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RESUMO
Algoritmos de recomendação têm grande relevância atualmente e são usados
em diversas aplicações, tais como: sistemas de e-commerce, serviços de filmes,
séries e músicas. Um dos algoritmos mais utilizados na recomendação de produtos e
serviços é o de filtragem colaborativa (FC), que se baseia nas interações dos usuários
com os produtos (compras, avaliações) e na similaridade entre os usuários para
efetuar recomendações. Nos algoritmos de FC o refinamento da avaliação da
similaridade entre usuários com dados de redes sociais é bastante promissora, já que
torna-se possível uma análise mais sofisticada da similaridade entre usuários, com
base nos dados dessas redes. Neste trabalho é apresentada uma proposta de
alteração do algoritmo FC por meio da inclusão de informações de redes sociais. Em
uma implementação referencial, utilizando a rede social Yelp.com, os melhores
resultados obtidos pela presente proposta foram a diminuição do erro médio absoluto
(MAE) em 8,43% e aumento da precisão (precision) em 9,99% na comparação com o
algoritmo FC tradicional.
Palavras Chave: Sistemas de Recomendação; Filtragem Colaborativa;
Recomendação Social.

ABSTRACT
Use of social networking information in collaborative filtering recommendation
algorithms
Nowadays, recommendation algorithms are very relevant and they are used in a
variety of applications, such as e-commerce systems, movie services, series and
music. One of the most widely used algorithms in product and service recommendation
is the collaborative filtering (FC), which is based on users' interactions with products
(purchases, evaluations) and similarity between users to make recommendations. The
tuning process of similarity indexes between users using data from social networks is
quite promising, since a more sophisticated evaluation of similarity may be possible.
This work presents a proposal for altering the FC algorithm using social network
information to complement the traditional evaluation of similarity indexes between
users. In a referential implementation, using the Yelp social network, the best results
obtained by the present proposal were the reduction of the mean absolute error (MAE)
by 8.43% and an increase of precision by 9.99% in comparison with the traditional FC
algorithm.
Keywords:
Recommendation.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

Motivação
A utilização do e-commerce vem crescendo no mundo desde o seu surgimento

na década de 90. A recomendação de produtos para milhões de usuários continua
sendo um desafio e neste modelo de negócio esta tarefa é realizada pelos
denominados sistemas de recomendação (SRs). Recentemente, a disponibilidade de
informações de redes sociais trouxe novas perspectivas para os algoritmos envolvidos
nos SRs.
Segundo Gao et al. (2014), devido ao grande número de produtos disponíveis,
os usuários podem não encontrar aqueles de que realmente necessitam ou precisam
investir muito tempo para encontrar. Esse fato gerou uma necessidade de
personalização do conteúdo no e-commerce, inclusive, para diferenciar as empresas
que buscam satisfazer as necessidades do usuário.
Boas recomendações podem aumentar a probabilidade da concretização da
compra em um e-commerce, além de incrementar a satisfação do usuário no uso dos
serviços. Empresas como Netflix e Spotify utilizam, com sucesso, essa abordagem.
Algoritmos de recomendação são parte essencial dos sistemas que fazem as
recomendações nas empresas, e, obviamente, são "ativos" muito valorizados
atualmente.
Na Amazon.com 20% das vendas são originadas por sistemas de
recomendação. No caso da Amazon, sistemas de recomendação têm sido utilizados
com sucesso para resolver o alto volume de informações envolvidas e apoiar as
decisões de compra dos usuários (QIAN et al., 2014).
Recomendações personalizadas de produtos e serviços com base em interações
sociais e preferências dos usuários são vistas como uma grande oportunidade no ecommerce. De fato, uma pesquisa com varejistas on-line identificou que mais da
metade deles tem planejado ampliar os recursos de recomendação em seus sites
ENG, HUANG e CHU (2014).

14

Nos últimos anos, muitas redes sociais, tais como Facebook, LinkedIn e Twitter,
atraíram um vasto número de usuários. As redes sociais, de modo geral, contêm um
volume enorme de informações valiosas e em contínuo crescimento (por exemplo,
preferências, redes de relacionamentos, horários, localização, humor, entre outros).
Essas informações podem ser extremamente úteis em sistemas de recomendação.
No entanto, o uso das informações de redes sociais apresenta uma certa
complexidade devido aos dados, muitas vezes, serem compostos por textos livres,
curtidas e fotos. Este tipo de informação dificulta a identificação da informação
completa e relevante (LI, WU e LAI, 2013).
Amatriain (2013) afirma que a abordagem mais comum para construir um SR
ainda é utilizar o método de FC. Este método baseia-se no princípio da similaridade,
onde os usuários que são semelhantes em suas preferências históricas,
provavelmente, também compartilharão gostos semelhantes no futuro. Os algoritmos
FC assumem que, para recomendar conteúdo de qualquer tipo aos usuários, as
informações podem ser extraídas do que eles e outros usuários similares gostaram
no passado, sendo que a abordagem k-Nearest Neighbor (kNN) é uma das mais
eficientes para capturar e modelar a similaridade. Como aprendizado do Netflix Prize,
2006, sobre a competição para aumentar a precisão das recomendações, observouse que as combinações de métodos novos com tradicionais foi muito importante para
capturar as preferências dos usuários.
Diversos autores, tais como He e Chu (2010), Eng, Huang e Chu (2014), Li, wu
e Lai (2013) e Qian et al. (2014) identificaram a necessidade de utilizar dados de redes
sociais para aumentar a precisão dos sistemas de recomendação, uma vez que muitos
consumidores ainda recebem recomendações falhas e irrelevantes.
Assim, dadas a ampla utilização dos algoritmos de recomendação FC e a
crescente disponibilidade de dados de redes sociais, melhorar o desempenho (em
termos da qualidade da recomendação) do algoritmo FC por meio de dados de redes
sociais pode ser relevante para o e-commerce.
1.2

Objetivo
O Objetivo geral deste trabalho é melhorar a precisão dos algoritmos de

recomendação FC.
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Como objetivo específico, será proposta uma alteração no algoritmo FC, visando
refinar os índices de similaridade entre os usuários, tendo por base informações de
redes sociais.
O objetivo complementar é realizar uma implementação de referência do
algoritmo proposto e compará-lo com uma implementação tradicional do FC. Para
avaliação dos resultados serão utilizadas as métricas usuais como MAE (Mean
Absolute Error) e precision.
1.3

Contribuições
Este trabalho estende o trabalho de He e Chu (2010), como uma forma

alternativa de incluir informações de redes sociais nos índices de similaridade entre
os usuários. No trabalho de He e Chu (2010) as informações de redes sociais
permitiram a predição das preferências dos usuários com relação a atributos de
produtos e serviços. Os autores utilizaram o algoritmo probabilístico baseado em
Naive Bayes para predição das avaliações.
Nesta proposta, as informações de redes sociais influenciam a matriz de
similaridade do método de FC baseado em usuário, sendo que o algoritmo KNN (kNearest Neighbor) é utilizado na predição das avaliações.
Uma possível contribuição para a indústria é a possibilidade de utilização de
informações de redes sociais em sistemas de recomendação já existentes, que
utilizem o conceito de matriz de similaridade entre usuários, aumentando a precisão
das recomendações realizadas.
1.4

Método de Trabalho
O método de trabalho adotado para a realização do objetivo é composto pelas

seguintes macroatividades:
1) Revisão bibliográfica
Foi realizado um levantamento bibliográfico e analisados os principais
conceitos e o estado da arte das pesquisas relacionadas aos temas de:
1) sistemas de recomendação; 2) filtragem colaborativa; 3) redes sociais;
e 4) uso de dados de redes sociais em sistemas de recomendação.
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2) Elaboração da proposta
A partir da análise dos conceitos e trabalhos relacionados, foi
desenvolvida a proposta deste trabalho, conforme itens seguintes:
A. Requisitos: Foram definidos tendo como base principal os
trabalhos dos seguintes autores:
o He e Chu (2010): que propuseram um modelo probabilístico
para realizar as recomendações personalizadas utilizando
informações de rede social, considerando, especialmente, a
influência de amigos sociais.
o Li, Hu e Lai (2014): propuseram um modelo baseado no
método multicritério, que considera diversos aspectos na
recomendação

personalizada,

considerando

as

preferências e amigos da rede social em um ambiente de ecommerce.
o Chen, Li e Hu (2015): propuseram ajustes no cálculo do
índice de similaridade dos usuários, a fim melhorar as
métricas tradicionais.
B. Visão geral da proposta: Foi definida a visão geral da proposta
contendo 3 módulos principais: (1) Módulo Tradicional; (2) Módulo
Social; e (3) Módulo revisão da similaridade e recomendação.
C. Massa de dados: Nesta atividade foram definidos os dados
utilizados na implementação referencial da proposta. A seleção
priorizou a base da rede social do Yelp, pois essa contém
informações de transações de avaliação dos usuários, bem como
a rede social. Esta base também foi utilizada no trabalho de He e
Chu (2010).
D. Critérios de validação: Foram definidos os critérios de validação,
uma matriz para validação de atendimento dos requisitos, bem
como as métricas que foram utilizadas para avaliação dos
resultados.
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3) Implementação de referência
Nesta atividade foram apresentados os detalhes da implementação
referencial, tais como ambiente utilizado, as bases de dados e passos
para execução da implementação, bem como os resultados obtidos.
A. Ambiente: Foram descritos os recursos de hardware e software
utilizados para implementação referencial.
B. Base de dado: Foram descritos todos os datasets, bem como sua
estrutura lógica e física.
C. Passos

e

processos

executados

na

implementação

referencial: Com a finalidade de exemplificar a proposta, bem
como atender aos requisitos, foi desenvolvida e executada uma
série de processos. Todo o código utilizado, os parâmetros e as
informações produzidas são apresentadas.
D. Avaliação dos resultados: Nesta atividade foram avaliados e
comparados os resultados. A proposta foi avaliada por meio das
métricas

MAE

e

precision,

em

comparação

com

uma

implementação do algoritmo de FC tradicional.
1.5

Organização do Trabalho
A Seção 2, Revisão Bibliográfica, apresenta os principais conceitos utilizados

na elaboração deste trabalho como a definição das principais abordagens para
desenvolvimento de sistemas de recomendação, algoritmos de FC. Em seguida são
apresentadas abordagens de trabalhos relacionados que utilizam dados de redes
sociais em sistemas de recomendação, bem como os eventuais vínculos com esta
proposta.
A Seção 3, Proposta de alteração do algoritmo FC, apresenta inicialmente os
requisitos que foram definidos para essa proposta. Na sequência, é apresentada a
especificação da proposta, com o objetivo de fornecer uma compreensão clara do
escopo, e de como os requisitos serão atendidos.
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A Seção 4, Implementação de referência, desenvolve a aplicação do processo
proposto neste trabalho por meio da aplicação referencial. São apresentados, em
detalhes, todos os passos executados, bem como os parâmetros utilizados e os
resultados obtidos, comparando-os com outros trabalhos.
A Seção 5, Conclusões e trabalhos futuros traz as conclusões, possíveis
limitações, contribuições e recomendações para trabalhos futuros na área de sistemas
de recomendação com uso de dados de redes sociais.
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2

2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Conceitos
Esta

subseção

apresenta

os

conceitos

básicos

sobre

sistemas

de

recomendação (SR), os principais algoritmos, os problemas mais comuns e
abordagens usuais para melhoria na precisão dos SRs.
2.1.1 Particularidades dos sistemas de recomendação
Sistemas de recomendação são ferramentas de software e técnicas que
fornecem sugestões de itens que são de utilidade para um usuário, apoiando-o no
processo de tomada de decisão. As sugestões resultam de processos de análise de
dados sobre comportamentos e preferências dos usuários, recomendando itens para
comprar, músicas para ouvir e notícias para ler, por exemplo (RICCI et al.,2010).
Os SRs partem de uma observação bastante simples: as pessoas, muitas vezes,
confiam em recomendações fornecidas por outros na tomada de decisões. Por
exemplo, é comum confiar na recomendação de amigos na escolha de um livro para
ler ou de um filme para assistir. Na tentativa de reproduzir este comportamento, os
SRs utilizam algoritmos para recomendação de itens que usuários semelhantes
tenham gostado ou comprado (RICCI et al.,2010; HE; CHU, 2010).
2.1.1.1 Métricas de similaridade
Para o cálculo da similaridade entre os usuários é necessário utilizar alguma
métrica. A seguir veremos duas das métricas mais utilizadas em SRs (RICCI et al.,
2010).
2.1.1.1.1 Similaridade de cosseno
A similaridade de cosseno é calculada por meio do ângulo entre dois vetores,
onde os mais similares possuem o ângulo mais próximo de 0º e cosseno mais próximo
de 1 (Figura 1, item 1). No oposto, ângulos próximos a 90º possuem o cosseno
próximo a 0, representando baixa similaridade (Figura 1, item 2).
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Figura 1 – Exemplo da similaridade de cosseno

Fonte: : Elaborado pelo autor

A Equação 1 é utilizada para o cálculo da similaridade de cosseno (CHOI e
SUH, 2013).

Equação (1)

Onde:
Ra,i = Avaliação do usuário a sobre o item i
Ra,j = Avaliação do usuário a sobre o item j
u = Número de usuários que compraram o item i e j

2.1.1.1.2 Correlação de Pearson
O coeficiente de correlação de Pearson calcula a similaridade sobre a
perspectiva do padrão da avaliação, sendo que resultados próximos a 1 indicam maior
similaridade e próximos a 0 indicam baixa similaridade, conforme exemplo na Figura
2.
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Figura 2 – Exemplo da correlação de Pearson

Fonte: : Adaptado de Choi e Suh (2013)

A Equação 2 é utilizada para o cálculo da correlação de Pearson.

Equação (2)

Onde:
Ra,i = Avaliação do usuário a sobre o item i
Ra,j = Avaliação do usuário a sobre o item j

𝑅̅ média das avaliações

2.1.1.2 Categorias dos sistemas de recomendação
Atualmente existem seis categorias principais de SR, conforme descrevem Ricci
et al. (2010):
•

Filtragem baseada em conteúdo (Content-based);

•

Filtragem baseada em demografia (Demographic);

•

Filtragem baseada em conhecimento (Knowledge-based);

•

Filtragem Colaborativa (Collaborative filtering);

•

Filtragem baseada em recomendação social (Community-based);

•

Filtragem híbrida (Hybrid-based).
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A Figura 3 apresenta as 6 categorias do SR. Pode-se observar que a categoria
de FC possui alguns subtipos de SRs, que também serão vistas nas subseções
seguintes.
Figura 3 – Categorias de Sistemas de Recomendação

Fonte: Elaborado pelo autor

2.1.1.3 Filtragem baseada em conteúdo (Content-based)
Os sistemas que implementam uma abordagem de recomendação baseada em
conteúdo analisam atributos de um item e os relacionam com as preferências do
usuário, construindo assim um modelo ou um perfil de interesses do usuário.
É muito importante na utilização desse método que o perfil e o comportamento
do usuário reflitam com precisão suas preferências. Por exemplo, se um usuário
marcar em suas preferências ou tiver classificado positivamente um filme que
pertence ao gênero comédia, o sistema pode, então, aprender a recomendar outros
filmes do mesmo gênero. A Figura 4 apresenta uma visão geral da filtragem baseada
em conteúdo, onde usuários classificam os itens e recebem recomendações de itens
com características semelhantes (RICCI et al., 2010; ROBILLARD et al., 2014).
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Figura 4 - Filtragem baseada em conteúdo

Fonte: Adaptado de Robillard et al. (2014)

2.1.1.4 Filtragem baseada em Demografia (Demographic)
Este tipo de sistema recomenda itens com base no perfil demográfico do usuário.
Um site pode adotar uma personalização simples e efetiva baseada em dados
demográficos, como por exemplo, os usuários são direcionados para sites específicos
com base em seu idioma, país, idade ou estado civil. Há poucas pesquisas sobre SR
demográficos (RICCI et al., 2010; ROBILLARD et al., 2014).
2.1.1.5 Filtragem baseada em conhecimento (Knowledge-based)
Sistema de recomendação baseado no conhecimento necessita de algum
conhecimento prévio sobre o domínio das informações que visa tratar. Por exemplo,
na recomendação de um prato da cozinha vegetariana, o sistema precisa aprender
que "marisco" não é um prato "vegetariano" para recomendar corretamente. Sistemas
de recomendação baseados no conhecimento foram desenvolvidos para aplicações
em que o conhecimento do domínio está prontamente disponível em alguma forma
estruturada legível por máquina, como, por exemplo, uma ontologia.
A principal desvantagem dos sistemas baseados no conhecimento é a
necessidade de aquisição de conhecimento – o que pode dificultar muitas aplicações.
A Figura 5 apresenta uma visão geral da recomendação baseada em conhecimento,
onde

os usuários

cadastram suas

preferências e

restrições e

recebem

recomendações com base na interpretação dessas regras (RICCI et al., 2010;
ROBILLARD et al., 2014).
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Figura 5 - Filtragem baseada em conhecimento

Fonte: Adaptado de Robillard et al. (2014)

2.1.1.6 Filtragem colaborativa (Collaborative filtering)
Métodos de filtragem colaborativa (FC) são baseados na análise de uma grande
quantidade de informações sobre o comportamento, as atividades ou as preferências
dos usuários e preveem o que eles podem gostar com base nas semelhanças com
outros usuários. Um dos tipos mais comuns de FC é o item-a-item (pessoas que
compram x também compram y), um algoritmo popularizado pelo sistema de
recomendação da Amazon.com.
Uma das principais vantagens da abordagem de FC é a capacidade de efetuar
uma recomendação precisa de itens, tais como filmes, sem a necessidade do
conhecimento prévio do produto propriamente dito. Os usuários classificam itens e
recebem recomendações com base nas avaliações de usuários com um
comportamento de classificação semelhante - os vizinhos mais próximos (k-Nearest
Neighbours), conforme ilustrado na Figura 6 (RICCI et al., 2010; ROBILLARD et al.,
2014).
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Figura 6 - Fluxo de dados de filtragem colaborativa (FC).

Fonte: Adaptado de Robillard et al. (2014)

As técnicas de FC podem ser classificados em dois tipos:
2.1.1.6.1 Filtragem Colaborativa baseada em memória (memory-based)
Algoritmos baseados em memória utilizam heurísticas que efetuam predições
das avaliações sobre o conjunto total de todos os itens já avaliados por todos os
usuários (RICCI et al., 2010).
O valor de uma avaliação Ru,i do usuário u para um item i pode ser calculado
como uma função de agregação das avaliações de alguns usuários para o mesmo
item i. Melhoria de desempenho pode ser obtida pré-calculando os dados e outras
informações necessárias e, de forma incremental, atualizá-los. Para algumas
aplicações, no entanto, o volume de dados dificulta esta abordagem (RICCI et al.,
2010).
2.1.1.6.1.1 Filtragem Colaborativa Baseada em Usuário (User-Based Filtering)
Esse algoritmo busca prever as futuras transações do consumidor calculando,
computacionalmente, a similaridade entre um determinado usuário e os demais
usuários da base de dados, baseando-se em seus históricos de compras, preferências
ou avaliação em determinados produtos.
O método baseia-se na premissa de que usuários com preferências similares no
passado terão preferências similares no futuro.
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Tabela 1 – Exemplo Matriz de interação

C1
C2
C3

P1
0
0
1

P2
1
1
0

P3
0
1
1

P4
1
1
0

Onde:
c representa usuários
consumidores
p representa os produtos

Fonte: Adaptado de Huang, Chen e Zeng (2007)

A Tabela 1 apresenta um exemplo, dada uma matriz de interação (MI), sendo
que o valor 1 significa que o consumidor adquiriu tal produto e 0 significa o inverso.
A partir da MI anterior é possível gerar uma matriz de similaridade (MS),
calculada utilizando a Equação 1 vista anteriormente. A Equação 1 resulta em um
valor na escala entre 0 e 1, onde valores próximos a 1 representam maiores níveis de
similaridades entre os usuários, conforme Tabela 2 (HUANG, CHEN e ZENG, 2007).
Tabela 2 – Exemplo de matriz de similaridade de usuários (user-based)

C1
C2
C3

C1 C 2
1 0.82
0.82 1
0 0.4

C3
0
0.4
1

Fonte: Adaptado de Huang, Chen e Zeng (2007)

Após esse processo, efetua-se o produto da matriz MS de usuários e a MI e
obtém-se a matriz potencial, conforme Tabela 3, onde produtos com maior score, e
ainda não consumidos, podem ser recomendados ao consumidor, obtendo, assim,
maior chance de sucesso na recomendação (HUANG, CHEN e ZENG, 2007).
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Tabela 3 – Exemplo de matriz potencial (user-based)

P1 P 2 P3 P4
0 1.82 .82 1.82
0.4 1.82 1.4 1.82
1 0.4 1.4 0.4

C1
C2
C3

Fonte: Adaptado de Huang, Chen e Zeng (2007)

2.1.1.6.1.2 Filtragem colaborativa baseada em Item (Item-Based Filtering)
Este algoritmo diferente de filtragem baseado em usuário calcula a similaridade
entre produtos. Utilizando a mesma MI da Tabela 1, o primeiro passo é aplicar
Equação 3.

Equação (3)

O resultado da aplicação da Equação 3 está representado na Tabela 4 como a
MS de produtos.
Tabela 4 – Exemplo de matriz de similaridade de produtos (item-based)

P1
P2
P3
P4

P1 P 2
1
0
0
1
0.92 0.15
0
1

P3 P4
0.92 0
0.15 1
1 0.15
0.15 1

Fonte: Adaptado de Huang, Chen e Zeng (2007)

Após este processo, efetua-se o produto da matriz MS de produtos e a MI e
obtém-se a matriz potencial, conforme Tabela 5, onde produtos com maior score, e
ainda não consumidos, podem ser recomendados ao consumidor, obtendo assim
maior chance de sucesso na recomendação (SARWAR et al., 2001; HUANG, CHEN
e ZENG, 2007).
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Tabela 5 – Exemplo de matriz potencial (item-based)

C1
C2
C3

P1 P 2
0
2
0.92 2.15
1.92 0.15

P3 P4
0.29 2
1.29 2.15
1.92 0.15

Fonte: Adaptado de Huang, Chen e Zeng (2007)

Este

algoritmo

pode

proporcionar

maior

eficiência

computacional

na

recomendação, comparado ao algoritmo de filtragem baseado em usuário, para
grandes bases de dados (HUANG, CHEN e ZENG, 2007).

2.1.1.6.1.3 Filtragem colaborativa baseada em vizinhança (neighborhood method)
Na abordagem baseada em vizinhança, vários usuários são selecionados com
base na sua similaridade com o usuário ativo. Nesse método ao invés de se produzir
uma matriz potencial de itens a serem recomendados, é realizada uma previsão da
avaliação que o usuário ativo faria, calculando uma média ponderada das
classificações dos usuários selecionados (HERLOCKER et al., 1999).
Filtragem colaborativa utilizando o método baseado em vizinhança é a
abordagem mais usada para SRs (MANOUSELIS e COSTOPOULOU, 2007).
Uma vez que o problema de filtragem colaborativa pode ser visto como uma
generalização do problema de modelagem de classificação e regressão, os métodos
baseados em vizinhança podem ser vistos como generalizações dos classificadores
nearest neighbours na literatura de aprendizado de máquina (AM) (DESROSIERS,
2010).
A Tabela 6 apresenta um exemplo do funcionamento do método baseado em
usuário.
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Tabela 6 – Cálculo de similaridade entre o usuário 3 e os demais

Fonte: DESROSIERS (2010)

Conforme exemplificado na Tabela 6, as classificações de cinco usuários (1 a 5)
são efetuadas para seis itens (1 a 6) e estão no intervalo de 1 a 7. Para as previsões
das classificações do usuário alvo 3 para os itens 1 e 6 é necessário calcular a
semelhança entre o usuário 3 e todos os outros usuários. Aplicando-se a Equação 1
da similaridade de cosseno, vista na subseção 2.1.1.1.1, sobre os dados da Tabela 6,
para os usuários 1 e 3 o resultado está representada pela Equação 4:

Equação (4)

Avaliando o campo da Tabela 6, Cosine (i,3) (user-user), verificou-se que os 2
usuários mais próximos do usuário 3 são os usuários 1 e 2. Aplicando a equação
completa (Equação 5) pode-se prever a avaliação que o usuário 3 daria aos itens 1 e
6, considerando as notas de seus vizinhos mais próximos, ponderadas pela
similaridade entre eles, onde ̅̅̅̅
𝑅𝑈 e ̅̅̅
𝑅𝑣 são as médias das avaliações do usuário e seu
vizinho (DESROSIERS, 2010; HERLOCKER et al., 1999).

Equação (5)
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2.1.1.6.1.4 Filtragem colaborativa baseada em memória – Vantagens e pontos de
atenção
A Tabela 7 apresenta um resumo das principais vantagens e pontos de atenção
da FC baseada em memória, segundo RICCI et al. (2010).
Vantagens:
Tabela 7: Vantagens do método FC baseado em memória
Atributo
Simplicidade

Justificativa

Eficiência

Estabilidade

Explicação
Os métodos baseados em vizinhança são intuitivos e relativamente
simples de implementar. Na sua forma mais simples, apenas um parâmetro
(o número de vizinhos usados na predição) requer ajuste.
Esses métodos também fornecem uma justificativa intuitiva para as
previsões calculadas, pois utiliza a premissa que usuário com preferências
semelhantes no passado, terão preferências semelhantes no futuro. Isso
ajuda a fornecer transparência na recomendação e, portanto, mais
confiança.
Ao contrário da maioria dos sistemas baseados em modelos, eles não
requerem fases de treinamento dispendiosas, que precisam ser realizadas
em intervalos frequentes em grandes aplicações comerciais. Embora a
fase de recomendação seja geralmente mais dispendiosa do que para
métodos baseados em modelos, os vizinhos mais próximos podem ser précomputados em uma etapa off-line, fornecendo recomendações quase
instantâneas.
Outra propriedade útil dos sistemas de recomendação com base nessa
abordagem é que eles são pouco afetados pela constante adição de
usuários, itens e classificações, que normalmente são observadas em
grandes aplicações comerciais. Por exemplo, uma vez que as
similaridades dos itens forem computadas, um sistema baseado em itens
pode facilmente fazer recomendações para novos usuários, sem ter que
treinar o sistema.

Fonte: Ricci et al. (2010)

Pontos de atenção:
Tabela 8: Pontos de atenção do método FC baseado em memória
Pontos de
atenção

Escalabilidade

Explicação
FCs baseados em memória possuem uma desvantagem quanto a
escalabilidade para grandes sistemas uma vez que o gerenciamento de FC
requer o gerenciamento de grandes tabelas de dados, que tendem a ser
ineficientes. O FC baseado em memória também se concentra mais em
recomendar os itens mais populares, pois eles possuem mais informações
de classificação disponíveis. Para minimizar o problema de escalabilidade,
quase todos os algoritmos práticos usam alguma forma de préprocessamento para reduzir a complexidade em tempo de execução.
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Viés

Classificações brutas podem conter vieses, o que significa que os usuários
tendem a classificar os itens de forma diferente. Por exemplo, alguns
usuários tendem a dar avaliações altas para a maioria dos itens. Em
segundo lugar, os dados de classificação de itens do usuário geralmente
são escassos. Isso desafia o sistema a encontrar vizinhos altamente
similares para criar previsões precisas.

Cold Start

Outro problema comum relacionado a FC é o cold start. FC requer dados
de classificação para fornecer previsões. Quando um novo item é
adicionado ao sistema, ele não possui nenhuma informação de
classificação, naturalmente. Este item não pode ser recomendado a
ninguém antes de obter classificações suficientes. O uso de dados de redes
sociais pode minimizar este problema.

Fonte: Ricci et al. (2010), Eng, Huang e Chu (2014).
2.1.1.6.2 Filtragem colaborativa baseada em modelo (model-based)

Ao contrário da FC baseada em memória, a abordagem baseada em modelo não
usa todo o conjunto de dados para calcular uma previsão. Em vez disso, é construído
um modelo de dados com base em um conjunto de treinamento e utiliza-se esse
modelo para prever as avaliações futuras. Por exemplo, o método FC baseado em
modelo constrói um conjunto de dados como grupos de usuários e, em seguida, utiliza
as avaliações dos usuários dentro do cluster para efetuar a previsão. Um método
baseado em modelo muito bem-sucedido é o da Decomposição de Valor Singular
(DVS), que representa os dados por um conjunto de vetores, um para cada produto e
outro para cada usuário. Após a construção dos modelos, previsões podem ser feitas
muito rapidamente requerendo menos recursos computacionais (HUANG, CHEN e
ZENG, 2007).
2.1.1.7 Filtragem baseada em recomendação social (Community-based)

Este tipo de SR recomenda itens com base nas preferências dos usuários
amigos. Existem estudos indicando que as pessoas tendem a confiar mais nas
recomendações de seus amigos do que nas recomendações de indivíduos
semelhantes, mas anônimos. Essa observação, combinada com a crescente
popularidade das redes sociais, vem gerando também crescente interesse em
sistemas baseados em recomendação social. Neste tipo de modelo, o SR adquire
informações sobre as relações sociais dos usuários e as preferências dos amigos do
usuário para efetuar as recomendações (RICCI et al.,2010).
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Como se pode observar, SRs baseados em recomendação social vem sendo
muito estudados nos últimos anos, na Seção 2.2 este tipo de SR será tratado com
maiores detalhes.
2.1.1.8 Filtragem Híbrida (Hybrid-based)
Esses SRs são baseados na combinação das técnicas anteriormente
mencionadas. Um sistema híbrido combina mais de uma técnica utilizando suas
vantagens para obter melhores resultados. Por exemplo, os métodos FC sofrem
problemas como cold-start, ou seja, eles não podem recomendar itens que não
possuam classificações.
Um sistema híbrido pode combinar o método FC com o método baseado em
conteúdo, uma vez que a previsão de novos itens é baseada em sua descrição,
características que, normalmente, estão disponíveis. Com base em duas, ou mais,
técnicas de RSs, foram propostas diferentes combinações para criar um sistema
híbrido (RICCI et al.,2010).
2.1.1.9 Técnicas usuais de desenvolvimento de SRs
Os sistemas de recomendação tornaram-se uma área de pesquisa independente
em meados da década de 1990, muitas técnicas foram aprimoradas desde então. A
implantação de um SRs, normalmente, consiste em atividades de Data Minning e
contêm três atividades principais, conforme pode ser observado a seguir e na Figura
7
1. Pré-processamentos dos dados: a) Os dados são tratados e preparados
para que estejam prontos para o uso; b) são definidas as amostras e a
estratégia que será utilizada para treinamento do modelo;

c) São

definidas as métricas que serão utilizadas para o cálculo da similaridade
entre os usuários.
2. Análise e desenvolvimento: a) são realizadas as predições das avaliações
utilizando algum método preditivo; b) são realizadas as análises sobre as
predições com o objetivo de encontrar padrões escondidos no dados e
descrever os fatos.
3. Interpretação dos resultados: a) São avaliados os resultados obtidos.
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Figura 7 - Principais etapas e métodos em um problema de mineração de dados no campo
de SRs

Fonte: Ricci et al. (2010)

2.1.1.10

Desafios dos Sistemas de Recomendação: Dados Esparsos (Sparsity),

Partida a Frio (Cold-start)
O problema de dados esparsos ocorre pelo grande número de itens vendidos
nos principais sites de comércio eletrônico, uma vez que os usuários mais ativos,
muitas vezes, só avaliam um pequeno subconjunto dos itens da base de dados global,
e, frequentemente, até mesmo os itens mais populares têm poucas avaliações.
O problema de partida a frio ocorre quando um novo usuário ou item acaba de
entrar no sistema, sendo difícil encontrar outros similares. Novos itens não podem ser
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recomendados até que alguns usuários os classifiquem e, pelo mesmo motivo, é
improvável efetuar boas recomendações para novos usuários devido à falta de
classificação ou históricos de compras (RICCI et al.,2010).
2.1.2 Métricas para avaliação das recomendações
A precisão da previsão é um dos itens mais discutido na literatura sobre sistemas
de recomendação. Na base da grande maioria dos sistemas de recomendação
encontra-se um mecanismo de previsão. Este mecanismo pode prever opiniões do
usuário sobre itens (por exemplo, classificações de filmes) ou a probabilidade de uso
(por exemplo, compra) (RICCI, 2010).
Uma suposição básica em um sistema de recomendações é de que ele deve
fornecer previsões precisas que serão preferidas pelo usuário. Assim, muitos
pesquisadores procuram encontrar algoritmos que proporcionem melhores previsões.
A seguir serão apresentadas algumas classes de métricas para avaliação da
precisão de recomendação:
2.1.2.1 Métrica MAE (Mean Absolute Error)
MAE - Mean Absolute Error (Erro médio Absoluto): é uma das métricas mais
utilizadas na avaliação da precisão das classificações previstas (RICCI et al., 2010;
QIAN, et al., 2014).
O MAE é a média das diferenças absolutas entre o valor medido e o valor real
da base de teste, conforme Equação 6.

Equação (6)

Onde:
n = o número de erros,
| Y observed – Y predicted | = o erro absoluto entre o valor real e predição,
Σ = soma de todos os erros absolutos.
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2.1.2.2 Métrica RMSE (Root Mean Squared Error)
RMSE - Root Mean Squared Error

(Raiz quadrada do erro quadrático

médio): é uma métrica também muito utilizada na avaliação da precisão das
classificações previstas. O RMSE entre a classificação prevista e real é dado pela
Equação 7 (RICCI et al., 2010)

Equação (7)

Comparado ao MAE, o RMSE enfatiza os grandes erros de previsão, ou seja,
em um conjunto de testes com quatro itens é preferível que um sistema tenha um erro
de 2 pontos em três classificações e acerte a quarta, do que um sistema que tenha
três acertos e um erro de 3 pontos em uma classificação. A utilização de cada métrica
deve ser avaliada de acordo com o propósito individual do sistema de recomendação
(RICCI et al., 2010).
2.1.2.3 Métricas precision e recall
As métricas precision e o recall são calculados a partir de uma tabela 2×2, como
mostrado na Tabela 9. O conjunto de itens deve ser separado em duas classes:
relevantes e não relevantes. Caso a escala de classificação não seja binária, será
necessário transformá-la. Por exemplo, o conjunto de dados MovieLens tem uma
escala de classificação de 1 a 5 e é comumente transformada em escala binária,
convertendo cada classificação de 4 ou 5 para "relevantes" e todas as classificações
de 1-3 para "não relevante".

Tabela 9 – Tabela com classificação itens

Fonte: Herlocker et al. (2004)
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A Precision é definida como a proporção de itens relevantes eleitos para o
número de itens ‘Selecionados’ e representa a probabilidade de que um item
selecionado seja relevante, conforme Equação 8.

P = Nrs
Ns
Equação (8)

O Recall é mostrado na Equação 9 e é definido como a proporção de itens
relevantes selecionados para o número total de itens relevantes disponíveis. Ele
representa a probabilidade de que um item relevante seja selecionado.

R = Nrs
Nr
Equação (9)

2.1.3 Sistemas de recomendação que utilizam dados sociais
Qualquer recomendação que se utilize de relações sociais on-line como uma
entrada adicional é uma “recomendação social”. Sendo que as relações sociais podem
ser de confiança, amizades e associações. Um tutorial intitulado "Introduction to Social
Recommendation" apresentando na 19º conferência internacional da World Wide Web
(WWW2010) apresentou a seguinte definição: “os sistemas de recomendação social
assumem que os usuários estão relacionados quando estabelecem relações sociais,
sendo que suas preferências, provavelmente, serão semelhantes ou influenciadas por
seus amigos conectados”. Sob essa premissa, a recomendação social utiliza as
correlações sociais implícitas desses usuários para melhorar o desempenho da
recomendação (TANG, HU e LIU, 2013).
No ano seguinte outro tutorial intitulado "Social Recommender Systems"
apresentado na 20ª conferência internacional da World Wide Web (WWW2011)
adotou uma definição mais ampla de recomendação social: “os sistemas de
recomendação social são definidos como qualquer sistema de recomendação que
atenda aos domínios das redes sociais”. A definição abrange os SRs, recomendando
quaisquer objetos em domínios de redes sociais, como itens, tags, pessoas e
comunidades. As fontes que utilizam não estão limitadas às relações sociais on-line,
mas incluem todos os tipos de dados de redes sociais disponíveis, tais como
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rotulagem social, interações do usuário e comportamentos de clique do usuário
(TANG, HU e LIU, 2013).
2.1.3.1 Captura de dados sociais
Diversas técnicas podem ser utilizadas para capturar dados de redes sociais,
muitos trabalhos, como os de He e Chu (2010) utilizando a rede social Yelp, e Li, Wu
e Lai (2013) com o Yahoo Shopping, fazem o uso de robôs (crawlers) para varrer
dados das redes sociais e armazenar em bases de dados para uso em seus sistemas.
Outras redes, como o Twitter, por exemplo, disponibilizam APIs públicas abertas, de
fácil uso, para que qualquer pessoa acesse seus dados públicos. Os usuários quando
ingressam nas redes sociais concordam com os termos de uso, e neste termo, se
adotadas boas práticas, devem estar declarados os níveis de confidencialidade dos
dados, ou seja quais serão compartilhados de forma pública na rede e quais
pertencem apenas a própria rede social e devem ser compartilhados mediante
autorização dos usuários.
Uma outra forma, amplamente utilizada e simples para captura de dados sociais
é a funcionalidade de login social. O login social facilita o ingresso de novos usuários
em um sistema, e ainda possibilita que diversas informações sejam obtidas, desde as
públicas do perfil social até as mais detalhadas sobre o usuário e suas atividades na
rede social, tais como postagens, curtidas, preferências, entre outras. A Figura 8
apresenta um exemplo de algumas redes sociais que possibilitam o login social.

Figura 8: Redes sociais com possibilidade de login social

Fonte: ONEINALL (2017)
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A funcionalidade pode trazer uma série de benefícios para o usuário, como, por
exemplo: agilidade no registro, possibilidade de habilitar funções sociais,
personalização da experiência do usuário e uma única senha para se lembrar, entre
outras. Por outro lado, seus dados serão compartilhados com o site.
A Figura 9 apresenta um exemplo de alguns tipos de informações que podem
ser requisitadas pelo desenvolvedor do sistema na maior rede social, em número de
usuários, existente atualmente: o Facebook.
Figura 9: Exemplo login social facebook

Fonte: Facebook (2017)

No processo de login social, vários tipos de permissões para acesso aos dados
do usuário podem ser solicitadas. O Facebook recomenda solicitar menos de quatro
permissões, uma vez que solicitar mais de quatro permissões de dados do usuário
diminui a conversão do login, ou seja, aumenta o risco do usuário abandonar o
cadastro. Dependendo dos dados requisitados é necessário uma aprovação do
Facebook e regras de uso são aplicadas (FACEBOOK, 2017)
A Figura 10 apresenta um exemplo das redes sociais Linkedin e Twitter, onde se
pode observar que o funcionamento é similar. Porém, existem informações
particulares de acordo com cada rede, como por exemplo, no caso do Linkedin onde
podem ser requisitadas informações a respeito do cargo, histórico profissional, entre
outras.
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Figura 10: Exemplo login social Linkedin e Twitter

Fonte: OneAll (2017)

Como se pode observar, várias informações podem ser obtidas com o login
social, sendo algumas delas comum entre as diferentes redes sociais, como por
exemplo: e-mail, data nascimento e telefone, além do nome.
Os dados em comum obtidos podem, facilmente, ser relacionados visando traçar
um perfil mais completo do usuário, por exemplo: partindo da rede Linkedin é possível
obter todo o histórico educacional, profissional e conhecimentos técnicos de um
usuário. Esses dados podem ser combinados com informações de curtidas,
compartilhamentos e preferências no Facebook e, ainda, uma análise de sentimento
pode ser realizada com as postagens do Twitter desse mesmo usuário. Todos esses
dados relacionados em um ambiente de comércio eletrônico, com o histórico de
compras do usuário, sua geolocalização feita por meio de aplicativos próprios, entre
outras informações, podem suportar um SR altamente personalizado e eficiente.
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2.1.4 Conclusão
Nesta subseção foram apresentadas as principais abordagens utilizadas em
SRs. Foram apresentadas as principais categorias, as métricas de similaridade, bem
como as técnicas usuais para implementação de SRs.
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2.2

Estado da arte

2.2.1 Introdução
Nesta subseção são apresentados, em tópicos, os trabalhos recentes
associados ao tema da pesquisa, principalmente sobre o uso de dados de redes
sociais em sistemas de recomendação.
2.2.2 Sistemas de recomendação baseados em dados de redes sociais
2.2.2.1 Método Multi-Criteria Decision Making (MCDM)

Li, Wu e Lai (2013) citam que na compra de produtos, as pessoas tendem a pedir
conselhos ou sugestões de pessoas com interesses semelhantes ou com
conhecimentos profissionais, ou de amigos íntimos. No entanto, amigos próximos
podem não ter a experiência ou o interesse em certos produtos. Além disso, talvez
nem sempre as pessoas acreditem nas sugestões de especialistas em produtos que
não conhecem. Portanto, uma recomendação efetiva de produto deveria incorporar
adequadamente esses fatores.
Li, Wu e Lai (2013) descrevem uma rede social como uma rede formada por um
conjunto de laços específicos que ligam atores. A teoria da rede social sugere que as
posições dos atores em uma rede influenciam seu acesso a recursos, amigos e
informações. As redes sociais tornaram-se um importante serviço na Web, com várias
possibilidades de aplicação, tais como: trabalho colaborativo, avaliação de serviços,
compartilhamento de informações.
Recentemente, as empresas de comércio eletrônico estão estudando como
utilizar as relações sociais para melhorar a decisão de compra dos clientes, de modo
a aumentar suas vendas. É sabido que usuários com relações sociais mais próximas
são muito poderosos em influenciar seus pares.
Sistemas de recomendação social usam dados sobre as relações sociais a fim
de filtrarem informações relevantes para o usuário com base nas informações da sua
rede social, tais como o perfil ou informações sobre os amigos. A recomendação social
vem sendo estudada desde 1997 e se intensificou com o aumento da popularidade
das mídias sociais, no entanto, não existe ainda uma definição final comumente aceita
sobre o tema (LI, WU e LAI, 2013).
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Li, Wu e Lai (2013) propõem um sistema de recomendação social que empregue,
de forma abrangente, análises de preferências, de confiança e de relação social, bem
como um módulo de decisão personalizado, para construir uma estrutura mais
abrangente e personalizada para recomendação de produtos no ambiente de
comércio eletrônico.
Figura 11: Framework recomendação social multicritério

Fonte: Li, Wu e Lai (2013)

O framework multicritério é baseado em quatro módulos principais como se pode
observar na Figura 11, que desempenham as seguintes funções:
1) módulo de similaridade de preferência: calcula a semelhança entre dois
usuários com base nos registros de classificação de produtos utilizando
uma métrica de similaridade tradicional.
2) Módulo de análise de confiança da recomendação: calcula a qualidade da
reputação (taxa de sucesso) das recomendações do produto de um
cliente de acordo com os seus registros de classificação de produtos, por
meio de um algoritmo próprio.
3) Módulo de análise de relação social: analisa o grau de proximidade da
relação entre dois usuários de acordo com registros de interação implícita
ou classificações de proximidade explícita entre eles em uma rede social,
por meio de um algoritmo próprio.
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4) Módulo de recomendação de produto personalizado: calcula os pesos dos
fatores anteriores para realizar a recomendação do produto.
O experimento foi realizado com usuários do Yahoo! Shopping de Taiwan em
quatro categorias de produtos (eletrônicos, entretenimento, saúde e beleza) sendo 25
produtos diferentes selecionados. Para estabelecer a rede social foram convidados
alguns usuários iniciais e, em seguida, expandida a rede social convidando amigos
desses nós iniciais. Como resultado foi obtida uma melhora de aproximadamente de
19% na métrica MAE (LI, WU e LAI, 2013).
O fato das relações sociais entre os usuários terem sido fornecidas pelos
participantes pois a base de dados principal não possuía uma rede social, além do
número limitado de itens, pode ter influenciado os resultados da proposta, uma vez
que os participantes podem ter indicados amigos mais próximos de seu círculo de
amizades, contribuído para as melhorias obtidas no resultado final.
2.2.2.2 Método de recomendação probabilístico
He e Chu (2010) apresentam uma proposta de utilização de um SR baseandose na hipótese de que amigos podem aumentar a precisão das recomendações.
Sua proposta, intitulada SNRS, considera uma rede social como um grafo G =
(U, E) em que U representa nós (usuários) e E representa ligações (relações sociais).
Cada usuário U possui um conjunto de atributos AU (suas preferências), bem como
vizinhos imediatos (amigos) N(U).
Além disso, em sua proposta o sistema de recomendação contém os registros
de avaliações dos usuários, que podem ser representados por uma relação tripla de
T=(U, I, R), em que U são os usuários na rede social G, I é o conjunto de itens
(produtos ou serviços) e cada item na lista I, possui uma série atributos AI. R
representa as classificações, de tal forma que cada RUI em R é a avaliação do usuário
U’s sobre o item. RUI tem um valor numérico k (de 1 a 5). Além disso, define-se I(U)
como o conjunto de itens que o usuário U avaliou.
O objetivo desse sistema de recomendação é prever a nota do usuário alvo para
cada restaurante, utilizando um modelo probabilístico baseado no algoritmo de
Aprendizado de Máquina Naive Bayes, baseando-se na premissa de que as features
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são independentes, o método utiliza os seguintes grupos de features: (1) as
preferências do usuário; (2) probabilidade de avaliação e; (3) avaliações de amigos.
1) Preferências do usuário: Inicialmente o sistema calcula a
probabilidade condicional do usuário alvo efetuar uma avaliação k
em um restaurante baseando-se no histórico de avaliações desse
usuário em restaurantes similares, utilizando atributos particulares
de restaurantes, tais como: Italiano, fast food, japonês, horário
funcionamento, estilo, etc.
2) Probabilidade de avaliação: baseada nas avaliações gerais de
outros usuários (não considerando rede social) sobre um
determinado restaurante, o sistema calcula a probabilidade do
usuário alvo efetuar uma avaliação k em um restaurante.
3) Avaliações de amigos: baseando-se nas avaliações dos amigos, o
sistema calcula a probabilidade do usuário atual efetuar uma
avaliação k em determinado restaurante.
A Equação 10 apresenta a visão completa, incluindo os 3 grupos de features
apresentados anteriormente.

Equação (10)

He e Chu (2010) utilizam a base de dados real da rede social Yelp.com, uma das
mais populares em avaliação de serviços. Sobre essa base é executado o modelo
para prever que nota o usuário alvo daria a um determinado restaurante. Neste estudo,
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a proposta principal foi comparada ao método FC tradicional e a outros métodos
propostos pelos autores. Foi obtida uma melhora de 17,8% em relação ao FC
tradicional, conforme Figura 12. Uma observação importante foi que o MAE do método
FC tradicional, utilizando os dados da base do Yelp.com, tem uma piora em função do
porcentagem do tamanho da base de teste utilizada. Esta constatação condiz com as
observações efetuadas no trabalho de Amatriain (2013).
Figura 12: Comparativo método SNRS proposto por He e Chu (2010) e FC

Fonte: He e Chu (2010)

Diferentemente de He e Chu (2010), nessa proposta será utilizada uma variação
do método FC tradicional Neighborhood user based refinando os índices de
similaridade entre os usuários, pois a proposta desses autores é dependente de
features no domínio particular de restaurante e com a adição ou remoção de qualquer
feature o sistema precisa ser alterado, como, por exemplo, uma nova categoria de
restaurante que não existia no modelo anteriormente.
2.2.2.3 Outras abordagens recentes sobre SRs
No trabalho de Sun et al. (2015) foram efetuadas revisões da literatura sobre
abordagens recentes que fazem uso de dados de redes sociais em SR. A Tabela 10
apresenta um resumo dos principais trabalhos que os autores levantaram, sendo que
2 deles possuem vínculo com essa proposta.
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Tabela 10: Abordagens recentes sobre o uso de rede sociais em SR
Autor
Domingos e Richardson
(2001), Richardson e
Domingos (2002)

Lu et al. (2010)

Liu e Lee (2010)

Chang e Chu (2013)

He e Chu (2010)

Ma et al. (2011)

Ma et al. (2011),
Wang e Huang (2014)
Li, Hu e Lai (2014)

Abordagem
Propuseram abordagens para detectar
potenciais clientes por meio de redes
sociais para uso em estratégias de
marketing personalizadas. Eles calcularam
a probabilidade de um cliente comprar um
produto a partir de informações de seus
amigos.
Propuseram um framework genérico para
melhorar a qualidade das revisões em sites
de avaliação de produtos e serviços,
incorporando a identidade do autor e as
redes sociais.
Desenvolveram uma maneira de aumentar
a eficácia da recomendação por meio da
incorporação de informações de redes
sociais baseado em FC.
Propuseram
um
mecanismo
de
recomendação que calcula similaridade
entre os usuários e os índices de confiança
dos usuários, utilizando informações
coletadas das redes sociais
Propuseram um modelo probabilístico para
fazer recomendações personalizadas com
informações da rede social, considerando,
especialmente, a influência de amigos
sociais. Os experimentos em um dataset
real revelam que os amigos têm uma
tendência de selecionar os mesmos itens.
Além disso, a abordagem pode resolver a
questão de cold-start.
Propuseram métodos para melhorar a
precisão dos sistemas de recomendação
tradicionais. Eles desenvolveram uma
matriz de fatoração para resolver o
problema de cold-start e aumentar
precisão das predições utilizando a rede
social dos usuários
Incorporaram as amizades como fator de
regularização para melhorar a precisão da
porcentagem final
Método Multi-Criteria Decision Making
(MCDM) combinando diferentes aspectos
em um framework para SRs.

Fonte: Adaptado de Sun etl al. (2015)

Vínculo com
esta proposta

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim
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2.2.3 Método para desenvolvimento de SR proposto pelo Netflix
Amatriain (2013) sugere, como lições aprendidas da competição Netflix Prize,
uma abordagem iterativa baseada em dados off-line e on-line para implantação de um
novo modelo de recomendação, com uma variação do método teste A/B que efetua
testes com grupos de controle e afere os resultados antes da expansão para toda a
rede, conforme Figura 13.
Figura 13 – Método proposto pelo Netflix

Fonte: Amatriain (2013)

As etapas previstas no método são:
1) Comece com uma hipótese: Um algoritmo ou característica ou desenho
que, potencialmente, aumentará o envolvimento dos usuários com o
serviço e sua retenção.
2) Desenhe um teste: Desenvolva uma solução ou um protótipo. Pense em
questões como variáveis dependentes e independentes, controle e
significância.
3) Execute o teste: Atribua usuários aos diferentes métodos e colete os
resultados.
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4) Deixe os dados falarem por eles: analise as mudanças significativas nas
métricas primárias e tente explicá-las por meio de variações nas métricas
secundárias.
Segundo o estudo de Amatriain (2013) as recomendações baseadas em
comunidade também podem ser combinadas com as abordagens mais tradicionais
baseadas em conteúdo ou colaborativas, pois, de fato, a informação da rede social
pode também melhorar o desafio do cold start. A Figura 14 apresenta um exemplo da
página de serviço da Netflix, onde são utilizados dados de redes sociais a partir da
rede de amigos.
Figura 14 – Uso de redes sociais no SR do Netflix

Fonte: Amatriain (2013)

Ainda, segundo Amatriain (2013) existe um certo “modismo” sobre o termo big
data e, em muitos casos, um grande volume de dados sozinho não ajuda na criação
de melhores modelos preditivos, pois existem outros fatores que podem afetar o
modelo, tais como:
Alta variância (Overfitting): Um modelo que seja muito complicado pela
quantidade de dados, o que pode ser constatado quando o erro do treinamento é muito
menor do que o erro de teste e neste caso adicionar mais dados pode ajudar. A Figura
15 exemplifica esse cenário:
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Figura 15: Modelo influenciado por alto volume dados

Fonte: Amatriain (2013)

Alta tendência (bias): é justamente o oposto da variação, onde a adição de
dados a partir de um certo ponto não tem mais influência no resultado do modelo,
conforme a Figura 16:
Figura 16: Modelo que não sofre influência a partir de um certo volume dados

Fonte: Amatriain (2013)
O ambiente de rede social está em contínuo crescimento, sendo que existe uma
previsão de aumento de 24% no número de usuários nos próximos 4 anos, conforme
pode ser observado na Figura 17.
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Figura 17: Previsão de crescimento do número de usuário de rede sociais

Fonte: Statista.com disponível em: https://www.statista.com/statistics/278414/numberof-worldwide-social-network-users/ Acesso em 01/03/2018

2.2.4 Influência de amigos, preferências e privacidade
Diversos trabalhos foram realizados para capturar a influência de amigos sociais
em sistemas de recomendação, He e Chu (2010) apresentam um modelo
probabilístico baseado no classificador naive bayes para prever as avaliações dos
usuários, enquanto Li, Wu e Lai (2013) propõem um modelo baseado no método
multicritério, Multi-Criteria Decision Making (MCDM), considerando diversos aspectos
na recomendação.
Os autores He e Chu (2010) e Li, Wu e Lai (2013) observaram que o nível de
amigos nas redes sociais e as preferências dos usuários podem influenciar os
produtos que serão consumidos pelo usuário, Na sequência é apresentado o
entendimento geral a respeito de níveis de amizade e preferências na rede social:
•

Amigos - nível de relacionamento: Um usuário normalmente possui n
amigos na rede social e estas amizades são, normalmente, estabelecidas
por meio convites realizados por uma das partes. A outra parte tem a função
de reconhecer o convite e autorizá-lo, ou não.
Quando o convite é autorizado esses usuários são representados neste
trabalho como amigos diretos, ou ainda, amigos de nível 1 na rede social.
Os demais usuários que são amigos de algum amigo direto do usuário, são
representados como amigos indiretos, ou ainda, amigos de nível 2.
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•

Preferências:
o Explícita: Na rede social, o usuário pode ter a possibilidade de
cadastrar no seu perfil preferências de consumo sobre produtos,
conteúdo ou serviços, por exemplo: livros, músicas, restaurantes,
marcas entre outros itens de seu interesse ou de sua preferência).
Esse tipo de preferência é utilizada e nomeada neste trabalho como
preferências explícitas do usuário.
o Implícita: Na rede social, o usuário interage como uma série de
conteúdos, seja por meio de compartilhamentos, postagens, curtidas,
hashtags, entre outras formas. Nesse contexto, os conteúdos que o
usuário interage com maior frequência também podem ser
entendidos como uma preferência de consumo. Este tipo de
preferência é utilizada e nomeada neste trabalho como preferências
implícitas do usuário.

Outro item importante a ser avaliado é sobre a privacidade no uso de dados
sociais. Para melhorar as recomendações, os SRs podem efetuar uma violação da
privacidade dos usuários, revelando informações sensíveis sobre seus hábitos, por
exemplo, se um dado usuário tiver apenas um amigo, um algoritmo de recomendação
social que recomenda apenas os produtos que os amigos compram, revelaria todo o
histórico de compras daquele amigo - informações que, provavelmente, o usuário não
quis compartilhar (MACHANAVAJJHALA, KOROLOVA e SARMA, 2011).
2.2.5 Algoritmo para otimização da similaridade entre os usuários
Encontrar o conjunto de vizinhos colaborativos do usuário alvo com precisão é a
principal tarefa do algoritmo de FC. Ao calcular a semelhança entre dois usuários, o
algoritmo user-based neighborhood encontra os vizinhos mais próximos do usuário do
alvo e, em seguida, os considera para realizar a predição das recomendações.
Dessa forma, a precisão do algoritmo de similaridade do usuário afetará
diretamente o desempenho do SR. No entanto, segundo Chen, Li e Hu (2015), os
algoritmos tradicionais de similaridade ignoram um fenômeno generalizado que ocorre
no cálculo da similaridade, quando no vetor de avaliação de dois usuários as
avaliações únicas são bastante diferentes, mas o índice de similaridade resulta em
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alta similaridade, conforme pode ser observado na Figura 18 utilizando os dados da
Tabela 11.
Tabela 11 – Exemplo de matriz interação (algoritmo similaridade otimizado)

U1
U2

R1
5
3

R2
4
2

R3
4
2

R4
3
1

Fonte: Chen, Li e Hu (2015)

Dada a MI da Tabela 11, aplicando o algoritmo de similaridade de cosseno,
obtém-se os seguintes ângulos:
Figura 18 – Exemplo de similaridade de cosseno

Fonte: Chen, Li e Hu (2015)

É possível observar que, apesar de não haver nenhuma avaliação em comum,
os ângulos são muito próximos. Como resultado do cálculo da similaridade destes
usuários, se obtém o índice de 0,986. O resultado permite concluir que os usuários
são altamente similares.
Com base nessa observação, Chen, Li e Hu (2015), propõem um algoritmo que
efetua ajustes na similaridade dos usuários aplicando um fator sobre o índice de
similaridade de acordo com as diferenças de classificações, através da Equação 11.

Equação 11

O algoritmo resulta em um fator de similaridade, onde Ia,b é o conjunto de itens
que usuário ua e ub co-avaliaram, Ra,i e Rb,i são as classificações de cada usuário no
item e M é a contagem de Ia,b ou seja, todos os itens. Como resultado da Equação 11
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obtém-se um índice na escala de 0 a 4. No exemplo da MI da Tabela 11, o resultado
da Equação 11 será o valor 2. Na sequência obtém-se w(ua,ub) aplicando a Equação
12 sobre um fator λ. Os autores sugerem que se efetuem testes para definir o melhor
fator λ de acordo com a base de dados. Na proposta o autor utilizou um fator variando
de 0,7 até 0,95 com incrementos de 0,05, conforme Equação 12.

Equação 12

Aplicando os valores da Mi da Tabela 11, para λ=0,9, tem-se:
w(ua,ub)=0,9 2 , onde w(u a,ub) = 0,81
Quanto maior o número de avaliações em comum os usuários possuírem, um
índice próximo a 1 será resultado, não alterando a similaridade original, porém
usuários com avaliações diferentes terão a similaridade diminuída. A Equação 13
apresenta, de forma completa, o ajuste da similaridade baseando-se na diferença de
avaliação dos usuários. Observa-se que é aplicado o fator de ajuste w(u a, ub) sobre a
similaridade calculada originalmente.

Equação 13

Como resultado, a similaridade original que era 0,986, será ajustada para 0,80.
Na Figura 19 apresentam-se os resultados do MAE utilizando λ =0,90, obtidos
pelos autores em comparação ao método FC tradicional, onde k é o parâmetro de
números de vizinhos próximos.
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Figura 19 – Resultados similaridade proposta Chen, Li e Hu

Fonte: Chen, Li e Hu (2015)

Este algoritmo será utilizado neste trabalho para refinar os índices de
similaridade a partir de critérios definidos com base nos dados das redes sociais.
2.3

Resumo dos principais trabalhos relacionados com esta proposta
Com o objetivo de sumarizar os trabalhos descritos nesta Seção e seus

eventuais vínculos com a abordagem proposta neste trabalho, foi construída a Tabela
12.
Tabela 12: Trabalhos relacionados e seus eventuais vínculos com esta proposta

An algorithmic framework for performing collaborative filtering (HERLOCKER, J. et al.,
1999
Descrição

Método de recomendação neighborhood method utilizando os vizinhos
mais próximos k-NN (Nearest Neighbour).

Vínculo

Este é o método base que será utilizado nesta proposta, onde os critérios
para definição dos k vizinhos mais próximos serão revisados.

A Social Network-Based Recommender System (SNRS) (HE e CHU, 2010)
Propuseram um modelo probabilístico baseado no algoritmo Naive Bayes
para fazer recomendações personalizadas com informações da rede
social, considerando, especialmente, a influência de amigos sociais. Os
experimentos em um dataset real revelam que os amigos têm uma
Descrição
tendência de selecionar os mesmos itens.
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Vínculo

Esse foi um dos principais trabalhos relacionados que motivou esta
proposta. Será utilizado o mesmo dataset da rede social Yelp e os
critérios para seleção de tipos de estabelecimentos, no caso restaurantes
e os usuários e seus amigos que possuem avalição nos estabelecimentos
da mesma cidade.

Mining large streams of user data for personalized recommendations (AMATRIAIN, 2013)
Amatriain (2013) apresenta as abordagens utilizadas no Netflix, uma das
maiores implementações práticas de SR na indústria, como um fluxo de
Descrição
recomendação offline e online classificado em etapas.
Desta proposta foram utilizadas as etapas no processo de
Vínculo
recomendação.
A social recommender mechanism for e-commerce: Combining similarity, trust, and
relationship (LI, WU e LAI, 2013)
Li, Wu e Lai (2013) propõem um modelo baseado no método multicritério,
Multi-Criteria Decision Making (MCDM), considerando diversos aspectos
na recomendação, empregando de forma abrangente uma análise de
preferências, análise de confiança e análise de relação social, bem como
um módulo de decisão personalizado, para construir um framework
abrangente e personalizado para recomendação de produtos no
Descrição
ambiente de comércio eletrônico.
Desta proposta foi utilizada a ideia de abordagem multicritério na etapa
de seleção dos k-vizinhos mais próximos para a uso no de refinamento
Vínculo
de similaridade entre os usuários.
An improved collaborative recommendation algorithm based on optimized user similarity
(CHEN, LI e HU, 2015)

Descrição

Chen, Li e Hu (2015) propõem ajustes no cálculo da similaridade dos
usuários, devido a um fenômeno que eles identificaram utilizando-se as
métricas tradicionais de similaridade.

Vínculo

Desta proposta foi utilizada a ideia de aplicar um fator para ajuste da
similaridade, a partir de critérios que serão adotados para refinar a
similaridade dos usuários a partir dos dados das redes sociais.

Fonte: Elaborado pelo autor

Com o objetivo de sintetizar graficamente o ano da publicação e quantidade de
publicações referenciadas nesta proposta, foi elaborada a Figura 20, na qual se
observa uma maior concentração de pesquisas dos temas relacionados nos últimos 5
anos.
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Figura 20 Resumo dos trabalhos referenciadas por ano de publicação

Fonte: Elaborado pelo autor
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3
3.1

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ALGORITMO FC
Introdução
A proposta deste trabalho é incorporar dados de redes sociais no processo de

recomendação de produtos e ou serviços do método FC baseado em usuário, com o
objetivo de melhorar a precisão dos SRs.
Serão utilizados dados com transações históricas contendo as avaliações dos
usuários sobre produtos e serviços (método FC baseado em usuário e vizinhança
tradicional), bem como dados de rede social para capturar a influência do círculo de
amizade e preferências do usuário para refinar seus interesses e, consequentemente,
recomendar produtos e serviços de forma mais precisa.
Conforme apresentado na Seção 2, a recomendação com base no algoritmo de
FC baseado em usuário e vizinhança prevê a nota que o usuário daria a um
determinado item, e para isto, particularmente no algoritmo FC baseado em usuário,
a previsão da nota envolve o cálculo de uma matriz de similaridade entre todos os
usuários da base da dados. Dessa forma, a ideia principal deste trabalho é refinar
essa matriz de similaridade considerando aspectos de redes sociais. O modo com
que os usuários interagem no ambiente social será incorporado à matriz de
similaridade tradicional, influenciando diretamente nos produtos e ou serviços que
serão recomendados.
O sistema proposto será realizado por meio de uma abordagem híbrida, pois foi
utilizada mais de uma técnica de SR, combinando a FC baseada em usuário
(transações históricas) com a FC baseada em comunidade (redes sociais).
3.2

Sobre a similaridade entre usuários
Conforme visto na subseção 2.1.1.6.1.1, o algoritmo de FC baseado em usuário

utiliza essencialmente as transações efetuadas pelos usuários no comércio eletrônico
para calcular a similaridade entre eles. Assim, o índice de similaridade (métrica para
quantificar a similaridade) entre usuários tem papel fundamental neste tipo de
algoritmo, uma vez que os produtos que serão recomendados baseiam-se nele.
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3.2.1 Similaridade baseada em usuário tradicional (transações históricas)
A Figura 21 apresenta um exemplo hipotético do histórico de transações no ecommerce de dois usuários, bem como o índice de similaridade entre eles. Esta
abordagem é uma característica do modelo tradicional de FC. Pode-se observar neste
contexto que cada usuário avaliou 3 produtos, porém apenas um deles foi avaliado
em comum. O índice de similaridade, utilizando a métrica de cosseno tradicional,
capturou que esses usuários possuem baixa similaridade (escala de 0 a 1) e,
provavelmente, no processo de recomendação, eles terão baixa influência um sobre
o outro.
Figura 21: Exemplo avaliando transações históricas

Fonte: Elaborado pelo autor

3.2.2 Similaridade baseada em dados de redes sociais
Diferentemente da abordagem utilizando o histórico de transações, a Figura 22
ilustra um exemplo hipotético, com os mesmos dois usuários, que possuíam baixa
similaridade. Nesse exemplo são considerados apenas dados das redes sociais.
Nesse caso, pode-se perceber que eles são mais similares, no contexto de redes
sociais, do que foi previsto pelas transações.
Figura 22: Exemplo de similaridade em ambiente rede social

Fonte: Elaborado pelo autor

As seguintes informações são utilizadas, com base nos dados disponíveis, para
inferir sobre a similaridade social entre os usuários:
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•

Nível de amizade: são amigos diretos, ou seja, de 1º nível na rede social.

•

Curtidas: esses usuários interagem (curtem/compartilham) conteúdos em
comum. Este exemplo representa uma situação em que 50% das
interações totais, entre eles, foi realizada em comum.

•

Preferências: Os usuários possuem 80% de preferências em comum
cadastradas em seus perfis da rede social (preferências explícitas).

Dessa forma, pode-se observar que a similaridade entre os usuários, isolando
apenas os dados sociais, resultaria em uma análise completamente diferente da
avaliação das transações históricas dos usuários no e-commerce, para esses
exemplos.
Dessa forma, refinar o índice de similaridade do método tradicional, incorporando
aspectos de dados de redes sociais, pode trazer benefícios como o aumento da
precisão dos SRs existentes. Inclusive, à medida em que mais informações de redes
sociais estiverem disponíveis, será possível complementar e melhorar a análise.
3.3

Requisitos da alteração do algoritmo FC

3.3.1 Adaptabilidade a e-commerce com um ou vários tipos de produtos (R1)
A proposta deve ser capaz de operar com tipos diferentes de produtos, que são
características do ambiente de e-commerce. Cada empresa pode comercializar vários
tipos diferentes de produtos e vincular uma proposta de SR a uma abordagem
considerando as particularidades de cada tipo de produto envolvido. A abordagem de
FC baseado em conteúdo, pode demandar muito esforço para implementação,
principalmente para empresas que possuem um leque variado de produtos.
Na proposta de He e Chu (2010) com o emprego do modelo probabilístico Naive
Bayes, é utilizada uma abordagem baseada em conteúdo. São utilizados atributos
particulares dos restaurantes (características), tais como: Italiano, fast food, japonês,
Horário de funcionamento, se possui banheiro acessível, entre outras. No total são
mais de 100 características particulares do domínio de restaurantes. Observa-se,
porém, que o uso dessas características limita o uso da proposta do SR a um único
domínio de produtos ou até mesmo a uma única rede social, no caso o Yelp.com.
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Dessa forma, diferentemente da proposta de He e Chu (2010), este trabalho tem
o objetivo de ser mais genérico para que possa ser aplicado aos mais variados
domínios de SRs, principalmente os baseados em matriz de similaridade.
3.3.2 Adaptabilidade a diversas redes sociais (R2)
Esta proposta deve ser suficientemente genérica com relação às redes sociais
que podem ser utilizadas, dado que é possível que novas redes sociais surjam ao
longo do tempo. É possível também, que o mesmo usuário, utilize com frequência n
redes sociais. Dessa forma, utilizar dados de mais de uma rede social, de forma
combinada, pode possibilitar uma abordagem mais completa na identificação da rede
de amigos e preferências do usuário.
3.3.3 Consideração da privacidade e segurança (R3)
Considerar aspectos de privacidade e segurança no uso dos dados de rede
social.
•

Objetivo de uso: Garantir conhecimento prévio do usuário, para dados
não públicos, sobre como serão utilizados no SR.

•

Privacidade: Garantir que hábitos de consumo do usuário sejam
utilizados de forma que não o identifique nominalmente e compartilhados
apenas com autorização prévia.

•

Segurança: Garantir que apenas usuários previamente autorizados
tenham acesso aos dados, utilizando-os com o objetivo declarado.

No trabalho de Machanavajjhala, Korolova e Sarma (2011) são apresentadas
algumas abordagens para garantir a privacidade e segurança do usuário em um SR.

3.3.4 Obtenção (captura) e armazenamento dos dados de redes sociais (R4)
Esta proposta deve conter um módulo responsável pela captura e
armazenamento dos dados.
1) Captura: Deve conter um módulo responsável para captura de dados de
redes sociais assim que estiverem disponíveis.
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Ao coletar os dados do usuário, deve-se buscar uma quantidade suficiente
de dados que possibilite uma identificação exclusiva do usuário para
possibilitar cruzamento de informações posteriormente. Os dados principais
são: nome, e-mail, telefone, cidade, cep, data de nascimento, entre outros,
dependendo do que estiver disponível em cada rede social.
2) Armazenamento: Deve conter um módulo que seja capaz de armazenar os
dados capturados de forma recorrente e estruturada, possibilitando também a
recuperação simples.
3.3.5 Consideração da influência de amigos diretos e indiretos (R5)
A proposta deve considerar a influência de amigos diretos e indiretos no perfil de
consumo do usuário. He e Chu (2010) avaliaram como o círculo de amizades (amigos
diretos e indiretos) do usuário pode afetar seus hábitos de consumo. Os autores
obtiveram bons resultados sobre como amigos influenciam positivamente no SR, por
meio de melhoras na métrica MAE, conforme descrito na subseção 2.2.2.2.
3.3.6 Consideração das preferências entre usuários no índice de similaridade (R6)
A proposta também deve considerar as preferências dos usuários.
He e Chu (2010) consideraram as preferências implícitas do usuário a partir do
histórico de interações sobre os itens. Itens consumidos mais frequentemente foram
caracterizados como de preferências implícitas do usuário. Esta abordagem também
apresentou melhoras na métrica MAE, conforme descrito na subseção 2.2.2.2.
3.3.7 Classificação dos requisitos
Ao todos foram elencados cinco requisitos funcionais e um requisito não
funcional. Com o objetivo de organizá-los, a Figura 23 apresenta a classificação.
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Figura 23: Classificação dos requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor

3.3.8 Sobre requisitos não funcionais
Nesta proposta foi considerado apenas um requisito não funcional, que trata da
privacidade e segurança dos dados sociais do usuário. Como a proposta trata da
incorporação de uma nova fonte de dados, o usuário precisa ter conhecimento prévio
de quais dados ele está compartilhando e como eles serão utilizados. Dessa forma,
este requisito não funcional possui grande importância nesta proposta, pois tem o
objetivo de evitar problemas no uso indevido dos dados sociais e invasão da
privacidade dos usuários.
A avaliação de outros requisitos não funcionais, como, por exemplo, requisitos
de escalabilidade e desempenho do sistema também são relevantes. Porém, nesta
proposta, estes requisitos não serão avaliados, pois, neste escopo, apresentam menor
importância, uma vez que o objetivo principal da proposta é incorporar dados de redes
sociais. Estes requisitos também são fortemente dependentes da infraestrutura de
hardware que será utilizada para o processamento. Em uma implementação,
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principalmente, se forem realizadas recomendações em tempo real, estes tipos de
requisitos devem ser avaliados cuidadosamente.
3.4

Proposta de alteração do índice de similaridade entre usuários na Matriz de
Similaridade
Para refinamento do índice de similaridade, além do cálculo da MS tradicional,

serão utilizados dados sobre o círculo de amizades do usuário (amigos diretos e
indiretos), além das suas preferências. Serão definidos critérios para selecionar quais
tipos de amigos podem influenciar na matriz de similaridade e como as preferências
serão consideradas.
Conforme visto na Seção 2, para o método FC baseado em usuário é necessário
calcular a similaridade entre os usuários para que seja possível efetuar as
recomendações. Segundo Ricci et al. (2010), Sarwar et al. (2011) e Hu (2014) as
métricas mais usadas para cálculo da similaridade, são a similaridade de cosseno ou
a correlação de Pearson.
Nesta proposta, haverá alteração da MS obtida pelo algoritmo FC baseado em
usuário, que terá como base a métrica de similaridade de cosseno, conforme será
visto adiante. Serão acrescidos valores no índice se similaridade da MS e, portanto,
a proposta pode ser aplicável para outros SRs que utilizam as métricas de similaridade
tradicionais, ou seja, que operam da mesma forma com índices de similaridade na
escala de -1 a 1. A métrica de correlação de Pearson é um outro exemplo que pode
ser adotado.
3.4.1 Visão geral da proposta
Na Seção 2 foram apresentadas as principais técnicas no campo de SRs. Esta
proposta utilizará a técnica de filtragem híbrida, pois realiza a combinação de mais de
uma técnica de SRs. A Figura 24 destaca as principais técnicas utilizadas nesta
proposta.
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Figura 24: Técnicas de SRs utilizadas na proposta

Fonte: Elaborado pelo autor

Esta proposta é implementada por meio de três módulos principais (Figura 24),
conforme a seguir:

1) Módulo Tradicional: é responsável por calcular a similaridade entre os
usuários da forma tradicional, ou seja, utilizando as transações do ecommerce e resultando no índice de similaridade de Cosseno, sem
considerar nenhum aspecto de redes sociais.
Adicionalmente, neste módulo também será calculada a similaridade de
Cosseno revisada, conforme proposto por Chen, Li e Hu (2015), descrito
na subseção 2.2.4.
2) Módulo Social: é responsável por calcular o delta de similaridade entre
os usuários com base apenas nos dados sociais. Considera a rede de
amigos e as preferências dos usuários para obter dois fatores para
posterior utilização na revisão do índice de similaridade tradicional.
3) Módulo revisão da similaridade e recomendação: É responsável por
combinar as informações dos módulos tradicional e social e efetuar uma
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revisão da matriz de similaridade tradicional, de forma que seja produzido
um novo índice de similaridade combinando as duas fontes de dados.
Posteriormente, serão gerados os itens recomendados com base no
índice de similaridade revisado.
A Figura 25 apresenta uma visão geral desta proposta, contendo os três
módulos.
Figura 25: Visão Geral da proposta

Fonte: Elaborado pelo autor
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O detalhamento dos processos executados em cada um dos módulos desta
proposta são os seguintes:
1. Módulo Tradicional
Processo 1 – Dados do e-commerce
Este processo é responsável por extrair dados do e-commerce. A seguir os
dados que serão obtidos:
•

Transações históricas do com as avaliações e/ou produtos comprados
pelo usuário;

•

Informações cadastrais dos produtos;

•

Identificação dos usuários.

Esses dados são a base para cálculo da similaridade tradicional baseada em
transações.
Processo 2 – Matriz de interação (transações)
Este processo é responsável por converter os dados obtidos no processo 1
para o formato específico de matriz de interação (usuário, item, avaliação). Os
dados convertidos são utilizados no processo pré-definido de cálculo de
similaridade entre os usuários da base de dados.
Este processo busca ser genérico para operar de forma desacoplada de
qualquer estrutura

de implementação,

atuando

como

uma

interface

padronizada para entrada de dados em formato previamente definido,
atendendo de forma integral o requisito 1.
Processo 3 - Cálculo da matriz de similaridade com base nas transações
históricas (CF tradicional baseado em usuário) utilizando a similaridade de
cosseno tradicional.
A Figura 26 apresenta um exemplo da matriz de interação contendo as
transações históricas e a MS resultante do cálculo entre todos os usuários.
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Figura 26: Cálculo matriz de similaridade tradicional

Fonte: Elaborado pelo autor

Para cálculo da matriz de similaridade anterior, adota-se a Equação 1, vista
na subseção 2.1.1.1.1.
Processo 4 - Cálculo da matriz de similaridade com base nas transações
históricas, porém utilizando a similaridade de Cosseno revisada, conforme
proposta de Chen, Li e Hu (2015), descrita na subseção 2.2.4.
A Figura 27 apresenta um exemplo da matriz de interação contendo as
transações históricas e a MS resultante do cálculo entre todos os usuários.
Figura 27: Cálculo matriz de similaridade ajustada

Fonte: Elaborado pelo autor

Para cálculo da matriz de similaridade ajustada, a Equação 13, vista na
subseção 2.2.5, é aplicada.
Os processos 3 e 4 servem como insumo para atender aos requisitos 5 e 6.

Módulo Social:
Processo 1 – Captura dados de redes sociais
Para obtenção dos dados de redes sociais pode ser utilizada a funcionalidade
de login social fornecida pela própria rede social. O processo 1 do módulo social
tem o objetivo de atender integralmente aos requisitos 2 e 4 da proposta.
A Figura 28 apresenta uma visão geral das principais redes sociais que possuem
a funcionalidade de login social.
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Figura 28: Login social para captura de dados

Fonte: https://www.oneall.com (acessado em 12/2017)
Adicionalmente pode ser utilizada uma abordagem de varredura sistemática na
rede social, capturando todos os dados públicos relativos às preferências e sobre
a rede de amigos dos usuários. Esse tipo de mecanismo é similar aos motores
de busca responsáveis pela indexação dos sites e são conhecidos como
crawlers, Spiders ou Bots (robôs).

Catanese, et al. (2011), apresenta uma

proposta para varredura e obtenção de dados da rede social Facebook.
Processo 2 – Armazenamento dos dados de redes sociais
Esse processo deve ser responsável por armazenar os dados da rede social, de
forma estruturada, e com o objetivo de garantir que informações cadastrais dos
usuários estejam presentes para que seja possível identificar e relacionar o
mesmo usuário em mais de uma rede social, atendendo de forma parcial o
requisito 4, pois o modo de armazenamento deve ser analisado de forma
aprofundada, dependendo do volume e características dos dados no ambiente
de implementação.
A Figura 29 apresenta um modelo entidade relacionamento que pode ser
utilizado para armazenamento dos dados.
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Figura 29: Modelo entidade relacionamento para armazenamento dos dados

Fonte: Elaborado pelo autor

Processo 3 – Privacidade e segurança
Somente devem ser armazenados dados com expressa autorização do usuário,
incluindo conhecimento prévio sobre o objetivo de uso do SR. Deve ser fornecido
um termo de ciência (apêndice A) especificando qual será o uso dos seus dados
sociais do usuário para atendimento ao requisito 3. Esse requisito será atendido
de forma parcial, pois os aspectos de segurança não foram totalmente
detalhados nesta proposta, pois seria necessária uma análise aprofundada, que
depende da empresa e do contexto da implementação.

Processo 4 – Cálculo da similaridade baseado nas preferências
Realiza

o

cálculo

da

similaridade

entre

todos

os

usuários

a partir das preferências explícitas (cadastradas no perfil do usuário) e implícitas
(utilizando histórico de transações do e-commerce).
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Como resultado deve ser produzido o valor do 𝜟P para posterior utilização na
revisão da similaridade entre os usuários e para atendimento integral do requisito
6.
Processo 5 – Cálculo da similaridade baseado nos amigos diretos e indiretos
Realizar

o

cálculo

da

similaridade

entre

todos

os

usuários

a partir do nível de amizade e interações entre eles, onde os usuário que
efetuaram mais avaliações em comum (mesma nota) terão sua similaridade
aumentada em função do nível de relacionamento, considerando apenas
usuários de 1º e 2º nível.
Como resultado, deve ser produzido o valor do 𝜟A para posterior utilização na
revisão da similaridade entre os usuários e para atendimento de integral do
requisito 5.

Módulo revisão da similaridade e recomendação
Processo 1 - Revisão da Matriz de similaridade do item 1, gerando uma nova
matriz revisada, considerando as informações sociais (amigos diretos, indiretos
e preferências) com o objetivo de atender, de forma integral, aos requisitos 5 e
6.
Para efetuar a revisão da matriz de similaridade a Equação 14 é aplicada.
Ssocial(a,b)=sim(a,b) + 𝜟A + 𝜟P
onde:
𝜟A = Imp_sim(a, b) * FAmigos
𝜟P = Imp_sim(a, b) * FPref
sim(a,b)  similaridade Cosseno tradicional
Imp_sim(a, b)  similaridade Cosseno Ajustada
𝜟A  Fator delta sobre Amigos
𝜟P  Fator delta sobre Preferências

Equação (14)
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FAmigos  Valor a ser acrescido na matriz de similaridade, variando em
função do nível de amizade
FPrefs  Valor a ser acrescido na matriz de similaridade, variando em
função das preferências dos usuários
O algoritmo 1, apresentado em pseudocódigo, corresponde às atividades
que são realizadas pelo passo 1 para ajuste da MS.
Algoritmo 1 – Ajuste da similaridade

Fonte: Elaborado pelo autor

Processo 2 - Recomendação
Recomendação com base na matriz de similaridade revisada gerada no passo 1
do Módulo revisão da similaridade e recomendação, utilizando os k usuários
mais similares ao usuário atual para se obter os produtos e/ou serviços ainda
não consumidos pelo usuário atual.
A Figura 30 ilustra o resultado do índice de similaridade, ranqueando os usuários
mais similares ao usuário 3 pela similaridade de cosseno tradicional. No
exemplo, o usuário 1 é o mais similar. Os produtos ainda não consumidos pelo
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usuário 3 (no caso o produto 1 e o 6) serão recomendados a partir da matriz de
interação do usuário 1. Obviamente, a revisão da similaridade não altera as
característica de simetria da matriz. Portanto a similaridade de (b,a) será igual a
de (a,b).
Figura 30: Matriz de similaridade ordenada pelo índice de similaridade (ranking)

Fonte: Elaborado pelo autor

3.5

Conclusão
Nesta Seção foi

descrita a especificação da proposta, contendo todos os

requisitos e uma visão geral dos módulos. Também foram detalhados todos os
processos que serão executados em cada módulo para atendimento aos requisitos.
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4
4.1

IMPLEMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA
Introdução
Nesta Seção, são apresentados os detalhes relacionados à implementação de

referencial da proposta, bem como os detalhes da base de dados, tecnologias e todo
o processo e sequência de passos realizados.
4.2

Ambiente e tecnologias utilizadas na implementação de referência
Para aplicação da proposta utilizaram-se as seguintes tecnologias e

ferramentas:
•

máquina com 4 cores de CPU, 16 GB RAM e 250 HD SSD

•

sistema operacional: CentOS Linux versão 7 (1708)

•

linguagem de programação e principais bibliotecas: Python (scipy, numpy
e pandas)

•

datasets: Formato JSON, CSV

As linguagens e tecnologias mencionados foram selecionadas devido ao
conhecimento prévio do autor e por conta das muitas bibliotecas disponíveis que
facilitaram no processo de codificação, execução e análise de dados dessa aplicação
referencial.
4.3

Base de dados utilizada no processo
Devido à limitação para obtenção de uma base de dados real com transações

do usuário e seus amigos em um ambiente de e-commerce, bem como os dados
principais da rede social contendo os mesmos usuários, amigos e suas respectivas
preferências, a base que será utilizada nesta proposta é uma base da rede social Yelp.
Essa base foi utilizada no trabalho He e Chu (2010), pois é um dataset com
acesso público e contém um conjunto relevante de avaliações reais de usuários na
escala de 1 a 5 sobre produtos e serviços. Outro fator decisivo para escolha desta
base se dá pelo fato do Yelp.com também possuir uma rede social, além das notas
de avaliação. É muito difícil obter todos estes dados relacionados entre as transações
do usuário (avaliações e/ou compras) e a rede social (amigos e preferências). Dessa
forma, essa base pode simular um ambiente real de e-commerce.
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Na sequência são apresentados detalhes dos datasets, que podem ser obtidos
em:
https://www.yelp.com/dataset/challenge (Dataset completo)
https://github.com/AKdroid/SNRS (Dataset filtrado somente com restaurantes)
a) estabelecimentos: contém dados comerciais, incluindo dados de localização,
atributos e categorias;
b) usuários: dados dos usuários, incluindo o mapeamento dos amigos diretos
c) avaliações: contém dados de texto de avaliação, incluindo o usuário que
escreveu a revisão e dados do estabelecimento para qual a revisão foi revisão
foi feita. Esta base pode ser relacionada com as bases de usuário e
estabelecimentos.
A Figura 31 apresenta a estrutura física dos datasets em formato JSON.
Figura 31 – Estrutura física dos datasets

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3.1 Funcionamento da rede social Yelp.com
O Yelp.com oferece informações e avaliações sobre empresas e serviços. Seus
usuários realizam avaliações em uma escala de 1 a 5, onde 1 significa ruim e 5 ótimo.
Também é possível realizar comentários sobre sua experiência sobre os
estabelecimentos, produtos e serviços.
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A Figura 32 apresenta a página inicial da rede social Yelp.com, onde é possível
efetuar busca pelas empresas/serviços de uma determinada região.
Figura 32 - Página inicial Yelp.com possibilitando acessar estabelecimentos por região
ou proximidade

Fonte: Yelp.com (2017)

A Figura 33 apresenta um exemplo de avaliações reais de usuários sobre as
empresas, produtos e serviços.
Figura 33 - Exemplo de avaliações na escala de 1 a 5

Fonte: Yelp.com (2017)
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4.3.2 Critérios utilizados na seleção dos dados
Inicialmente, foram utilizados os mesmos critérios do experimento de He e Chu
(2010). Para tanto, serão filtrados apenas os estabelecimentos do segmento de
restaurantes de uma determinada cidade e, posteriormente, somente os usuários que
efetuaram alguma avaliação sobre esses restaurantes. A rede social é considerada
apenas para esse conjunto de usuários, ou seja, os usuários amigos e amigos
indiretos são oriundos da base inicial filtrada por cidade e estabelecimento. A cidade
selecionada foi a cidade de Tempe no estado do Arizona nos EUA. Foi utilizada a
mesma cidade da pesquisa de He e Chu (2010) e também do grupo de pesquisa da
Universidade da Carolina do Norte (NC State University), para possibilitar uma
comparação. A Tabela 13 contém um quadro com a volumetria dos datasets, após
aplicação dos filtros.
Tabela 13 – Volumetria dos datasets
Base de dados

Quantidade
Registros

Estabelecimentos

4.273

Usuários

2.004

Avaliações

71.429

Fonte: Elaborado pelo autor

4.4

Critérios de validação e resultados esperados
A validação deste trabalho será realizada em duas partes:
1. Atendimento dos requisitos da proposta
Para avaliar se os requisitos foram atendidos integralmente, parcialmente ou
não foram atendidos, será utilizada a Figura 34 relacionando os requisitos
versus o nível de aderência.
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Figura 34 – Matriz com a avaliação de atendimento dos requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor

2. Por meio das métricas Mean Absolute Error e o Precision
As métricas que serão utilizadas para validação das predições são o MAE e o
Precision. A adoção dessas métricas ocorreu em função de serem usuais na validação
de SRs e por serem utilizadas em outras propostas, tais como a proposta dos autores
He e Chu (2010), o que possibilita uma comparação.
Para concluir se houve algum ganho na aplicação do método, foi definido, pelo
autor, uma escala percentual, para avaliação dos resultados com o objetivo de definir
previamente se a aplicação do método falhou (sem ganho) ou qual nível de ganho a
proposta apresentou (houve ganho), conforme Figura 35.
Figura 35 – Critérios de avaliação

Fonte: Elaborado pelo autor

A escala foi proposta, pelo autor, em função da análise de outros trabalhos
relacionados, que obtiveram ganhos, utilizando as mesmas métricas:
•

He e Chu (2010): 26% de redução na métrica MAE.

•

Li, Wu e Lai (2013): 19% de redução na métrica MAE.
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4.5

Passos seguidos na implementação de referência
A seguir, estão descritos todos os passos realizados durante a implementação

de referência. A Figura 36 ilustra estes passos.
Figura 36 – Passos da implementação de referência

Fonte: Elaborado pelo autor
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4.5.1 Passo 1: Obtenção dos DataSets
A primeira etapa foi obter os

Datasets do Yelp.com contendo os

estabelecimentos, usuários, avaliações e a rede social para posterior processamento.
Atividades para obtenção dos DataSets

•

1A

-

Obter

dados

da

rede

social

Yelp

disponível

em

https://www.yelp.com/dataset/challenge. Nesta etapa foi realizado o
acesso ao site do Yelp e realizado cadastro e download dos Datasets no
formato JSON.
•

1B - Obter dados de referência da implementação

de um grupo de

pesquisa da Universidade da Carolina do Norte (NC State University) que
efetuou a implementação da proposta de He e Chu (2010), disponível no
repositório GitHub em https://github.com/AKdroid/SNRS.
4.5.2 Passo 2: Preparação, filtragem dos dados
A segunda etapa realizou a preparação dos dados, efetuando a leitura, filtragem
e conversão dos arquivos JSON. Foram filtrados os estabelecimentos do tipo
restaurante de uma cidade específica, bem como os usuários e seus amigos que
efetuaram avaliações sobre estes estabelecimentos. Os dados foram convertidos para
formato .csv (comma separeted values) para facilitar as próximas etapas (apêndice
B).
Atividades para preparação, filtragem dos dados

2A -Realizar a execução de um programa Python para leitura dos datasets,
realizando o filtro para considerar somente estabelecimentos do tipo “Restaurante” e
que pertençam a cidade de “Tempe”, bem como todos usuários que já avaliaram estes
restaurantes.
As seguintes informações foram geradas como resultado desta atividade:
a. Cadastro de estabelecimentos - contém todos estabelecimentos
do tipo restaurante.
b. Cadastro de categorias do estabelecimento - Contém todas as
características dos estabelecimentos do tipo restaurante.
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c. Cadastro de usuários - contém todos os usuários que avaliaram
os estabelecimentos.
d. Cadastro de amigos do usuário - contém todos os amigos diretos
dos usuários que também avaliaram os estabelecimentos.
e. Cadastro de nível de amizade usuário - contém o nível de
amizade entre todos os usuários e seus respectivos amigos diretos
e indiretos (até 2º nível). Amigos diretos na rede social são
atribuídos como nível 1. Amigos indiretos (amigos de amigos) na
rede social são atribuídos como nível 2.
f. Transações com avaliações: Contém todas as avaliações dos
usuários sobre os estabelecimentos.
4.5.3 Passo 3: Geração dos dados de treinamento e teste
A terceira etapa realizou a divisão da base das transações com avaliações dois
datasets distintos, para treinamento e teste do algoritmo proposto.
Dataset Treinamento: contém 75% das avaliações totais. O dataset de
treinamento será utilizado para todos os cálculos de similaridade entre os usuários e
para realizar as recomendações dos produtos e/ou serviços.
Dataset Teste: Contém 25% das avaliações totais. O dataset de teste será
utilizado apenas para aferir a acurácia das recomendações realizadas, após a
incorporação dos dados de rede social e preferências.
4.5.4 Passos 4.1, 4.2 e 4.3: Cálculo da matriz de similaridade tradicional, ajustada
e sobre as preferências
A quarta etapa realizou o cálculo de três matrizes de similaridade, considerando
a base de treinamento, conforme a seguir:
1. matriz de similaridade a partir de suas avaliações pela métrica de
similaridade de cosseno tradicional;
2. matriz de similaridade a partir de suas avaliações pela métrica de
similaridade de cosseno ajustada; e

81

3. matriz de similaridade de preferências implícitas a partir dos atributos dos
restaurantes avaliados
Ao todo foram geradas três matrizes de similaridade entre os 4.563 usuários,
resultando em 20.820.969 registros de similaridade (4.563 x 4.563 usuários) em cada
base (apêndice C).
Atividades para cálculo da matriz de similaridade tradicional, ajustada e sobre as
preferências

4A - realizar a execução de um programa escrito na linguagem Python para
cálculo da similaridade tradicional e ajustada entre todos os usuários da base de
dados. Realiza o cálculo de cada par de usuário e grava a similaridade entre eles
baseado na similaridade de Cosseno e na similaridade ajustada proposta por Chen,
Li e Hu (2015), descrita na subseção 2.2.4.
4B - realizar a execução de um programa escrito na linguagem Python para
cálculo da similaridade tradicional entre todos os usuários da base de dados a partir
das preferências. Para determinar as preferências, foi elaborada um ranking, por
usuário, das 10 características mais apreciadas nos restaurantes que o usuário já
frequentou.
4.5.5 Passo 5: Revisão da matriz de similaridade
Foi realizado o ajuste da matriz de similaridade 1 gerada na subseção 4.5.4
(matriz de similaridade tradicional), incorporando aspectos de rede social.
Foram considerados os níveis de amizade (amigos diretos e indiretos) e as
preferências implícitas dos usuários.
Atividades para revisão da matriz de similaridade

5A - realizar a execução de um programa escrito na linguagem Python para
incorporar aspectos de rede social na matriz de similaridade tradicional.
Nessa etapa foi aplicada a Equação 14 (Ssocial(a, b)=sim(a, b) + 𝜟A + 𝜟P) para
revisão do índice de similaridade entre usuários (apêndice D).
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4.5.6 Passo 6: Geração das recomendações
No sexto passo foi realizado o processo de recomendação. Foram selecionados,
para um determinado usuário, produtos e/ou serviços ainda não consumidos
(apêndice E).
Atividades para geração das recomendações

6A - realizar a execução de um programa escrito na linguagem Python para
realizar a recomendação dos produtos e/ou serviços a partir da matriz de similaridade
social gerada na subseção 4.5.6.
Para um dado usuário A, foram selecionados os top k usuários (onde, k=50) mais
similares, e, na sequência, foram selecionados os top n (onde, n=20) produtos e/ou
serviços ainda não consumidos pelo usuário A .
4.6

Resultados obtidos e análise

4.6.1 Introdução
Na Seção 3 foi apresentada e a especificação da proposta, nesta Seção os
critérios de aceitação para validação, os resultados esperados são também mostrados
em detalhes com todos os passos executados para implementação, bem como os
resultados obtidos.
E, ainda, serão analisados os resultados da aplicação da proposta comparandoos com uma implementação tradicional do algoritmo FC baseado em usuário e contra
os resultados esperados.
4.6.2 Calibração dos parâmetros
Durante a aplicação referencial foi executada uma série de testes com diferentes
parâmetros com objetivo de buscar a melhor calibragem, sempre avaliando os
resultados das métricas MAE e precision. Dessa forma, observa-se que são
necessários testes exaustivos com variações dos seguintes parâmetros:
•

K-vizinhos mais próximos - número de vizinhos mais próximos (knearest neighbours) que devem ser considerados no processo de
predição da avaliações. Os testes foram realizados com valores a partir
de 10 até 50 vizinhos.
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•

Número de itens recomendados - número de itens que devem ser
recomendados para cada usuário. Os testes foram realizaodos com
valores a partir de 10 até 50 itens recomendados.

•

Valor da similaridade revisada (vSimAjustada) - valor de similaridade
ajustado considerado para revisão da MS.

•

Valor 𝜟A - valor que deve ser acrescido na MS para cada usuário em
função do nível de amizade e similaridade. Os testes foram realizados
com valores a partir de 0.1 até 1.

•

Valor 𝜟P - valor que deve ser acrescido na MS para cada usuário em
função da similaridade entre as preferências. Os testes foram realizados
com valores a partir de 0.1 até 1.

Na sequência são apresentadas algumas conclusões sobre a calibração dos
parâmetros utilizados na proposta.
•

Parâmetros: 𝛥A e 𝛥P
À medida em que os valores dos parâmetros 𝜟A + 𝜟P são aumentados,
há uma melhora nas métricas MAE e precision. Pode ser observado na
Figura 37 que a partir da atribuição do valor 0,8 nos parâmetros 𝜟A + 𝜟P
há uma piora no resultado das métricas.
Figura 37 – Parâmetros 𝜟A + 𝜟P

Fonte: Elaborado pelo autor
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•

Parâmetro: Número de itens recomendados

À medida que os valores dos parâmetros número de itens recomendados
são diminuídos, há uma melhora nas métricas MAE e precision, a Figura
38 ilustra essa situação.
Figura 38 – Parâmetros Número de itens recomendados
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Fonte: Elaborado pelo autor

•

Parâmetro: número k-vizinhos

À medida que os valores dos parâmetros número de “k-vizinhos mais
próximos” é diminuído, há uma melhora nas métricas MAE e precision, a
Figura 39 ilustra essa situação.

Figura 39 – Parâmetros Número de itens recomendados
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Fonte: Elaborado pelo autor
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É importante observar que a proposta requer uma calibração prévia dos
parâmetros, para encontrar a melhor combinação, para cada tipo de SR.

4.6.3 Atendimento dos requisitos
Após a realização da implementação referencial, apresenta-se a Tabela 14, com
o objetivo de ilustrar o atendimento dos requisitos, que foram definidos na subseção
3.3, desta proposta.
Tabela 14 – Atendimento dos requisitos

Fonte: Elaborado pelo autor

4.6.4 Resultados finais: Métricas MAE e precision
Para os resultados dessa aplicação referencial, após todos os testes realizados
com a combinação de parâmetros, a seguinte configuração foi a que apresentou
melhores resultados de forma geral:
K-vizinhos mais próximos  20
Número de itens recomendados  20
Valor da similaridade revisada (vSimAjustada)  0.6
Valor 𝛥A – Para amigos diretos  1, para amigos indiretos  0.5
Valor 𝛥P  0.5
A Figura 40 apresenta os resultados obtidos com a aplicação da proposta.
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Figura 40 – Resultados obtidos na proposta

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se observar que houve melhoras em dois momentos com a aplicação da
proposta:
1) considerando a influência de amigos (diretos e indiretos): obteve-se um
ganho diminuindo o erro médio absoluto (MAE) em 5,01% (0,957 –
0,909 = 0,048) e um aumento da precision de 3,12% (0,385 – 0,398 =
0,013 ) do algoritmo.
2) considerando as preferências do usuário: obteve-se um ganho adicional,
diminuindo o erro médio absoluto (MAE) em 3,60% (0,909 – 0,877 =
0,032) e um aumento da precision em 6,66% (0,424 – 0,398 = 0,026 ) do
algoritmo.
De maneira consolidada, ou seja, considerando a influência da rede de amigos
e as preferências, a proposta obteve ganhos nas métricas, sendo: 8,43% de redução
do MAE e 9,99% de aumento da precision.
Comparando esta proposta ao método utilizado por He e Chu (2010) os ganhos
foram menores. Na proposta de He e Chu (2010) com a porcentagem próxima da
base de teste foram obtidos ganhos de aproximadamente 26%, conforme pode ser
observado na Figura 41. Uma possível justificativa para os melhores resultados
obtidos pelos autores é a utilização das características dos itens, por meio de uma
abordagem diferente (content-based).
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Figura 41 – Resultados obtidos por He e Chu (2010)

Fonte: Elaborado pelo autor

4.7

Conclusão
Esta Seção apresentou detalhes sobre o ambiente e as tecnologias utilizadas na

aplicação referencial desenvolvida nesta proposta. Foram apresentadas as regras
aplicadas sobre os dados para incorporar dados de rede social na matriz de
similaridade, bem como os resultados obtidos por meio de uma implementação sobre
uma base de dados real.
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5

5.1

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Introdução
Nesta Seção, são apresentadas as conclusões deste trabalho, suas

contribuições e recomendações para trabalhos futuros na área de sistemas de
recomendação com uso de dados de redes sociais.
A proposta deste trabalho é uma abordagem para otimizar um SR baseado em
Matriz de similaridade de forma que possibilite uma aplicação genérica em diferentes
cenários de tipos de produtos, característica frequentemente encontrada no ambiente
de e-commerce. Tentou-se também tornar a proposta genérica possibilitando o uso
de diferentes redes sociais. Ambas abordagens tem o objetivo de melhorar as métricas
MAE e precision dos SRs.
Na Seção 3 apresentou-se uma definição acerca do escopo deste trabalho, por
meio da especificação da proposta desde uma visão macro até o detalhamento de
como o algoritmo proposto deve operar em um sistema de SR.
Para demonstrar com detalhes e de forma prática foi efetuada uma
implementação referencial, na qual foram detalhados todos os dados utilizados, bem
como o sequenciamento das atividades, o fluxo completo de processamento e os
resultados finais obtidos.
Em seguida foi efetuada a análise dos resultados da aplicação referencial,
apresentando os ganhos obtidos nas métricas MAE e precision, em que foram
avaliadas de forma satisfatória conforme os critérios previamente definidos na
subseção 4.4, indicando que o uso de dados sociais se mostra muito promissor no
âmbito de SRs.
Poderiam ter sido realizaos outros tipos de análise caso mais dados de
transações reais de um ambiente de e-commerce estivessem disponíveis, bem como
dados de mais de uma rede social pudessem ter sido combinados para um mesmo
grupo relevante de usuários. Um estudo de caso em um ambiente com essas
características seria um meio adicional de aferir a proposta.
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5.2

Conclusões
Em função dos resultados obtidos na aplicação de referência, é possível afirmar

que a inclusão de dados de redes sociais e preferências de usuários nos índices de
similaridade da MS em algoritmos de FC pode trazer ganhos em termos de MAE e
precision.
A forma de implementação do algoritmo proposto, por alterar apenas a MS dos
SRs pode, em princípio, ser aplicado de forma genérica em empresas de diferentes
segmentos de e-commerce que utilizem tal técnica.
A proposta também pode minimizar o problema Cold Start recorrente nos SRs,
uma vez que dados de redes sociais podem ser utilizados.
5.3

Possíveis limitações
•

Sensibilidade da proposta em relação aos parâmetros 𝛥A, 𝛥P,
vSimAjustada, “número de itens” e “número de vizinhos próximos”, pois
requerem que sejam efetuadas calibrações prévias em cada contexto de
aplicação. Em alguns casos a alteração pode piorar os resultados obtidos

•

Obtenção e uso dos dados sociais podem ser mais complexos,
dependendo de questões de privacidade e restrições dos usuários em
compartilhar os seus dados com o e-commerce.

•

A aplicação referencial foi efetuada utilizando uma determinada base de
dados em um contexto específico de restaurantes, de forma que mostrou
possíveis melhoras no MAE e precision. É temerário pressupor a
generalização dos ganhos obtidos nesta proposta em outros contextos de
e-commerce e redes sociais.

•

Nesta proposta devido à ausência de dados sobre as preferências
explícitas dos usuários cadastradas nos perfis, foi feita uma aplicação de
referência, considerando apenas as preferências implícitas dos usuários
a partir dos restaurantes frequentados, o que certamente pode ter
limitado a proposta.
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5.4

Sugestões para trabalhos futuros
•

Utilizar dados de mais de uma rede social, bem como uma base real de
transações real de um e-commerce que trata diferentes tipos de produtos é
uma forma de estender e validar a eficácia da proposta.

•

Utilização de dados não estruturados de rede social, tais como textos,
imagens, vídeos e voz podem identificar com mais precisão os interesses dos
usuários.

•

Incluir mais fontes de dados externas às organizações, tais como
informações de aparelhos conectados na rede do usuário, como internet das
coisas (IOT), dados de geolocalização, entre outras fontes que podem ser
testadas para melhorar os SRs.

•

Incluir etapa para pré-processamento de informações de redes sociais com
técnicas de aprendizado de máquina (AM).
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APÊNDICE A - TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Apresentação dos serviços
Os nossos usuários cadastrados (“Usuários”) compartilham suas informações básicas, sua
rede de amigos, suas interações sociais e visualizam conteúdo relevante e recebem
indicações personalizadas de produtos e serviços.
Consentimento
Ao usar os nossos Serviços, você autoriza a coleta, a utilização e o compartilhamento dos
seus dados pessoais de acordo com esta Política de Privacidade e aceita o Contrato do
Usuário. Oferecemos opções que permitem a você desabilitar ou controlar a forma como
usamos e compartilhamos os seus dados.
Informações que são coletadas
Registro -informações cadastrais, como nome, documentos de identificação, data
nascimento
Perfil – Preferências do seu perfil e interações sobre os itens, tais como: postagens, curtidas
e compartilhamentos.
Amigos – A sua rede de amigos
Armazenamento e segurança
Armazenamento dos Dados e Informações: todos os dados e informações coletados dos
Usuários serão incorporados ao banco de dados do site, sendo este seu responsável. Os
dados e informações coletados estarão armazenados em ambiente seguro, observado o
estado da técnica disponível, e somente poderão ser acessados por pessoas qualificadas e
autorizadas pelo e-commerce. Além disso, os dados podem ser compartilhados com
terceiros para fins da melhoria dos serviços, porém de forma que não possam identificar o
usuário. O Usuário é o proprietário dos dados e está apto a adicionar, excluir ou modificar
quaisquer informações que estiverem ligadas ao seu perfil de usuário no e-commerce.

Como os dados são utilizados
Recomendação de produtos e/ou serviços– Utilizamos todas as informações coletadas para
melhorar nossos sistemas e recomendar produtos para nossos usuários. No conteúdo
recomendando podem ser utilizados dados sobre seu o perfil de consumo, suas interações
sociais, suas preferências e rede de amigos.
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APÊNDICE B – CÓDIGO FONTE PARA PREPARAÇÃO E FILTRAGEM DOS
DADOS
import csv
import sys
import json
import os

j = json.JSONDecoder()
dataset = "../DatasetFiltered/Dataset/"

def get_business_dict(city):
"""
city: Extrai estabelecimentos da cidade
"""
bfile = open(dataset+'business.json','r')
businesses = {}
categories = set()
tiporest = '../csvs/Tipo_Rest.csv'
ftiporest = open(tiporest, 'w')
writertiporest = csv.writer(ftiporest, delimiter=';', quoting=csv.QUOTE_NONE)
newdict = {}
for l in bfile:
business = j.decode(l)
indiceC = 0
indiceA = 0
print business['city'].lower()
if business['city'].lower() == city:
#print business['categories']
if 'Restaurants' in business['categories']:
"""
Extrai estabelecimentos da categoria Restaurante
"""
bid = business['business_id']
businesses[bid] = business
categoriestipo=""
for category in business['categories']:
categories.add(category)
indiceC +=1
if indiceC==1:
categoriestipo = category
else:
categoriestipo = categoriestipo + ';' + category
for attrb in business['attributes']:
indiceA += 1
if indiceA==1:
atributos = attrb
else:
atributos = atributos + ';' + attrb
indiceA +=1
writertiporest.writerow( [business['business_id']] +[categoriestipo]+[atributos])
bfile.close()
ftiporest.close()
return businesses, categories
def filter_relevant_users(b_dict):
rfile = open(dataset+'review.json','r')
reviews = {}
users = {}
counter=0
for l in rfile:
review = j.decode(l)
bid = review['business_id']
rid = review['review_id']
uid = review['user_id']
counter += 1
if bid in b_dict:
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reviews[rid] = review
if uid not in users:
users[uid] = 1
else:
users[uid] += 1
users = { u : v for u,v in users.items() if v >= 3 }
print users
rfile.close()
return reviews,users
def build_graph(users):
users_final = {}
graph = {}
edges = {}
ufile = open(dataset+'user.json')
for l in ufile:
user = j.decode(l)
uid = user['user_id']
if uid in users:
users_final[uid] = user
if not user["friends"]:
continue
graph[uid] = set()
for friend in user["friends"]:
if friend in users:
graph[uid].add(friend)
if uid < friend:
edges[(uid,friend)] = True
else:
edges[(friend,uid)] = True
ufile.close()
return users_final,graph,edges
def dump_files_stage(users,edges):
'''
Create csv files
users: User.csv
graph: graph.pickle
categories: categories.txt
edges: edges.txt
'''
cat_file_name = '../csvs/categories.txt'
friends_file = '../csvs/testebus/edges.txt'
users_file = '../csvs/testebus/User.csv'
edge_f = open(friends_file,'w')
edge_f.write('user,friend\n')
for edge in edges.keys():
edge_f.write("%s,%s\n"%edge)
edge_f.close()
ufile = open(users_file, 'w')
headers = ['user_id','average_stars']
writer = csv.DictWriter( ufile ,fieldnames = headers)
writer.writeheader()
for u in users.values():
writer.writerow({ 'user_id': u['user_id'] , 'average_stars':u['average_stars'] })
ufile.close()
def writedata(businesses, users, reviews, edges):
ratings = {}
review_file = '../csvs/Ratings.csv'
f = open(review_file,'w')
headers = ['review_id','user_id','business_id','stars']
writer = csv.DictWriter(f,fieldnames = headers)
writer.writeheader()
for r in reviews.values():
if r['business_id'] in businesses and r['user_id'] in users:
writer.writerow({u:v for u,v in r.items() if u in headers})
f.close()
os.system('Rscript split.R')
f = open('../csvs/Ratings_train.csv','r')
f.readline()
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user_businesses_train = {}
rating_train_dict = {}
user_businesses_test = {}
rating_test_dict = {}
user_train = {}
for l in f:
review_id,user_id,business_id,stars = l.strip().split(',')
if user_id not in user_businesses_train:
user_businesses_train [user_id] = set()
user_train [user_id] = True
user_businesses_train[user_id].add(business_id)
key = user_id+'_'+business_id
rating_train_dict[key] = int(stars)
f.close()

f = open('../csvs/Ratings_test.csv','r')
f.readline()
user_businesses_test = {}
rating_test_dict = {}
user_test = {}
for l in f:
review_id,user_id,business_id,stars = l.strip().split(',')
if user_id not in user_businesses_test:
user_businesses_test [user_id] = set()
user_test[user_id] = True
user_businesses_test[user_id].add(business_id)
key = user_id+'_'+business_id
rating_test_dict[key] = int(stars)
f.close()

fedge_train = open('../csvs/edges_train.txt','w')
fedge_test = open('../csvs/edges_test.txt','w')
fedge_train.write('user,friend\n')
fedge_test.write('user,friend\n')
for edge in edges.keys():
if edge[0] in user_train and edge[1] in user_train:
fedge_train.write("%s,%s\n"%edge)
if edge[0] in user_test and edge[1] in user_test:
fedge_test.write("%s,%s\n"%edge)

fedge_train.close()
fedge_test.close()
def main():
argc = len(sys.argv)
if argc != 1:
print "Use: python pre_process.py <city>"
return
city = sys.argv[1]
businesses, categories = get_business_dict(city)
print "Filtered businesses and Extracted Categories"
reviews, users = filter_relevant_users(businesses)
print "Extracted reviews and relevant users"
users, graph, edges = build_graph(users)
writedata(businesses,users,reviews,edges)
if __name__ == "__main__":
main()
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APÊNDICE C – CÓDIGO FONTE DO CÁLCULO DA MATRIZ DE SIMILARIDADE
TRADICIONAL, AJUSTADA E SOBRE AS PREFERÊNCIAS
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

def similarity(user1,user2, parmcosineadjusted):
user1=np.nan_to_num(user1)
user2=np.nan_to_num(user2)
user_similarity = cosine_similarity(user1.reshape(1,-1),user2.reshape(1,-1))
commonitemids=[i for i in range(len(user1)) if user1[i]>0 and user2[i]>0]
diff = np.subtract(user1[commonitemids], user2[commonitemids])
diffp = np.power(diff,2)
if commonitemids.__len__() >0 :
sumDiffer = np.sum(diffp)/commonitemids.__len__()
flagsimadjusted=True
else:
sumDiffer = 0
flagsimadjusted=False
return user_similarity.flatten().__float__(), commonitemids.__len__(), flagsimadjusted, (parmcosineadjusted**sumDiffer)
*user_similarity.flatten().__float__()
def main():
# Para cálculo da similaridade entre usuários
header = ['review_id', 'user_id', 'business_id', 'rating']
data = pd.read_csv('/../csvs/Ratings_train.csv', sep=',',
names=header, header=0)
userItemRatingMatrix = pd.pivot_table(data, values='rating',
index=['user_id'], columns=['business_id'])
Users = pd.DataFrame()
Users["userId"] = data['user_id']
Users = Users.drop_duplicates('user_id').sort_values(['user_id'])
fsim = '../csvs/Matrix_sim.csv'
headerMS = ['user_id', 'Similarity', 'Common', 'active_user']
df = pd.DataFrame(columns=headerMS)
df.to_csv(fsim, mode='w', header=True, index=False)
similarityMatrix = pd.DataFrame(index=userItemRatingMatrix.index,
columns=['Similarity', 'Common'])
# Para cálculo da similaridade entre preferências de usuários
header = ['user_id', 'pref_id', 'value']
data = pd.read_csv('/../csvs/Ratings_train_pref.csv', sep=',',
names=header, header=0)
userItemPrefMatrix = pd.pivot_table(data, values='value',
index=['userId'], columns=['pref_id'])

fsimpref = '../csvs/Matrix_sim_pref.csv'
headerMSpref = ['user_id', 'Similarity', 'Common', 'active_user']
dfpref = pd.DataFrame(columns=headerMSpref)
dfpref.to_csv(fsim, mode='w', header=True, index=False)
similarityMatrixpref = pd.DataFrame(index=userItemPrefMatrix.index,
columns=['Similarity', 'Common'])
parmcosineadjusted = 0.9
for activeUser in Users['userId']:
for i in Users['userId']:
"Similaridade entre usuários"
similarityMatrix.loc[i]['Similarity'], similarityMatrix.loc[i]['Common']=similarity(userItemRatingMatrix.loc[activeUser],
userItemRatingMatrix.loc[i], parmcosineadjusted)
similarityMatrix['activeUser'] = activeUser
similarityMatrix['index'] = activeUser+"_"+i
similarityMatrix.to_csv(fsim, mode='a', header=False, index=True)
"Similaridade entre preferências dos usuários"
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similarityMatrixpref.loc[i]['Similarity'],
similarityMatrixpref.loc[i]['Common']=similarity(userItemPrefMatrix.loc[activeUser],
userItemPrefMatrix.loc[i], parmcosineadjusted)
similarityMatrixpref['activeUser'] = activeUser
similarityMatrixpref['index'] = activeUser+"_"+i
similarityMatrixpref.to_csv(fsimpref, mode='a', header=False, index=True)
if __name__ == "__main__":
main()
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APÊNDICE D – CÓDIGO FONTE DA REVISÃO DA MATRIZ DE SIMILARIDADE
import pandas as pd

def adjustsimilarity(activeUser,K,vsimadjusted, similarityMatrix, DeltaAD,DeltaAI, DeltaP, similarityMatrixPref, dffriends):
similarityMatrix= similarityMatrix[similarityMatrix['active_user'] == activeUser]
similarityMatrix['user_id_new']= similarityMatrix.index
similarityMatrix['user_id']= similarityMatrix.index
similarityMatrix['user_id_new']= similarityMatrix['user_id_new'].astype(str) +"_"+ similarityMatrix['active_user'].astype(str)
similarityMatrix=similarityMatrix.set_index('user_id_new')
similarityMatrix2=pd.DataFrame(columns=['Common' ,'Similarity', 'active_user', 'user_id'])
for i in similarityMatrix.index:
#print i
if similarityMatrix.loc[i, "SimilarityAdjusted"] >=vsimadjusted and i in dffriends.index:
if dffriends.loc[i, "nivel"] == 1:
similarityMatrix.loc[i, "Similarity"] += DeltaAD
similarityMatrix2 = similarityMatrix2.append(similarityMatrix.loc[i])
if dffriends.loc[i, "nivel"] == 2:
similarityMatrix.loc[i, "Similarity"] += DeltaAI
similarityMatrix2 = similarityMatrix2.append(similarityMatrix.loc[i])
if similarityMatrixPref.loc[i]['SimilarityAdjusted'] > vsimadjusted
:
similarityMatrix.loc[i, "Similarity"] += DeltaP
similarityMatrix=(similarityMatrix2.loc[similarityMatrix2.index.isin(dffriends.index)])
similarityMatrix=pd.DataFrame.sort_values(similarityMatrix,
['Similarity'],ascending=[0])
if similarityMatrix.empty:
return pd.DataFrame(columns=['Common' ,'Similarity', 'active_user', 'user_id']), -1
return similarityMatrix[:K]
def main():
header = ['review_id', 'user_id', 'business_id', 'rating']
data = pd.read_csv('/../../csvs/Ratings_train.csv', sep=',',
names=header, header=0)
userItemRatingMatrix = pd.pivot_table(data, values='rating',
index=['userId'], columns=['itemId'])
Users = pd.DataFrame()
Users = userItemRatingMatrix.drop_duplicates('userId').sort_values(['userId'])
fsim = '../csvs/Matrix_sim.csv'
headerMS = ['user_id', 'Similarity', 'Common', 'active_user']
similarityMatrix = pd.read_csv(fsim, sep=',',
names=headerMS, header=0)
fsimpref = '../csvs/Matrix_sim_pref.csv'
similarityMatrixPref = pd.read_csv(fsimpref, sep=',',
names=headerMS, header=0)
filein = '../csvs/friends_level.csv'
dffriends = pd.read_csv(filein, sep=',', header=0, encoding='latin-1')
Kneighbours=20
vsimadjusted=0.6
DeltaAD = 1
DeltaAI =0.5
DeltaP=0.5
for i in Users.index:
for activeUser in Users.index:
similarityMatrix[activeUser+"_"+i] = adjustsimilarity(Users, Kneighbours,vsimadjusted, DeltaAD, DeltaAI,
DeltaP,similarityMatrix,similarityMatrixPref, dffriends)
if __name__ == "__main__":
main()
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APÊNDICE E – CÓDIGO FONTE DA GERAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES
import numpy as np
import pandas as pd

def nearestNeighbourRatings(activeUser,K,similarityMatrix, userItemRatingMatrix):

similarityMatrix= similarityMatrix[similarityMatrix['active_user'] == activeUser]
nearestNeighbours=similarityMatrix[:K]
nearestNeighbours=nearestNeighbours.set_index('user_id')
neighbourItemRatings=userItemRatingMatrix.loc[nearestNeighbours.index]
predictItemRating=pd.DataFrame(index=userItemRatingMatrix.columns, columns=['Rating'])
total = nearestNeighbours['Similarity'].sum()
for i in userItemRatingMatrix.columns:
# for each item
predictedRating=np.nanmean(userItemRatingMatrix.loc[activeUser])
for j in neighbourItemRatings.index:
# for each neighbour in the neighbour list
if userItemRatingMatrix.loc[j,i]>0:
predictedRating += (1/total)*(userItemRatingMatrix.loc[j,i].reshape(1,1)
-np.nanmean(userItemRatingMatrix.loc[j]).reshape(1,1))*nearestNeighbours.loc[j,'Similarity']
predictItemRating.loc[i,'Rating']=predictedRating
return predictItemRating
# Let's now use these predicted Ratings to find the top N Recommendations for the
# active user
def topNRecommendations(activeUser,N, vizinhos,similarityMatrix, userItemRatingMatrix):
predictItemRating, predictedRatingMedia =nearestNeighbourRatings(activeUser,vizinhos,similarityMatrix,
userItemRatingMatrix)
moviesAlreadyWatched=list(userItemRatingMatrix.loc[activeUser].loc[userItemRatingMatrix.loc[activeUser]>0].index)
predictItemRating.loc[predictItemRating.index.isin(moviesAlreadyWatched)==False]
topRecommendations=pd.DataFrame.sort_values(predictItemRating,['Rating'],ascending=[0])[:N]
return topRecommendations

def main():
header = ['review_id', 'user_id', 'business_id', 'rating']
data = pd.read_csv('../csvs/Ratings_train.csv', sep=',',
names=header, header=0)
userItemRatingMatrix = pd.pivot_table(data, values='rating',
index=['userId'], columns=['itemId'])
Users = pd.DataFrame()
Users = userItemRatingMatrix.drop_duplicates('userId').sort_values(['userId'])
fsim = '../csvs/Matrix_sim.csv'
headerMS = ['user_id', 'Similarity', 'Common', 'active_user']
similarityMatrix = pd.read_csv(fsim, sep=',',
names=headerMS, header=0)
Nrecommendations = 20
Kneighbours = 20
for i in Users.index:
topNRecommendations(i["Userd_id"], Nrecommendations, Kneighbours,similarityMatrix, userItemRatingMatrix )
if __name__ == "__main__":
main()

