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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.

Počet  porovnaní v množine o veľkosti n, ktoré je nutné vykonať je (n**2 – n)/2.

To jest veľkosť matice , potom odrátame diagonálne prvky ktorých je n a rozdelíme si maticu na 
polovicu, kedže matica je symetrická.

Pre n = 17 000 je tento počet 1,444915e+08.Ak by jedna operácia trvala okolo 0,05s tak sa aj tak 
pohybujeme v desiatkach až stovke dní, potrebných na vykonanie.

Kedže naše dáta boli uložené v databáze mali sme snahu robiť porovnávania priamo nad databázou. 
A to aj z dôvodu, že nabalenie a použitie iného programovacieho jazyka nabalilo na seba daľšiu 
zložitosť. 

Ako naša  DB bola použitá Mysql. Samozrejme sme zaviedli indexy nad DB čo zvýšilo rýchlosť asi 
20-krát.

Prvý použitý script bol

USE netflix;

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE movie_distance()

BEGIN

SET @i=1;

SET @j=1;

SET @sm=1;

SET @w=1;

WHILE @i < 17000 DO

        SET @j = @i + 1;

        WHILE @j < 17000 DO

                SELECT SUM(POW(m1.rating-m2.rating,2)),count(*) AS dis FROM rating AS m1 
INNER JOIN rating AS m2 ON m1.user_id = m2.user_id AND m1.movie_id=@i AND 
m2.movie_id=@j INTO @sm,@w;

                INSERT INTO distance (movie1_id,movie2_id,distance,weight) VALUES 
(@i,@j,@sm,@w);

                SET @j = @j + 1;

        END WHILE;

        SET @i = @i + 1;

END WHILE;

END; //



Co sa vlastne deje? V tabuľke, kde sú ako stpce filmy a ako riadky hodnotenia užívateľov, sa 
pomocou vnútorného joinu vyberú hodnotenia tých užívateľov , ktorí hodnotili obidva filmy.

Z takýchto dvojíc sa urobí kvadrát rozdielu a zosumuje sa to cez všetky dvojice. Takisto si 
zapamätáme koľko dvojíc určovalo tento počet a to bude naša váha. Tieto hodnoty sa dajú 
potom použiť na výpočet ľubovolných typov podobností.

Daná procedúra išla aj tak na náš vkus trochu pomaly, tak sme hľadali nové alternatívy. 
Skúšali sme PREPARED STATEMENTY ale tie procedúru dokonca spomalili. Zrýchlenie prinieslo 
zavedenie deklarovaných premenných. Konečný skript vyzerá takto.

USE netflix;

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE movie_distance_speed()

BEGIN

DECLARE i INT DEFAULT 1;

DECLARE j INT DEFAULT 1;

DECLARE w INT DEFAULT 1;

DECLARE sm INT DEFAULT 1;

WHILE i < 17000 DO

        SET j = i + 1;

        WHILE j < 17000 DO

                SELECT SUM(POW(m1.rating-m2.rating,2)),count(*) AS dis FROM rating AS m1 
INNER JOIN rating AS m2 ON m1.user_id = m2.user_id AND m1.movie_id=i AND 
m2.movie_id=j INTO sm,w;

                INSERT INTO distance (movie1_id,movie2_id,distance,weight) VALUES (i,j,sm,w);

                SET j = j + 1;

        END WHILE;

        SET i = i + 1;

END WHILE;

END; //
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