellemző mátrix, a Q pedig termék jellemző mátrix. K a jellemzők
száma.

Ez az egyenlet át́ırható ilyen alakra:

r̂ui = pT
uqi =

K
∑

k=1

pukqik, (3)

ahol pu a P u. sorának transzponáltja, másnéven felhasználó jellemző vektor, qi pedig a Q i.
sorának transzponáltja, másnéven termék jellemző vektor. puk a P-nek az (u, k)-dik eleme, qik

pedig a Q-nek az (i, k)-dik eleme.
Néha egy másik formula használatos:

r̂ui = bu + ci + pT
uqi (4)

Ahol bu és ci a felhasználó illetve film elő́ıtélet (bias).
A fenti faktorizáció kiszámı́tása általában az alábbi költségfüggény optimalizálását jelenti:

∑

(u,i)∈R

(

(rui − r̂ui)
2 + λpT

upu + λqT
i qi

)

(5)

Ahol az első tag a kis hibákat biztośıtja, a további tagok – ún. regularizációs tagok – pedig a
kisebb modell súlyokat, és ı́gy jobb általánośıtó képességet biztośıtanak.

Kiértékelés. Létezik néhány publikus CF adathalmaz. A legnagyobb a Netflix Prize adathal-
maz, 100 480 507 értékelés 480 189 felhasználó által, 17 770 filmen, 1-től 5-ös skálán. A Movie-
Lens adatbázis hasonló, csak kisebb. Több változata is van, a MovieLens-1M a legelterjedtebb.
Ez 1 000 000 értékelést tartalma 6040 felhasználótól 3900 filmen, 1-től 5-ös skálán. A Jester
adatkészlet is gyakran használatos, 4 136 360 értékelés, 73 421 felhasználó, 100 item, -10-től 10-
es skálán.

2.1. Pontos mátrix faktorizációk

Egy MF változat, az ún. BRISMF nagyon sikeresnek bizonyult ezekre az adathalmazokra [P6].
Egy másik változat, az ún. ALS (alternating least squares) szintén jónak bizonyult, más okokból
[1]. Többen is kimutatták, hogy nagyobb K érték jobb pontosságot eredményez, bár a futási idő
is megnő [P1, 5]. Az algoritmusok paramétereit külön be kell hangolni minden adatkészletre.
Az egyik célom az volt, hogy lehetővé tegyem, hogy egy optimalizált modellt kapjunk nagy K

értékek mellett, hatékonyan. Ehhez a paraméter-optimalizálás folyamatát kellett felgyorśıtani.
A következő célom az volt, hogy megvizsgáljam, lehetséges-e találni több MF-et úgy, hogy a

lineáris kombinációjuk pontosabb legyen.
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Egy másik költségfüggvény is feĺırható a mátrix faktorizációhoz:

∑

(u,i)∈R

(rui − r̂ui)
2 +

N
∑

u=1

λpT
upu +

M
∑

i=1

λqT
i qi, (6)

ez intuit́ıvebbnek tűnhet, mert a regularizációs tag nem arányos a felhasználó / ter-
mek értékeléseinek számával. Azonban a gyakorlatban rosszabb pontosságot eredményez.
Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a fenti regularizáció a legjobb-e. Megvizsgáltam, hogy
lehetséges-e jobb regularizáció találni, mint az (5) egyenletben.

Összehasonĺıtva a BRISMF-fel, egy nagyon különböző megközeĺıtést javasolt Paterek [4],
amit NSVD1-nek nevezett el. Az alábbi képletet használja:

rui = bu + ci + pT
uqi ahol pu = n−0.5

u

∑

j:(u,j)∈R

wj (7)

ahol nu az u felhasználó értékeléseinek száma. Ebben a képletben pu nem szabad változó, hanem
az ún. másodlagos termék-jellemzőkből (wj) áll elő, és pu azoktól a termékektől függ, amelyeket
a felhasználó értékelt, ugyanakkor az nem számı́t, hogyan értékelte.

A BRISMF és az NSVD1 jól kombinálható egymással. Megvizsgáltam, hogy a formulák
összege egy pontosabb modellt eredményez-e:

r̂ui = bu + ci + p′
u
Tq′

i + n−0.5
u





∑

j:(u,j)∈R

wT
j q′′

i



 (8)

2.2. Gyors mátrix faktorizációk

Először az alábbi problémával foglalkoztam: ha az u felhasználó ad egy új értékelést, és azonnal
szeretne ajánlást kapni, hogyan lehet megoldani ezt, anélkül hogy a BRISMF optimalizációs
folyamtatát egészében újrafuttatnánk.

A hátránya a módszernek, hogy sok új értékelés után újra kell futtatni a teljes folyamatot.
A BRISMF algoritmus paraméterei nagyban befolyásolják a futási időt. Megvizsgáltam, hogy
lehetséges-e optimalizálni úgy, hogy jó kompromisszumot kössünk a futási idő és a pontosság
között.

A fenti adatkészleteket explicit feedback adatkészletnek is h́ıvjuk, mert a felhasználók ex-
plicit módon fejezik ki a termékekről a véleményüket. Néha ennél kevésbé hasznos információ
áll csak rendelkezésünkre, amit implicit feedback-nek nevezünk. Ilyen adat akkor keletkezik, ha
pl. tudjuk, hogy egy felhasználó megnézett egy filmet, de nem értékeli explicit módon. Ilyen
problémák esetén a R mátrix teljesen ki van töltve 0-kkal és 1-esekkel, emiatt az optimalizálás
lassú. Hu et al. [2] javasolt egy hatékony módszert, bár a futási idő még mindig köbös K szerint.
Megvizsgáltam, hogy a Sherman-Morrison formulát hogyan lehet alkalmazni a folyamat felgy-
orśıtására. Továbbá megvizsgáltam, hogy ez a formula hol alkalmazható még a CF területén.

2.3. Tartalom alapú szűrés

Paterek NSVD1-e tekinthető egy neurális hálónak, ahol a bemenet a binarizált értékeléseket
tartalmazza, a kimenet pedig az explicit értékeléseket. A kih́ıvás itt ennek a hálónak a tańıtása
elfogadható időn belül. Egy hatékony tanuló algoritmus publikálva lett [P3]-ban.

Erre a módszerre alapozva az én ötletem az volt, hogy cseréljük fel a felhasználók és
termékek szerepét, és használjunk film metaadatokat bemenetként, a felhasználók értékeléseit
pedig kimenetként. A tańıtás után teljesen új filmekről is meg tudjuk mondani, mennyire tet-
szene a felhasználóknak. A célom az volt, hogy megvizsgáljam, hány explicit értékelés ér fel a
metaadattal.
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2.4. Magyarázatgenerálás

Hu et al. [2] javasolt egy algoritmust, ami ALS alapú MF predikcióit képes megmagyaráz-
ni azáltal, hogy megmondja, melyik felhasználói értékelések befolyásolják leginkább az adott
predikciót. A célom az volt, hogy ezt a módszert átvigyem BRISMF-re.

3. A disszertáció feléṕıtése

Az első fejezet bevezet a CF területére. A második áttekinti a szakirodalmat. A következő 4
fejezet léırja az általam javasolt módszereket.

• Pontos MF-ek.
• Gyors MF-ek: hogyan kezeljün új felhasználókat, új értékelésekeket, hogyan gyorśıtsuk fel

a tańıtást.
• Tartalom alapú szűrésre módszerek: A filmek szöveges léırását felhasználhatjuk új filmek

ajánlására. A fókuszban most is a legkisebb predikciós hiba áll. Kimutatom, hogy már 10
értékelés is értékesebb, nint a filmek szöveges léırása.

• Magyarázatgenerálás BRISMF-hez.
A következő 2 fejezet összefoglalja a disszertációt és kijelöli a további kutatási irányokat.

4. Az új eredmények összefoglalása

1. téziscsoport: Javasoltam módszereket a mátrix faktorizáció RMSE-jének jav́ıtására. Ezek
a módszereke a következő cikkekben lettek publikálva: [P1, P2, P3, P4, P5, P6].

1.1 tézis

Javasoltam a BRISMF egy módośıtását: használjunk 8 paramétert (ηp, ηq, λp, λq,
ηpb, ηqb, λpb, λqb), 4 (ηp, ηq, λp, λq) vagy 2 (η, λ) helyett. Automatikus paraméter op-
timalizálást alkalmaztam a finomhangolásra. Javasoltam, hogy az optimalizáció fel-
gyorśıtására mintavételezzük az adatbázist felhasználók szerint, és használjunk kis K

értékeket. Ezáltal akár 30-szoros gyorsulás is elérhető a paraméter optimalizálás során.
Ezekkel a megfontolásokkal a Netflix Cinematch algoritmusánál 6.04%-kal jobb eredményt
sikerült elérni.

A módszereket kiértékeltem a MovieLens és a Jester adatkészleteken is. Arra jutottam,
hogy a 4/8 paraméter bevezetése itt nem célszerű. A felhasználók szerinti mintavételezést
kiértékeltem, továbbá a kis K-k használatát is. Arra jutottam, hogy a kis K értékek
használata jól működik, a mintavételezés azonban a Jester-en nem bizonyult hatékonynak.

1.2 tézis

Javasoltam, hogy automatikus paraméter optimalizálással olyan MF-et keressünk, ami egy
már meglevő BRISMF-fel jól kombinálódik. Megmutattam a Netflix adatbázison, hogy a
megközeĺıtés működik: Egy meglevő modellen 0.0011 + 0.0004 = 0.0015 RMSE pontot
tudtam még jav́ıtani, 250+200+80 jellemző használatával. Így jobb eredményt tudtam
elérni, mint egy 1000 faktoros modell használatával.

A módszert a Jester-en és a MovieLens-en is kiértékeltem. A módszer ezen esetekben is
képes arra, hogy olyan MF modellt találjon, ami jól kombinálódik más modellekkel.

1.3 tézis

Javasoltam, hogy BRISMF esetén a regularizáció és a tanulási ráta paraméterek függjenek
az akt́ıv felhasználó / film értékeléseinek számától. Javasoltam, hogy a paramétereket
cseréljük le megfelelő függvényekkel, amelyeknek 7 paramétere van. A paramétereket au-
tomatikusan optimalizáltam. A módszerrel 6.53%-os javulást sikerült elérni a Cinematch-
hoz képest. A Jester-en is kipróbáltam, sikerrel, és a MovieLens-en is, bár ott csak kisebb
sikerrel.
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1.4 tézis

Javasoltam egy egyszerű módośıtást a BRISMF tanulási algoritmusában: túltanulás esetén
reset-eljük a P mátrixot, és folytasuk a tanulást. Ezzel a módszerrel jav́ıtani lehet bi-
zonyos BRISMF-ek esetén. A Netflix adatábzison: A BRISMF#250 és BRISMF#1000
paraméterezések esetén 0.0027 ill. 0.0021 RMSE javulást értem el. A Jester-en is
kipróbáltam, sikerrel. A MovieLens-en is kipróbáltam, sikertelenül. Azonban kimutat-
tam, hogy ez valósźınűleg azért van, mert a MovieLens adatbázisban kevés felhasználó
található.

1.5 tézis

Javasoltam egy hibrid módszert, amely hatékonyan ötvözi a BRISMF-et és az NSVD1-
et. Az ötlet az, hogy adjuk össze a 2 predikciós függvényt, és tańıtsuk együtt a
paramétereket. Megmutattam, hogy mind a BRISMF, mint az NSVD1 tańıtása tekinthető
egy-egy speciális neurális hálózat tanulásának. Kisérleteztem a Netflix adatbázison, és az
egyik módszerrel (Hybrid#1000-80) 6.61%-os javulást értem el a Cinematch-hoz képest.
A módszer ráadásul jól kombinálódik az 1.3-as tézis módszerével ezen 6.61%-os és azon
6.39%-os megközeĺıtés kombinációja 7.04%-ot eredményez.

2. téziscsoport: Javasoltam több módszert a BRISMF és ALS alapú MF-ek felgyorśıtására,
ezen ḱıvül új felhasználók illetve felhasználók új értékeléseinek kezelésére.

2.1 tézis

Javasoltam a BRISMF egy módośıtását új felhasználók illetve felhasználók új
értékeléseinek kezelésére. Kimutattam a Netflix adathalmazon, hogy a módszer hatékony
mind a sebesség mind a pontosság szempontjából. Az adatbázisnak egy kis része is elég
ahhoz, hogy pontosan becsüljuk a Q mátrixot, és aztán ezt lerögźıtve optimalizáljuk a P

mátrixot, minden felhasználóra akár külön. A MovieLens-en is kiértékeltem, sikerrel. A
Jesteren is kiértékeltem, kevesebb sikererrel.

2.2 tézis

Javasoltam, hogy optimalizáljuk úgy a BRISMF tanulási paramétereit, hogy minél hama-
rabb pontos eredményt adjon. Megmutattam, hogy a Netflix esetén már 200 másodperc
alatt is lehet viszonylag pontos modellt kapni (RMSE = 0.9071), egy Pentium M 2GHz-es
notebook CPU-n. Kipróbáltam a Jester és a MovieLens adatbázisokon is, az eredmények
elfogadhatók. A MovieLens adatbázison arra jutottam, hogyha több felhasználónk lenne,
az eredmények még jobbak lennének.

2.3 tézis

Megvizsgáltam a Sherman-Morrison formula (SMF) alkalmazhatóságát ALS alapú MF-ek
esetén. Megmutattam, hogy az ALS algoritmus felgyorśıtható mind explicit, mind implicit
feedback esetben. Explicit feedback esetén, a P kiszámı́tásának idejét O(K2 · |R|+K3 ·N)-
ről O(K2 · |R|)-re jav́ıtottam. Implicit feedback esetén O(K2 · |R+|+K3 ·N)-et jav́ıtottam
O(K2 · |R+|)-ra. A Q mátrixra hasonló álĺıtások igazak. Ha egy felhasználó új értékelést
ad, a pu újraszámolása O(K3) helyett csak O(K2) időt igényel.
Kimutattam, hogy az SMF használható móhó jellemzőkiválogató módszerek esetén is: F

darab prediktor esetén a futási idő O(F 5)-ről O(F 4)-re csökkenthető.

2.4 tézis

Megvizsgáltam a lineáris kernel regresszió (KRR) alkalmazását ALS alapú MF-ekre. Meg-
mutattam, hogy ezzel a pu kiszámolása nu < K esetén O(K2 · nu + K3)-ről O(K2 · nu)-ra
csökkenthető SMF-fel, ami még tovább csökkenthető KRR-rel, O(K ·n2

u)-ra, explicit feed-
back esetén. Kisérletekkel megnéztem, mennyi megtakaŕıtást jelent ez futási időben.

Kimutattam, hogy új értékelések hozzáadása / régiek törlése O(K2) helyett (SMF), ha
nu < K, akkor O(K · nu) időben megoldható KRR és SMF együttes alkalmazásával,
az eredeti O(K3) helyett. A javasolt módszerek lehetővé teszik az ALS használatát éles
rendszerekben is, ahol azonnal kell reagálni új értékelés esetén.

6



3. téziscsoport: Tartalom alapú szűrő módszerek új item-ek kezelésére. Ezek a módszerek a
következő cikkekben lettek publikálva: [P9].

3.1 tézis

Paterek NSVD1 módszerére alapozva javasoltam egy módszert film-metaadatok alapján
történő ajánlásra. A módszert kipróbáltam új filmekre. Megmutattam, hogy a módszer
jobb, mint számos baseline módszer, 0.9990-es RMSE-t tud elérni, mı́g a baseline
módszerek csak 1.0305-öt.

3.2 tézis

Kimutattam, hogy ha egy új film kap 10 értékelést, akkor egy nagyon egyszerű prediktor
(bias prediktor) is már pontosabban tud ezzel előrejelezni, mint a fenti NSVD1 módszer
a metaaadatok alapján. Ebből azt sejthetjük, hogy az ajánlórendszerek szempontjából 10
értékelés több információt hordoz, mint a metaadatok: műfaj, sźınészek, léırás, stb.

A 3.2 tézis jelentősége a következő: számos cikket publikáltak már CF/CBF témakörben,
azt álĺıtva, hogy a metaadat hasznos. Számos előkelő Netflix Prize versenyző azt álĺıtja,
hogy a metaadat haszontalan. Az én véleményem az, hogy csak egy rosszul paraméterezett
módszeren jav́ıthat. Ez a kisérlet megpróbálta párba álĺıtani a 2 információforrást
hasznosság szerint, és az derült ki, hogy a film metaadat (de csak a film metaadat) has-
zontalan.

4. tézis: Magyarázatgenerálás:
Hu et al. [2] javasoltak egy módszert, ami ALS alapú MF-ekhez tud magyarázatot generálni.
Ezen alapulva javasoltam egy magyarázatgeneráló módszert BRISMF-hez. Kisérleteket
végeztem, hogy demonstráljam az algoritmus működőképességét. Az eredmények hasonlóak
Hu et al-éihoz. Megmutattam, hogy a gradiens módszerek párba álĺıthatók a súlyozott lineáris
regresszióval: ha van egy duális modellünk, kiszámolhatjuk a példák fontosságát, és ezekkel a
fontosságokkal mint súlyokkal számolhatunk egy súlyozott lineáris regressziót is (WRR), ami
aztán pontosan ugyanazt a modellt fogja eredményezni. Ezen az úton Hu et al módszere – ami
WRR-hez tud magyarázatot generálni – átvihető BRISMF-re. A módszer ebben a cikkben lett
publikálva: [P7].

5. Az eredmények alkalmazhatósága

Minden javasolt módszerem foglalkozik az ajánlórendszerek valamilyen gyakorlati aspektusával:
• Az első téziscsoport a legjobb pontosságra törekszik. Kimutatták [3], hogy már kis

javulások a predikció pontosságában is nagy hatással lehetnek az ajánlott termékek sor-
rendjére. Ezért a pontos MF-ek – hacsak nem igényelnek túl sok erőforrást – gyakorlati
haszonnal b́ırnak.

• A második téziscsoport arra fókuszál, hogy jó pontosságot érjünk el rövid idő alatt. Ezen
felül, ha egy felhasználó új értékelést ad, elvárhatja, hogy azonnal kapjon ajánlást. Erre
használható módszert adtam mind az explicit, mint az implicit feedback esetére.

• A harmadik téziscsoport egy új algoritmust ad, amellyel új termékeket ajánlhatunk fel-
használóknak, kizárólag a metaadataik alapján. Azonban kimutattam, hogy a film metaa-
dat nem használható ajánlásokhoz. Más tárgyterületek kipróbálása (pl. h́ır ajánlás) a
kutatási tervembe van véve.

• A negyedik téziscsoport olyan algoritmust ad, amely meg tudja magyarázni, miért gondolja
az ajánlórendszer, hogy egy ajánlott termék megfelelő lesz majd a felhasználó számára.
Sok helyzetben egy jó ajánlás seǵıthet a felhasználóknak abban, hogy b́ızzon az ajánlásban.
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