
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

Problémy

Pri aplikácii tohto riešenia sa vyskytlo niekoľko problémov rozobratých nižšie.

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.

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

Kresba 1: Problém s prienikom hodnotení dvoch používateľov



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
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.
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