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 1 Netflix prize

Netflix prize je prebiehajúca otvorená súťaž zameraná na vytvorenie čo najlepšieho 
algoritmu založeného na kolaboratívnom filtrovaní, ktoré predikuje hodnotenie filmu 
používateľom na základe jeho predchádzajúcich hodnotení. 

Táto súťaž je organizovaná spoločnosťou Netflix, ktorá pôsobí ako online DVD 
požičovňa. Hlavná cena, $1 000 000, je určená teamu, ktorý vytvorí algoritmus s 
predikciou lepšou ako 10% ako aktuálny systém používaný v Netflixe.

 1.1 Problém a dáta

Netflix poskytol data set z reálnych dát. Trénovacia množina pozostáva z vyše 100 
miliónov  hodnotení  od  vyše  480  tisíc  používateľov,  ktorí  hodnotili  skoro  18  tisíc 
filmov.

Každé jedno hodnotenie pozostáva zo štvorice používateľ, film, dátum hodnotenia a 
číselné  hodnotenie.  Používateľ  a  film  sú  prezentované  zodpovedajúcim  ID  a 
hodnotenia zodpovedajú číslu od 1 do 5, kde 5 znamená najlepšie hodnotenie.

Súťažná  množina  obsahuje  viac  ako  2.8  milióna  trojíc  používateľ,  film,  dátum 
hodnotenia, ku ktorým existujú taktiež hodnotenia, ktoré sú známe len súťažnej porote. 
Algoritmus  súťažného  tímu  musí  predikovať  hodnotenia  pre  celú  kvalifikačnú 
množinu, ale výsledky sa dozvedia len pre polovicu dát, tzv. Quiz set. Druhá polovica 
je  tzv.  Test  set  a  je  použitá  pre  zmeranie  chyby  hodnotenia  porotou  a  následným 
potencionálnym určením víťaza. Rozdelenie na Quiz set a Test set je známe len porote 
a  preto  nie  je  možné  použiť  „hill  climb“  pre  zlepšovanie  výsledkov.  Odoslané 
výsledky sú porovnávané k reálnym hodnoteniam pomocou odmocniny z priemernej 
kvadratickej chyby (RMSE – root mean squared error). Cieľom je znížiť túto chybu na 
čo najmenšiu. Predikované hodnotenia nemusia byť celočíselné.

Pre každý film je poskytnutá informácia o názve a roku vydania. O používateľoch nie 
sú žiadne dodatočné informácie.

Niektoré hodnotenia používateľov boli zmenené, vymazané alebo pridané z dôvodu 
ochránenia súkromia používateľov.

Trénovacia množina je postavená tak, že priemerný používateľ hodnotil viac ako 200 
filmov a priemerný film bol  hodnotený viac  ako 5000 používateľmi.  V trénovacej 
množine je však veľká variancia v dátach – niektoré  filmy majú 10-tky hodnotení 
pokiaľ  iné  ich  majú  tisícky.  



 1.2 Ceny

Ceny  v  súťaži  sú  založené  na  zlepšení  algoritmu  Cinematch  (aktuálny  algoritmus 
používaný v Netflixe) alebo skóre víťazného tímu z minulého roku. Víťazný tím v 
aktuálnom roku musí mať chybu hodnotenia nižšiu ako daný prah.

Najjednoduchší  algoritmus,  ktorý  predikuje  pre  film  jeho  priemerné  hodnotenie  z 
trénovacej  množiny  má  chybu  hodnotenia  RMSE  1,0540.  Algoritmus  Cinematch 
používa štatistické lineárne modely a rozhodovanie dátami. Použitím len trénovacích 
dát má Cinematch chybu hodnotenia 0,9514 na Quiz set, zhruba 10% zlepšenie oproti 
triviálnemu  algoritmu.  Predikcia  Cinematch  je  podobná  aj  na  testovacej  množine 
0.9525. 

K  tomu  aby  víťazný  tím  vyhral  hlavnú  cenu  $1  000  000  dolárov,  musí  vylepšiť 
predikciu o ďalších aspoň 10% - najviac chybu 0.8572 na testovacej množine. 

Keď sa ani jednému tímu nepodarí vyhrať hlavnú cenu, môžu sa zúčastniť ešte o cenu 
progresu  v  hodnote  $50  000  dolárov  udeľovanú každý  rok   za  najlepší  výsledok. 
Podmienkou však je, že víťazný tím musí zlepšiť predikciu minimálne o 1% oproti 
víťazovi z minulého roku.

Víťazný tímu musí poskytnúť zdrojové kódy a popis výsledného algoritmus pre porotu 
do  jedného  týždňa  od  udelenia  ceny.  Potom  musí  víťaz  poskytnúť  neexkluzívnu 
licenciu pre Netflix. Netflix zverejní len popis, nie zdrojový kód systému. Víťazný tím 
sa  môže  rozhodnúť  neprevziať  si  cenu  kvôli  uchovaniu  algoritmu  a  zdrojových 
súborov v tajnosti.

Predikcie jednotlivých súťažiacich nie sú zverejňované. Každý tím môže zaslať toľko 
výsledkov  predikcií  koľko  len  chce.  Limit  je  stanovený  na  jedno  zaslanie  denne. 
Najlepšieho predikcia sa ráta do aktuálnych výsledkov.

Keď sa jednému z tímov podarí zlepšiť chybu predikcie o 10% a viac, porota zasiela 
tzv. poslednú výzvu, ktorá dá všetkým tímom ďalších 30 dní k poslaniu ich výsledkov. 

 1.3 Aktuálne výsledky

Súťaž začala 2.10.2006. Už 8.10.2006 tím WXYZConsulting zverejnil predikciu, ktorá 
bola lepšia ako Cinematch. 15 októbra boli poslané výsledky od troch tímov, ktoré boli 
lepšie ako Cinematch. Jeden z nich mal predikciu lepšiu o 1.06% a tým sa kvalifikoval 
do výročnej progres ceny. 

K júnu 2007 bolo zaregistrovaných cez 20 000 tímov z viac ako 150 krajín.  2000 
tímov poslalo viac ako 13 tisíc predikcií.



V roku 2007 sa Netflix prize stal taktiež KDD Cup 2007.

V septembri 2007 mali súťažiace tímy posledných 30 dní na odoslanie výsledkov. Na 
začiatku bol  najlepší  tím BellKor s  chybou 0.8728 (8.26% zlepšenie)  nasledovaný 
Dinosaur Planet 0.8769 (7.83% zlepšenie) a Grivity 0.8785 (7,66% zlepšenie).

 2 Prehľad prostriedkov Fuzz pre využitie v Data miningu

Pre vytváranie systémov pre odporúčanie existujú dve cesty: 

      • Content based filtering 

      • Collaborative filtering 

Obrázok 1: Vývoj zlepšienia predikcie v čase



 2.1.1 Content based filering 

Pri  tomto type odporúčania  sa  obsah viaže  pomocou rôznych príznakov.  Napr.  pri 
filme môže byť previazanie na iné filmy pomocou žánru, hercov atď. Niekedy však 
môže  byť  ťažké  získať  alebo  určiť  príznaky  na  základe  ktorých  by  sa  mal  obsah 
viazať. Ako napríklad určíme, že film je dobrý? 

 2.1.2 Collaborative filtering 

Pri tomto spôsobe odporúčania sa obsah viaže na základe preferencií používateľov. 
Zvyčajne sa sleduje, ktoré položky sa používateľovi "páčia rovnako". Na základe toho 
je  možné previazať obsah.  Napr.  mne sa môže páčiť  film Statočné srdce a taktiež 
Patriot.  Nie  je  však jasné či  sú zviazané pomocou hlavného hrdinu  (Mel  Gibson), 
alebo obdobia (historické) alebo témy (boj za nezávislosť), alebo aj ich kombináciou čí 
úplne  inými  faktormi.  Celé  previazanie  sa  robí  na  základe  používateľových 
preferencií,  čo pri väčších množstvách preferencií od rôznych používateľov vedie k 
vytváraniu rôznych vzorov. 

 2.1.2.1 Zhlukovanie 

Vzory v hodnotení používateľov je možné hľadať napríklad pomocou zhlukovacích 
algoritmov. Pre účely hľadania vzorov pri hodnotení filmov je vhodné použiť menej 
striktné algoritmy (striktný je napr. K-Means, kde 1 používateľ by mohol byť zaradený 
len do jedného zhluku). 

Vhodná reprezentácia zhlukov sa zdá byť použitím fuzzy množín. Jeden používateľ 
teda môže patriť do viacerých zhlukov, ku každému s určitým stupňom príšlušnosti. 

Jedným zo  spôsobov  nájdenia  týchto  fuzzy  množín  môže  byť  použitím  algoritmu 
Fuzzy Cmeans  (FCM).  Výstupom FCM sú dve  matice  Z a  C.  Matica  Z hovorí  o 
príslušnosti  používateľa  u k zhluku k (UxK veľkosť).  Matica  C hovorí  o  strednej 
hodnote hodnotenia filmu m v zhluku k (KxM veľkosť). 

Vynázobením  týchto  matíc  dostaneme  predpokladané  hodnotenie  všetkých 
používateľov ku všetkým filmom. 

Otázkou je určenie  matíc  Z a C.  Najjednoduchšou cestou je  nájdenie klasifikačnej 
funkcie a jej následná optimalizácia pre matice Z a C. 



 2.1.2.2 Faktorizácia matice 

Faktorizácia matice slúži pre dekompozíciu matice na dve menšie matice,  ktoré po 
vynásobení  vytvoria  pôvodnú  maticu.  Táto  technika  dovoľuje  zmenšiť  príznakový 
priestor  kombináciou pôvodných príznakov.  Tým nám vznikajú nezávislé  príznaky, 
ktoré lepšie popisujú daný predmet. 

Výsledný tvar vyzerá nasledovne: 

V= W*H 

kde V je pôvodná matica (napr. matica Term-Dokument veľkosť TxD), 

W je matica váh veľkosti FxD, 

H je matica nových príznakov veľkosti DxF, F je počet nových príznakov. 

 2.2 Linková analýza

 2.2.1 Úvod

  Pri  Web  mining  sa  jedná  sa  o  využitie  techník  Data  miningu  na  automatické 
objavovanie a extrahovanie informácií z webových dokumentov a služieb. Zahŕňa celý 
proces  objavovania  potencionálne  užitočnej  a  predtým neznámej  informácie  alebo 
poznatku z prostredia webu. Prolémom je však interpretovanie web mining výsledkov, 
tak aby mali nejaky všeobecný výsledok. 

 Preto zavádzame tri fázy inferenčného „zosilnenia“ procedúr: 

1. V prvej fáze aplikujeme association rule mining. 

2. V druhej fáze transformujeme association rule na FCM riadenú kauzálnu bázu 
znalostí. 

3. V tretej fáze priradíme k zosilnenej inferencii bázu dát. 

 2.2.1 Fuzzy kognitívne mapy (FCM) 

   Kognitívna mapa (CM) je orientovaný ohodnotený graf, kde uzly predstavujú pojmy 



a spojenia kauzálne väzby medzi nimi. Každý uzol má priradenú určitú hodnotu, ktorá 
vyjadruje, či pojem v danom okamihu platí, alebo nie (1 resp. 0). 

Ohodnotenie spojení predstavuje kauzálnu závislosť medzi pojmami. Fuzzy kognitívna 
mapa (FCM) predstavuje rozšírenie klasickej CM. Fuzzy rozšírenie spočíva v tom, že 
spojenia môžu nadobúdať hodnoty z intervalu <0;1> resp. <- 1;1> a pojmy použitím 
prahovacej funkcie môžu byť buď binárne, alebo fuzzy. 

 2.2.2 Association rule mining 

  Koncept  asociačných  pravidiel  bol  uvedený  v  [Agrawal  93,  94].  Odtiaľ  je  aj 
nasledovná definícia: 

  Nech L = I1, I2, ... , Im je množina binárnych atribútov nazývaných položky. 

  Nech T je databáza transakcií. Každá transakcia t je reprezentovaná ako binárny 
vektor, kde t[k] = 1 ak t kúpil položku Ik a t[k] = 0 inak. Nech X je množina určitých  
položiek v L. Hovoríme, že transakcia t vyhovuje X ak pre všetky položky Ik v X, t[k] =  
1. 

Pod asociačným pravidlom sa rozumie implikácia v tvare X=> Ij, kde X je množina 
určitých pložiek v L a Ij je jedna položka z L, ktorá nie je prítomná v X. Pravidlo je 
vyhovujúce v množine transakcií T s faktorom dôvery 0 ≤ c ≤ 1 ak minimálne c% z 
transakcií  v  T,  ktoré  vyhovujú  X vyhovujú  aj  Ij.  Dôvera  býva  označovaná  ako c. 
Podpora  pravidla  je  definovaná ako percento transakcií  v  L,  ktoré  obsahuje X Ij.∪  
Označuje sa s. 

 2.2.2.1 Fáza I: association rules mining 

Na nájdenie často sa vyskytujúcich množín položiek sa dá použiť algoritmus Apriori, 
ktorý je uvedený v [Agrawal94]. Apriori postupne generuje množiny frekventovaných 
položiek, pričom postupuje od najmenších (s najmenším počtom prvkov) k najväčším. 
Pokiaľ je to možné, z frekventovaných množín s n prvkami sa generujú množiny s n+1 
prvkami. Súbor frekventovaných množín, ktoré majú n prvkov sa označuje Ln. 

 2.2.2.2 Fáza II: transformácia do FCM riadenu kauzálnu bázu znalostí 

Kauzálna znalosť je velmi ľahko reprezentovaná adekvátnou maticou Wt., kde všetky 
spojitosti  v  FCM sú označené.  Wij  je  prvok matice  Wt,  ktorý je  vlastne  kauzálna 
hodnota (váha) arc z vrchola i do vrcholu j. 

 2.2.2.3 Fáza III: priradenie k zosilnenej inferencii bázu dát 

1. Elminácia pravidiel  redudancie: na odstranenie skrytej  redudancie použijeme 
fázu II. 

2. Hľadanie  priamych  a  nepriamych  zreťazených  pravidiel:  pričom  zreťazené 
pravidlo je take, ktoré obsahuje časť nejakého ineho pravidla. 



3. Samotné zosilnenie inferencie 

 2.1 Relačná klasifikácia

Algoritmy  data  miningu  hľadajú  vzory  v  dátach.  Väčšina  existujúcich  data 
miningových prístupov pracuje na d jednou tabuľkou dát. Relačný data mining hľadá 
vzory v dátach nad viacerými tabuľkami v relačnej databáze. 

Relačné dáta 

Môžu byť reprezentované tabuľkami, pohľadmi nad tabuľkami. 

Relačné vzory 

Väčšina vzorov rozširuje vzory nad jednoduchými dátami. Preto rozpoznávame napr. 
relačné regresné stromy, relačné asociačné pravidlá,  relačné klasifikačné pravidlá a 
iné. Vzory sú často vyjadrené pomocou podmnožiny predikátovej logiky. Tá v sebe 
zahŕňa predikáty(vzťahy) a premenné(objekty vzťahov). Na vyjadrenie tejto logiky sa 
používa formalizmus induktívneho logického programovania (ILP). 

Obrázok 2: Fázy association rule mining



 2.1.1 Relačné algoritmy založené na vzdialenosti 

Na úpravu učenia, predikcie a zhlukovania pre relačné prípady potrebujeme upraviť 
spôsob  merania  vzdialenosti.  Potom  môžeme  túto  mieru  vzdialenosti  použiť  pre 
algoritmy K-NN, alebo hierarchické aglomeratívne zhlukovanie. 

Meranie  vzdialeností  pre  relačné  inštančné  učenie  Pri  meraní  vzdialeností  nad 
jednoduchými dátami je výsledkom suma jednotlivých rozdielov hodnôt vo vektore, 
charakterizujúcim dané vzorky. Ak máme 

x = (x1 .... xn) and y = (y1 ..... yn),

Tak potom vzdialenosť d je

d(x,y) = ∑(xi-yi)

V relačnej reprezentácii môže byť vzorka reprezentovaná množinou faktov rôznych 
vzťahov.

Príklad:

member(person1 ; 45 ; male; 20 ; gold) 

member(person2 ; 30 ; female; 10 ; platinum) 

car(person1  ; wagon; 200 ; volkswagen) 

car(person1  ; sedan; 220 ; mercedesbenz ) 

car(person2  ; roadster; 240 ; audi) 

car(person2  ; coupe; 260 ; bmw) 

house(person1 ; murgle; 1987 ; 560 ) 

house(person1 ; montecarlo; 1990 ; 210 ) 

house(person2 ; murgle; 1999 ; 430 ) 

district(montecarlo; famous; large; monaco) 

district(murgle; famous; small ; slovenia) 

Myšlienka spočíva v počítaní vzdialeností na rôznych úrovniach počnúc 0-tou až po 
dosiahnutie úrovne danej užívateľom. Na 0-tom leveli sa berú v úvahu atribúty priamo 
na  príkladoch.  Na  1.  úrovni  sa  už  berú  do  úvahy atribúty  spojené  s  príkladmi  na 
hladine 1. A tak ďalej až do prahovej úrovne. 



V našom príklade , ak rátame vzdialenosť medzi príkladmi

e1 = member(person1; 45; male; 20; gold) and 

e2 = member(person2; 30; female; 10; platinum), 

najprv porovnáme vlastnosti osoby (age, gender, income, membership type), ako keby 
to boli jednoduché dáta. Na ďalšej úrovni porovnávame aj auta a domy. Na 2. úrovni 
už porovnávame aj oblasti. 

Konkrétne pre naše príklady:

d(e1;  e2)  =  1/5(d(person1,person2)  +  d(45,30)  +  d(male,female)+d(20,10)  + 
d(gold,platinum))

Na úrovni 0 sú osoby brané ako diskrétne atribúty a d(person1, person2) = 1

d(e1; e2) = (1 + (45 - 30)/100 + 1 + (20 - 10)/50 + 1)/5 = 0,67

100 a 50 sú limity atribútov Veku a Príjmu.

d(person1; person2) na 1. úrovni musíme zozbierať fakty súvisiace s osobou priamo(car 
a house) 

To sú predikáty 

F1,  car  ={car(person1 ;  wagon;  200  ;  volkswagen),  car(person1 ;  sedan;220  ; 
mercedesbenz)} 

F2, car = {car(person2 ; roadster; 240 ;audi), car(person2 ; coupe; 260 ; bmw)} 

F1, house = {house(person1 ; murgle; 1987 ;560 ), house(person1 ; montecarlo;1990 ; 
210 )} 

F2, house = {house(person2 ; murgle; 1999 ;430 )} 

Potom 

      d(person1, person2) = (d(F1,car; F2, car) + d(F1, house; F2, house))/2. 

Pre množiny vyberieme menšiu (alebo prvú, ak sú rovnakej veľkosti). Preto vyberieme 



F2, house a pre každý fakt v tejto množine nájdeme najbližší prvok k druhej množine. 
Pridáme penalizáciu za možnú nezhodu v kardinalite  a normalizujeme kardinalitou 
väčšej množiny. 

d(F1, house; F2, house) = [1 + min(

d(house(person2;murgle; 1999; 430),house(person1; murgle; 1987; 560)); 

d(house(person2;murgle; 1999; 430);house(person1; montecarlo; 1990; 
210)

)]/2 

 = 0.5* [1+min(

(0+(1999 -1987)/100 +|430 - 560|/1000)/3; 

                                       (1+(1999-1990)/100+(430-210)/1000)/3)

] = 0.5 + 0.5 * min(0.25/3; 1.31/3) = 13/24. 

Pre d(F1, car;F2, car) zoberieme F1, car . Obidve auta osoby 1 sú bližšie audi ako bmw.

d(F1; car; F2; car) = 0,5*[minc F2;car d(car(person1 ; wagon; 200 ; volkswagen); c)+ 

                         minc F2;car d(car(person1 ; sedan; 220 ; mercedesbenz ); c)] 

                 = 0,5* [(1 + |200 - 240|/100 + 1)/3; (1 + |220 - 240|/100 +1)/3] 

                 = 11/15. 

Preto na leveli 1 

        d(person1; person2) = 0,5 * (13/24 + 11/15) = 0,375 

a vzdialenosť vzoriek na 1 úrovni

d(e1; e2) = (0,6375 +(45 - 30)/100 + 1 + (20 - 10)-50 + 1)/5 = 0,5975.

Na úrovni 2 treba vyrátať vzdialenosť oblasti. 

d(F1, house; F2, house). 

d(murgle; montecarlo) = (0 + 1 + 1)/3 = 2/3.

Avšak dom osoby2 je bližšie domu osoby1 v murgle ako v motecarlo tak sa hodnota 
d(F1, house; F2, house) nezmení. 

d(F1, house; F2, house) = [1 + min(

d(house(person2;murgle; 1999; 430),house(person1; murgle; 1987; 
560)); 

d(house(person2;murgle; 1999; 430);house(person1; montecarlo; 1990; 
210))

]/2  = 0.5* [

1+min((0+(1999-1987)/100+|430-560|/1000)/3;
(2/3+(1999-1990)/100+(430-210)/1000)/3)



]= 0.5 + 0.5 * min(0.25/3; 2/3 + 0.31/3) = 13/24. 

Aj na druhej úrovni je 0.5975. 

Raz keď máme definované vzdialenosti na relačných dátach môžeme využiť štatistické 
metódy klasifikácie. 

 2.1.2 Moderovaná multi-relačná klasifikácia

Súvisiace  objekty  si  iteratívne  vymieňajú  príslušnosť  k  triedam.  Je  to  iteratívny  a 
konvergentý proces .

Obrázok 3: Multi-relačná klasifikácia

Obrázok 4: 



Tento proces môže zhoršiť  inicializované stavy.  Preto je  niekedy nutné pristúpiť k 
moderátorom.  Moderovaná  klasifikácia  znamená  určenie  prahu  kedy  ešte  reláciu 
považujeme za doležitú. 

Existujú 2 druhy moderátor binárny a lineárny. Binárny funguje ako filter, lineárny 
zase váhuje.

Obrázok 5: 



 2.2 Modelovanie a identifikácia sústav pomocou neuro-fuzzy

Ing. Kysela Pavol a prof. Ing. Alexík Mikuláš, CSc sa zaoberajú popisom modelovania 
a  identifikácie  sústav  pomocou  neuro-fuzzy  (NF)  sieti.  Príspevok  sa  zaoberá  vo 
svojich  jednotlivých  častiach  využitím  nerónovej  siete  s  implementovanou  fuzzy 
logikou na  modelovanie  lineárnych a  nelineárnych systémov,  ako aj  identifikáciou 
lineárnych sústav. V stati venovanej modelovaniu upozorňuje na schopnosť NF siete 
vo fáze  učenia,  naučiť  sa  správaniu vzoru,  ako aj  návrhu NF siete.  Ďalšia  stať  je 
venovaná využitiu NF siete na identifikáciu, pričom samotná identifikácia sa vykonáva 
expertnou  analýzov.  Podrobnejšie  opisuje  identifikáciu  sústav  prvého  rádu,  pričom 
poukazuje na ľahkú odvoditeľnosť použitia NF sieti  pri identifikácií  sústav vyšších 
rádov.

NFS je možné použiť aj pri modelovaní nelineárnych funkcií. Samotné modelovanie 
spočíva iba v transformácií nelineárnej  závislosti  na fuzzy pravidlový model,  ktorý 
následne implementujeme do neurónovej siete a uskutočníme adaptáciu tejto NFS teda 
učenie. Tento postup môžeme uskutočniť, iba ak poznáme matematický popis systému. 
Pomocou  rovnice  sa  vygenerujú  dáta  trénovacej  množiny.  Ak  nepoznáme  popis 
systému tak môžeme sledovať, respektíve okopírovať správanie sa reálneho systému 
vo  fáze  učenia.  NFS  pritom  nemusí  byť  špeciálne  navrhnutá  je  totiž  schopná 
prispôsobiť sa vo fáze učenia .

Obrázok 6: Binárny a lineárny moderátor



Obr č. 1 je zobrazený priebeh použitej nelineárnej funkcie popísanej rovnicou (plná 
čiara) a priebeh NFS, spĺňajúcej všetky požiadavky pred adaptáciou, iba s použitím 
zostaveného pravidlového modelu  a  rozdelením vstupného a  výstupného priestoru. 
Správanie sa naučenej NFS po 100 krokoch učenia je znázornené bodkovanou krivkou 
zelenej farby.

Identifikácia  lineárnych systémov sa  uskutočňuje  expertnou analýzou,  pri  ktorej  sa 
určujú  vlastnosti  objektu  rozborom  vstupných  a  výstupných  veličín.  Sústavu  plne 
charakterizuje  priebeh  výstupnej  veličiny  ak  ide  o  odozvu  na  normované  tvary 
signálov.Páni  na  záver  svojej  práce  zhodnotili,  že  neurónové siete  s  fuzzy  logikou 
majú široké uplatnenie,  pričom vzniká tu  aj  jeden  problém,  a  to  problém vhodnej 
voľby veľkosti  trénovacej  množiny a doby učenia NF siete.  Poznamenali,  že treba 
voliť  vhodný  kompromis  medzi  dobou  učenia  a  presnosťou  simulácie.  Dôležtím 
parametrom je aj dĺžka iteračného Kroku, ktorú zvolia tak, aby dosiahli čo najväčšiu 
presnosť v závislosti na rýchlosti odozvy dynamického systému. Čo spôsobí nesprávne 
zvolený iteračný krok a veľkosť trénovacej množiny si možno všimnúť na Obr č. 2. Na 
margo identifikácie poznamenali,  že ide o deterministickú identifikáciu,  na sústavu 
nepôsobia žiadne náhodné veličiny a ani merané veličiny nie sú zaťažené šumom.



 1 Riešenie

 1.1 Navrhované riešenie 1

Fuzzy C-means + kognitívna mapa.

Toto  riešenie  je  založené  na  nahradení  individuálneho  používateľa  jeho  typickým 
zástupcom. Typický zástupca je reprezentovaný ako centroid zhluku a používateľ k 
nemu patrí určitým stupňom príslušnosti.

Tento centroid potom reprezentuje typické hodnotenie filmov používateľa zaradeného 
do tohto zhluku.

Vrámci  každého  takéhoto  zhluku  potom existuje  fuzzy  kognitívna  mapa,  určujúca 
vzťahy medzi filmami. Hranu medzi dvoma filmami je možné taktiež interpretovať 
ako podobnosť filmov.

Výsledné  hodnotenie  používateľa  sa  vypočíta  ako  vážený  priemer  hodnotení 
podobných filmov:

rating i=
∑ j

w ij∗rating j

∑ j
rating j



 1.1.1 Problémy

Pri aplikácii tohto riešenia sa vyskytlo niekoľko problémov rozobratých nižšie.

 1.1.2 Hustota matice hodnotení

Ako  najzásadnejší  problém  pri  zhlukovaní  sa  ukazál  problém  s  chýbajúcimi 
hodnotami. Každý používateľ hodnotil vlastnú sadu filmov a väčšinou prienik týchto 
filmov bol omnoho menší ako ich zjednotenie.

Tento problém sa ukázal byť natoľko zásadný že od tohto riešenia sme upustili.

 1.1.3 Veľkosť dát

Dátová množina sa skladá z približne 100 miliónov hodnotení od viac ako 480 tisíc 
používateľov k 17700 filmom. 

Tu nastal zásadný problém s tým, že s touto množinou nevieme pracovať v pamäti. 
Preto po počiatočných pokusoch sme sa rozhodli pre uskladnenie a výpočty použiť 
relačnú databázu. Po importovaní dát do databázy mala tabuľka hodnotení veľkosť 2.9 
GB.

Názov stĺpca Typ Význam

id bigint

movie_id bigint Id filmu

user_id bigint Id používateľa

rating_date date Dátum hodnotenia

Rating Smallint Hodnotenie

Pre efektívnu prácu s dátami bolo potrebné vytvoriť indexy nad touto tabuľkou:

Názov indexu Stĺpce v indexe

movie_id_index movie_id

user_id_index user_id

user_movie movie_id, user_id

user_movie_rating user_id, movie_id, rating

Kresba 1: Problém s prienikom hodnotení dvoch používateľov



Celková veľkosť týchto indexov dosiahla 9.7 GB.

Aj  s  týmito  bolo  náročné  pracovať  sa  celou  dátovou  množinou.  Všetky  výpočty 
zahŕňajúce všetky dimenzie sa pohybovali rádovo v hodinách. Preto sme sa rozhodli 
pre alternatívne riešenie.

 1.1.4 Výsledky

Aj po aplikácií relačnej databázy, ktorá nám prácu nad datasetom rapídne zrýchlila, a 
zjednodušila.  Celé  pokusy  trvali  niekoľko  hodín.  Aj  napriek  tomu,  že  algoritmus 
obsahoval  niekoľko  optimalizácií,  ktoré  nezabezpečovali  identické  výsledky,  s 
teoretickým popisom Fuzzy C-means, ale porovnateľné a dostatočné. Rátanie matíc 
bolo  v  niektorých  smeroch  realizované  paralelne.  Aby  bola  maximálne  znížená 
priestorová  zložitosť,  a  aby  sa  dalo  s  čo  najväčšou  časťou  pracovať  v  operačnej 
pamäti. Vzhľadom na to, že sa jedná o vysoký počet operácií, vyplývajúc z potreby 
niekoľkých sumácii.

Aby  bol  systém  odolný  voči  náhodným  reštartom  a  potrebám  prerušovania  FCM 
algoritmu, bol program rozšírený o podporu zotavenia z prerušenia. 

Bolo  realizovaných  niekoľko  pokusov.  Prvé  boli,  s  použitím  celého  datasetu.  Ale 
keďže to trvalo strašne dlho, jedna iterácia učenia trvala, cca 30min pre 100 klustrov. 
Pričom ak vezmeme potrebu pri tak veľkom datasete niekoľko tisíc iterácii.  Tak to 
môžeme rátať na dni. Odhad bol cca. 20 dní. Čo bolo pre nás neprijateľné. 

V druhej sérií pokusov sme znížili dataset na 25 000 užívateľov, a to nad užívateľmi, 
ktorí mali najvyšší počet hodnotení. Tu sme to realizovali pre 5, 10, 30 klustrov. Kde 
dataset  predstavoval  cca  9  milión  ratingov.  Cele  to  trvalo  niekoľko  dní,  posledný 
pokus spotreboval 11 hodín, urobil 178 iterácií, kým ukonvergoval. A však to čo sa 
naučil,  bola v podstate neistota. Inými slovami každý užívateľ bol priradzovaný do 
klustrov s rovnakou pravdepodobnosťou. To jest ak sa jednalo o 5 klustrov, tak bola 
príslušnosť do každého klustru 0.2. Plus mínus nejaké tie stotiny, maximálne desatina. 
Čo je v podstate to najhoršie čo sme mohli dostať. 

Ani zvyšovanie počtu klustrov, v tomto prípade nepomohlo. Predpoklad je taký, že 
problém bol  zapríčinený hustotou matice  hodnotení.  Viď.:  hore.  Možno že  prudké 
zvýšenie počtu klustrov by pomohlo, ale to by sme už znovu pracovali s týždňami, čo 
bolo pre krátkosť času neprijateľné.

 1.2 Navrhované riešenie 2

Základná myšlienka tohto riešenia spočívala vo vypustení zhlukovania a nahradením 
len jednoduchej podobnosti používateľov.

Kognitívna mapa bola potom vytvorená algoritmom K-NN pre všetky hodnotenia K-
najpodobnejších používateľov.

Pre podobnosť používateľov boli použité nasledovné miery:

similarityeuclid useri , user j=
1

1∑k
 rating ik−rating jk

2




similarity pearsonuseri , user j=
cov k rating ik , rating jk 

var k ratingik var k  rating jk 

 1.2.1 Problémy

Pri  tomto riešení sa vyskytli  znovu problémy s veľkosťou data setu.  Pre efektívnu 
prácu v reálnom čase je potrebné poznať podobnosti každého používateľa ku každému 
používateľovi.

Tu  vzniká  problém  vytvorenia  matice  veľkosti  480 000 x 480 000  čo  opäť  nejde 
vypočítať.

Celkovo by bolo treba urobiť 230 400 000 000 výpočtov. Keby teoreticky každý trval 
0.1s (čo netrval :) ), tak by bolo potrebných cca 266 666 dní. Keby sa nerátali opačné 
vzdialenosti  (kvôli  použitiu  metrík)  tak  je  to  stále  133 333 dní  a  toľko  času  veru 
nemáme :).

 1.3 Navrhované riešenie 3

Pri  pesimistických  vyhliadkach  na  určenie  podobnosti  používateľov  sme  skúsili 
opačný prístup a to použiť podobnosti filmov. Pri tomto výpočte je potrebné urobiť 
17 000 x 17 000 výpočtov čo pri trvaní jedného výpočtu 0.1s mohlo trvať cca 167 dní. 
Toto  je  už  oveľa  realistickejší  prípad,  i  keď  v  našich  možnostiach  stále 
neuskutočniteľný.

 1.4 Navrhované riešenie 4

Pri  tomto  riešení  sme  sa  zamerali  na  odstránenie  primárnej  príčiny  výpočtovej 
zložitosti a to objemu dát.

Zvolili sme najjednoduchší prístup a to náhodné vzorkovanie. 

 1.4.1 Výsledky

Riešenie 4 sa stalo našim posledným vážnejším pokusom, v úvahe prudko blížiaceho 
konca  semestra.  Preto  sme  sa  snažili  vyhýbať  nejakým  ďalším  ťažkostiam.  Bolo 
realizované  náhodné  vzorkovanie  a  to  v  reálnom čase.  Samozrejme,  nejedná  sa  o 
najefektívnejšie, ale najrýchlejšie vzorkovanie aké sa dá realizovať.

Program:

a)majme hľadaný rating pre film, a užívateľa

b)pre neznámi film, nájdeme k-inných filmov, ktoré hodnotil daný užívateľ 

c)určíme podobnosť neznámeho filmu a  vygenerovaných filmov

d)stanovíme si prah podobnosti – prah kedy ešte berieme film ako podobný

e)urobíme vážený priemer podobnosti filmov a ratingu užívateľa

Tento spôsob sa  zdal  ako doteraz  to najlepšie  riešenie.  Pri  jeho použití  sme sa už 
pohybovali  s  chybou  cca  0.98.  Ale  stále  to  ešte  nebolo  ono.  Preto  sme  pridali 



normalizáciu dát. Po jej pridaní sme sa o nejakú tu stotinu ešte posunuli. Bolo to 0.94. 
Čo už nie je tak zlé.

 2  Záver

Samozrejme ešte by sa to dalo zlepšovať, použiť namiesto náhodného vzorkovania, 
niečo viac matematicky založené. Je tu ešte potreba riešiť špeciálne prípady. Film má 
malo hodnotení,  užívateľ má málo hodnotení,  film nemá jednoznačnú podobnosť s 
ďalšími filmami. Čiže lepšie vzorkovanie, pri neistých filmoch a používateľov skôr 
používať stredné hodnotenie a podobne.  To je však beh na dlhšiu trať,  keďže aj  v 
poslednom  prípade  pokusy  spotrebovali  celý  víkend.  Hlavným  problémom  je  tu 
množstvo  dát.  No  ich  množstvo  ani  nie  je  prílišne  možne  znižovať,  keďže  každý 
užívateľ hodnotil svoje, a prieniky ich vzájomných hodnotení sú dosť malé.
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