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RESUMO
Sistemas de Recomendação vêm sendo utilizados com sucesso há algum
tempo em comércio eletrônico, com o objetivo de auxiliar os consumidores no
processo de compra. Uma das técnicas mais utilizadas pelos sistemas de
recomendação é a filtragem colaborativa que se baseia nas preferências dos
consumidores para realização de recomendações. Devido ao crescente volume de
dados nos sistemas de comércio eletrônico os principais métodos utilizados pelos
Sistemas de Recomendação podem apresentar problemas de desempenho no
processamento de seus cálculos. Este trabalho propõe uma nova técnica chamada
CBRS, que pode ser utilizada em sistemas de recomendação e baseia-se na
substituição da matriz de similaridade (matriz WC), utilizada nos sistemas de
recomendação de filtragem colaborativa tradicional pela utilização de algoritmos de
agrupamento, produzindo uma nova matriz chamada ACP. Essa técnica visa uma
melhoria de desempenho de processamento, reduzindo o tempo total do cálculo das
recomendações.
Palavras Chave: Sistemas de Recomendação; Algoritmos de Agrupamento; Fuzzy
K-Means.

ABSTRACT
Recommendation’s Technique for e-commerce based on clustering algorithm
aiming for Performance Enhancement
Recommender Systems have been used successfully for some time in ecommerce with a main goal of assisting consumers in the buying process. One of the
most used techniques by the recommender systems is the collaborative filtering that
is based on customer’s preferences to perform recommendations. Due to the
increasing volume of data in e-commerce systems the main methods used by
Recommender Systems may have performance issues in processing their
calculations. This work proposes a new technique, named CBRS, that can be used in
recommendation systems and is based on the replacement of the similarity matrix
(WC matrix) used in recommendation systems that use traditional collaborative
filtering, by using clustering algorithms and producing a new matrix named ACP. This
technique aims to improve total calculation expended time for producing
recommendations.
Keywords: Recommender System; Clustering Algorithms; Fuzzy K-Means.
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1 INTRODUÇÃO
Que a Internet
nternet é uma realidade,
realidade e que cresce de forma surpreendente, não há
dúvidas. A cada dia as compras por meio da internet se tornam mais comuns na vida
das pessoas por diversas razões: praticidade, comodidade, preço,
preço globalização, etc.,
o que confirma o crescimento da importância deste canal para as corporações assim
como para a sociedade. Alguns números nos ajudam a entender
tender a importância do ecommerce.
No primeiro semestre de 2013,, apurado entre 01/01/2012 e 31/06/2012 pela EE
Bit foram faturados R$ 12,74
1
bilhões no país (E-BIT, 2013). Um crescimento nominal
de 24% em relação ao mesmo período de 2012.
A figura 1 apresenta
nta a evolução do faturamento do comércio eletrônico de 2007
a 2013 (*previsão) em bilhões de reais.
reais
Figura 1 – Evolução de Faturamento do e-commerce

Fonte: E-bit
bit (2013)

Estima-se que até o final de 2013
201 o faturamento no comércio eletrônico do
d Brasil
atinja R$ 28 bilhões, o que representará um aumento nominal
nominal de pouco mais de
25% em relação a 2012..
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O número de compradores brasileiros atingiu
atingi 46,16 milhões no primeiro
semestre de 2013. A Figura
igura 2 mostra a evolução desde 2007 até 2013.
2013 Estima-se
que até o final do ano esse número atinja 51 milhões.
milhões
Figura 2 – Evolução do
d número de consumidores

Fonte: E-bit (2013)

A personalização e o melhor entendimento das preferências dos seus
compradores são pontos importantes para os e-commerce. Com
C
base nisso Jeff
Bezos, presidente e fundador da Amazon.com utiliza a frase “uma loja por cliente”
para indicar que a experiência de
de um consumidor em uma loja virtual deve ser única
e personalizada.
Um dos principais objetivos de negócios baseados em comércio eletrônico é
aumentar sua taxa de conversão, que é a relação entre quantidade de visitas
recebidas pelos sites em um determinado
determinado período versus a quantidade de negócios
realizados neste mesmo período.
Para atingir este objetivo faz-se
faz
necessário responder a outro,
outro o de obter uma
forma eficaz de expor seus diversos produtos aos consumidores que visitam
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diariamente suas lojas virtuais e fazer com que estas exposições sejam realmente
interessantes aos consumidores.
Oferecer os produtos certos que realmente demonstrem alinhamento com as
preferências dos consumidores e que maximizem as vendas é uma equação a ser
solucionada há muito tempo, não sendo uma novidade advinda do comércio
eletrônico.
Uma das técnicas utilizadas para ajudar a atingir este objetivo são os Sistemas
de Recomendação ou Recommender Systems (RSs), que aparecem como
ferramentas de apoio ao processo de escolha dos consumidores.
Existem diversos métodos, técnicas e algoritmos utilizados nos RSs (HUANG;
ZENG; CHEN, 2004; SARWAR et al., 2000), sendo os mais conhecidos:
Recomendação

Colaborativa,

Recomendação

baseada

em

conteúdo,

Recomendação baseada em conhecimento e Recomendação híbrida.
Em 1982, Peter Denning escreveu em seu artigo “Eletronic Junk”, suas
preocupações sobre a quantidade de informações que estavam sendo geradas e
como tratá-las:
The visibility of personal computers, individual workstations, and local
area networks has focused most of the attention on generating
information […]. It is now time to focus more attention on receiving
information, the process of controlling and filtering information that
reaches the persons who must use it. (DENNING, 1982, p.164-

165)

Loeb e Terry (1992) escreveram sobre a crescente demanda por sistemas de
filtragem de informação e sua importância, dizendo em uma tradução livre, que a
tecnologia promete estar disponível em todos os lugares, a todo tempo e para todas
as pessoas, porém essa promessa pode se transformar em um pesadelo sem
métodos adequados para filtrar as informações e melhorar seu fluxo entre os
emissores e receptores.
1.1 Motivação
A relevância dos sistemas de comércio eletrônico na economia mundial aumenta
constantemente e consequentemente a importância dos sistemas de recomendação
para este tipo de comércio.
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Devido ao crescimento dos volumes de itens e consumidores constantes nas
bases de dados dos sistemas de comércio eletrônico, os RSs

começam a

apresentar limitações relacionadas ao desempenho do processamento dos cálculos
de recomendações (GONG, 2010).
Sarwar et al. (2002), Li e Kim (2003), Xue et al. (2005) e Gong (2010)
propuseram a utilização de RSs baseados em algoritmos de agrupamento para
sistemas com grandes volumes de dados como uma alternativa viável para tratar o
problema de desempenho. As técnicas utilizadas pelos autores baseiam-se em
algoritmos de agrupamento como forma de reduzir a quantidade de elementos
utilizados no cálculo. Essas técnicas podem ainda resultar em um grande número
de elementos em um mesmo agrupamento, podendo ainda apresentar problemas de
desempenho.
A hipótese deste trabalho é a possibilidade de reduzir o tempo de
processamento de sistemas de recomendação com grandes volumes de dados,
utilizando uma técnica que simplifique os cálculos de recomendação por meio do uso
de algoritmos de agrupamentos, sem que haja perdas relevantes de precisão.
1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor uma técnica para sistemas de recomendação
baseada em técnicas existentes, que utilize algoritmos de agrupamento e que
simplifique o cálculo das recomendações por meio da substituição da matriz de
similaridade WC, utilizada nos sistemas de recomendação baseados em filtragem
colaborativa tradicional, por uma matriz que contenha a porção de participação de
cada agrupamento de consumidores e produtos nas colaborações realizadas pelos
consumidores.
A técnica é baseada nos trabalhos de Sarwar et al. (2002), Li e Kim (2003), Xue
et al. (2005) e Gong (2010), porém diferentemente das técnicas utilizadas pelos
autores, a técnica proposta não é utilizada simplesmente para redução dimensional
dos elementos a serem utilizados nos cálculos das recomendações, mas sim
utilizada na substituição completa da matriz WC.
Para calcular a precisão das recomendações serão utilizadas as métricas
Precision e Recall (WIT, 2008; HERLOCKER et al., 2004).
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1.3 Contribuição
Este trabalho estende os trabalhos dos autores citados anteriormente, por propor
uma técnica que simplifica o processo do cálculo de recomendação após o processo
de agrupamento, não mais utilizando a matriz WC e sim uma matriz que contenha a
porção de participação de cada agrupamento.
Esta técnica melhora o desempenho dos cálculos de recomendações sem que
haja perdas relevantes de precisão em relação aos RSs que serão comparados, pois
não inclui os produtos usuais de matrizes presentes nos sistemas de recomendação
de filtragem colaborativa tradicional.
1.4 Método de Trabalho
O trabalho foi elaborado de acordo com as seguintes atividades:

•

estudos bibliográficos:
o esta atividade contemplou a realização de estudos sobre sistemas de
recomendação, seus métodos e algoritmos. Contemplou também estudos
referentes aos algoritmos de agrupamento.

•

definição e detalhamento da proposta:
o com base nos trabalhos dos autores citados foi definida a técnica
proposta, o detalhe de seu funcionamento, prova de conceito, fluxo de
processamento e escopo de utilização.

•

modelagem de dados:
o a modelagem de dados foi realizada utilizando o modelo de entidades e
relacionamentos.

•

desenvolvimento do RS:
o implementação dos RSs que utilizaram a técnica proposta, a técnica CF
tradicional e CF-DR.

•

comparar a precisão entre as diferentes técnicas utilizadas:
o comparar o RS proposto utilizando a técnica CBRS, CF e CF-DR
empregando as métricas Precision e Recall (WIT, 2008, HERLOCKER, et
al., 2004; GONG, 2010 ).
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•

comparar o desempenho entre as diferentes técnicas utilizadas:
o comparar os desempenhos, aqui considerados como o tempo total de
processamento, para o cálculo das recomendações.

1.5 Organização do Trabalho
A seção 2 desta dissertação contempla a realização de estudos sobre sistemas
de recomendação, seus métodos e algoritmos utilizados, informações que são
apresentadas na seção SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO.
Em

seguida,

na

seção

3,

ALGORITMOS

DE

AGRUPAMENTO,

são

apresentados os conceitos referentes aos algoritmos utilizados durante as pesquisas
e na implementação do RS.
Os estudos recentes que estão sendo conduzidos na área de sistemas de
recomendação utilizando algoritmos de agrupamento serão apresentados na seção
4, SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO E ALGORITMOS DE AGRUPAMENTO.
Na seção 5 PROPOSTA DA TECNICA SIMPLIFICADA PARA RS foi
apresentada a proposta da técnica de recomendação utilizada.
Aspectos práticos deste trabalho tais como modelos de dados, diagramas de
classe, técnicas de desenvolvimento de aplicações e resultados, são apresentados
na

seção

6,

DESENVOLVIMENTO

DO

EXPERIMENTO

E

ANÁLISE

DE

RESULTADOS.
Por fim na seção 7, CONCLUSÃO, são discutidas as conclusões da pesquisa
após o desenvolvimento da dissertação.
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2 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO
O comércio eletrônico possui uma característica bem diferente do comércio
tradicional, as interações homem-máquina.
Identificar com a máxima precisão possível as necessidades dos consumidores
que utilizam um site de comércio eletrônico é uma das principais metas a serem
atingidas. Uma das ferramentas que auxiliam na identificação das necessidades dos
consumidores são os Sistemas de Recomendação (RS).
RSs são aplicações de software ou técnicas específicas de Sistemas de Filtro
de Informação, com o objetivo de apoiar os consumidores nos processos de
tomadas de decisões (RICCI et al., 2010; HUANG; ZENG; CHEN, 2004).
Sistemas

de

Recomendação

buscam

prover

informações

de

forma

personalizada com base no conhecimento de características e/ou preferências dos
consumidores, características dos produtos, iterações, etc. (RICCI et al., 2010).
Os principais objetivos dos Sistemas de Recomendação são:
•

aumentar o número de itens vendidos;

•

aumentar a diversificação dos itens vendidos;

•

elevar o nível de satisfação dos consumidores;

•

fidelizar os consumidores;

•

obter melhor entendimento das necessidades dos consumidores.

Os RSs utilizam diversos métodos e algoritmos para recomendação. Esses
métodos tratam dos mais diversos tipos de informações, sendo que os métodos
tipicamente utilizados são (RICCI et al., 2010; JANNACH et al., 2011):
a) recomendação Colaborativa (Collaborative Filtering - CF);
b) recomendação baseada em conteúdo (Contente-based Filtering - CB);
c) recomendação baseada em conhecimento (Knowledge-based Filtering);
d) recomendação híbrida (Hybrid filtering).
Embora existam diversos métodos para Sistemas de Recomendação, não existe
uma decisão unânime sobre qual seria o melhor deles, nem mesmo qual o
método/algoritmo mais recomendado para cada cenário (RICCI et al., 2010). De
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acordo com o contexto de utilização dos RSs estes poderão implementar
funcionalidades especificas.
Por exemplo, um RS para uma livraria virtual provavelmente não recomendará
para um determinado consumidor os livros que ele já tenha adquirido, porém para
um RS utilizado em uma loja de vinhos ou um site de investimentos financeiros
recomendar produtos adquiridos anteriormente não seria um problema.
2.1 Filtragem Colaborativa
Collaborative-Filtering ou CF tem como objetivo fornecer recomendações
relevantes aos consumidores com base nas colaborações entre eles sobre
determinados produtos (filmes, livros, músicas, textos, etc.).
Os métodos utilizados em CF não requerem nenhum tipo de conhecimento
específico dos produtos e/ou usuários em si (JANNACH et al., 2011), utilizando
apenas informações sobre as preferências dos usuários e não suas características.
Os algoritmos que lidam com recomendações colaborativas possuem uma
característica em comum: tratam da determinação de similaridade entre os itens,
produtos, consumidores, seus comportamentos passados, dentre outros.
As principais técnicas utilizadas em Recomendações Colaborativas são:
•

recomendações baseadas em Itens (Item-based);

•

recomendações baseadas em Usuários (User-based).

2.1.1 Filtragem Baseada em Usuários (User-Based Filtering)
De acordo com Jannach et al. (2011), User-Based Filtering foi um dos primeiros
métodos utilizados para recomendação. Sua ideia principal é baseada em calcular
computacionalmente a similaridade entre um determinado usuário e os demais
usuários da base de dados, baseado em suas preferências.
O método é apoiado na conclusão de que usuários com preferências similares
no passado terão preferências similares no futuro.
A Tabela 1 apresenta um exemplo de problema a ser resolvido por um RS,
representando a avaliação dada por cada consumidor a um determinado item,
utilizando uma escala de 1 a 5, onde 1 representa uma avaliação negativa e 5 uma
avaliação positiva.
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Com base nestas informações e utilizando um RS é possível inferir sobre a
preferência ou não de um consumidor em um determinado produto.
Tabela 1 - Dados de Avaliação para Recomendações

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Usuário 1

5

3

4

4

?

Usuário 2

3

1

2

3

3

Usuário 3

4

3

4

3

5

Usuário 4

3

3

1

5

4

Usuário 5

1

5

5

2

1

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Ricci et al. (2010)

Este método inferirá sobre o nível de preferência do Usuário 1 para o Item 5 com
base na similaridade entre ele e os demais consumidores, criando assim uma matriz
que classifica a distância entre os vizinhos (nearest neighbor). Este processo é
denominado Cálculo de Similaridade.
Para o Cálculo de Similaridade, este método cria uma matriz m x m, conhecida
como matriz WC, onde m representa um número de consumidores. A matriz WC,
apresentada na Tabela 2, representa o grau de similaridade entre os diversos
consumidores, sendo que valores mais elevados significam um maior grau de
similaridade.
Tabela 2 - Exemplo de matriz WC para uma base de 5 consumidores

Usuário 01 Usuário 02
Usuário 01

0,839

Usuário 03

Usuário 04

Usuário 05

0,606

0,000

-0,768

0,346

0,440

-0,889

-0,528

-0,242

Usuário 02

0,839

Usuário 03

0,606

0,346

Usuário 04

0,000

0,440

-0,528

Usuário 05

-0,768

-0,889

-0,242

-0,604
-0,6046

Fonte: Elaborado pelo autor
Este método é expresso pela Equação (1) (JANNACH et al., 2011), onde  é

uma lista de produtos, , é a avaliação do consumidor  para o produto , , é a
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para o produto ,  é a média das avaliações do

avaliação do consumidor

consumidor  e  é a média das avaliações do consumidor .

As avaliações de cada consumidor podem ser capturadas de forma implícita
e/ou explícita conforme descrito na seção 2.3.3.

(, ) =

∑∈, −  (

,

− )

∑∈(, −  )2 ∑∈(

,

−  )2

Equação (1)
O algoritmo calcula a similaridade de um consumidor alvo com os demais
consumidores, resultando em uma matriz de similaridade WC = (

 )

conforme

apresentado na Tabela 2. Este resultado é dado por uma escala entre -1 e 1, onde
valores próximos a -1 representam baixos níveis de similaridades e valores próximos
a 1 representam maiores níveis de similaridades.
Após este processo, deve-se calcular a predição da avaliação de um consumidor
 para o produto  em questão. Neste caso tomam-se por base os consumidores

que possuem o maior nível de similaridade, representados pela lista , e aplica-se a
Equação (2) (JANNACH et al., 2011):

(, ) =  +

∑

) ∗ ( , −  )
∑ ∈ (, )

∈ (,

Equação (2)

2.1.2 Filtragem Baseada em Item (Item-Based Filtering)
A técnica utilizada no método Item-Based parte da ideia principal de comparar as
similaridades entre os produtos ao invés de comparar as similaridades entre os
diversos usuários.
Embora os métodos baseados em similaridades fossem utilizados com muito
sucesso em diversos cenários de comércio eletrônico, um dos maiores desafios
encontrados por estes métodos é a dificuldade de trabalhar com base de dados de
larga escala (JANNACH et al., 2011; RICCI et al., 2010; SARWAR et al., 2000).
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A Equação (3) a seguir (JANNACH et al., 2011) expressa a técnica Item-Based
Filtering, onde " é o vetor de avaliações para o produto  e #" é o vetor de avaliações
pra o produto , obtidos de forma implícita e/ou explícita conforme seção 2.3.3:
(, ) =

" . #"

|"| ∗ * #"*

Equação (3)

Esta equação não leva em consideração a média de avaliações dadas pelos
diversos consumidores a um determinado produto.
Para resolver este problema é sugerido na Equação (4) o uso da métrica
cosseno ajustado (JANNACH et al., 2011). Nesta equação a variável  e

representam os produtos que estão sendo comparados, $ representa uma lista de

consumidores, ,% é a avaliação do consumidor  para o produto &, ,% é a
avaliação do consumidor
dadas ao produto &:
(, ) =

para o produto & e % é a média de todas as avaliações

∑&∈$ ,& − & (

,&

− & )

+∑&∈$ (,& − & )2 +∑&∈$ (

,&

− & )2

Equação (4)

Assim como no método de Filtragem Baseada em Usuários, após o cálculo de
similaridade entre os produtos, deve-se calcular a predição da avaliação de um
consumidor & para um determinado produto . Este cálculo é realizado por meio da

Equação (5), onde %,' é a avaliação do consumidor & para um produto :
(&, ) =

∑∈,-, (&) (, ) ∗ &,
∑∈,-, (& ) (, )

Equação (5)

2.1.3 Classificação Implícita e Explicita
Para sistemas que se baseiam em preferências de consumidores, capturar
essas informações é uma atividade chave. Existem várias formas de capturar as
avaliações e preferências dos consumidores. Desde formulários onde são
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explicitamente indicadas as preferências até a utilização de técnicas computacionais
de obtenção e rastreamento de informações (JANNACH et al., 2011).
A forma mais utilizada em diversos sites para classificação explicita consiste em
classificar um artigo, produto, etc., simplesmente utilizando gosto/não gosto ou
algum outro método de classificação, como por exemplo: atribuir valores de
avaliação por meio de uma escala de 1 a 5, sendo que 1 significa uma avaliação
ruim e 5 excelente.

Nestes métodos os consumidores dos sites, de forma

espontânea e ativa, indicam suas preferências para cada um dos itens avaliados
(JANNACH et al., 2011).
O principal problema das métricas de avaliação é que elas dependem de um
esforço adicional dos consumidores, os quais nem sempre estão dispostos a
fornecer suas opiniões sobre os produtos (JANNACH et al., 2011).
Outro ponto a ser considerado é a granularidade das classificações. Atualmente
não existe um consenso para definir se uma classificação baseada em ranking de 1
a 5 tem influência significantemente melhor nas recomendações do que apenas
utilizar gosto/não gosto (JANNACH et al., 2011; RICCI et al., 2010).
O fator em comum destes métodos é a transformação destas avaliações em
métricas numéricas, por exemplo gosto = 1 e não gosto = 0, que permitem ser
computada em um segundo momento pelos algoritmos dos RSs.
As classificações implícitas podem ser descritas como uma técnica de captura
de informações e preferências dos consumidores baseada em seu comportamento
durante a utilização dos e-commerce.
Para exemplificar uma técnica de captura de informação implícita, um
determinado e-commerce poderia por exemplo interpretar a compra de um
determinado produto como uma avaliação positiva.
Outro exemplo de captura implícita de informação seria, inicialmente registrar
uma visita de um consumidor em uma área de descrição detalhada de um produto.
Após esse registro, o e-commerce poderia interpretar este comportamento como
interesse do consumidor pelo produto em questão, assim como por produtos com as
mesmas característica.
Outra técnica utilizada é calcular o tempo em que um leitor permanece em um
determinado artigo e com base neste tempo inferir sobre suas preferências. Esta
inferência pode levar a recomendação de itens com as características similares.
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Captura de informações implícitas são realizadas em tempo real por uma série
de aplicações, porém há implicações que permanecem abertas nas discussões,
como por exemplo, o consumidor pode não ter gostado de um Digital Video Disc
(DVD) que tenha comprado, porém alguns sistemas que interpretam a compra como
uma avaliação positiva poderiam gerar recomendações de pouco interesse para este
consumidor.
A tarefa de determinar qual a melhor forma de captura de informações para um
RS fica a cargo de cada aplicação e o que se observa atualmente é que muitas
aplicações utilizam uma mescla de diversas técnicas.
2.1.4 Problemas com Dados Esparsos, Partida a Frio (cold-start) e Outros
Nos exemplos dados nos tópicos anteriores, a matriz de classificação
exemplificada na Tabela 2, estava preenchida com exceção do item em foco do
exemplo (Item 5, consumidor 1). Na prática, as matrizes utilizadas pelos sistemas
de recomendação são muito esparsas (HUANG; ZENG; CHEN, 2004; MENOTTI,
2008), contendo muitas relações consumidores x produtos com valores não
preenchidos.
Uma abordagem comumente utilizada é obter mais informações sobre os
consumidores a fim de melhorar o cálculo do grau de similaridade, porém os
mesmos questionamentos sobre captura de informação do tópico anterior
(classificação implícita e explícita de dados) devem ser observados.
A Figura 3, representa a relação entre consumidores e itens, sendo que cada
relação pode ser interpretada como uma avaliação positiva.
Figura 3 – Gráfico de representação da relação usuário e item

Fonte: Janhach et al. (2011)
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O problema da Partida a Frio (cold-start) é descrito como o problema enfrentado
quando se tem novos usuários para os quais não se tem as preferências definidas
(LIU et al., 2011), o mesmo problema é encontrado com a entrada de novos
produtos (early-rater), uma vez que eles ainda não foram classificados.
Algumas técnica são adotadas para tratar o problema de partida a frio, como:
somente recomendar produtos para consumidores que tenham classificado uma
quantidade mínima de produtos, ou somente recomendar produtos que tenham
recebido uma quantidade mínima de classificações (RICCI et al., 2010).
Essas técnicas devem ser avaliadas com cautela, pois em alguns cenários pode
ser interessante trocar precisão nas recomendações por recomendar novidades.
A Tabela 3 descreve as relações entre consumidores e produtos, onde 1
representa a existência de uma relação, podendo ser entendida como uma
classificação atribuída por um consumidor a um produto e 0 = não classificado.
Tabela 3 – Representação binária da relação entre usuários e itens

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Usuário 1

0

1

0

1

Usuário 2

0

1

1

1

Usuário 3

1

0

1

0

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Ricci et al. (2010)

A seguir será apresentada uma lista de alguns outros problemas e/ou desafios
relacionados com RSs (RICCI et al., 2010):
•

Ovelha Negra (Gray Sheep): É a classificação de usuários cujas
características não apresentam semelhanças, possuindo preferências
bastante raras. Esses consumidores podem nunca receber recomendações
ou recomendações de baixa precisão.

•

Desempenho(Performance): Com o crescente número de elementos nas
bases de dados dos sistemas, os algoritmos tendem a se tornar lentos ou
necessitam de mais recursos computacionais para executarem as mesmas
tarefas.
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•

Novidade (Novelty): Tratar do problema de recomendação de novos itens, os
quais os usuários ainda não conhecem, é um grande desafio. Uma forma
óbvia e rápida de tratar este problema é remover da lista de recomendação
itens que os usuários já classificaram, porém os consumidores podem não
classificar todos os itens que conhecem, sendo assim esta forma simples
pode não cobrir todos os casos.

•

Serendipity: É a capacidade de fazer descobertas novas por acaso. Em
RSs, serendipity é a capacidade de surpreender em suas recomendações.
Por exemplo: Se um consumidor tem em sua lista de escritores favoritos um
determinado escritor, recomendar o novo livro deste escritor pode ser algo
muito útil, porém não será nenhuma surpresa para este consumidor. Por
outro lado, avaliar características dos livros escritos por este determinado
escritor e comparar estas características com outros livros, pode levar a
descobrir novos escritores de livros com características semelhantes às do
escritor de preferência do consumidor, e então recomendar estes livros.
Esta abordagem representaria uma nova descoberta (descoberta de novos
autores) que será útil ao consumidor, porém sem a previsibilidade de
recomendar o autor já indicado como de preferência do consumidor.

•

Superespecialização (Overspecialization): Uma vez que se tenha obtido
informações dos consumidores, é possível aumentar significantemente a
precisão dos resultados para os sistemas de recomendação. Porém devemse avaliar detalhadamente os critérios utilizados para estas recomendações,
evitando assim, somente recomendar itens que o usuário avaliou no
passado, o que pode levar novamente, aos desafios de Novidade e
Serendipity.

2.2 Filtragem Baseada em Conteúdo (Content-Based Filtering)

Sistemas que implementam filtragem baseada em conteúdo partem da análise
das características e descrições de produtos previamente avaliados pelos
consumidores ou de uma lista de preferências dos consumidores, constroem um
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modelo para satisfazer os interesses desses consumidores e propondo produtos que
se enquadram nesses critérios (RICCI et al., 2010).
O processo de recomendação consiste em combinar as características das
preferências dos usuários versus as características dos produtos. O resultado é uma
lista de produtos que representam um determinado nível de interesse de um
determinado consumidor em determinado produtos. Quanto mais precisas forem as
informações referentes ao perfil dos consumidores e suas descrições/características,
maior será a efetividade do RS.
As informações apresentadas na Tabela 4 são tipicamente informações
apresentadas nas bases de dados relacionais de lojas de comércio eletrônico, e
utilizadas como parâmetros de consultas e filtragens de buscas realizadas pelos
consumidores destas lojas.

Tabela 4 – Catálogo de produtos

Título

Gênero

Titanic
Matrix
Se eu fosse você
...

Romance
Ficção
Romance,
Comédia

Atores

Tipo

Preço

Leonardo
DiCaprio
Keanu Reeves

DVD
Blu-Ray

49,9
39,3

Gloria Pires

DVD

16,9

Fonte: Elaborado pelo autor

Um determinado cliente desta loja poderia ter um perfil conforme Tabela 5
construída a partir de alguma técnica de Content Analyzer com base em seu
histórico de avaliações ou simplesmente com base em preferências indicadas
explicitamente em área específica do cadastro.
Tabela 5 – Perfil de consumidor

Título
*

Gênero

Atores

Tipo

Preço

Ficção, Comédia

Leonardo DiCapprio, Gloria
Pires

TODOS

<= 40

Fonte: Elaborado pelo autor
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Com base nas informações acima, RSs que utilizam como técnica ContentBased Filtering concluiriam que os títulos “Matrix” e “Se eu fosse você” seriam boas
recomendações para o usuário com o perfil definido na Tabela 5.
Dado um filme ainda não assistido B, o sistema deverá checar se as
características do filme, tais como gênero ou preço, estão ou não na lista de
preferências dos usuários.
Outra alternativa é calcular a sobreposição das palavras envolvidas nos atributos
dos consumidores versus palavras nos atributos dos produto.

Uma métrica

comumente utilizada é conhecida como Dice Coeficient (JANNACH et al., 2011)
descrita da seguinte forma: se todos os filmes forem descritos por uma lista de
palavras palavrasChaves(Bi) e a lista de preferências de um determinado
consumidor for dado pela lista de palavras palavrasChaves(Bj), a similaridade é
medida entre palavrasChaves(Bi) e palavrasChaves(Bj), utilizando a equação:
2 ∗ *./0ℎ/(  ) ∩ ./0ℎ/ 3 *
|./0ℎ/(  )| + *./0ℎ/ 3 *

Equação (6)

Os itens a serem avaliados são representados por uma lista de características
chamada de atributos ou propriedades. Essa lista de características também pode
ser interpretada como uma lista de palavras-chaves que descrevem o item (produto,
consumidor, serviço, texto, etc.).
Uma vez que essas palavras pertençam à lista de interesses de um determinado
usuário, os itens que apresentam correspondências relevantes serão recomendados.
A Figura 4 a seguir apresenta a sequência de atividades executas por um RS que
implementa o método de Filtragem baseada em Conteúdo.
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Figura 4 – Fluxo de um sistema de Content-Based Filtering

Fonte: Ricci et al. (2010)

Os passos a seguir descrevem o fluxo de atividades realizadas para se construir
um RS baseado em conteúdo :
a) define-se a origem das informações (descrição dos itens);
b) um analisador de conteúdo extrai de forma automatizada estas informações
e monta o perfil dos itens;
c) com base em informações dos consumidores criam-se seus perfis;
d) gera-se as recomendações com base nas informações dos consumidores e
produtos;
e) informações fornecidas pelos consumidores referente às recomendações
refinam os perfis.
Mais especificamente para recomendação de texto e artigos, técnicas de content
analysis são utilizadas para gerar estas listas de atributos de forma automatizada,
porém esta técnica também enfrenta suas dificuldades, e a principal delas é a de
classificar todas as palavras relevantes com o mesmo nível de importância para o
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documento.

Seguem algumas técnicas que são aplicadas para reduzir este

problema:
•

Palavras Vazias (stop words): esta técnica consiste em retirar da lista
de palavras geradas termos que aparecem em praticamente qualquer
documento ou descrição de produtos, tais como: artigos e proposições;

•

Redução de Tamanho (size cutoffs): método utilizado para reduzir o
número de palavras utilizadas para descrever um texto, limitando assim
a quantidade de atributos a ser considerado para cada item;

•

Frases (phrases): outra técnica possível para a geração da lista de
atributos é a utilização de frases ou palavras compostas para descrever
estes atributos, o que aumenta o nível de precisão.

Frases como

"Redução da Taxa de Juros" ou composições como "Universidade de
São Paulo" podem ser mais relevantes para um texto do que cada
palavra individualmente.
Segundo Jannach et al. (2011), não existe um limite exato entre os métodos de
content-based filtering e knowledge-based filtering. Alguns autores entendem
content-based filtering como uma subcategoria do método knowledge-base filtering.
2.3 Filtragem Baseada em Conhecimento (Knowledge-Based Filtering)

A maioria dos RSs comerciais utilizam com sucesso CF como método principal,
sem a necessidade de conhecimento das características específicas dos produtos
ou clientes das bases de recomendações (JANNACH et al., 2011).
Carros, apartamentos, computadores, câmeras fotográficas, são itens os quais
não são comprados com muita frequência (RICCI et al. 2010) e que são difíceis de
conseguir avaliações dos consumidores. RSs baseados na técnica KnowledgeBased

Filtering,

de

forma

geral

tentam

selecionar/recomendar

itens

que

correspondam às necessidades especificas do perfil de cada usuário, tentando
quebrar as limitações impostas pelos RSs baseados em Collaborative-Filtering ou
Content-Filtering, que conforme descrito no item 3.3 e 3.4, partem da criação de
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listas de preferências de consumidores e da análise de atributos de produtos ou da
avaliação prévia de cada um dos itens (RICCI et al., 2010; JANNACH et al., 2011).
Knowledge-Based Filtering é um método utilizado em RSs que se baseiam em
fontes de informações não exploradas pelos métodos anteriores de CF. RSs que
utilizam fontes de conhecimentos sobre os elementos envolvidos nos processos de
recomendação e que não são qualificados como CF ou Content-based são
classificados como Knowledge-Based.
Segundo Jannach et al. (2011) os RSs baseados em Knowledge-Based Filtering
não enfrentam o problema de ramp-up, que pode ser descrito como sendo a
necessidade de obter uma quantidade mínima de classificações de um consumidor
para que se possa produzir recomendação. Para este tipo de RSs, os atributos dos
produtos que interessam aos consumidores são diretamente definidos em seus
perfis, porém ainda assim esses RSs enfrentam uma grande dificuldade para obter
as informações necessárias para a formação dos perfis.
A principal diferença entre Content-Based e Knowledge-Based está no fato de
que o primeiro método é baseado na obtenção das características mais comuns dos
elementos envolvidos nos processos de recomendação e que foram previamente
avaliados pelos consumidores. O segundo é baseado em uma análise mais
detalhada destas características e em preferências dos consumidores, não
necessariamente tendo avaliações prévias.
Como nos exemplos dados na Tabela 4, as informações são facilmente
capturadas por serem partes comuns de um banco de dados com atributos de
produtos, o que se enquadra facilmente no método Content-Based, ao passo que os
requisitos para o método Knowledge-Based são mais complexos, como: “o notebook
deve possuir entre 6 e 8GB de Memória Random Access Memory (RAM), com placa
de vídeo que suporte jogos em Hard Drive (HD) e tela de 17”. Esses tipos de
requisitos

dificilmente

seriam

capturados

com

base

em

itens

avaliados

anteriormente.
2.4 Filtragem Híbrida (Hybrid Filtering)
Sistemas que implementam o método de filtragem híbrida utilizam dois ou mais
métodos de filtragem e tentam compensar as limitações de um método com a
utilização de outros (SHIH; LIU, 2005).
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Por exemplo: sistemas que implementam o método CF tradicional apresentam
problemas para fazer recomendações à novos usuários uma vez que estes ainda
não possuem um número mínimo de classificações, sendo assim uma forma de
amenizar este problema é a utilização de filtragem baseada em conteúdo.
2.5 Conclusão

Sistemas de Recomendação são ferramentas muito importantes para ecommerce, auxiliando no melhor entendimento das necessidades e características
dos consumidores com o objetivo principal de aumentar suas taxas de conversão.
Esta seção apresentou uma base de conhecimentos referentes aos principais
métodos utilizados nos RSs e suas características.
Também descreveu os principais problemas enfrentados pelos RSs e
consequências de cada um deles.
Ainda que não exista uma definição clara que classifique o melhor ou o pior
método para os RSs (JANNACH et al., 2011), fica evidente que os RSs baseados
em CF são os mais utilizados atualmente, tendo obtido êxito nos diversos domínios
em que foram empregados, apresentando bons resultados em relação à qualidade
das recomendações e em relação à desempenho de processamento.
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3 ALGORITMOS DE AGRUPAMENTO (CLUSTERING)
Algoritmos de agrupamento objetivam a formação de grupos coerentes de
elementos com base em suas características e similaridades.

Esses grupos

permitem inferir que as características de um grupo é a melhor representação de
seus indivíduos.
Existem diversas formas diferentes de classificar os algoritmos de agrupamento,
sendo que se forem consideradas todas as suas variações, ao final existirão tantas
classificações quantos algoritmos distintos (FUNG, 2001).
Uma abordagem encontrada no artigo Clustering Methodologies for Software
Engineering (SHTERN; TZERPOS, 2012) sugere a seguinte classificação para os
algoritmos de agrupamento:
•

Graph-Theoretical

Algorithms:

Classe

de

algoritmos

baseada

em

propriedades gráficas, onde cada nó representa os elementos e seus limites
representam as relações entre os elementos.

O principal objetivo desta

classe de algoritmo é identificar subgrafos de similaridade que serão
utilizados como base para os agrupamentos;
•

Construction Algorithms: Algoritmos desta categoria associam os elementos
aos agrupamentos em apenas uma iteração. Os agrupamentos podem ser
predefinidos ou não e utilizam técnicas de análises geográficas e de
densidade;

•

Optimization Algorithms: Esses algoritmos partem de uma solução inicial e
por meio de iterações procuram melhoras seus resultados.

Uma

implementação típica desta categoria de algoritmo parte da definição dos
agrupamentos (centroides), associam os elementos aos agrupamentos e por
meio de suas iterações redefinem os elementos nos agrupamentos até que
não haja mais alterações;
•

Hierarchical Algorithms: Essa classe pode ser dividida em dois métodos,
aglomerativo (botton-up) e divisivo (top-down). O método divisivo parte de
um agrupamento com todos os elementos e os divide em um determinado
número de agrupamentos (geralmente dois) nos passos subsequentes. O
método aglomerativo inicia na parte mais baixa da hierarquia, podendo ser
considerado o elemento, e por meio de iterações dois grupos de maior
similaridade entre eles serão mesclados.
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Este trabalho será baseado na classe: Optimization Algorithms.
3.1 Algoritmos de Otimização

Essa classe de algoritmos pode partir da definição dos agrupamentos por meio
da determinação do centroide de cada agrupamento. Centroides são elementos que
fazem parte do conjunto de elementos, a partir dos quais são definidos os limites de
cada agrupamento (GONG, 2010).
A Figura 5 é a representação de um grupo de elementos distintos (lado
esquerdo), e de uma representação de agrupamento no lado direito, sendo que cada
cor representa um grupo e os elementos pretos representam os centroides.
Figura 5 – Representação de Dados - Associação Simples

Fonte: Elaborado pelo autor

De forma geral, algoritmos de otimização são descritos de acordo com o
procedimento a seguir (HAMERLY; ELKAN, 2002):
•
•

definir massa de dados de 4 elementos onde (5 = 678… 7: ;);
definir uma lista de centroides < onde (0 = 6

8… = ;),

que possa ser

recalculada por meio de iterações;
•

definir função de associação , sendo  > *7' , que define o quanto o ponto

7'

pertence ao agrupamento

∑=>A8 ( > |7' ) = 1.

>

com as restrições  > *7'  ≥ 0 e
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Cada algoritmo utiliza funções  > *7'  diferentes para representar o nível de
relacionamento, sendo que é possível classificá-los em 2 modelos distintos:
Associação simples e Associação múltipla.
3.1.1 Algoritmo de Associação Simples (hard membership)

Este método baseado em centroides tem por definição associar cada elemento a
apenas 1 agrupamento (HAMERLY; ELKAN, 2002).

Utiliza uma função de

associação  > *7'  C 60,1;. Desta forma é explícito que cada elemento pertence ou
não a um determinado agrupamento.
O algoritmo K-Means é um algoritmo de associação simples, sendo um dos mais
utilizados atualmente (VATANNI, 2009; HAMERLY; ELKAN, 2002).
Também é conhecido como Lloyd's Algorithm e apesar da sua idade (foi
proposto por FORGY (1965); MCQUEEN (1967)), continua sendo largamente
utilizado em domínios como Inteligência Artificial, Computação Gráfica e Biologia
Computacional, sendo particularmente popular devido a sua simplicidade de
implementação e a vasta documentação encontrada.
O algoritmo K-Means necessita que seja inicialmente informado um < número de
itens que serão utilizados como os centros de cada agrupamento.
Estes centros são definidos de forma aleatória e no passo seguinte os diversos
elementos são associados a cada um dos centros.
O centroide de cada agrupamento é então recalculado e os elementos são
novamente atribuídos a cada um dos centros, pois uma vez que os centros dos
agrupamentos se “movem” os elementos podem mudar de agrupamento.
Este passo é repetido até que se atinja um ponto de convergência (XUE et al.,
2005; HUANG, 2009). De acordo com Hamerly e Elkan (2002), o algoritmo K-Means
pode ser definido pela Equação 7:
4

DE(5, 0) = F
=1

2
4
G7 − 3 G
3 ∈ 61. . <; 

Equação (7)
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O processo de associar cada elemento  a um determinado agrupamento < é

feito utilizando uma função de associação 7' * > , que para o algoritmo K-Means é
implementada por meio da métrica conhecida como Distância Euclidiana.

Esta equação (Equação 8) calcula a distância entre dois pontos e é expressa por
III .
um segmento de reta ligando estes dois pontos H

(<, ) = +(<1 − 1 )2 + (<2 − 2 )2 +. . +(<4 − 4 )2 +. . +(< −  )2

Equação (8)

Embora a implementação clássica do algoritmo K-Means utilize a função de
associação Distância Euclidiana existem variações deste algoritmo que utilizam
outras funções de associação, tais como: Mahalanobis Distance, Manhattan
Distance, Minkowski Distance (RICCI et al., 2010).
A Figura 6 apresenta de forma gráfica os procedimentos executados pelo
algoritmo K-Means:
Figura 6 – Passos da execução do algoritmo K-Means

Fonte: Pace e Weston (2007 apud WIKIPEDIA, 2013)

3.1.2 Algoritmo de Associação Múltipla (soft membership)

Este método também é baseado em centroides e tem por definição associar
cada elemento a todos os agrupamentos. Utiliza uma função de associação onde
0 ≤  > *7'  ≤ 1. Sendo assim, diferentemente da associação simples, cada

elemento possui um nível entre 0 e 1 de associação com um determinado
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agrupamento, podendo ao mesmo tempo pertencer a vários agrupamentos com
diferentes níveis de associação.
O algoritmo Fuzzy K-Means (FKM), também conhecido como Fuzzy C-Means, é
uma adaptação do algoritmo K-Means, que utiliza uma função de associação
múltipla (HAMERLY; ELKAN, 2002) expressa pela Equação 9:
4

<

KDE(5, 0) = F F &3 G7 − 3 G

2

=1 3 =1

Equação (9)

O parâmetro &'> representa a proporção de associação do elemento 7' em
relação ao agrupamento

>.

Esta associação está sujeita a seguinte restrição:

∑=>A8 &'> = 1. O parâmetro  tem uma restrição  ≥ 1 e define o nível de "fuzziness"

entre os elementos.
O comportamento do algoritmo Fuzzy K-Means é muito similar ao algoritmo KMeans porém como apresentado na Figura 7, um elemento pode pertencer a mais
de um agrupamento.
Figura 7 – Representação de Dados - Associação Múltipla

Fonte: Elaborado pelo autor

A função de associação utilizada pelo algoritmo Fuzzy K-Means é a mesma
utilizada para o K-Means (Distância Euclidiana), porém este algoritmo possui uma
função de atualização para os centroides conforme a equação 10 a seguir
(HAMERLY; ELKAN, 2002):
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KDE 3 *7  =

G7 − 3 G

−2/(−1)

∑<3=1G7 − 3 G

−2/(−1)

Equação (10)

Essa função de atualização é responsável por “movimentar” os centroides,
fazendo com que a associação dos diversos elementos mude de acordo com essa
movimentação até que seja atingida a taxa de precisão desejada e os elementos
não mudem mais suas associações.
3.2 Conclusão

Os algoritmos de agrupamento oferecem uma forma de identificar elementos
similares.
Embora existam diversos algoritmos distintos, uma característica bastante
importante é a forma de associação (simples ou múltipla), sendo que esta
característica está relacionada a cada domínio de aplicação.

39

4 SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO E ALGORITMOS DE AGRUPAMENTO
Hoje há RSs que processam grandes volumes de dados, como a Amazon.com,
que possui cerca de 2 milhões de produtos cadastrados. Se um consumidor
comprasse 1% dos produtos da Amazon.com, isso resultaria em 20.000 itens
adquiridos (ou avaliados), e ainda assim haveriam 1,98 milhões itens sem avaliação.
Com o passar do tempo e o crescimento das bases de dados, os RSs baseados
nos métodos de Filtragem Colaborativa exigirão cada vez mais recursos
computacionais (SARWAR et al., 2000; XUE et al., 2005), passando a enfrentar
problemas de desempenho (HUANG; ZENG; CHEN, 2004; MENOTTI, 2008).
Segundo Sarwar et al. (2002), os algoritmos baseados em CF estão preparados
para lidar com dezenas de milhares de similaridades, porém para alguns cenários a
necessidade atual é de dezenas de milhões de similaridades.
Outro ponto importante a ser mencionado é a necessidade de lidar com a
inclusão de novos itens.
Dada a natureza do processamento das técnicas CF, o cálculo das
recomendações pode basear-se em matrizes esparsas, requerendo alto consumo
computacional para o cálculo da similaridade, mesmo para a inclusão de um único
elemento (clientes ou produtos).
Para estes cenários os algoritmos de agrupamento (clustering) podem produzir
melhores resultados de desempenho em comparação com CF por realizarem menos
operações. Porém o uso de algoritmos de agrupamento deve ser utilizado com
cuidado, uma vez que o aumento desta eficiência/redução de custo computacional,
pode acarretar em uma diminuição da precisão dos resultados apresentados pelos
RSs.
Sarwar et al. (2002) no artigo Recommender Systems for Large-scale ECommerce: Scalable Neighborhood Formation Using Clustering, afirmam que ainda
permanecem abertos dois grandes pontos a serem trabalhados nos RSs baseados
em Filtragem Colaborativa: Desempenho e Qualidade das recomendações.

•

desempenho: os volumes de dados atuais de algumas aplicações passaram
de alguns milhares de registros para vários milhões, o que torna o desafio de
lidar com problemas de desempenho cada vez mais constante;
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•

qualidade: nos resultados dos RSs, que buscam cada vez mais oferecer
recomendações que auxiliem os consumidores nos seus processos de
tomada de decisão.

4.1 Algoritmos de Agrupamento e Desempenho de Processamento

Os algoritmos de agrupamento vêm sendo utilizados na área de Sistemas de
Recomendação para buscar uma melhora de desempenho de processamento, o que
é o foco principal deste trabalho.
Em um cenário como este, os algoritmos de agrupamento são primariamente
utilizados para dividir um grupo de elemento M em uma série de partições ,
reduzindo assim a quantidade de itens que são analisados pelos métodos
tradicionais de CF (SARWAR et al., 2002).
A Figura 8 apresenta em seu quadro do lado esquerdo o grupo de elemento M.

No quadro central apresenta os agrupamentos , cada um representado por uma
cor, e no quadro do lado direito apresenta os elementos selecionados de um grupo
para ser utilizado em um RS baseado de CF.
Figura 8 - Redução dimensional

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Sarwar et al. (2002)

Depois de selecionado o usuário ativo para o qual serão feitas as
recomendações, e com o auxilio do algoritmo de agrupamento, será reduzido o
número de elementos que serão utilizados para determinar a similaridade e
posteriormente calcular a predição.
Ao invés de utilizar toda a base de elementos para comparação, apenas os
elementos que fazem parte do mesmo grupo serão utilizados (Figura 8).
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Com esse tipo de redução dimensional, assume-se que já há um ganho de
desempenho, uma vez que parte-se de um produto E7E sendo E o número de

elementos (produtos ou consumidores) da base, para E74, onde 4 representa os
elementos pertencentes ao mesmo agrupamento do elemento ativo.
Outros trabalhos nesta mesma linha foram desenvolvidos.

An item based

collaborative filtering using item clustering prediction (HUANG, 2009), Scalable
collaborative filtering using cluster-based smoothing (XUE et al., 2005), também
utilizam algoritmos de agrupamento para redução dimensional dos dados.
O artigo A Collaborative Filtering Recommendation Algorithm Based on User
Clustering and Item Clustering (GONG, 2010) apresenta uma abordagem que vai um
pouco além da utilizada em outros artigos, pois além de utilizar algoritmos de
agrupamento para redução apenas da quantidade de usuários, utiliza-os também
para redução dimensional da quantidade de itens.
4.2 Algoritmos de Agrupamento Para Minimizar Outros Problemas
A utilização dessas duas tecnologias em conjunto vem sendo discutida por
diversos autores. No artigo Wisdom of the Better Few: Cold-Start Recommendation
via Representative based Rating Elicitation, Liu et al. (2011), os autores propõem o
uso de algoritmos de agrupamento para tratar do problema relacionado com ColdStart (seção 3.3.4), uma vez que com o crescimento das bases de dados estas se
tornam cada vez mas esparsas.
As técnicas CF utilizadas nos RSs mostram-se eficientes no que tange à
qualidade das recomendações ao longo dos anos, tanto que se tornou o método
mais utilizado por esses sistemas, porém requerem um custo computacional que
cresce de forma não linear com o aumento dos elementos nas bases de dados
(GONG, 2010).
Em seu artigo Li e Kim (2003), utilizam algoritmo de agrupamento (K-Means)
para propor um RS híbrido, o qual pode apresentar melhores resultados de acurácia
das recomendações em comparação com RSs puramente baseados em CF. Nesse
artigo os autores discutem também os resultados alcançados pelo RS para tratar os
problemas de Cold-Start e Early-Rater afirmando que com a utilização dos
agrupamentos foi possível efetuar recomendações para novos consumidores.
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Outra

abordagem

interessa
interessante

para

RSs

que

utilizam

algoritmos

de

agrupamento foi dada por Ghazanfar e Prugel-Bennett
Prugel Bennett (2011) no artigo Fulfilling the
Needs of Gray-Sheep
Sheep Users in Recommender Systems, A Clustering Solution.
Solution
Nesse
e artigo os autores utilizam o termo Gray-Sheep para identificar usuários que
tenham uma baixa correlação com os demais, problema
problema apresentado na seção
2.2.4. A Figura 9 apresenta de forma gráfica a identificação de um elemento
considerado Gray-sheep
sheep (cidade de São Paulo).
O artigo propõe o uso de algoritmos de agrupamento para trata usuários que
tenham

características

muito

especificas,

aumentando

a

acurácia

das

recomendações para estes cenários e ainda assim mantendo bom desempenho de
processamento.
Figura 9 – Apresentação de elemento Gray-sheep

gray-sheep

Cidade de
São Paulo

Fonte: Elaborado pelo autor

No RS proposto por Li e Kim (2003), os itens são agrupados de forma a tratar
novos itens que ainda não possuam avaliação da mesma forma que os itens
similares ao item em questão, podendo desta forma fazer recomendação mesmo
não sabendo as preferências dos consumidores em relação ao item em questão.
A Figura 10 apresenta os procedimentos executados pelo RS proposto por Li e
Kim (2003). No primeiro passo os itens são agrupados, então se gera
ger uma matriz
com agrupamentos. No passo seguinte utiliza essa matriz para processamento de
um CF tradicional resultando nas recomendações.
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Figura 10 - Visão geral do RS proposto por Li e Kim

Fonte: Li e Kim (2003)

4.3 Conclusão

Os algoritmos de agrupamento vêm sendo utilizados em RSs para diversos
propósitos, desde redução dimensional ou ainda para tratar de problemas
específicos como Cold-Start e Grey-Sheep.
A técnica que é proposta neste trabalho parte dos trabalhos realizados pelos
autores pesquisados como referências bibliográficas relacionadas ao tema de
desempenho e que utilizam técnicas de agrupamento com a finalidade de processar
recomendações para base de dados com grandes volumes de informações.
Nos artigos apresentados, os autores fazem uso dos algoritmos de agrupamento
para redução dimensional das bases de dados e posteriormente utilizam o método
CF para computar as recomendações.
Os trabalhos apresentados pelos autores Sarwar et al. (2002), Li e Kim (2003) e
Gong (2010) propõe RSs que utilizam o método CF em conjunto com algoritmos de
agrupamento. O RS desenvolvido com base na técnica proposta empregou o
método Filtragem Hibrida (RICCI et al., 2010; JANNACH et al., 2011), utilizando uma
base de interações entre consumidores e produtos, gerando agrupamentos para as
duas classes de elementos e a partir destas informações computando as
recomendações.
O Quadro 1 tem por objetivo resumir os principais autores e suas contribuições
para este trabalho.
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Quadro 1 – Autores e contribuições
Autor(es)
Contribuição para este trabalho
Sarwar et al. (2000)
Fundamentos sobre sistemas de recomendação, introdução
sobre a utilização de algoritmos de agrupamento em
sistemas de recomendação.
Sarwar et al. (2002)

Utilização de algoritmos de agrupamento em sistemas de
recomendação, argumentação sobre problemas de
desempenho.

Liu e Meng (2011)

Conceitos sobre utilização de algoritmos de agrupamento
para tratar problemas de Cold-Start.

Ghazanfar e Prugel-Bennett Conceitos sobre a utilização de algoritmos de agrupamento
2011
para tratar do problema de Gray-Sheep.
Ricci et al. (2010)
Jannach et al. (2011)
Xue et al. (2005)
Huang (2009)
Gong (2010)
Li e Kim (2003)
Fonte: Elaborado pelo autor

Definição de conceitos sobre o método de filtragem híbrida
embasando a definição da técnica a ser desenvolvida.
Contexto de motivação da utilização de algoritmos de
agrupamento em sistemas de recomendação.
Utilização de algoritmos de agrupamento como forma de
redução dimensional.
Embasamento para proposta de técnica simplificada de
recomendação.
Exemplo de implementação de algoritmo de agrupamento
em sistemas de recomendação.

45

5 PROPOSTA DA TÉCNICA SIMPLIFICADA PARA RS
Como descrito na seção 2, RSs que implementam o método de filtragem
colaborativa tradicional, o fazem por meio da criação de uma matriz de similaridade
entre os elementos e a partir desta matriz calcula as recomendações.
A técnica proposta neste trabalho também utiliza informações dos atributos dos
elementos (consumidores e produtos) para agrupá-los, bem como informações de
transações passadas como base de colaboração, o que a caracteriza com uma
técnica para RS híbrido.
5.1 Fundamentos da Técnica Proposta

A hipótese dada neste trabalho é a de que a utilização de uma

técnica

simplificada para sistemas de recomendação baseada em algoritmos de
agrupamento, produzirá melhores resultados de desempenho de processamento
quando comparada a um sistema que implementa o método CF tradicional e CF-DR,
e ainda assim manterá níveis similares de precisão.
A técnica proposta tem como fundamento os trabalhos dos autores Gong (2010)
e Ricci et al. (2010), que apontam o crescente volume de informações nos sistemas
de comércio eletrônico como um dos principais problemas a ser resolvido pelos RSs,
uma vez que este volume de informação afeta o desempenho destes sistemas.
A fim de viabilizar a hipótese proposta tomou-se como ideia central da técnica,
uma forma de substituir a matriz N0 utiliza nas técnicas CF e CF-DR a qual
demanda um alto consumo de tempo de processamento, por uma matriz que:
a) fosse gerada a partir do processamento de algoritmos de agrupamento;
b) permitisse algum nível de personalização;
c) consumisse um menor tempo de processamento;
d) pudesse ser utilizada como base para a construção de um sistema de
recomendação.
Os trabalhos apresentados pelos autores citados utilizaram o algoritmo de
agrupamento K-Means, porém esse algoritmo não atenderia o item 2.
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Como descrito na seção 3.2.1 o algoritmo K-Means é um algoritmo de
associação simples. Devido a essa característica o algoritmo K-Means apresenta
uma baixa aderência à técnica proposta devido à necessidade da ponderação do
nível de associação de cada elemento, fazendo-se necessário um algoritmo de
associação múltipla de elementos. Para esse trabalho foi utilizado o algoritmo Fuzzy
K-Means.
Os principais passos realizados pela técnica proposta (CBRS) são definidos da
seguinte forma:
a) leitura de parâmetros de processamento. Este passo define a quantidade de
agrupamentos que serão gerados e a precisão que será aceita para
convergência, ou quantidade de iterações que serão utilizadas para definir o
limite de processamento evitando que o sistema processe por tempo infinito;
b) processamento do agrupamento de consumidores e produtos utilizando o
algoritmo Fuzzy K-Means apresentado na seção 3.3;
c) verificação das configurações de limites de processamento obtidas no passo
1 a fim de verificar se foram alcançados os limites pré-configurados. Caso
os limites não tenham sido alcançados deverá retornar ao passo 2;
d) armazenamento em banco de dados dos resultados dos agrupamentos,
onde cada elemento (consumidores e produtos) estará associado aos
diversos agrupamentos com seus respectivos níveis de associação;
e) geração da matriz M0 conforme Equação 11 e normalização dos valores
conforme Equação 12;
f)

processamento do cálculo de recomendação para definir a inferência sobre o
grau de interesse dos consumidores em relação aos produtos conforme
Equação 13;

g) armazenamento

do

resultado

do

processamento

do

cálculo

das

recomendações para consultas por ferramentas que interajam com os
consumidores.
O diagrama apresentado na Figura 11 a seguir representa esquematicamente os
passos descritos acima.
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Figura 11 – Fluxo de Processamento da Técnica CBRS

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2 Descrição da Técnica Proposta
A partir dos fundamentos apresentados na seção anterior, foi proposta a criação
da matriz M0 (M0 = OP ).

A matriz M0 contém a porção da participação dos agrupamentos de

consumidores

M0 = ( 8 ,

Q, R … S)

e

dos

agrupamentos

de

produtos

M =

(8 , Q , R … : ), resultados obtidos a partir da Equação 11 após processamento do

algoritmo Fuzzy K-Means.
Cada elemento 3 da matriz M0 corresponde à somatória, com base na tabela

de colaboração, das quantidades de produtos do agrupamento 3 relacionados aos
clientes do agrupamento  (vetor de produtos representado pelo símbolo ####"
 ), dividido

pela somatória das quantidades de produtos relacionados aos clientes do
agrupamento  (vetor de produtos representado pelo símbolo 
####" ) .

Na Equação 11 foi utilizada uma função de agregação T4, que é a somatória das

quantidades da tabela de colaboração.
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M03 =

####")
T4(
T4(
####")

Equação (11)

Com a finalidade de normalizar os resultados em base 100 (percentual), foi
utilizada a Equação 12 após o processamento da matriz M0.

M03 =

M03
max (M0 )

Equação (12)

Após o cálculo da matriz M0 é realizado o cálculo das recomendações
representa um consumidor,  representa um

utilizando a Equação 13, onde

produto, MOU(OP ) representa a média dos valores contidos na matriz M0 para todos
os agrupamentos aos quais

e  pertencem, MOU( ) é a média do nível de

associação dos agrupamentos que o consumidor

pertence e MOU() é a média do

nível de associação dos agrupamentos que o produto  pertence.

A Equação 13, por meio de seu produto, cria um indicador único composto pela
influência dos 3 elementos de cálculo. Este indicador foi utilizado para realizar as
recomendações.
( , ) = MOUO   ∗ MOU( ) ∗ MOU()

Equação (13)

Para exemplificar a técnica proposta foi utilizada a Tabela 6 (que contem
informações de consumidores) e a Tabela 7 (que contém informações de produtos),
e com esses dados foram gerados os vetores M0 e M após a execução do algoritmo
de agrupamento Fuzzy K-Means.
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Tabela 6 – Informações de consumidores

Consumidor

Atributo1

Atributo2

Atributo3

C01

10

1

1

C02

50

2

1

C03

15

1

2

C04

150

7

1

C05

60

3

3

C06

13

1

1

C07

15

1

2

C08

55

4

3

C09

60

3

2

C10

145

8

1

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 7 – Informações de produtos

Consumidor

Atributo1

Atributo2

Atributo3

Atributo4

P01

01/01/2010

01/01/2010

0,1

11

P02

01/01/2010

01/01/2012

0,25

13

P03

01/03/2010

01/03/2012

0,3

50

P04

01/01/2011

01/01/2011

0,2

70

P05

01/07/2011

01/07/2011

0,5

10

P06

01/01/2012

01/01/2012

0,3

23

P07

01/01/2012

01/01/2012

0,4

15

P08

01/03/2012

01/03/2012

0,3

85

P09

01/05/2012

01/05/2012

0,2

75

P10

01/05/2012

01/05/2012

0,1

20

Fonte: Elaborado pelo autor

Os

resultados

do

processamento

do

algoritmo

de

agrupamento

são

apresentados na Tabela 8, a qual contém a relação entre clientes e agrupamentos, e
na Tabela 9, que apresenta a relação entre produtos e agrupamentos, onde é
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possível observar que cada elemento (cliente ou produto) pode pertencer a um ou
mais agrupamentos indicando seu nível de associação.
Como cada elemento pode pertencer a todos os agrupamentos, porém
apresentando níveis muito baixos de associação, o que aumenta o tempo de
processamento sem resultar em recomendações relevantes, para este trabalho
foram utilizados níveis de associação maiores que 0,30.
Tabela 8 – Relação entre clientes e agrupamentos – Vetor M0

Consumidores

Agrup. 1

Agrup. 2

Agrup. 3

-

0,60

0,35

-

-

-

-

-

-

C01
C02

0,90

Agrup. 4

Agrup. 5

C03

-

-

-

-

0,87

C04

-

-

0,68

0,31

-

-

-

-

-

C05

0,70

C06

-

-

-

-

0,45

C07

-

-

0,36

-

0,33

C08

0,47

-

-

0,38

-

C09

0,75

-

-

-

-

-

-

0,98

-

C10

-

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 9 – Relação entre produtos e agrupamentos – Vetor M

Produtos

Agrup. 1

Agrup. 2

Agrup. 3

Agrup. 4

Agrup. 5

P01

-

-

-

0,87

P02

-

-

-

-

0,77

P03

-

-

-

-

0,73

P04

0,55

-

0,35

-

-

P05

-

-

0,65

-

-

P06

-

0,48

-

-

-

P07

-

0,96

-

-

-

P08

0,32

0,35

0,33

-

-

P09

0,32

0,60

-

-

-

P10

-

0,98

-

-

-

Fonte: Elaborado pelo autor

-
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Após o processamento do algoritmo Fuzzy K-Means, e com base em uma tabela
de colaboração representada pela Tabela 10 (tabela completa no Apêndice A), são
aplicadas as Equações 11 e 12, e então gerada a Tabela 11.
Tabela 10 – Exemplo de tabela de colaboração

Cliente

Produto

Qtd

C06

P08

3

C01

P04

4

C03

P08

6

C08

P02

10

…

…

…

…

…

…

C01

P02

2

C10

P08

6

C05

P07

7

C09

P04

5

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 11 é a representação da Matriz M0 e apresenta a porção de
participação de cada binômio agrupamento de cliente x agrupamento de
consumidores.
O valor da coluna Porção de Participação é o resultado da aplicação da Equação
11 com a porção de participação na tabela de colaboração.
A coluna Base 100 representa a coluna normalizada de após a aplicação da
Equação 12. Abaixo o exemplo da aplicação da Equação 11 e Equação 12 para a
Matriz M0:
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Tabela 11 – Representação da Matriz M0

Agrup.
Cliente

Agrup.
Produto

Soma de
Qtd.

Porção
Participação

Base
100

1

1

124

0,642487

1,0000

1

2

80

0,414508

0,6451

1

3

114

0,590674

0,9193

1
1
Total Agrup. 1

4
5

7
28
193

0,036269
0,145078

0,0564
0,2258

2

1

16

0,3636

1,0000

2

3

16

0,3636

1,0000

2

4

12

0,2727

0,7500

2
Total Agrup. 2

5

16
44

0,3636

1,0000

3

1

64

0,5926

1,0000

3

2

60

0,5556

0,9375

3

3

64

0,5926

1,0000

3

4

12

0,1111

0,1875

3
Total Agrup. 3

5

20
108

0,1852

0,3125

4

1

42

0,4286

0,7241

4

2

58

0,5918

1,0000

4
4
Total Agrup. 4

3
5

58
24
98

0,5918
0,2449

1,0000
0,4138

5

1

121

0,7658

0,9167

5

2

132

0,8354

1,0000

5

3

121

0,7658

0,9167

5

4

6

0,0380

0,0455

5

10
158

0,0633

0,0758

5
Total Agrup. 5
Fonte: Elaborado pelo autor
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Para explicar os valores de uma linha da Tabela 11, foi utilizado o agrupamento
de clientes 4 e agrupamento de produtos 3.
É possível verificar na Tabela 8 que os clientes C04, C08 e C10 fazem parte do
agrupamento de clientes 4.
Para selecionar os registros pertencentes ao agrupamento de clientes 4 e
agrupamento de produtos 3, foi utilizado o Apêndice A,

conforme registros

apresentados na Tabela 12.
Tabela 12 – Registros do agrupamento de cliente 4 e produto 3

Cliente

Produto Qtd

Agrup. Cli.

Agrup. Prod.

C4

P8

24

4

3

C8

P5

8

4

3

C10

P5

8

4

3

C10

P8

18

4

3

Fonte: Elaborado pelo autor

Após a seleção dos registros, utilizando as Equações 11 e 12, são obtidos os
seguintes valores:

M043 =

58
= 0,5918
98

M043 =

0,5918
=1
0,5918

Para exemplificar o cálculo final da recomendação, foi utilizado o cliente C4 (que
pertence aos agrupamentos 3 e 4) e o Produto P4 (que pertence aos agrupamentos
1 e 3). Utilizando as informações das Tabelas 8, 9, e 12, e aplicando a Equação 13,
a recomendação será calculada da seguinte forma:
(04, 4) =

(1 + 1 + 0,7241 + 1) (0,68 + 0,31) (0,55 + 0,35)
∗
∗
= 0,9310 ∗ 0,495 ∗ 0,45 = 0,2074
4
2
2

O resultado da Equação 13 fornece a predição da relevância de um determinado
produto para um determinado consumidor. Esta predição é dada por números em
uma escala entre 0 e 1, sendo que quanto maior for o número, maior a sua
relevância para o consumidor.
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5.3 Arquitetura Proposta
Embora o objetivo desse trabalho não seja a definição de uma arquitetura para
aplicação da técnica proposta, foi sugerida a arquitetura abaixo a fim de exemplificar
uma implementação.
A fim de aumentar a abrangência da adoção de uma implementação baseada na
técnica CBRS, a arquitetura sugerida utilizou padrão
ão SOA com implementação de
WebServices para troca de informações entre as aplicações. A Figura 12 apresenta
o esquema
a de implementação desta arquitetura.
Figura 12 – Arquitetura Proposta para técnica CBRS

Fonte: Elaborado pelo autor

A arquitetura proposta divide-se
divide se em dois fluxos principais de processamento:
1) fluxo
luxo de processamento Background;
2) fluxo de consultas e inclusões em real-time baseado em WebServices.
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Devido ao tempo de processamento necessário para a conclusão dos cálculos
das recomendações, a utilização de um fluxo de processamento em background
isola essa carga de processamento, fazendo com que a resposta de consultas e
inclusões, necessárias em real-time, não seja prejudicada e que a aplicação
mantenha uma alta disponibilidade mesmo durante um novo processamento.
A arquitetura inicialmente proposta prevê um isolamento dos dados de acordo
com as diversas aplicações externas que utilizam o serviço, sendo que uma
evolução dessa arquitetura seria a utilização de uma base de dados comum para
todas as aplicações, utilizando dados compartilhados para uma melhor definição do
perfil de cada consumidor.
Os passos a seguir seriam adotados para uma implementação da técnica CBRS
em uma plataforma de e-commerce:
•

definição dos atributos de clientes e produtos relevantes ao contexto do eCommerce. Fluxo background;

•

carga inicial de dados de cliente e produtos. Fluxo background;

•

processamento do Algoritmo de Agrupamento. Fluxo background;

•

cálculo da Matriz M0. Fluxo background;

•

consulta de Recomendações - WebService. Fluxo real-time;

•

inclusão de novos e clientes e produtos - WebService. Fluxo real-time;

•

atualização de dados de cliente e produtos. Fluxo background;

•

reprocessamento do Algoritmo de Agrupamento. Fluxo background;

•

recálculo da Matriz M0. Fluxo background.
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6 DESENVOLVIMENTO DO EXPERIMENTO
Nesta seção é apresentado um experimento onde foram feitas recomendações
com a utilização da técnica proposta na seção 5 (CBRS) e as técnicas CF e CF-DR.
6.1 Objetivo do Experimento
O objetivo é avaliar comparativamente às técnicas CF e CF-DR, o desempenho
da técnica proposta, com base em métricas usuais de desempenho de
processamento e precisão dos RSs.
O experimento teve três etapas:
1) a criação de RSs que possibilitassem as análises dos resultados;
2) apuração das métricas Precision, Recall e Tempo Total de Processamento;
3) comparação dos resultados obtidos entre os três RSs.
As métricas utilizadas para validação do experimento foram:
•

precision: métrica que mede a proporção de itens relevantes (que possuem
interação do consumidor) e recomendados para o total de itens
recomendados (WIT, 2008, HERLOCKER et al., 2004; GONG, 2010);

•

recall: métrica que mede a proporção de itens relevantes (que possuem
interação do consumidor) e recomendados para o total de itens relevantes
(WIT, 2008, HERLOCKER, et al., 2004; GONG, 2010);

•

tempo total de processamento: métrica que medirá o tempo de
processamento em horas dos três RSs.

6.1.1 Algoritmo de Avaliação do Experimento
Para comparação das métricas de precisão de classificação entre os distintos
métodos testados foi utilizada a base de dados CP10K, descrita na seção 6.2.
As métricas Precision e Recall dependem da quantidade de itens recomendados
pelos RSs. Foram utilizadas configurações Top N=5 a N=50 variando 5 itens.
As etapas a seguir descrevem o processo para avaliação das métricas:
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a) divisão da base de dados em 2 grupos de registros. O primeiro, com 80%
dos registros. Foi utilizado para treinar os RSs, o segundo possuindo 20%
dos registros e foi utilizado para apurar as métricas Precision e Recall;
b) execução dos RSs que se baseiam em algoritmos de agrupamento
utilizando a definição de k centroides k = 10 a k = 90 com variações de 10
centroides. Essa variação é necessária para definir qual a melhor
configuração de k centroides para a base de dados testada;
c) processamento de recomendações utilizando o método CF;
d) cálculo das métricas Precision e Recall para cada variação de Top N para o
método CF;
e) cálculo das métricas Precision e Recall para cada variação de Top N para o
método CF-DR de cada variação de k centroides;
f)

cálculo das métricas Precision e Recall para cada variação de Top N para o
método CBRS de cada variação de k centroides;

g) comparação das métricas Precision e Recall dos RSs implementados com
os diferentes métodos de recomendação;
h) processamento de recomendações utilizando o método CF e apuração do
Tempo Total de Processamento em horas para cada configuração de base
de dados utilizada;
i)

processamento de recomendações utilizando o método CF-DR e apuração
do Tempo Total de Processamento em horas para cada configuração de
base de dados utilizada;

j)

processamento de recomendações utilizando o método CBRS e apuração
do Tempo Total de Processamento em horas para cada configuração de
base de dados utilizada.

6.2 Base de Dados
O contexto de dados do experimento utilizou uma base de dados privada, de
processamento de vendas de uma indústria de cosméticos.
A empresa processa aproximadamente 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil)
transações mensais, com aproximadamente 3.000 (três mil) itens em seu portfólio
ativo e tem 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) consumidores.
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A base de dados denominada CPFULL foi utilizada como para a extração das
demais bases
A Tabela 13 contém os valores utilizados nas bases de dados do experimento:
Tabela 13 – Informações de base de dados utilizadas

Descrição

Elementos Produtos Colaboração

CP10K

9.888

1.663

327.468

CP20K

20.000

1.663

551.354

CP30K

30.000

1.663

827.600

CP40K

40.000

1.663

927.125

CP50K

50.000

1.663

1.154.762

CP60K

60.000

1.663

1.646.859

CP70K

70.000

1.663

1.616.745

CP80K

80.000

1.663

1.843.379

CP90K

90.000

1.663

2.077.255

CP100K

100.000

1.663

2.758.608

CP200K

200.000

1.663

4.618.107

CPFULL

422.623

1.663

14.014.915

Fonte: Elaborado pelo autor

A técnica de modelagem de entidades e relacionamentos foi utilizada para criar
um modelo de dados que suportasse o desenvolvimento dos dois RSs (CBRS e CFDR). A figura do Apêndice B é a representação gráfica do modelo de entidades e
relacionamentos utilizada no experimento.
A base de dados CPFULL foi equalizada para garantir que a base de
consumidores e produtos somente apresentem itens que estejam presentes na base
de colaboração.
Esta base de dados e suas variações foram utilizadas para execuções dos
processamentos utilizados nas avaliações de Tempo Total de Processamento, não
sendo utilizada para comparação das métricas Precision e Recall.
A partir da base de dado CPFULL foram geradas as diversas bases de dados,
utilizando uma função de seleção aleatória para escolha dos consumidores, e com
base nestes consumidores a tabela de colaboração foi equalizada de forma a
garantir que somente restariam informações dos consumidores selecionados.
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A base de dados CP10K foi utilizada para execução dos processamentos
utilizados como base para coleta de resultados das métricas Precision e Recall e
também para comparar os resultados entre os RSs desenvolvidos.
Um aspecto muito importante no desenvolvimento do experimento, e que está
relacionado com as informações contidas na base de dados, é a definição dos
atributos que serão utilizados para cálculo dos agrupamentos.
A correta definição dos atributos de acordo com o contexto dos dados utilizados
tem relação direta com a precisão dos RSs baseados e algoritmos de agrupamento.
As bases de dados possuíam atributos de acordo com as Tabelas 14 e 15,
sendo que entende-se cardinalidade como o número de elementos diferentes em um
conjunto finito de elementos:
Tabela 14 – Atributos utilizados para cálculo de agrupamento (CP10K)

Tipo

Descrição

Cardinalidade

Atributo de Consumidor
Atributo de Consumidor
Atributo de Consumidor

Ticket Médio (Valor médio de
compra)
Quantidades Médias de Compras
Código de Região Geográfica

9.566
2.073
18

Atributo de Produto
Atributo de Produto
Atributo de Produto
Atributo de Produto

Data de Cadastro do Produto
Data de Atualização de Produto
Peso Produto
Preço Produto

450
45
1.032
1.640

Fonte: Elaborado pelo autor

Tabela 15 – Atributos utilizados para cálculo de agrupamento (CPFULL)

Tipo
Atributo de Consumidor
Atributo de Consumidor
Atributo de Consumidor

Descrição
Ticket Médio (Valor médio de
compra)
Quantidades Médias de Compras
Código de Região Geográfica

Atributo de Produto
Atributo de Produto
Atributo de Produto
Atributo de Produto

Data de Cadastro do Produto
Data de Atualização de Produto
Peso Produto
Preço Produto

Fonte: Elaborado pelo autor

Cardinalidade
181.221
14.515
25
450
45
1.032
1.640
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6.3 Configurações de Ambiente
Para o desenvolvimento do experimento foram utilizadas as seguintes
configurações de software e hardware:
•

equipamento: Notebook HP Pavilion dv7;

•

processador: Intel Core i7 2670QM – 8 CPU’s 2.2GHz;

•

memória RAM: 8GB;

•

disco Rígido: 50GB para o experimento;

•

sistema Operacional: Microsoft Windows 7 Professional 64 bits;

•

SGDB: Microsoft SQL Server 2008(SP3) – 10.0.5512.0 – 64 bits;

•

ferramenta de Desenvolvimento: MS Visual Studio 2010 – ASP.Net MVC 3
Web Application - .Net Framework: 4.0.30319 RTM;

•

servidor Web: Microsoft IIS versão 7.5.7600.16385;

•

aplicação Web: Application Pool exclusivo – Modo Pipeline: Integrado;

•

configurações do Application Pool: RecicleTime = 0, IdleTimeOut = 0.

6.4 Etapas do Desenvolvimento

Como ponto de partida para o desenvolvimento do experimento foram
executados testes com os algoritmos de agrupamento K-Means e Fuzzy K-Means
utilizando planilhas eletrônicas com quantidades reduzidas de dados.
Posteriormente foi criado o Modelo de Entidades e Relacionamentos
apresentado no apêndice B e que foi utilizado para a criação da estrutura de banco
de dados.
Na etapa seguinte foi desenvolvido o Diagrama de Classes, que foi refinado no
decorrer do desenvolvimento do experimento. A figura do Apêndice C apresenta o
Diagrama de Classes.
Em seguida foram desenvolvidas e testadas as classes de objetos que
implementam os algoritmos de agrupamento.
A classe que efetua o cálculo dos agrupamentos possui vínculos e dependências
de outras classes utilizadas para armazenar e manipular objetos contendo valores
que representam os consumidores, produtos, coleções, etc.
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Uma vez finalizadas as etapas de modelagem e cálculos de agrupamento, deuse inicio a etapa de persistência de dados na base. Essa etapa apresentou uma
série de problemas de desempenho devido ao alto volume de informações geradas
e trabalhadas em memória durante o processamento dos cálculos.
Foram testadas diversas formas de cálculo com o objetivo de reduzir ao máximo
a dependencia de uma ferramenta específica. Ao final destes testes foi identificado
que a tecnica que apresentava o melhor desempenho era a execução dos cálculos
de predições diretamente no banco de dados por meio da utilização de stored
procedures, pois desta forma evita-se a transferência de grandes volumes de
informações entre a aplicação e o banco de dados.
Como a proposta do experimento leva em consideração a comparação do
desempenho de processamento e precisão das recomendações entre o CBRS e
sistemas de recomendação que implemente outras técnicas, a etepa seguinte tratou
das implementações desses sistemas.
Estas implamentações utilizaram o mesmo Diagrama de Classes apresentado
no Apêndice C, porém sem a criação de interfaces mais elaboradas, uma vez que
esta serviria apenas para a etapa de análise de resultados.
6.5 Analise de Resultados
A etapa de análise de resultados teve por objetivo principal observar os
resultados obtidos com o experimento a fim de contribuir para a conclusão final
deste trabalho
6.5.1 Métricas de Precisão de Classificação
As métricas de Precisão de Classificação buscam avaliar a capacidade de um
RSs de recomendar itens relevantes ou não a um determinado consumidor (WIT,
2008, HERLOCKER et al., 2004). Métricas de classificação não têm por objetivo
medir a predição sobre a avaliação de um item, concentrando-se em medir a
predição com base em “encontrar boas recomendações” para o consumidor.
Duas métricas muito populares no campo dos Sistemas de Recomendação para
medição de precisão de classificação são as métricas Precision e Recall (WIT, 2008,
HERLOCKER et al., 2004).
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Essas métricas são calculadas a partir de uma tabela de classificação como a
Tabela 16, que separa os itens em duas categorias: Relevantes e Irrelevantes.
Tabela 16 – Tabela de categorização de itens

Relevantes Irrelevantes Total
Selecionados

Nrs

Nis

Ns

Não Selecionados

Nrn

Nin

Nn

Nr

Ni

N

Total

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Herlocker et al. (2004)

As métricas Precision e Recall dependem da classificação de “relevância” dos
itens para um determinado consumidor e uma forma correta de efetuar esta
classificação tem sido assunto para diversas pesquisas (HERLOCKER et al., 2004),
porém para o campo de sistemas de recomendação, as recomendações geralmente
são feitas com base nas preferencias dos consumidores.
Para este trabalho foram considerados como itens relevantes todos os itens que
possuem registros na base de dados de colaboração vinculados ao consumidor.
6.5.1.1 Precision
A métrica é definida como a razão de itens relevantes selecionados em relação
ao total de itens selecionados. Esta métrica representa a probabilidade de que um
item selecionado para recomendação seja relevante (itens que possuem interação
do consumidor), e é expressa pela Equação 14 (WIT, 2008, HERLOCKER et al.,
2004; GONG, 2010).
 `4 =




Equação (14)

6.5.1.2 Recall
A métrica Recall mede a proporção de itens relevantes e recomendados para o
total de itens relevantes.
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Esta métrica representa a probabilidade de que um item relevante seja
selecionado para recomendação, e é expressa pela Equação 15 (WIT, 2008;
HERLOCKER et al., 2004; GONG, 2010).

 .. =




Equação (15)

6.5.1.3 Tempo Total de Processamento
Como o foco principal deste trabalho está na hipótese de melhoria de
desempenho de processamento aplicando a técnica simplificada baseada em
algoritmos de agrupamento, a comparação do Tempo Total de Processamento entre
os diversos métodos de recomendação apresentados torna-se uma das métricas
mais importantes.
Para tanto foram utilizadas bases de dados com as mesmas quantidades de
registro para todos os RSs testados, e medido o tempo total em horas para a
conclusão do processo de recomendação para todos os consumidores, conforme
configurações de base de dados apresentada na Tabela 13.
6.5.2 Resultado Obtido para Tempo Total de Processamento (TTP)
A medição da métrica Tempo Total de Processamento é a que apresentou o
principal resultado para este trabalho.
Toda a motivação e objetivo deste trabalho foram baseados na hipótese de uma
melhoria no desempenho de processamento para o cálculo das recomendações
utilizando a técnica CBRS baseada em algoritmo de agrupamento sem perdas
relevantes de precisão.
A métrica TTP apresenta a comparação dos tempos em horas, do
processamento de recomendação para cada um dos métodos utilizados, variando a
quantidade de clientes.
Para o método CF, foram utilizadas configurações com variações de 10.000
clientes entre 10.000 e 50.000 registros.
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O método CF-DR utilizou configurações com variações de 10.000 clientes entre
10.000 e 90.000 registros.
Para o método CBRS, foram utilizadas configurações com variações de 10.000
clientes entre 10.000 e 100.000 registros e mais 2 execuções com 200.000 e
422.000 clientes.
Os resultados obtidos com a métrica Tempo Total de Processamento são
apresentados na Tabela 17 e graficamente na Figura 13.
Tabela 17 – Resultados para a métrica Tempo Total de Processamento
Qtd. Registros
CF
CF-DR
CBRS
10K
5,57
1,11
0,29
20K
12,67
3,48
0,59
30K
38,42
7,59
2,30
40K
76,21
12,46
3,89
50K
112,97
18,45
4,05
60K
34,70
6,88
70K
48,58
7,49
80K
65,27
11,20
90K
96,39
15,84
100K
15,57
200K
53,48
422K
100,97
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 13 – Comparação da métrica
ca Tempo Total de Processamento

Fonte: Elaborado pelo autor
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6.5.3 Resultado Obtido para Métricas de Precisão de Classificação
Embora o principal objetivo deste trabalho consistisse na busca pela melhoria de
desempenho no processamento das recomendações, esse objetivo não teria sentido
caso os resultados das métricas de Precisão de Classificação apresentassem
perdas relevantes em relação às técnicas CF e CF-DR.
6.5.4 Comparação dos resultados para o método CF-DR
A primeira etapa da comparação para as métricas de precisão, consistiu na
execução do RS CF-DR variando a quantidade de k centroides a fim de determinar
qual seria a melhor configuração de centroides a ser utilizada para a base CP10K e
o método CF-DR.
A Figura 14 apresenta os resultados obtidos com a variação de k centroides para
a métrica Precision e a Figura 15 apresenta os resultados para a métrica Recall.
Figura 14 – Métrica Precision para RS CF-DR. Variação de k centroides

Métrica Precision
0,005000
0,004500
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Figura 15 – Métrica Recall para RS CF-DR. Variação de k centroides

Métrica Recall
0,050000
0,045000

Média da Métrica Recall

0,040000

CF-DR - 10

0,035000

CF-DR - 20

0,030000

CF-DR - 30

0,025000

CF-DR - 40

0,020000

CF-DR - 50

0,015000

CF-DR - 60
CF-DR - 70

0,010000

CF-DR - 80
0,005000
CF-DR - 90
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Top N Itens Recomendados

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme é possível observar na Figura 16, a qual apresenta a média dos
resultados alcançados com a métrica Precision, a configuração com k = 70 foi a que
apresentou os melhores resultados.

Figura 16 – Média da métrica Precision para RS CF-DR. Variação de k centroides
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6.5.4.1 Comparação dos resultados para o método CBRS
A etapa seguinte da comparação para as métricas de precisão, consistiu na
execução do RS CBRS variando a quantidade de k centroides a fim de determinar
qual seria a melhor configuração de centroides a ser utilizada para a base CP10K e
o método CBRS.
A Figura 17 apresenta os resultados obtidos com a variação de k centroides para
a métrica Precision e a Figura 18 apresenta os resultados para a métrica Recall.
Figura 17 – Métrica Precision para RS CBRS. Variação de k centroides
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Figura 18 – Métrica Recall para RS CBRS. Variação de k centroides
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A Figura 19 apresenta a média dos resultados alcançados com a métrica
Precision. A configuração com k = 60
0 foi a que apresentou os melhores resultados.
Figura 19 – Média da métrica Precision para RS CBRS. Variação de k centroides
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6.5.4.2
.2 Comparação dos Resultados para os Métodos CF, CF-DR
CF DR e CBRS
Após a determinação de qual configuração de k centroide apresentava os
melhores resultados para os métodos CF-DR
CF DR e CBRS, foram comparados os
resultados das métricas Precision e Recall, variando a quantidade de TOP N
elementos utilizados
zados para cálculo das métricas.
métricas A Figura 20 apresenta os resultados
para a métrica Precision e a Figura 21 os resultados para a métrica Recall.
Figura 20 – Comparação da métrica Precision para CF, CF-DR
DR e CBRS

Fonte: Elaborado pelo autor

70

Figura 21 – Comparação da métrica Recall para CF, CF-DR e CBRS

Fonte: Elaborado pelo autor

Com os resultados apresentados na Tabela 18,
1 , é possível observar que para
recomendações entre Top N = 5 e Top N = 20, a técnica CBRS para as métricas
Precision e Recall apresentam
apresenta resultados superiores quando comparados com as
outras duas técnicas, sendo que a partir desse ponto a técnica CF-DR
CF
apresenta
melhores resultados.
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Tabela 18 – Resultados para as Métricas Precision e Recall
CBRS
Registros

Top N

Clusters

CF

Precision

Recall

Precision

Recall

CF-DR
Clusters

Precision

Recall

10000

5

60

0,002790

0,002917

0,000142

0,000234

70

0,001658

0,002528

10000

10

60

0,003882

0,008448

0,000394

0,001088

70

0,002184

0,006311

10000

15

60

0,004098

0,013842

0,000405

0,001489

70

0,002669

0,010335

10000

20

60

0,003548

0,016121

0,000460

0,002098

70

0,002957

0,013902

10000

25

60

0,003186

0,018257

0,000489

0,002622

70

0,003376

0,019148

10000

30

60

0,002858

0,019706

0,000509

0,003241

70

0,003569

0,023652

10000

35

60

0,002602

0,020599

0,000535

0,004015

70

0,003789

0,028693

10000

40

60

0,002388

0,021825

0,000574

0,004764

70

0,003927

0,032837

10000

45

60

0,002195

0,022490

0,000578

0,005333

70

0,004116

0,037827

10000

50

60

0,002064

0,023739

0,000589

0,005916

70

0,004248

0,042855

Fonte: Elaborado pelo autor
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6.6 Conclusão
Analisando os resultados com vistas a tempo de processamento, foi possível
observar que a utilização de algoritmos de agrupamento para os sistemas de
recomendação resultou em uma redução no tempo de processamento tanto para o
método CBRS quando para o método CF-DR, utilizando em média 5% e 22%
respectivamente, do tempo total de processamento utilizado pelo método CF
tradicional.
Os tempos de processamentos obtidos demonstram que o método CBRS
confirma a hipótese de melhoria no desempenho de processamento quando
comparada tanto com o método CF tradicional quanto com o método CF-DR, que
implementa algoritmos de agrupamento como forma de redução dimensional. Isto
era claramente esperado pois a técnica proposta não faz operações com matrizes de
grandes dimensões.
É possível ainda observar que sob vistas de métricas de Precisão de
Classificação, que o método CBRS apresenta resultados superiores aos dos
métodos utilizados para comparação, quando utilizadas configurações de até itens
recomentados entre TOP N = 5 e TOP N = 20, sendo que após esse valor o método
CF-DR apresenta resultados superiores.
Embora os resultados apresentados apontem ganhos de precisão para
recomendações de até 20 itens, esses resultados estão diretamente relacionados ao
contexto de dados do experimento, sendo que a qualidade dos agrupamentos
formados depende de uma boa definição dos atributos utilizados.
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7 CONCLUSÃO
É notória a importância do comércio eletrônico para a economia mundial.
Sistemas de Recomendação podem auxiliar no processo de tomada de decisão dos
consumidores e possívelmente resultando em aumento de vendas e de satisfação
dos consumidores.
7.1 Considerações
A bibliografia pesquisada mostrou que a área de Sistemas de Recomendação
possui muitos desafios, sendo que desempenho de processamento e precisão são
alguns deles.
O item de maior desafio deste trabalho foi a definição de técnica CBRS.
Diversas alternativas foram testadas e avaliadas durante a etapa de construção,
sendo que os primeiros resultados apresentados atendiam alguns objetivos do
trabalho, como melhora de desempenho de processamento, porém não atendiam a
requisitos de qualidade de precisão.
Após a finalização deste trabalho foi possível notar que a técnica CBRS aplicada
no processamento de recomendações, apresentou melhores resultados com vistas a
desempenho de processamento quando comparadas às técnicas CF tradicional e
CF-DR.
Em relação às métricas de precisão, a técnica CBRS obteve melhores
resultados que a técnica CF e CF-DR em recomendações para até 20 itens
recomendados, sendo que após esta quantidade de recomendações a técnica CFDR apresentou melhores resultados.
A aplicação da técnica CBRS apresentada neste trabalho utilizou apenas um
contexto de dados. Ainda que por arrazoado seja possível afirmar que o ganho no
desempenho de processamento será semelhante em um contexto de dados similar,
as métricas de precisão continuam sendo passíveis de variações em decorrência da
definição de atributos relevantes ao contexto para análises de agrupamentos.
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7.2 Sugestões para Futuros Trabalhos
Durante o desenvolvimento do experimento, e apesar de não fazer parte do
escopo dessa dissertação, foram estudadas técnicas de processamento paralelo.
Foram encontradas algumas variações de CF que implementam essa técnica de
processamento. Foi desenvolvida uma variação do algoritmo Fuzzy K-Means que
possibilita o processamento paralelo utilizando mult-thread.
Essa técnica permite reduzir ainda mais o tempo de processamento sem
interferir nos resultados das métricas Precission e Recall.
Um

trabalho

mais

aprofundado

comparando

a

técnica

CBRS

com

processamento paralelo e as outras técnicas de RSs que implemente o mesmo
conceito poderia servir de base para novas pesquisas.
Outra sugestão para novas pesquisas é a aplicação da técnica CBRS em outros
contextos de dados, tanto com volumes diferentes quanto com a definição de
atributos diferentes, pelo fato da técnica proposta estar baseada em análises de
agrupamentos.
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Apêndice A: Tabela de colaboração em sua totalidade
Tabela 19 - Tabela de colaboração em sua totalidade

Agrup. Agrup.
Cli.
Prod.

Cliente Produto Qtd

continua

C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C10
C10
C10
C10
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C3
C4
C4
C4
C4
C4
C4

P4
P4
P1
P2
P3
P4
P4
P1
P3
P2
P8
P8
P8
P5
P4
P9
P8
P8
P9
P8
P4
P1
P2
P4
P8
P8
P8
P4
P1
P2
P8
P8
P10
P8
P3
P8

16
16
12
4
12
16
16
12
12
4
18
18
18
8
16
0
36
36
0
36
16
7
5
10
27
27
27
10
6
6
24
24
6
24
4
24

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
4

1
3
4
5
5
1
3
4
5
5
1
2
3
3
1
1
1
2
2
3
3
4
5
1
1
2
3
3
4
5
1
2
2
3
5
1
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Agrup. Agrup.
Cli.
Prod.

Cliente Produto Qtd

conclusão

C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C5
C5
C5
C5
C5
C6
C6
C6
C6
C6
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C7
C8
C8
C8
C8
C8
C8
C9
C9
C9
C9
C9
C9

P8
P10
P8
P3
P8
P8
P10
P8
P3
P4
P7
P10
P4
P3
P8
P8
P7
P6
P8
P8
P8
P6
P8
P8
P8
P6
P8
P6
P5
P2
P6
P5
P2
P4
P9
P9
P7
P10
P4

Fonte: Elaborado pelo autor
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24
4
24
24
6
24
4
26
7
0
26
3
36
36
1
8
36
24
24
6
24
24
24
6
24
10
8
20
10
8
20
28
18
18
1
8
28

4
4
4
4
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
3
3
3
3
5
5
5
5
1
1
1
4
4
4
1
1
1
1
1
1

2
2
3
5
1
2
2
3
5
1
2
2
3
5
1
2
2
2
3
1
2
2
3
1
2
2
3
2
3
5
2
3
5
1
1
2
2
2
3
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Apêndice B: Modelo de entidades e relacionamentos
Figura 22 – Diagrama de entidades e relacionamentos
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Fonte: Elaborado pelo autor

id_tipo_sistema

id_process

82

Apêndice C: Diagrama de classe
Figura 23 – Diagrama de classe

Fonte: Elaborado pelo autor

