
Τ Μ Η Υ  Π
Π Σ

Γραφικά Μοντέλα Πολυπαραμετρικής
Απόσβεσης για Παραγωγή Top-N

Συστάσεων

Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ε  Τ Υ
του

Γ Ι. Κ

Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Γαροφαλάκης

Πάτρα, Ιούνιος 2018





Πανεπιστήμιο Πατρών
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Γραφικά Μοντέλα Πολυπαραμετρικής
Απόσβεσης για Παραγωγή Top-N

Συστάσεων

Δ Ε
του

Γ Ι. Κ

Επιβλέπων: Ιωάννης Γαροφαλάκης
Καθηγητής

Συνεπιβλέπων: Ευστράτιος Γαλλόπουλος
Καθηγητής

Συνεπιβλέπων: Παύλος Σπυράκης
Καθηγητής

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 6η Ιουνίου 2018.

(Υπογραφή) (Υπογραφή) (Υπογραφή)
............................. ............................. .............................
Ιωάννης Γαροφαλάκης Ευστράτιος Γαλλόπουλος Παύλος Σπυράκης
Καθηγητής Καθηγητής Καθηγητής

Πάτρα, Ιούνιος 2018





Πανεπιστήμιο Πατρών
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Copyright ©–All rights reserved Γεώργιος Ι. Καλαντζής, 2018.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας,
εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύ-
πωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή
ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης
και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.

Το περιεχόμενο αυτής της εργασίας δεν απηχεί απαραίτητα τις απόψεις του
Τμήματος, του Επιβλέποντα, ή της επιτροπής που την ενέκρινε.

Υπεύθυνη Δήλωση
Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της διπλωματικής εργασίας, και ότι
κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνω-
ρισμένη και αναφέρεται στην διπλωματική εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις
όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε
αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή
η διπλωματική εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τις
απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

(Υπογραφή)

.............................
Γεώργιος Ι. Καλαντζής





Περίληψη

Τα Συστήματα Συστάσεων είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων με
σκοπό την αντιστοίχιση αντικειμένων ταιριαστών σε χρήστες με συγκεκριμέ-
νες προτιμήσεις. Πρόκειται για έναν ταχέως εξελισσόμενο ερευνητικό κλάδο
με αμέτρητες εμπορικές εφαρμογές. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι
η μελέτη τεχνικών κατάταξης κόμβων σε γραφήματα με στόχο τη κατασκευή
του μαθηματικού πυρήνα ενός νέου αλγορίθμου παραγωγής συστάσεων.

Αρχικά μελετάμε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες γνωστών αλγορίθμων
κατάταξης κόμβων που βασίζονται σε τυχαίους περιπάτους. Δίνουμε κάποιες
εναλλακτικές μορφές αυτών και επικεντρωνόμαστε στο μοντέλο της Πολυπα-
ραμετρικής Απόσβεσης. Έπειτα, γίνεται μια εισαγωγή στα Συστήματα Συστά-
σεων. Κάνουμε μια ανασκόπηση της βασικής θεωρίας και παρουσιάζουμε τους
πιο γνωστούς γραφικούς αλγορίθμους παραγωγής συστάσεων.

Στη συνέχεια προχωράμε στο σημαντικότερο κομμάτι αυτής της εργασίας.
Εισάγουμε τον MDREC, ένα νέο αλγόριθμο που, βασιζόμενος στην πολυπαραμε-
τρική απόσβεση και σε φασματικές ιδιότητες του μητρώου πιθανοτήτων με-
τάβασης, παράγει εξατομικευμένες συστάσεις. Σχολιάζουμε εκτενώς τα χαρα-
κτηριστικά του και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται οι διάφορες παράμε-
τροι. Δείχνουμε πώς με το μοντέλο αυτό μπορούμε να περιγράψουμε άλλους
αλγορίθμους της ίδιας κλάσης και μάλιστα, να πετύχουμε καλύτερη απόδοση.

Ολοκληρώνουμε τη μελέτη μας με εκτενείς πειραματικές αξιολογήσεις. Χρη-
σιμοποιούμε σύνολα δεδομένων που αποτελούν σημεία αναφοράς για αξιολό-
γηση στη Μηχανική Μάθηση ακολουθώντας μία νέα διαδικασία cross-validation,
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των Συστημάτων Συστάσεων. Συγκρίνουμε
τον MDREC με επτά άλλες τεχνικές στο πρόβλημα της τυπικής top-N σύστασης,
στην ανάδειξη σπάνιων αντικειμένων καθώς και σε σενάρια κρύας εκκίνησης.
Με τα πειράματα αυτά επαληθεύουμε την ισχύ του προτεινόμενου αλγορίθμου
καθώς και την ανωτερότητά του έναντι των ανταγωνιστικών μεθόδων σε κάθε
σενάριο.

Λέξεις κλειδιά: Κατάταξη Κόμβων, Διάχυση Τάξης, Τυχαίοι Περίπατοι,
Μαρκοβιανές Αλυσίδες, Συστήματα Συστάσεων, Συνεργατική Διήθηση, Γρα-
φικές Μέθοδοι, Πειραματική Αξιολόγηση, Μηχανική Μάθηση, Ανάλυση Δεδο-
μένων, Ανάκτηση Πληροφορίας
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Abstract

Recommender Systems consist a tool for data analysis in order to match items
with users and their specific needs. This emerging scientific field, counting less
than twenty years, is constantly growing with numerous new techniques and
applications. The aim of this thesis is the study of Node Ranking techniques for
the implementation of a novel graph-based algorithm for recommendations.

Firstly, we examine some notable results from node ranking and random
walks on graphs. Then we use the notion of functional rankings and we proceed
with the Multi-Damping framework for ranking. The useful observations we
make lead us to the field of Graph-Based Recommendation for which we mention
the basic concepts and present the most recent methods.

Furthermore, we propose MDREC, a new framework that takes in consideration
a lot of aspects for a more complete manipulation of the data. Our approach is
graph based. Rankings are produced by random walks with restarting, where the
number of steps is determined by spectral properties of the transition probability
matrix. In each step we focus on the closest neighbors and a re-ranking step
takes place in the end which offers diversity.

We examined our technique on datasets served as benchmarks in the field
and made comparisons with the state-of-the-art algorithms. Our experiments
suggest that the proposed method outperforms the competing approaches in
three challenging scenarios. In particular, we test the accuracy of MDREC as well
as seven other approaches in the standard top-N recommendation task, in the
ability for recommending long-tailed items and in the special case of newly
added users.

Key Words: Node Ranking, Rank Diffusion, Random Walks, Markov Chains,
Graph Based Methods, Recommender Systems, Collaborative Filtering, Cross
Validation, Experimental Evaluation, Machine Learning, Information Retrieval,
Data Analysis
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“All generalizations are dangerous. Εven this one.”
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Καθώς το διαδίκτυο μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο, τεράστιες ποσότη-
τες δεδομένων παράγονται κάθε στιγμή από υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα,
διαφόρων ειδών αισθητήρες ή εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αυτός
είναι ο βασικός λόγος που οι τελευταίες δεκαετίες έχουν χαρακτηριστεί ως
“Εποχή της Πληροφορίας”. Βέβαια, για να φτάσουμε στην πληροφορία πρέ-
πει πρώτα να γίνει κατάλληλη επεξεργασία των δεδομένων. Τα Συστήματα
Συστάσεων (Recommender Systems, στο εξής ΣΣ), κλάδος της ευρύτερης πε-
ριοχής της Ανάκτησης Πληροφορίας (Information Retrieval), παρέχουν εργα-
λεία για το φιλτράρισμα δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Οι συστάσεις είναι μια χρήσιμη διαδικασία που ανέκαθεν ο άνθρωπος έκανε
ή ακολουθούσε. Σύσταση ατόμων για μια εργασία, προορισμών για διακοπές,
προϊόντων για αγορά ή ταινιών για διασκέδαση είναι μερικά παραδείγματα.
Σε κάθε περίπτωση, για να κάνει κάποιος μια σύσταση λαμβάνει υπόψιν της
προτιμήσεις του υποκειμένου και το πως αυτές ικανοποιούνται από τα διά-
φορα διαθέσιμα αντικείμενα. Τα ΣΣ, ένας σχετικά νέος επιστημονικός κλάδος,
αποσκοπούν στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας αυτής μέσα από την ανά-
πτυξη συγκεκριμένων αλγορίθμων.

Στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε σε μεθόδους για παραγωγή συ-
στάσεων. Τέτοιοι αλγόριθμοι έχουν ως είσοδο τις προτιμήσεις χρηστών πάνω
σε ένα σύνολο αντικειμένων. Ένα μαθηματικό μοντέλο επεξεργάζεται αυτήν
την πληροφορία και υποδεικνύει ένα μικρό υποσύνολο από αντικείμενα που
είναι όσο το δυνατόν πιο ταιριαστά στον εκάστοτε χρήστη. Η προσέγγισή μας
είναι βασισμένη σε γραφήματα, ένα μαθηματικό εργαλείο για αναπαράσταση
αντικειμένων με αμέτρητες εφαρμογές σε κάθε επιστημονικό κλάδο. Στην περί-
πτωσή μας, χρήστες και αντικείμενα αντιστοιχούν σε κόμβους, ενώ συσχετίσεις
μεταξύ χρηστών και αντικειμένων, όπως μια αγορά, σε ακμές.

Ένα αντικείμενο μελέτης στα γραφήματα είναι η κατάταξη κόμβων. Αυτό το
ζήτημα προκύπτει για παράδειγμα στο Διαδίκτυο όπου μια μηχανή αναζήτησης
πρέπει να βρει ποια ιστοσελίδα είναι πιο σημαντική. Δεκάδες λύσεις έχουν

1



Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

προταθεί για το πρόβλημα αυτό, η κάθε μία με δικά της πλεονεκτήματα και
απαιτήσεις. Εμείς, εμπνευσμένοι από αυτές τις τεχνικές κατάταξης, ψάχνουμε
πως μπορούν να διαταχθούν οι κόμβοι στο γράφημα χρηστών-αντικειμένων με
σκοπό την εύρεση αντικειμένων, ταιριαστών σε κάποιον χρήστη.

1.1 Συνεισφορά της Εργασίας

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό τη μελέτη δύο βασικών κλάδων της Εξό-
ρυξης Γνώσης· την κατάταξη κόμβων σε γραφήματα από τη μία, και την πα-
ραγωγή συστάσεων από την άλλη. Η βασική συνεισφορά αυτής της μελέτης
είναι ένας νέος αλγόριθμος παραγωγής συστάσεων βασισμένος σε γραφήματα,
ο MDREC. Με αυτόν τον αλγόριθμο ενώνουμε τις δύο κατευθύνσεις που προανα-
φέραμε και δίνουμε στην επιστημονική κοινότητα μια νέα, πολλά υποσχόμενη,
τεχνική.

Ο MDREC παράγει συστάσεις μέσα από τυχαίους περιπάτους πάνω σε γρα-
φήματα. Είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται εργαλεία που έχουν
αποδειχθεί χρήσιμα για την κατάταξη κόμβων και να βελτιώνει άλλες τεχνι-
κές που αυτή τη στιγμή θεωρούνται κορυφαίες στον κλάδο. Ο αλγόριθμος που
εισάγουμε αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη. Πρώτον, ένα πολυπαραμα-
τρικό μοντέλο απόσβεσης (Multi-Damping) για περιπλάνηση σε γραφήματα.
Δεύτερον, ένα εργαλείο Γραμμικής Άλγεβρας για τον καθορισμό του απαραίτη-
του μήκους της περιήγησης. Τρίτον, μιας μορφής περικοπή θορύβου και, τέλος,
έναν τρόπο παράκαμψης της μεροληψίας (de-biasing) και ανάδειξης σπανίων
αντικειμένων.

Η εργασία μας ολοκληρώνεται με μια εκτενή πειραματική αξιολόγηση. Δο-
κιμάζουμε την αποδοτικότητα του MDREC καθώς και άλλων τεχνικών σε ρεα-
λιστικά προβλήματα των ΣΣ. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε σύνολα δε-
δομένων που θεωρούνται σημεία αναφοράς στον κλάδο. Καταφέρνουμε έτσι,
πρώτον, να αποδείξουμε εμπειρικά την ανωτερότητα της μεθόδου μας έναντι
άλλων που θεωρούνται πρωτοπόρες αυτή τη στιγμή και, δεύτερον, να κάνουμε
σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με την εκτίμηση παραμέτρων και τη Μηχα-
νική Μάθηση γενικότερα.

1.2 Οργάνωση της Διπλωματικής

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζουμε περιληπτικά τη δομή του υπόλοιπου
της εργασίας μας. Αρχικά, στην Ενότητα 1.3 δίνουμε κάποιους απαραίτητους
ορισμούς και βασικές έννοιες Μαθηματικών που χρειάζονται στο υπόλοιπο της
μελέτης. Εκεί εξηγούμε επίσης το συμβολισμό που ακολουθούμε. Σε όλη την
έκταση της εργασίας έχει γίνει προσπάθεια χρήσης ελληνικής ορολογίας. Προς
αποφυγή φαινομένων συγχύσεως, κρίναμε απαραίτητο στην πρώτη εμφάνιση
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κάθε έννοιας να δίνεται και ο αντίστοιχος όρος στα αγγλικά.
To Κεφάλαιο 2 είναι αφιερωμένο στο πρόβλημα της κατάταξης κόμβων σε

γραφήματα. Αναφέρουμε κάποιους γνωστούς τρόπους κατάταξης, όπως είναι
ο PageRank ή ο LinearRank, και συζητάμε για το πως αυτοί μπορούν να υλο-
ποιηθούν. Επίσης, παρουσιάζουμε το Μοντέλο Πολυπαραμετρικής Απόσβεσης
και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Έπειτα, στο Κεφάλαιο 3 κάνουμε μία εισαγωγή στα Συστήματα Συστά-
σεων. Αναφέρουμε περιληπτικά τις βασικές κατηγορίες αλγορίθμων για παρα-
γωγή συστάσεων και επικεντρωνόμαστε στις μεθόδους γειτνίασης (Neighbor-
hood - Based). Κάνουμε μια ανασκόπηση των πιο γνωστών αλγορίθμων στην
Ενότητα 3.2 και έπειτα, στην 3.3, παρουσιάζουμε πιο σύγχρονες αντιλήψεις
και προκλήσεις στο χώρο των ΣΣ.

Το κεφάλαιο 4 αποτελεί το συνδυασμό των δύο προηγουμένων και το κύριο
μέρος αυτής της εργασίας. Εισάγουμε τον MDREC, έναν νέο αλγόριθμο που
πατάει σε εργαλεία Θεωρίας Γραφημάτων και Γραμμικής Άλγεβρας για την
αποδοτική και αποτελεσματική παραγωγή συστάσεων. Αφού παρουσιάσουμε
τη δομή του στην Ενότητα 4.1, σχολιάζουμε εκτενώς το ρόλο κάθε παραμέτρου
στην 4.2. Τέλος, στην Ενότητα 4.3 δείχνουμε πως ο MDREC μπορεί να περιγράψει
άλλους αλγορίθμους και αναφέρουμε κάποιες εναλλακτικές μορφές του.

Στη συνέχεια, το Κεφάλαιο 5 περιέχει τη διαδικασία που ακολουθήσαμε
για να εξετάσουμε την ισχύ του MDREC. Πρώτα, στην Ενότητα 5.1 παρουσιά-
ζουμε τα σύνολα δεδομένων με τα οποία κάνουμε τις συγκρίσεις ενώ στην
5.2 παρουσιάζουμε τις επικρατέστερες μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται
για αξιολόγηση. Οι ενότητες 5.3, 5.4 και 5.5 περιέχουν τα ποσοτικά αποτε-
λέσματα της αξιολόγησης κάτω από διάφορες συνθήκες. Το κεφάλαιο αυτό
ολοκληρώνεται με κάποια συμπεράσματα στην Ενότητα 5.6.

Το Κεφάλαιο 6 είναι ο επίλογος της μελέτης μας όπου κάνουμε μια ανα-
κεφαλαίωση των πιο σημαντικών παρατηρήσεων και δίνουμε κάποιες μελλο-
ντικές κατευθύνσεις. Τέλος, στο Παράρτημα παραθέτουμε κώδικα από τους
βασικούς αλγορίθμους που υλοποιήσαμε.

1.3 Ορισμοί, Μαθηματικό Υπόβαθρο & Συμβολι-
σμοί

Συμβολίζουμε τα μητρώα με έντονα κεφαλαία και τα διανύσματα με έντονα
πεζά ελληνικά ή λατινικά γράμματα. Τα διανύσματα θεωρούμε ότι έχουν
μορφή στήλης. Χρησιμοποιούμε επίσης πεζά γράμματα για βαθμωτά και κε-
φαλαία καλλιτεχνικά για σύνολα στοιχείων. Με ej συμβολίζουμε το j-στο διά-
νυσμα της κανονικής βάσης και με e το διάνυσμα που έχει παντού μονάδες.
Γενικότερα, χρησιμοποιούμε xj για τη j-στη στήλη ενός μητρώου X και xij για
το i-στο στοιχείο. Επιπρόσθετα, συμβολίζουμε ως diag(w) το μητρώο που έχει
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

παντού μηδενικά αλλά το διάνυσμα w ως διαγώνιο.
Έστω U = {u1, u2, . . . , un} ένα σύνολο από χρήστες και I = {i1, i2, . . . , im}

ένα σύνολο από αντικείμενα. Όταν έχουμε γνώση για συσχετίσεις μεταξύ χρη-
στών και αντικειμένων, μπορούμε να αναπαραστήσουμε όλα τα παραπάνω με
τον γράφο (ή γράφημα) G = (V , E), όπου V = U ∪I. Σε όλη την έκταση της πα-
ρούσας εργασίας, και εκτός αν τονίζεται διαφορετικά, θεωρούμε πως έχουμε
χρήστες και ταινίες· φυσικά τα ΣΣ έχουν περισσότερες εφαρμογές όμως εμείς
για λόγους κατανόησης περιοριζόμαστε σε συστάσεις ταινιών. Δύο κορυφές
s, t είναι λοιπόν συνδεδεμένες αν η s αντιστοιχεί σε ένα χρήστη ο οποίος έχει
μια συσχέτιση με το αντικείμενο t, δηλαδή ο χρήστης έχει δει την ταινία.

Ο γράφος G είναι διμερής (bipartite), αυτό σημαίνει πως οι κορυφές του μπο-
ρούν να διαμεριστούν σε δύο σύνολα (U και I) ώστε να μην υπάρχουν ακμές
μεταξύ κορυφών του ίδιου συνόλου. Αν έχουμε επιπλέον πληροφορίες, όπως
κατηγορίες αντικειμένων ή χρηστών, ο G μπορεί να είναι πολλαπλά διαμερίσι-
μος. Επίσης, κάθε γράφος που μελετάμε είναι μη κατευθυνόμενος, δηλαδή, αν
υπάρχει μια ακμή μεταξύ δύο κορυφών, τότε αυτές συνδέονται αμφίπλευρα,
και απλός με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πολλαπλές ακμές μεταξύ δύο κορυ-
φών. Ένας γράφος μπορεί να είναι σταθμισμένος (weighted) ή δυαδικός (binary),
ανάλογα με το αν οι ακμές έχουν βάρη ή όχι; κάθε φορά θα αναφέρουμε σε
ποια περίπτωση βρισκόμαστε. Ως βαθμός (degree) μιας κορυφής ορίζεται το
πλήθος ακμών των οποίων αυτή αποτελεί άκρο. Το άθροισμα των βαθμών
όλων των κορυφών ονομάζεται όγκος του γραφήματος (volume) και συμβο-
λίζεται με VG. Σημειώνουμε επίσης ότι δε λαμβάνουμε υπόψιν απομονωμένες
κορυφές, δηλαδή κορυφές βαθμού μηδέν.

Η τοπολογική οργάνωση ενός γραφήματος, δηλαδή το πως συνδέονται οι
κορυφές, μπορεί να αναπαρασταθεί με το μητρώο γειτνίασης (adjacency matrix)
A. Όταν οι κορυφές i, j συνδέονται, το στοιχείο aij του A είναι μη-μηδενικό
και εναλλακτικά είναι μηδέν. Στην περίπτωση ενός δυαδικού γραφήματος,
τα μη-μηδενικά στοιχεία του A είναι μονάδες ενώ, σε σταθμισμένα γραφή-
ματα, τα μη-μηδενικά στοιχεία ισούνται με τα βάρη των αντίστοιχων ακμών.
Το μητρώο γειτνίασης είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο καθώς συνδέει τη
Θεωρία Γραφημάτων με τη Γραμμική Άλγεβρα. Για παράδειγμα, σε έναν μη-
κατευθυνόμενο γράφο, το γινόμενο e⊤A δίνει το διάνυσμα με το βαθμό κάθε
κορυφής. Σε κατευθυνόμενα γραφήματα το πλήθος των εξερχόμενων ακμών
ενδέχεται να είναι διαφορετικό από το πλήθος των εισερχόμενων, το οποίο δί-
νεται από το γινόμενο Ae. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ως βαθμό μιας κορυφής
θα εννοούμε το συνολικό πλήθος ακμών στις οποίες αυτή συνδέεται.

Μία άλλη χρήσιμη έννοια είναι το μητρώο Laplacian. Αυτό ορίζεται ως L ≜
D−A, όπου D το διαγώνιο μητρώο με κάθε στοιχείο της διαγωνίου να ισούται
με το βαθμό της αντίστοιχης κορυφής [2, 13, 22, 34]. Στις περιπτώσεις μη-
κατευθυνόμενων γράφων τα μητρώα A και L είναι συμμετρικά. Ισχύει επίσης
ότι Le = 0 καθώς και e⊤L = 0, που σημαίνει ότι το μητρώο L είναι διπλά
κεντρο-ποιημένο. Μία ακόμη χρήσιμη ιδιότητα του μητρώου Laplacian είναι η
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1.3: Ορισμοί, Μαθηματικό Υπόβαθρο & Συμβολισμοί

επόμενη σχέση [34] που υποδεικνύει πως πρόκειται για θετικά ημι-ορισμένο
μητρώο (positive semi-definite)

x⊤Lx =
1

2

∑
i

∑
j

aij(xi − xj)
2 ≥ 0,

όπου το x είναι ένα τυχαίο διάνυσμα. Συχνά στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται
μια άλλη μορφή του Laplacian, η κανονικοποιημένη (normalized Laplacian matrix),
που υπολογίζεται ως

L̃ ≜ D− 1
2LD− 1

2 = I−D− 1
2AD− 1

2 = D 1
2 (I− P)D− 1

2

Το μητρώο L̃ διατηρεί όλες τις ιδιότητες του L και επιπλέον, λόγω ομοιότητας
με το μητρώο I− P, οι ιδιοτιμές του βρίσκονται στο διάστημα [0, 2].
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Κεφάλαιο 2

Διάταξη Κόμβων και
Multi-Damping

Η κατάταξη αντικειμένων είναι ένα πρόβλημα που συναντάμε συχνά σε
προβλήματα και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι ενός συστήματος ανάκτησης
πληροφορίας. Μία προσέγγιση αυτού του προβλήματος θέτει ως κριτήρια σύ-
γκρισης τα τοπολογικά χαρακτηριστικά του δικτύου και δε λαμβάνει υπόψιν
το αντίστοιχο περιεχόμενο. Τέτοιες μέθοδοι έχουν προταθεί και μελετηθεί σε
βάθος τα τελευταία 60 χρόνια προσφέροντας λύσεις σε πλήθος εφαρμογών, με
πρωτοπόρα την εργασία [1] όπου ο L. Katz παρουσιάζει ένα status index για
άτομα σε κοινωνικά δίκτυα.

Μία από τις πιο σημαντικές εφαρμογές του προβλήματος που σχολιάζουμε
είναι η κατάταξη σελίδων στον παγκόσμιο ιστό. Η εργασία [3] των Brin και
Page, που βασίστηκε στη ιδέα του Katz, εισάγει τον αλγόριθμο PageRank και
κατά κάποιο τρόπο “ιδρύει” δύο πράγματα. Τη μηχανή αναζήτησης Google και
την ομώνυμη εταιρεία από τη μία, και έναν τομέα έρευνας από την άλλη, αυτόν
του Node Ranking [27]. Στην περίπτωση της αναζήτησης στο διαδίκτυο, λόγω
της σημαντικότητας του Παγκόσμιου Ιστού, ο ρόλος της κατάταξης έχει γίνει
τα τελευταία χρόνια ακόμα πιο καθοριστικός και δημιουργήθηκε η ανάγκη
για πιο ποιοτικές και αποδοτικές μεθόδους, οι περισσότερες εκ των οποίων
συνέχισαν τη συνεισφορά των Brin και Page. Άλλωστε, αυτός είναι ένας λόγος
που στο κορυφαίο συνέδριο World Wide Web Conference του 2015, τίμησαν την
εργασία αυτή με το βραβείο “Seoul Test of Time Award”!

Σε αυτό το κεφάλαιο κάνουμε με μια σύντομη παρουσίαση του PageRank
και άλλων αντίστοιχων τεχνικών κατάταξης κόμβων. Συνεχίζουμε με τα μο-
ντέλα Πολυπαραμετρικής Απόσβεσης και τέλος δίνουμε κάποιες εναλλακτικές
διατυπώσεις.
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Κεφάλαιο 2: Διάταξη Κόμβων και Multi-Damping

2.1 Γενικά για τη Διάχυση Τάξης

Όπως προαναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, στο παρόν κεφά-
λαιο μελετάμε τεχνικές για εντοπισμό σημαντικών αντικειμένων ανάμεσα σε
άλλα. Η έννοια της “σημαντικότητας” συχνά ταυτίζεται με την τάξη (rank) ή το
κύρος (authority). Είτε πρόκειται για επιστημονικά άρθρα, σελίδες διαδικτύου
ή ταινίες προς σύσταση, κάθε φορά τα αντικείμενα μπορούν να αναπαραστα-
θούν ως ένα γράφημα. Σκοπός λοιπόν είναι η ταξινόμηση των κορυφών με μόνο
δεδομένο τις ακμές του γραφήματος, δηλαδή τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των
αντικειμένων, κι όχι με βάση το περιεχόμενο ή άλλα χαρακτηριστικά. Αυτή η
πληροφορία συνοψίζεται στο μητρώο γειτνίασης A, όπως αυτό ορίστηκε στην
Ενότητα 1.3. Σημειώνουμε πως στο εξής τα γραφήματα είναι κατευθυνόμενα,
αφού μια σελίδα x μπορεί να έχει σύνδεσμο προς μια σελίδα y χωρίς απαραί-
τητα να ισχύει το αντίστροφο.

Ένας απλός τρόπος ταξινόμησης είναι η δημοφιλία ενός αντικειμένου. Μα-
θηματικά μιλώντας, δημοφιλία σημαίνει πλήθος εισερχόμενων ακμών για την
αντίστοιχη κορυφή, οπότε η κατάταξη γίνεται βάσει των τιμών του διανύσμα-
τος e⊤A. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση είναι κατά κάποιο τρόπο αφελής διότι
δίνει την ίδια αξία στις ακμές κάθε κορυφής. Στην πράξη, αντί να συνδέεσαι
με πολλούς, είναι ίσως προτιμότερο να συνδέεσαι με “λίγους και καλούς” .

2.1.1 Katz

Βασισμένος στο παραπάνω σκεπτικό, ο στατιστικός Leo Katz εισήγαγε το
1953 [1] το ομώνυμο μέτρο σημαντικότητας, το οποίο λαμβάνει υπόψιν τις άμε-
σες αλλά και τις “έμμεσες” αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κορυφών. Το μέτρο
αυτό εμπεριέχει μία παράμετρο, το α, η οποία ρυθμίζει την επίδραση των
έμμεσων συνδέσεων, δηλαδή τα μονοπάτια μήκους 2, 3 κλπ. Μαθηματικά, το
μέτρο Katz προκύπτει ως μέσος όρος των στηλών του μητρώου

K = αA+ α2A2 + · · ·+ αnAn + · · · = (I− αA)−1 − I. (2.1)

Για να ισχύει η τελευταία ισότητα θα πρέπει η φασματική ακτίνα του μητρώου
A να είναι μικρότερη από 1

α
, όπως απαιτείται για τη σύγκλιση σειρών Neumann.

Θα πρέπει δηλαδή η παράμετρος να είναι τέτοια ώστε α < ρ(A)−1. Πρακτικά,
η κατάταξη δεν υπολογίζεται από την αντιστροφή του μητρώου I−αA, καθώς
αυτό θα ήταν μη αποδοτικό, αλλά από την επίλυση ενός κατάλληλου συστή-
ματος γραμμικών εξισώσεων.

2.1.2 PageRank

Περί τα 45 χρόνια αργότερα, οι Brin και Page [3, 4] παρουσιάζουν τον
PageRank, ένα μοντέλο κατάταξης ιστοσελίδων το οποίο βασίζεται στην ιδέα
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2.1: Γενικά για τη Διάχυση Τάξης

του Katz και ορίζεται ως η στάσιμη κατανομή μιας Μαρκοβιανής Αλυσίδας
(Markov Chain). Γενικά χρειάζεται κανείς αρκετό χώρο για να εξηγήσει την
κατασκευή αυτού του μοντέλου [3, 4, 8, 27, 25], όμως αυτό δεν εμπίπτει στους
σκοπούς της εργασίας μας και για λόγους πληρότητας θα προσπαθήσουμε να
δώσουμε μια σύντομη περιγραφή.

Όπως και προηγουμένως, έχουμε ένα γράφημα το οποίο περιέχει τα αντι-
κείμενα προς κατάταξη (κορυφές) και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις (ακ-
μές) που περιγράφονται στο μητρώο γειτνίασης A. Υποθέτουμε πως ένας πε-
ριηγητής μεταβαίνει τυχαία από κορυφή σε κορυφή με τον εξής τρόπο. Με
πιθανότητα µ μπορεί να μεταβεί σε μία από τις γειτονικές κορυφές, ενώ με
πιθανότητα 1 − µ μεταβαίνει σε μία οποιαδήποτε κορυφή ομοιόμορφα. Το
πρώτο σκέλος εξαρτάται από την τοπολογία του γραφήματος και περιγρά-
φεται από το μητρώο A κανονικοποιημένο κατά γραμμές, μητρώο που στο
εξής θα συμβολίζουμε με P. Κατ’αυτόν τον τρόπο, αν ο περιηγητής βρίσκεται
σε μια κορυφή που συνδέεται με m άλλες, στο επόμενο βήμα μπορεί να με-
ταβεί σε κάποια από αυτές ομοιόμορφα με πιθανότητα 1

m
, δεδομένου ότι θα

ακολουθήσει τις συνδεδεμένες ακμές.
Τι συμβαίνει όμως όταν υπάρχουν κορυφές χωρίς εξερχόμενες ακμές; Τέ-

τοιες κορυφές συχνά καλούνται καταβόθρες (sinks ή dangling nodes) και για να
είναι το πρόβλημα καλώς ορισμένο, υποθέτουμε πως αυτές συνδέονται άτυπα
με όλες τις υπόλοιπες κορυφές. Έτσι κατασκευάζουμε το μητρώο S που προ-
κύπτει από το P αντικαθιστώντας τις μηδενικές γραμμές (όταν υπάρχουν) με
το διάνυσμα 1

n
e⊤, όπου n το πλήθος των κορυφών στο γράφημα. Αν λοιπόν

θέσουμε ως x(t) την κατανομή της κατάστασης μετά από t βήματα και υπο-
θέσουμε πως ξεκινάμε από την κορυφή i, το μοντέλο περιγράφεται από τις
εξισώσεις

x(0) = ei

x(t+ 1) = µx(t)⊤S+ (1− µ)
e⊤

n
(2.2)

Επιστρέφουμε τώρα στο δεύτερο σκέλος, την ομοιόμορφη μετάβαση σε κά-
ποια από όλες τις κορυφές. Αυτό συχνά αποκαλείται τηλεμεταφορά (teleporta-
tion) και περιγράφεται από το τάξης-1 μητρώο E ≜ 1

n
ee⊤, όπου n το πλήθος

των κορυφών. Ορίζεται έτσι μια μαρκοβιανή αλυσίδα με μητρώο πιθανοτήτων
μετάβασης το

Gµ = µS+ (1− µ)
1

n
ee⊤ = µS+ (1− µ)E. (2.3)

Τέτοια μητρώα καλούνται συχνά Μητρώα Google και είναι στοχαστικά αφού
κατασκευάζονται ως κυρτοί συνδυασμοί των στοχαστικών μητρώων S και E.
Μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτή η αλυσίδα είναι εργοδική, ως μη-αναγωγίσιμη
και απεριοδική, και άρα υπάρχει μοναδική οριακή κατανομή. Ο PageRank ορί-
ζεται ως η στάσιμη κατανομή αυτής της αλυσίδας. Ουσιαστικά αυτό αντιστοι-
χεί στο ποσοστό του χρόνου που μακροπρόθεσμα ένας περιηγητής θα “ξοδεύει”
σε κάθε κορυφή.
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Κεφάλαιο 2: Διάταξη Κόμβων και Multi-Damping

Σχήμα 2.1: Παράδειγμα κατάταξης κόμβων κατά PageRank σε μικρό δίκτυο
Πηγή: Wikipedia, wikipedia.org/wiki/PageRank

Πως όμως μπορεί να υπολογιστεί ο PageRank; Η στάσιμη κατανομή συ-
μπίπτει με το αριστερό ιδιοδιάνυσμα του μητρώου Gµ που αντιστοιχεί στην
ιδιοτιμή 1. Σε πρακτικές εφαρμογές με εκατομμύρια κόμβους τα μητρώα γειτ-
νίασης είναι αραιά. Έτσι ο υπολογισμός μπορεί να υλοποιηθεί αποδοτικά με
τη Μέθοδο Δύναμης (Power Method) ή με την επίλυση κατάλληλου συστήματος
γραμμικών εξισώσεων μέσω κάποιας άλλης επαναληπτικής μεθόδου.

Το µ είναι ο συντελεστής τηλεμεταφοράς (damping factor) και αποτελεί τη
βασική παράμετρο του μοντέλου. Ρυθμίζει, πρώτον, το κατά πόσο ο τυχαίος
περιηγητής ακολουθεί τη δομή του γραφήματος ή περιηγείται τυχαία για όλες
τις κορυφές και δεύτερον, τη σύγκλιση για τον εντοπισμό του ιδιοδιανύσμα-
τος [7]. Μια κλασική παραμετροποίηση είναι η µ = 0.85 [3, 4, 7] καθώς αυτή
προσφέρει ουσιαστική κατάταξη βάσει συνδεσμολογίας αλλά και γρήγορη σύ-
γκλιση.

Άλλο σημαντικό κομμάτι αυτού του μοντέλου είναι ο τρόπος τηλεμεταφο-
ράς. Μέσω αυτής εξασφαλίζεται η εργοδικότητα της αλυσίδας, ενώ σε πρα-
κτικές εφαρμογές προσφέρει εργαλεία όπως η προσωποποίηση (personalization)
αποτελεσμάτων και η μεροληψία για αποφυγή φαινομένων link-spamming [37].
Αυτό επιτυγχάνεται όταν το μητρώο E γράφεται ως γινόμενο ev⊤ για κατάλ-
ληλο στοχαστικό διάνυσμα v. Στη διάρκεια της μελέτης μας θεωρούμε πως
v = 1

n
e.

Στο Σχήμα 2.1 παραθέτουμε ένα απλό παράδειγμα κατάταξης κόμβων
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κατά PageRank σε ένα μικρό δίκτυο. Το μέγεθος κάθε κορυφής είναι ανά-
λογο της αντίστοιχης τιμής στο διάνυσμα PageRank. Γίνεται έτσι φανερό ότι
σημαντικές είναι οι κορυφές στις οποίες φτάνεις από σημαντικές κορυφές.

2.2 Functional Rankings

Έστω ότι r είναι το διάνυσμα PageRank που αντιστοιχεί στο μητρώο Gµ,
όπως αυτό ορίστηκε στη Σχέση 2.3. Από τον ορισμό του ιδιοδιανύσματος
έχουμε διαδοχικά

r⊤ = r⊤G ⇒ r⊤ = r⊤[µS+ (1− µ)
1

n
ee⊤]

⇒ r⊤ = µr⊤S+ (1− µ)
1

n
(r⊤e)e⊤

(r⊤e = 1) ⇒ r⊤ − µr⊤S = (1− µ)
1

n
e⊤

(v ≜ 1

n
e) ⇒ r⊤(I− µS) = (1− µ)v⊤

⇒ r⊤ = (1− µ)v⊤(I− µS)−1 (2.4)

με την προϋπόθεση ότι το μητρώο I − µS είναι μη-ιδιάζων. Υπό αυτές τις
συνθήκες, χρησιμοποιώντας τη σειρά Neumann παίρνουμε ότι

(I− µS)−1 =
∞∑
k=0

µkSk.

Έτσι η Σχέση 2.4 γράφεται ως

r⊤PR = (1− µ)
∞∑
k=0

µkv⊤Sk. (2.5)

Τι εκφράζει μια τέτοια αλγεβρική σχέση στον κλάδο των τυχαίων περιπά-
των; Είναι γνωστό πως το στοιχείο [Ak]ij ισούται με το πλήθος των μονοπατιών
μήκους k από την κορυφή i στην j. Αντίστοιχα, το [Sk]ij εκφράζει την πιθανό-
τητα να μεταβούμε από την i στην j σε k βήματα, στο γράφημα που κατα-
σκευάσαμε στην προηγούμενη ενότητα. Με βάση αυτήν την παρατήρηση και
τη Σχέση 2.5, όπως αναφέρεται στο [10], o PageRank μιας κορυφής προκύπτει
ως ένα σταθμισμένο άθροισμα από τις “συνεισφορές” όλων των μονοπατιών,
όπου τα βάρη μειώνονται εκθετικά.

Οι συγγραφείς στο [10] αναρωτήθηκαν πως μπορεί αυτή η παρατήρηση
να γενικευθεί ώστε να προκύψουν και άλλοι τρόποι διάταξης. Έτσι ορίζουν
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Κεφάλαιο 2: Διάταξη Κόμβων και Multi-Damping

ως functional rankings, που στα ελληνικά θα μπορούσαμε να αποδώσουμε ως
συναρτησιακές διατάξεις [15], διανύσματα της μορφής

r⊤df ≜
∞∑
k=0

ψ(k)v⊤Sk (2.6)

όπου ψ είναι μια κατάλληλα ορισμένη συνάρτηση, η damping function. Όπως
έχουμε ήδη αναφέρει, για να κατασκευαστεί ο PageRank, αρκεί να πάρουμε τη
συνάρτηση ψ(k) = (1− µ)µk, µ ∈ (0, 1), δηλαδή συντελεστές που φθίνουν εκθε-
τικά. Πρόκειται για μία εναλλακτική “σύνδεση” του PageRank με την εργασία
του Katz [1].

Στη συνέχεια μελετάμε τι άλλες επιλογές υπάρχουν για να προκύψει διά-
ταξη. Στο [10] αποδεικνύεται πως κάθε συνάρτηση ψ που ικανοποιεί τις συν-
θήκες

∞∑
k=0

ψ(k) = 1 και
∞∑
k=0

ψ(k)Sk <∞

δημιουργεί μια καλώς ορισμένη διάταξη. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό καθώς η
διάταξη θα πρέπει να είναι και ουσιαστική.

2.2.1 Linear Damping

Ας υποθέσουμε ότι μας ενδιαφέρει η πληροφορία που διαχέεται μόνο στις
πρώτες λίγες ακμές, δηλαδή τα μονοπάτια μήκους έστω L. Μια τέτοια συνάρ-
τηση είναι η

ψL(k) =

{
2(L−k)
L(L+1)

, k < L

0 , k ≥ L

που είναι μη-μηδενική μόνο στα σημεία 1, 2, ..., L και αθροίζει στη μονάδα. Το
διατακτικό αυτό ονομάζεται LinearRank παραμέτρου L. Η περίπτωση L = 1
παράγει μία ομοιόμορφη διάταξη, ενώ για L = 2 η διάταξη είναι αντίστοιχη με
αυτή της δημοφιλίας, αφού τα μονοπάτια μήκους τουλάχιστον 2 δε λαμβάνο-
νται υπόψιν. Γενικά, ένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι ο άμεσος
τρόπος υπολογισμού καθώς δεν απαιτείται η σύγκλιση κάποιας μεθόδου, σε
αντιπαράθεση με τον PageRank.

Ξεκινώντας από τον ορισμό του LinearRank μπορεί κανείς να φτιάξει και
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μία σχέση μητρικής μορφής ως εξής

r⊤LR =
∞∑
k=0

ψ(k)v⊤Sk =
L∑

k=0

2(L− k)

L(L+ 1)
v⊤Sk

=
2L

L(L+ 1)
v⊤

L∑
k=0

Sk − 2

L(L+ 1)
v⊤

L∑
k=0

kSk

=
2

L(L+ 1)
v⊤[L(I− S)(I− SL+1)− (LSL+2 − LSL+1 − SL+1 − S)](I− S)−2

=
2

L(L+ 1)
v⊤[L(I− S)− S(I− SL)](I− S)−2 (2.7)

όπου, για λόγους συντομίας, με (I−S)−2 εννοούμε το τετράγωνο του αντιστρό-
φου του μητρώου I− S.

2.2.2 Άλλες Συναρτησιακές Διατάξεις

Στη βιβλιογραφία έχουν οριστεί ακόμη δύο περιπτώσεις συναρτησιακών
διατάξεων τις οποίες αναφέρουμε επιγραμματικά. Στην εργασία [9] εισάγεται
ο TotalRank ως ένας τρόπος γενίκευσης του PageRank κάνοντάς το ανεξάρτητο
της παραμέτρου µ. O TotalRank ορίζεται ως

rTR ≜
∫ 1

0

rPR(µ)dµ (2.8)

όπου rPR είναι ο PageRank με παράμετρο µ. Οι συγγραφείς στο [10] βρίσκουν
ότι

r⊤TR =
∞∑
k=0

1

(k + 1)(k + 2)
v⊤Sk

καθώς και την παρακάτω εναλλακτική μορφή, όταν βέβαια το μητρώο S είναι
μη-ιδιάζων,

rTR = v⊤S−1[S−1 + (I− S−1) ln(I− S)].
Για την παραπάνω σχέση χρησιμοποιήσαμε τον ορισμό του λογαρίθμου μη-
τρώου, σύμφωνα με τον οποίο ln(I− S) =

∑∞
k=0

(−1)2k+1

k
Sk.

Στην περίπτωση του TotalRank τα βάρη, δηλαδή οι συντελεστές στη σειρά,
φθίνουν κατά τετραγωνικά υπερβολικό τρόπο. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί υπερβολική πτώση μεγαλύτερου βαθμού. Αν για παράδειγμα
θέλουμε βαθμό β, μπορούμε ως damping function να πάρουμε τη συνάρτηση

ψβ(k) =
1

ζ(β)(k + 1)β

όπου για λόγους κανονικοποίησης έχουμε εισάγει τη συνάρτηση Ζήτα του
Riemann. Η διάταξη κατά αυτόν τον τρόπο καλείται General Hyperbolic Rank
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Κεφάλαιο 2: Διάταξη Κόμβων και Multi-Damping

(HyperRank ή συνοπτικά GHR) με παράμετρο β > 1, κάτι που απαιτείται για
σύγκλιση, και δίνεται από τη σχέση

r⊤GHR(β) =
1

ζ(β)

∞∑
k=0

1

(k + 1)β
v⊤Sk (2.9)

Για παράδειγμα, μικρό β σημαίνει πως τα μεγάλα μονοπάτια έχουν μεγαλύ-
τερη επιρροή, κάτι που αντιστοιχεί σε μεγάλο µ για τον PageRank.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συναρτησιακές διατάξεις διακρίνονται σε τρεις βα-
σικούς τύπους, ανάλογα με το πως φθίνουν οι συντελεστές της αντίστοιχης
σειράς. Υπάρχουν διατάξεις εκθετικής πτώσης (όπως ο PageRank), γραμμι-
κής πτώσης (LinearRank) και υπερβολικής πτώσης (TotalRank και HyperRank).
Από τον τρόπο ορισμού, ο LinearRank είναι η μόνη περίπτωση στην οποία δεν
απαιτείται σύγκλιση. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως στην εργασία [10] συ-
γκρίνονται πειραματικά τα παραπάνω διατακτικά και γίνεται μελέτη του πως
μπορεί το ένα διατακτικό να προσεγγιστεί από κάποιο άλλο.

2.3 Multi-Damping

Προχωράμε τώρα σε έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης και υπολογισμού
των διατακτικών που αναλύσαμε προηγουμένως. Η ιδέα, όπως αυτή παρου-
σιάστηκε πρώτα στην εργασία [14], βασίζεται στον τρόπο που πολυώνυμα
στοχαστικών μητρώων συνδέονται με γινόμενα μητρώων Google. Υπενθυμί-
ζουμε ότι ο PageRank ορίζεται ως η στάσιμη κατανομή μιας ομογενούς μαρ-
κοβιανής αλυσίδας. Οι συγγραφείς των [14, 27] ορίζουν το Multi-Damping ως
μια μη-ομογενή μαρκοβιανή αλυσίδα, όπου σε κάθε βήμα αλλάζει το μητρώο
πιθανοτήτων μετάβασης ανάλογα με την παράμετρο µ, δηλαδή το damping
factor. Έτσι, στα ελληνικά αυτή η διαδικασία μεταφέρεται ως Μοντέλο Πολυ-
παραμετρικής Απόσβεσης για κατάταξη κόμβων [15].

Πιο συγκεκριμένα, έστω G(µ) ένα μητρώο Google παραμέτρου µ, u ένα
στοχαστικό διάνυσμα (που μπορεί να εκφράζει την αρχική κατάσταση) και
M = (µ1, µ2, . . . ) μια ακολουθία συντελεστών απόσβεσης (damping factors),
που στο εξής θα καλούμε ως παράγοντες για αποσαφήνιση, με µi ∈ [0, 1]. Τότε
η διαδικασία

u⊤ → u⊤G(µ1) → u⊤G(µ1)G(µ2) → . . . (2.10)
καλείται διαδικασία περιήγησης με multi-damping παραγόμενη από το M. Αν
το M είναι πεπερασμένο και έχει k στοιχεία, πχ. M = (µ1, µ2, . . . , µk), τότε
πρόκειται για k-step multi-damping και η τελική κατάσταση θα είναι

x⊤ ≜ u⊤G(µ1) ·G(µ2) · ... ·G(µk). (2.11)

Οι παράμετροι µi μπορεί να είναι ίδιες, οπότε και θα έχουμε ομογενή διαδικα-
σία, αλλά και διαφορετικές. Επίσης, κάθε μητρώο G(µi) είναι στοχαστικό και
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αφού αυτά πολλαπλασιάζονται από τα δεξιά, όλο το παραπάνω γινόμενο θα
είναι στοχαστικό. Σημειώνουμε δε ότι στις εργασίες [14, 27] ο πολλαπλασια-
σμός μητρώων γίνεται από τα αριστερά και έτσι θα υπάρξουν κάποιες δια-
φορές στις αντίστοιχες με εδώ σχέσεις. Στα πλαίσια δηλαδή της μελέτης μας,
κατασκευάστηκαν οι απαραίτητες σχέσεις για πολλαπλασιασμό εκ δεξιών.

Έχοντας αυτά ως αφετηρία, μπορεί να αποδειχθεί [14, 15, 27] ότι τα γι-
νόμενα μητρώων Google μπορούν να γραφούν ως πολυώνυμα στοχαστικών
μητρώων. Όχι βέβαια τυχαίων μητρώων αλλά συγκεκριμένων και, όπως θα
δείξουμε στη συνέχεια, εξαρτωμένων από τα αντίστοιχα μητρώα Google. Θυ-
μίζουμε ότι G(µ) = µS+ (1− µ)ev⊤, όπου v = 1

n
e ή άλλο στοχαστικό διάνυσμα

και ότι στην παρούσα μελέτη τα μητρώα είναι στοχαστικά κατά γραμμές.
Βάσει αυτών και θέτοντας E ≜ ev⊤ έχουμε τις εξής σχέσεις:

S · E = (Se)v⊤ = ev⊤ = E
E2 = e(v⊤e)v⊤ = e · 1 · v⊤ = E

G(µ) · E = µS · E+ (1− µ)E2 = E
(S− E)k = (S− E)k−2(S2 − ES) = · · · = Sk − ESk−1

και μέσω αυτών μπορούμε να βρούμε ότι

G(µ1) = µ1(S− E)1 + E(S− E)0

G(µ1)G(µ2) = [µ1(S− E) + E][µ2(S− E) + E] =
= µ1µ2(S− E)2 + µ1(S− E)E+ µ2E(S− E) + E2

(SE− E2 = 0) = µ1µ2(S− E)2 + µ2E(S− E)1 + E(S− E)0

Σε αυτές τις λίγες γραμμές προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το μοτίβο που
υπάρχει στον πολλαπλασιασμό τέτοιων μητρώων. Επαγωγικά πλέον μπορεί
να αποδειχθεί ότι

k∏
j=1

G(µk−j+1) = nk(S− E)k +
k∑

j=1

nk

nj

E(S− E)k−j

όπου για συντομία έχουμε θέσει ως nj = µ1µ2 . . . µj και έστω n0 = 1. Επιση-
μαίνουμε ότι ο λόγος που δεικτοδοτούμε έτσι το γινόμενο στα αριστερά της
τελευταίας σχέσης είναι διότι ο πολλαπλασιασμός μητρώων γίνεται εκ δεξιών.
Κάνοντας λίγες πράξεις στην τελευταία σχέση και χρησιμοποιώντας τις ιδιότη-
τες των μητρώων S,E που αναφέραμε παραπάνω, βρίσκουμε την εξής χρήσιμη
μορφή (αντίστοιχο του Θεωρήματος 1 στο [27])

k∏
j=1

G(µk−j+1) = nkSk +
k−1∑
j=0

ξjESj

όπου εδώ θέσαμε ξj = nk

nk−j
− nk

nk−j−1
, j = 0, . . . , k − 1. Με αυτόν το συμβολισμό

είναι φανερό ότι nk +
∑k−1

j=0

(
nk

nk−j
− nk

nk−j−1

)
= 1. Αυτό που έχουμε καταφέρει ως
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τώρα είναι η γραφή ενός γινομένου μητρώων Google ως δυναμοσειρά, σχεδόν,
του μητρώου πιθανοτήτων S. Το επόμενο βήμα για την κατασκευή του ζη-
τούμενου είναι η “εισαγωγή” της αρχικής κατάστασης, που έστω ότι είναι το
(ομοιόμορφα) στοχαστικό διάνυσμα v. Συνεχίζοντας λοιπόν από την τελευταία
σχέση και θέτοντας ξk = nk = µ1 · ... · µk βρίσκουμε ότι

v⊤G(µ1)G(µ2) · ... ·G(µk) = nkv⊤Sk +
k−1∑
j=0

ξjv⊤(ev⊤)Sj

(v⊤e = 1) =
k∑

j=0

ξjv⊤Sj. (2.12)

Συνεπώς ολοκληρώσαμε τη γραφή μιας συναρτησιακής διάταξης, όπως αυτή
ορίστηκε ως πεπερασμένη δυναμοσειρά μητρώου, σαν την τελική κατάσταση
που προκύπτει μετά από k βήματα πολυπαραμετρικής απόσβεσης. Αυτό βέ-
βαια που χρειάζεται προσοχή είναι η σύνδεση των συντελεστών Zk = {ξj ≥
0, j = 0, 1, . . . , k|

∑k
j=0 ξj = 1} της σειράς μιας συναρτησιακής διάταξης (damping

coefficients) με τους παράγοντες απόσβεσης (damping factors) Mk = {µj ∈
[0, 1], j = 1, 2, . . . , k} του multi-damping. Το τελευταίο κομμάτι της ανάλυσής
μας είναι λοιπόν ο τρόπος μετάβασης από το ένα σύνολο στο άλλο.

Είδαμε πως ορίζεται το Zk γνωρίζοντας το Mk και μένει η αντίστροφη
διαδικασία. Αυτό επιτυγχάνεται με τον παρακάτω “αντίστροφα” αναδρομικό
τρόπο, όπως περιγράφεται και στο [27].

µk = 1− ξ0
...

µk−j = 1− ξj
nk−j

nk

, (j = 0, 1, . . . , k − 1) (2.13)

...
µ1 = 1− ξk−1

n1

nk

.

Πράγματι, εύκολα διαπιστώνουμε ότι

1− ξj
nk−j

nk

= 1−
( nk

nk−j

− nk

nk−j−1

)nk−j

nk

=
nk−j

nk−j−1

= µk−j.

2.4 Functional Rankings μέσω Multi-Damping

Προχωράμε τώρα στην έκφραση των βασικών συναρτησιακών διατάξεων,
αυτών που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 2.2, μέσω του μοντέλου πολυπα-
ραμετρικής απόσβεσης. Αυτό που χρειάζεται είναι η λύση της αναδρομικής
Σχέσης 2.13 για τις διάφορες τιμές των στοιχείων ενός Zk. Βέβαια κάποιες
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συναρτησιακές διατάξεις ορίζονται ως σειρές με άπειρους όρους (k = ∞), ενώ
για τον καλό ορισμό των παραγόντων απόσβεσης χρειάζεται πεπερασμένος
αριθμός βημάτων πολυπαραμετρικής απόσβεσης (k <∞). Πως μπορεί λοιπόν
να υπάρξει μια τέτοια αντιστοιχία;

Στην πράξη, όταν υπολογίζεται μια σειρά και έπειτα από κάποιο σημείο, η
συνεισφορά νέων όρων είναι αμελητέα και συνεπώς είναι προτιμότερη η απο-
κοπή. Από την άλλη, άμεσο επακόλουθο είναι η καταπάτηση του περιορισμού
κανονικοποίησης, εκείνου που χρειάζεται για τον καλό ορισμό της συναρτη-
σιακής διάταξης. Οι συγγραφείς των [14, 27], προκειμένου να λύσουν αυτό το
πρόβλημα, προτείνουν την αποκοπή της σειράς σε k όρους και τη διόρθωση-
αύξηση του k-στου συντελεστή κατά 1−

∑k
j=0 ξj ώστε τα ξj να αθροίζουν στη

μονάδα.
Στη συνέχεια, μπορεί να εφαρμοστεί η αναδρομή 2.13 και να υπολογι-

στούν οι όροι τουMk χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι αντιστοιχίσεις συνοψίζονται
στον Πίνακα 2.1. Χάριν συντομίας δεν έχουμε αναφέρει την περίπτωση του
HyperRank καθότι χρειάζεται αρκετός χώρος για την περιγραφή των παραγό-
ντων απόσβεσης.

Πίνακας 2.1: Αντιστοιχία Συντελεστών Συναρτησιακών Διατάξεων
και Παραγόντων Πολυπαραμετρικής Απόσβεσης

LinearRank r⊤LR =
∑L

j=0
2(L−j)
L(L+1)

v⊤Sj µj =
j

j+2
, j = 1, . . . , L

TotalRank r⊤TR =
∑k

j=0
1

(j+1)(j+2)
v⊤Sj µj =

k−j+1
k−j+2

, j = 1, . . . , k

PageRank r⊤PR = (1− µ)
∑j

j=0 µ
jv⊤Sj µj = µ, j = 1, . . . , k

Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, θα αναφέρουμε κάποιες παρατηρήσεις από
τις τελευταίες συσχετίσεις. Όσον αφορά στον LinearRank, οι συντελεστές της
σειράς αποτελούν μια πεπερασμένη και γραμμικώς φθίνουσα ακολουθία. Οι
αντίστοιχοι παράγοντες για την πολυπαραμετρική απόσβεση σχηματίζουν μια
αύξουσα και συγκλίνουσα στο 1 ακολουθία και ο υπολογισμός τους εξαρτάται
μόνο από το μέγιστο μήκος του μονοπατιού που μας ενδιαφέρει.

Επιπρόσθετα, οι συναρτησιακές διατάξεις που προκύπτουν μέσω συντε-
λεστών που φθίνουν εκθετικά, όπως για παράδειγμα ο PageRank, αντιστοι-
χούν σε πολυπαραμετρική απόσβεση με ίσους παράγοντες. Τέλος, διατακτικά
με συντελεστές που φθίνουν με υπερβολικό τρόπο, όπως συμβαίνει με τους
TotalRank ή HyperRank, εκφράζονται ως διαδικασία πολυπαραμετρικής από-
σβεσης με φθίνουσες ακολουθίες παραγόντων. Αυτές οι παρατηρήσεις είναι
σημαντικές στη χρήση τυχαίων περιπάτων για εξαγωγή γνώσης στον Παγκό-
σμιο Ιστό, τον κλάδο όπου πρωτο-παρουσιάστηκαν οι σχετικές με τον PageRank
εργασίες. Όμως για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας κρίνεται περιττό να
αναφερθούμε περισσότερο.
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Ο παραδοσιακός τρόπος προώθησης προϊόντων είναι η διαφήμιση, ίδια για
όλο το κοινό. Τηλεοπτικά σποτ, ηχητικά για ραδιόφωνο ή άλλες έντυπες αγγε-
λίες ήταν ο κανόνας τις προηγούμενες δεκαετίες και εξακολουθεί σε μεγάλο
βαθμό να είναι ακόμα. Στην παρούσα χρονική περίοδο, την αποκαλούμενη
συχνά ως Εποχή της Πληροφορίας, όπου το διαδίκτυο κατακλύζει την καθη-
μερινότητα όλων, η διαφήμιση έχει αλλάξει μορφή. Πλέον, το ίχνος που αφήνει
κάθε χρήστης στο διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα εξατομικευμένων μηνυμάτων
που αντανακλούν τις προτιμήσεις του καθενός.

Τα Συστήματα Συστάσεων είναι ένα εργαλείο ανάλυσης δεδομένων με
σκοπό την ουσιαστική αντιστοίχιση αντικειμένων σε χρήστες. Οι εφαρμογές
αυτών δεν περιορίζονται σε διαδικτυακά καταστήματα. Αλγόριθμοι για πα-
ραγωγή συστάσεων χρησιμοποιούνται πίσω από πλατφόρμες παρακολούθη-
σης ταινιών (πχ. Netflix), μουσικής (πχ. Youtube), ανταλλαγής εικόνων (πχ.
Pinterest), κοινωνικά δίκτυα αλλά ακόμα και σε portal ενημέρωσης. Όλα αυτά
καθιστούν τα ΣΣ ένα νέο αλλά γρήγορα αναπτυσσόμενο επιστημονικό κλάδο.

Πριν εισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, αξίζει να αναφέρουμε δύο
ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα που επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα των
ΣΣ. Το 2006 η εταιρία Netflix ξεκίνησε ένα διαγωνισμό με σκοπό την βελτίωση
του μέχρι πρότινος χρησιμοποιούμενου αλγορίθμου παραγωγής συστάσεων
[12]. Όποια τεχνική κατάφερνε να πετύχει 10% επιπλέον ακρίβεια, θα κέρδιζε
το έπαθλο των 1, 000, 000 $. Επίσης, η εργασία [6] που αποτελεί την πρώτη
προσπάθεια θεμελίωσης των ΣΣ, απονεμήθηκε το βραβείο “Seoul Test of Time
Award” για το 2016 κατά τη διάρκεια του κορυφαίου συνεδρίου World Wide
Web Conference.
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3.1 Συνεργατική Διήθηση

Τα ΣΣ διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, αυτά που υλοποιούνται
μέσω Συνεργατικής Διήθησης (Collaborative Filtering, που στο εξής θα αποκα-
λούμε ΣΔ), και σε εκείνα που βασίζονται στο περιεχόμενο (Content Based). Στη
δεύτερη περίπτωση εξάγονται κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ χρηστών ή μεταξύ
αντικειμένων και οι συστάσεις παράγονται βάσει αυτών. Για παράδειγμα, χρή-
στες ηλικίας 12 έως 18 ετών προτιμούν να βλέπουν κωμικές παρωδίες. Ένα
τέτοιο συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα ανάλυσης με βάση το
περιεχόμενο και να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή συστάσεων.

Πριν ξεκινήσουμε την περιγραφή των τεχνικών ΣΔ πρέπει να αναφέρουμε
ότι υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία υλοποίησης στα ΣΣ, τα Υβριδικά (Hybrid).
Τέτοιες προσεγγίσεις συνδυάζουν τα θετικά χαρακτηριστικά των ΣΔ και των
τεχνικών με βάση το περιεχόμενο ώστε να περιορίσουν τα προβλήματα που
εμφανίζονται όταν οι τεχνικές εφαρμόζονται μεμονωμένα. Τέλος, κάθε μία
τεχνική μπορεί να επικεντρώνεται στους χρήστες (user-based), στα αντικείμενα
(item-based) ή και στις δύο ομάδες (user-item based).

Από την άλλη πλευρά, τεχνικές που βασίζονται στη ΣΔ βρίσκουν όμοιους
χρήστες ή όμοια αντικείμενα χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν το περιεχόμενο ή
άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Συνήθως η μόνη πληροφορία είναι η αξιολό-
γηση που δίνει ο χρήστης σε κάποιο αντικείμενο με το οποίο έχει αλληλεπιδρά-
σει. Συνεχίζοντας τη σημειογραφία της Ενότητας 1.3, το σύνολο των δεδομένων
αποτελείται από τριπλέτες (ut, is, rts) που σημαίνει ότι ο χρήστης ut είδε την
ταινία is και τη βαθμολόγησε με rts.

Η ΣΔ προσφέρει ένα γόνιμο πλαίσιο για την ανάπτυξη πολλών τεχνικών.
Οι χρήστες μπορούν να προσδιοριστούν από το σύνολο των αντικειμένων που
έχουν βαθμολογήσει και, αντίστοιχα, τα αντικείμενα προσδιορίζονται μέσω των
χρηστών που τα έχουν χρησιμοποιήσει. Με αυτόν τον τρόπο, οι συστάσεις μπο-
ρούν να προκύψουν είτε ως πρόβλεψη των άγνωστων βαθμολογιών για κάποια
ζεύγη (ut, is) (rating prediction methods), είτε ως διάταξη όλων των αντικειμένων
και πρόταση των πιο υψηλόβαθμων (top-N recommendation methods).

3.1.1 Μέθοδοι Latent Factor

Το “κλειδί” για την κατασκευή ενός αλγορίθμου στη ΣΔ είναι ο τρόπος ανα-
παράστασης των δεδομένων. Έστω ότι στο σύστημα υπάρχουν n χρήστες και
m αντικείμενα. Όπως αναφέραμε εν συντομία προηγουμένως, κάθε χρήστης
μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα (1×m) διάνυσμα, κάθε στοιχείο του οποίου
είναι η βαθμολογία που έδωσε στην αντίστοιχη ταινία δεδομένου ότι την είδε,
ή διαφορετικά μηδέν. Τοποθετώντας σε σειρά όλα αυτά τα διανύσματα σχη-
ματίζεται το n×m μητρώο βαθμολογιών, ή αλλιώς user-item explicit feedback, που
συχνά συμβολίζεται με R. Σε ορισμένες εργασίες γίνεται χρήση μόνο των συ-
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σχετίσεων, χωρίς δηλαδή να λαμβάνεται υπόψιν η αριθμητική αξιολόγηση, και
έτσι το R αποτελείται από 0 ή 1 και καλείται μητρώο συσχετίσεων ή user-item
implicit feedback.

Οι παραπάνω αναπαραστάσεις οδηγούν σε τεχνικές Latent Factor όπου στό-
χος είναι η παραγοντοποίηση του R σε δύο μητρώα P,Q, διαστάσεων n×k και
m× k αντίστοιχα, με το P να αναφέρεται στους χρήστες και το Q στα αντικεί-
μενα. Πιο συγκεκριμένα, συνήθως απαιτείται να ισχύει ότι k ≪ n,m ώστε τα
μητρώα να είναι χαμηλής τάξης και προσεγγιστικά να ισχύει

R ≃ R̂ = P · Q⊤.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η προβολή των χρηστών αλλά και των αντι-
κειμένων στον Rk που καλείται λανθάνων χώρος (latent space)· πρόκειται λοιπόν
για μια dimensionality reduction εφαρμογή. Τα μητρώα P,Q μπορούν να βρεθούν
ελαχιστοποιώντας κάποια συνάρτηση σφάλματος όπως err(P,Q) = ∥R−PQ⊤∥
[18]. Όταν για παράδειγμα χρησιμοποιείται η νόρμα-Frobenius, η παραγο-
ντοποίηση ισοδυναμεί με την Ανάλυση σε Ιδιάζουσες Τιμές (Singular Value
Decomposition) του μητρώου R. Επιλέγοντας, στη συνέχεια, k από τις n ιδιά-
ζουσες τιμές μπορούμε να βρούμε τη ζητούμενη διάσπαση του R με το αντί-
στοιχο σφάλμα err(P,Q). Τέλος, η πρόβλεψη μιας αξιολόγησης rts προκύπτει
ως rts = p⊤

t qs, δηλαδή το το εσωτερικό γινόμενο της γραμμής t του μητρώου
P με την γραμμή s του Q.

Υπάρχει βέβαια το εξής πρόβλημα που καθιστά αμφιλεγόμενη την ισχύ
αυτού του σκεπτικού. Το μητρώο βαθμολογιών R περιέχει πάρα πολλά κενά
(missing values) καθώς σχεδόν πάντοτε οι χρήστες αλληλεπιδρούν με ένα πολύ
μικρό υποσύνολο των αντικειμένων. Η πιο διαδεδομένη αντιμετώπιση [17, 18]
θεωρεί ότι αυτά τα στοιχεία είναι άγνωστα και συμπληρώνει τα αντίστοιχα
κενά με μηδέν. Για να είναι όμως εφικτή και ουσιαστική η λύση, η συνάρτηση
σφάλματος διαμορφώνεται ως

err(P,Q) =
∑
rts>0

(rts − p⊤
t qs)

2 + λ(∥pt∥2 + ∥qs∥2). (3.1)

Το λ ρυθμίζει το επίπεδο regularization, που με απλά λόγια σημαίνει να κρατηθεί
το μοντέλο όσο πιο απλό γίνεται ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα overfitting.
Το overfitting είναι μια βασική έννοια στη Μηχανική Μάθηση και αναφέρεται
σε περιπτώσεις αλγορίθμων που εξειδικεύονται πάρα πολύ στα δεδομένα εκ-
παίδευσης αλλά αδυνατούν να γενικεύσουν. Περισσότερα για αυτό θα πούμε
στο Κεφάλαιο 5. Μια άλλη κατεύθυνση της ίδιας κατηγορίας είναι η ανάλυση
του μητρώου ομοιοτήτων αντί του R. Για παράδειγμα, σε item-based τεχνικές,
το μητρώο ομοιοτήτων έχει τη μορφή W = PP⊤ όπου το P είναι διάστασης
n× k και χαμηλής τάξης. Ενδεικτικοί αλγόριθμοι της κλάσης latent factor είναι
οι pureSVD [17], SLIM [19], NCDRec [32], EigenRec [40, 42].

Προσεγγίσεις σαν τις παραπάνω έχουν αρκετά πλεονεκτήματα. Για πα-
ράδειγμα προσφέρουν μεγάλη ακρίβεια και χειρίζονται αποδοτικά τα μοτίβα
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Σχήμα 3.1: Περιληπτική περιγραφή λειτουργίας Συνεργατικής Διήθησης
Πηγή: Item-based collaborative filtering recommendation algorithms [6]

αραιότητας (sparsity) που υπάρχουν στα δεδομένα. Από την άλλη, οι latent
factor τεχνικές συνοδεύονται και από σοβαρά μειονεκτήματα. Το πιο βασικό
είναι οι υψηλές απαιτήσεις σε υπολογιστικούς πόρους ώστε να μπορεί να λυθεί
το πρόβλημα βελτιστοποίησης (3.1). Η δυσκολία αυτή αυξάνεται ραγδαία όταν
μάλιστα αυξηθεί η διάσταση του προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορεί κανείς να ανατρέξει στην “εγκυκλοπαίδεια” των ΣΣ [20].

3.2 Graph-Based Μέθοδοι

Φτάνουμε λοιπόν στην κλάση που ανήκει η εργασία αυτή: στις τεχνικές ΣΔ
που βασίζονται σε γραφικές αναπαραστάσεις. Καλούνται επίσης και Neighbor-
hood-based τεχνικές καθώς σκοπός είναι η εύρεση γειτόνων, δηλαδή όμοιων χρη-
στών ή όμοιων αντικειμένων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το σύστημα αναπα-
ρίσταται ως ένα γράφημα στο οποίο οι χρήστες και τα αντικείμενα αντιστοι-
χούν σε κορυφές και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις σε ακμές. Μια πρώτη
περιγραφή έχει ήδη γίνει στην Ενότητα 1.3. Όπως και στην περίπτωση των
latent factor, έτσι κι εδώ μπορούμε να χειριστούμε βαθμολογίες ή μόνο αλλη-
λεπιδράσεις με χρήση σταθμισμένων ή δυαδικών, αντίστοιχα, γραφημάτων.

Αυτή η κατηγορία προσφέρει απλά και διαισθητικά επιχειρήματα για την
ανάπτυξη αλγορίθμων. Η βασική αρχή είναι ότι σε όμοιους χρήστες αρέσουν
όμοια αντικείμενα και όμοια αντικείμενα είναι αρεστά σε όμοιους χρήστες
[18]. Για παράδειγμα, στο Σχήμα 3.2 βλέπουμε ότι όλες οι ταινίες που έχει δει
η Anna αρέσουν και στον Bill, οπότε αυτοί οι χρήστες μπορούν να θεωρηθούν
όμοιοι, δηλαδή γείτονες με μια ευρύτερη έννοια. Επομένως, οι ταινίες που
αρέσουν στον Bill θα αρέσουν και στην Anna. Είναι λοιπόν εύλογο να προταθεί
στην Anna η ταινία Blood Diamond, ταινία που η ίδια δεν έχει δει (αφού δεν
υπάρχει αντίστοιχη ακμή) αλλά έχει δει ο Bill. Με παρόμοιο σκεπτικό, αν
θέλαμε να προτείνουμε κάποια ταινία στην Dora, ενδεχομένως να της ταίριαζε
το Blood Diamond ή το American Gangster.
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The Beach

Anna Titanic

Bill Blood Diamond

Cris American Gangster

Dora Inside Out

The Avengers

Σχήμα 3.2: Παράδειγμα σύστασης μέσω γραφήματος

Όμως μπορεί η ομοιότητα να οριστεί πιο συγκεκριμένα; Στο παράδειγμα
που αναφέραμε θεωρήσαμε όμοιους τους χρήστες με πολλά κοινά αντικείμενα.
Αυτή είναι μία από τις πολλές αφετηρίες. Γενικότερα, σε αυτήν την κλάση το
ζητούμενο είναι η ουσιαστική μέτρηση της επιρροής μιας κορυφής πάνω σε
άλλη καθώς και η διάχυση πληροφορίας μέσα στο γράφημα. Και ένας τρόπος
ποσοτικοποίησης της επιρροής προσφέρεται από τους τυχαίους περιπάτους.
Ξεκινώντας από μια κορυφή, αφήνουμε έναν περιηγητή να ταξιδέψει σύμφωνα
με τη δομή του γραφήματος. Μακροπρόθεσμα, ή ανάλογα με το μοντέλο που
χρησιμοποιείται, προκειμένου να βρούμε τις γειτονικές κορυφές κοιτάμε ποιες
συνδέονται πιο στενά με την αρχική.

Στο εξής δε θα χρησιμοποιούμε το γράφημα – ή τα μητρώα Α,P αντί-
στοιχα – όπως αυτό κατασκευάστηκε στις προηγούμενες ενότητες αλλά μια
επαυξημένη μορφή του. Συγκεκριμένα, για να είναι εφικτή η μετάβαση από
αντικείμενα σε χρήστες θεωρούμε πως το γράφημα είναι μη-κατευθυνόμενο.
Πιο τυπικά, ας υποθέσουμε πως R είναι το n ×m μητρώο (έμμεσων) συσχε-
τίσεων. Αν DU είναι το n × n μητρώο όπου τα στοιχεία της διαγωνίου είναι
οι βαθμοί των αντίστοιχων χρηστών και τα υπόλοιπα μηδέν και DI το αντί-
στοιχο μητρώο για τα αντικείμενα, τότε το ζητούμενο (n+m)× (n+m) μητρώο
πιθανοτήτων μετάβασης προκύπτει ως

P ≜ D−1A =

[
D−1

U 0n×n

0m×m D−1
I

] [
0n×n R
R⊤ 0m×m

]
=

[
0n×n D−1

U R
D−1

I R⊤ 0m×m

]
(3.2)

όπου 0n×n είναι μηδενικά μητρώα κατάλληλης διάστασης. Είναι εύκολο να
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ελεγχθεί πως το μητρώο αυτό είναι στοχαστικό κατά γραμμές· κάθε γραμμή
δίνει την κατανομή πιθανοτήτων μετάβασης από την αντίστοιχη κορυφή. Ση-
μειώνουμε επίσης ότι το μητρώο A, σε αντίθεση με το P, είναι συμμετρικό
καθώς πλέον δε γίνεται διάκριση μεταξύ εισερχόμενων ή εξερχόμενων ακμών.

Στη συνέχεια της ενότητας παρουσιάζουμε την επιτομή των graph-based
τεχνικών, σε χρονολογική σειρά όπως αυτές έχουν δημοσιευθεί. Βέβαια, για
λόγους συνοχής και επάρκειας χώρου, επικεντρωνόμαστε μόνο σε όσες τελικά
χρησιμοποιήθηκαν στην πειραματική αξιολόγηση. Σημειώνουμε επίσης ότι δε
μας ενδιαφέρει η αριθμητική πρόβλεψη μιας βαθμολογίας αλλά η εκτίμηση των
πιο ταιριαστών αντικειμένων – αυτή είναι η ουσία του top-N προβλήματος.

3.2.1 Commute Time

Όπως και στην Ενότητα 2.1.2, το μητρώο P που ορίσαμε στη Σχέση 3.2 απο-
τελεί το μητρώο πιθανοτήτων μετάβασης μιας μαρκοβιανής αλυσίδας πρώτης
τάξης. Έχουμε δηλαδή έναν τυχαίο περίπατο όπου αν κάποια στιγμή ο πε-
ριηγητής βρίσκεται στην κορυφή j, η κατανομή πιθανοτήτων για την επόμενη
κίνηση περιγράφεται από τη j-στη γραμμή του P και δεν εξαρτάται από το πα-
ρελθόν. Μία χρήσιμη μετρική έννοια στις μαρκοβιανές αλυσίδες είναι ο μέσος
χρόνος πρώτης επίσκεψης (average first passage time) m(k|i), που μετράει τον
αριθμό βημάτων που κάνει ένας περιηγητής κατά μέσο όρο ώστε να καταλήξει
στην κορυφή j ξεκινώντας από την i.

Είναι λοιπόν φανερό πως το m(k|i) αποτελεί μια ένδειξη της απόστασης
των κορυφών i και j. Όμως αυτή η ποσότητα δεν ικανοποιεί ένα βασικό χα-
ρακτηριστικό που έχει κάθε καλά ορισμένο μέτρο απόστασης, τη συμμετρία,
καθώς δεν είναι απαραίτητο ότι m(k|i) = m(i|k). Μία παρεμφερής ποσότητα
είναι ο Μέσος Χρόνος Επανόδου (Average Commute Time) που ορίζεται ως
n(i, j) = m(i|j) + m(j|i). Αυτό εκφράζει το μέσο αριθμό βημάτων που παίρ-
νει να ξεκινήσουμε από την i, να επισκεφθούμε μία φορά τη j και μετά να
επιστρέψουμε στην i. Είναι μάλιστα άμεση η επαλήθευση ότι το n(i, j) ικα-
νοποιεί τις προϋποθέσεις για μια καλώς ορισμένη μετρική· (α) n(i, j) ≥ 0, (β)
n(i, j) = n(j, i), (γ) n(i, j) = 0 ⇔ i ≡ j και (δ) n(i, j) ≤ n(i, k)+n(k, j) (τριγωνική
ανισότητα).

Για τον υπολογισμό του μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια αναδρομική
σχέση που ισχύει για τα m(k|i) ή έναν κλειστό τύπο που θα παρουσιάσουμε
στη συνέχεια. Ουσιαστικά, το commute time έχει την ιδιότητα να μειώνεται
όταν αυξάνεται το πλήθος μονοπατιών που ενώνουν δύο κορυφές ή όταν κά-
ποιο από τα μονοπάτια μειώνεται σε μήκος [13, 34]. Πρόκειται λοιπόν για
ένα χρήσιμο, διαισθητικά τουλάχιστον, μέτρο σύγκρισης ομοιοτήτων το οποίο
χρησιμοποιείται συχνά ως μέτρο σύγκρισης για graph-based αλγορίθμους πα-
ραγωγής συστάσεων [22, 31, 32, 40].

Μία επέκταση του Commute Time είναι το Regularized Commute Time (RCT)
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που αποτελεί μια ομαλοποίηση του μητρώου Laplacian. Πρόκειται για μια
παραμετρική μέθοδο που υπολογίζεται ως KRCT = (D − αA)−1, με α ∈ (0, 1).
Αν τώρα κάνουμε την ανάπτυξη σε σειρά Neumann,

KRCT = (D− αA)−1 = [D(I− αD−1A)]−1 = (I− αP)−1D−1

=
∞∑
k=0

αkPk D−1.

Πως όμως χρησιμοποιείται αυτό το μητρώο για παραγωγή συστάσεων; Από την
ανάπτυξη σε σειρά βλέπουμε πως κάθε γραμμή του εκφράζει ένα είδος διά-
χυσης της πληροφορίας που ξεκινάει από την αντίστοιχη κορυφή. Ειδικότερα,
το (i, j) στοιχείο του KRCT είναι η σταθμισμένη, με βάρη που φθίνουν εκθετικά,
αθροιστική πιθανότητα μετάβασης από την κορυφή i στη j διαιρεμένη με το
βαθμό της τελευταίας.

3.2.2 Ο Ψευδο-αντίστροφος του Μητρώου Laplacian

Μία ακόμη σπουδαία έννοια για την ανάλυση γραφημάτων είναι ο ψευδο-
αντίστροφος του μητρώου Laplacian που συμβολίζεται με L†. Συχνά καλείται
και ωςMoore-Penrose pseudo-inverse του L καθώς, όπως κάθε ψευδο-αντίστροφος
προσφέρει ένα γενικευμένο αντίστροφο μητρώο του L, όταν μάλιστα το τε-
λευταίο είναι μη-αντιστρέψιμο. Στη γενική περίπτωση, ο ψευδο-αντίστροφος
ενός μητρώου M μπορεί να υπολογιστεί μέσω του SVD. Πιο συγκεκριμένα, αν
M = UΣV⊤ και rank(M) = r, ένας τρόπος υπολογισμού είναι ως

M† =
r∑

k=1

1

σk
vku⊤

k

όπου τα vk,uk έχουν τη συνήθη έννοια. Στην περίπτωση των γραφημάτων, και
ειδικότερα στις εφαρμογές που μελετάμε, το L είναι συμμετρικό και λόγω
συνεκτικότητας του γραφήματος ισχύει rank(L) = N − 1 [2], όπου N = n+m.
Έτσι λοιπόν έχουμε ότι

L† =
N−1∑
k=1

1

σk
uku⊤

k . (3.3)

Μέσω αυτής της σχέσης μπορεί άμεσα να αποδειχθεί ότι ο L† είναι συμμετρικό
μητρώο καθώς και θετικά ορισμένο. Επίσης έχει τον ίδιο μηδενόχωρο (kernel)
με το L και είναι και αυτό κεντροποιημένο. Όλα αυτά τον καθιστούν μία καλή
επιλογή ως kernel για άλλες διαδικασίες (βλέπε kernels on graphs [22]). Αποδει-
κνύεται επίσης ότι τα στοιχεία του L† είναι σταθερά πολλαπλάσια εσωτερικών
γινομένων διανυσμάτων που αντιστοιχούν σε κορυφές στον Ευκλείδειο χώρο
που αυτά τα διανύσματα διαχωρίζονται από το commute-time και έτσι ισχύει

n(i, j) = VG(ei − ej)⊤L†(ei − ej) = VG(l
†
ii + l†jj − 2l†ij) (3.4)
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Δεδομένου ότι ο L† είναι θετικά ημι-ορισμένος, είναι φανερό πως το n(i, j)
εκφράζει ένα είδος απόστασης, όπως αναφέραμε και στην Παράγραφο 3.2.2.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, ο L† καθιστά μία άμεση τεχνική σύγκρι-
σης των κορυφών ενός γραφήματος και για αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως
ως ένας απλός, ουσιαστικός και μη-παραμετρικός αλγόριθμος παραγωγής συ-
στάσεων [22, 30, 31, 32, 40]. Επειδή σε εφαρμογές με χιλιάδες κόμβους, όπως
συμβαίνει για παράδειγμα στα προβλήματα συστάσεων, ο πλήρης υπολογι-
σμός του SVD μπορεί να είναι ασύμφορος, συχνά είναι πιο αποδοτική η χρήση
του τύπου [13, 22, 34]

L† = (L− ee⊤/N) + ee⊤/N. (3.5)

3.2.3 Random Walk with Restart

Μια άλλη προσέγγιση για τη διάταξη αντικειμένων με σκοπό την παραγωγή
συστάσεων βασίζεται στο σκεπτικό του PageRank. Αφήνουμε έναν τυχαίο περι-
ηγητή να περιπλανιέται στο γράφημα σύμφωνα με τις πιθανότητες επόμενου
βήματος κάθε κορυφής, όπως είδαμε και στον RCT, όμως τον εφοδιάζουμε
με το εργαλείο επανεκκίνησης [11, 22]. Με πιθανότητα µ ∈ (0, 1) ακολουθεί τη
δομή του γραφήματος ενώ με πιθανότητα 1−µ επιστρέφει στην αρχική. Υποθέ-
τοντας πως ξεκινάμε από την κορυφή i, το μοντέλο περιήγησης περιγράφεται
ως η ακόλουθη μαρκοβιανή αλυσίδα

x0 = ei
xt+1 = µx⊤t P+ (1− µ)e⊤i .

Η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρεί ως διάταξη των αντικειμένων για την κορυφή i
την οριακή κατανομή της παραπάνω διαδικασίας. Σε αντιστοιχία όσων έχουμε
γράψει σε άλλες παραγράφους της μελέτης μας, αν KRWR είναι το μητρώο με
τις οριακές κατανομές κάθε αφετηρίας, μπορούμε να υπολογίσουμε ότι

KRWR = (1−µ)(I−µP)−1 = (1−µ)[D−1(D−µA)]−1 = (1−µ)(D−µA)−1D. (3.6)

Ισχύει δηλαδή ότι KRWR = (1 − µ)KRCTD που σημαίνει ότι οι διαφορές στις
συστάσεις από τις δύο μεθόδους επηρεάζονται μόνο από τη δημοφιλία κάθε
αντικειμένου.

3.2.4 Απλοί Τυχαίοι Περίπατοι Τριών Βημάτων

Ένας σχετικά πρόσφατος αλγόριθμος – και ίσως ο πιο απλός – είναι ο P3

[26]. Όπως υποδεικνύει και το όνομά του, βασίζεται στις πιθανότητες μετάβα-
σης τριών βημάτων. Ξεκινώντας από κάποιο χρήστη (κορυφή-ρίζα), κάνοντας
ένα βήμα στο γράφημα χρηστών-αντικειμένων, μεταβαίνουμε στις ταινίες που
έχει δει. Συνεχίζοντας από εκεί, το δεύτερο βήμα μας βγάζει, εκτός από την
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ίδια τη ρίζα, σε χρήστες που έχουν δει τις ταινίες της ρίζας· αυτοί είναι κά-
ποιοι γείτονες. Το τρίτο βήμα μας “ξεκλειδώνει” ταινίες που αρέσουν στους
γείτονες της ρίζας και που προσφέρονται για σύσταση. Και ποιες είναι οι πιο
κατάλληλες; Αυτές με τη μεγαλύτερη πιθανότητα.

Ο P3 είναι πολύ απλά η τρίτη δύναμη του μητρώου P. Πρόκειται για έναν
αποδοτικό και μη-παραμετρικό αλγόριθμο. Η εργασία [26] που εισάγει αυτόν
τον αλγόριθμο κάνει και μια βασική παρουσίαση-θεμελίωση του χώρου των
graph-based αλγορίθμων συστάσεων. Επιπρόσθετα, προτείνεται και η χρήση
περιπάτων πέντε βημάτων, που βέβαια υστερούν σε επιδόσεις [26, 30]. Τέλος,
ο P3 συνοδεύεται και από μια υλοποίηση μέσω προσομοίωσης που δίνει τη
δυνατότητα εφαρμογής σε ακόμη μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων (scalability),
ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των τεχνικών στο χώρο της Ανάλυσης
Δεδομένων και της Ανάκτησης Πληροφορίας.

Έπειτα, τη σκυτάλη παίρνουν οι συγγραφείς της εργασίας [30] βελτιώνο-
ντας τη προαναφερθείσα μέθοδο. Πρόκειται για τον αλγόριθμο RP3

β ο οποίος
βασίζεται πάλι στις πιθανότητες μετάβασης τριών βημάτων αλλά περιλαμβά-
νει ένα στάδιο επαναδιάταξης (re-ranking). Η διάταξη των αντικειμένων για
τον χρήστη j γίνεται βάσει τιμών του διανύσματος

Πj = e⊤j P̃3D−β
U (3.7)

όπου με P̃ εννοούμε το (n × m) μπλοκ του μητρώου P που εκφράζει τις με-
ταβάσεις από χρήστες σε αντικείμενα, καθώς δε μας ενδιαφέρει η διάταξη
όλων των κορυφών αλλά μόνο των αντικειμένων. Το β είναι η παράμετρος της
μεθόδου, ένας θετικός αριθμός που μαθαίνεται από τα δεδομένα και ρυθμί-
ζει την επιρροή του re-ranking. Ο σκοπός της διαίρεσης με τους βαθμούς των
κορυφών είναι η εξισορρόπηση προς όφελος των μη δημοφιλών αντικειμένων.
Ειδικότερα, αν για δύο αντικείμενα x, y ισχύει ότι p3ix ≃ p3iy και deg(x) > deg(y),
τότε για τον χρήστη i θεωρούμε πιο ταιριαστό το y απ’ότι το x.

Η μέθοδος RP3
β , απλή στην υλοποίηση αλλά και αποδοτική, αποτελεί μια

πολύ καλή λύση στο πρόβλημα παραγωγής συστάσεων. Όπως θα δούμε και
στο Κεφάλαιο 5, καταφέρνει ίσως την υψηλότερη ακρίβεια συγκριτικά με τις
προαναφερθείσες μεθόδους καθώς και με άλλες τεχνικές· αυτός άλλωστε εί-
ναι ένας λόγος που δε θα παρουσιάσουμε περισσότερες. Η ακρίβεια του RP3

β

οφείλεται στον τρόπο που αντιμετωπίζει ένα συχνό αρνητικό φαινόμενο των
graph-based μεθόδων, την τάση να προωθούν τα πιο δημοφιλή αντικείμενα.
Διαιρώντας με τον αντίστοιχο βαθμό, αλλάζει η διάταξη που προκύπτει από
τον τυχαίο περίπατο και “αποκαλύπτονται” τα λιγότερο σπάνια αντικείμενα
αλλά εξίσου σημαντικά. Κλείνοντας αυτή την ενότητα επισημαίνουμε ότι και
ο RP3

β μπορεί να υλοποιηθεί μέσω προσομοίωσης τυχαίων περιπάτων [30].
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3.3 Προκλήσεις και Πιο Σύγχρονες Προσεγγίσεις

Τα ΣΣ αποτελούν έναν ταχέως εξελισσόμενο ερευνητικό χώρο. Η άμεση συ-
σχέτιση με εμπορικές εφαρμογές και η ευκολία στην ανάπτυξη προσεγγίσεων
έλκουν το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών με αποτέλεσμα να δημοσιεύονται
διαρκώς εργασίες είτε με καινούργιους αλγορίθμους είτε με βελτιώσεις προϋ-
παρχόντων. Ένας βασικός άξονας στη βιβλιογραφία είναι η χρήση εργαλείων
για όσο το δυνατόν περισσότερο προσωποποιημένα αποτελέσματα. Ο λόγος
συνδέεται με τη μαζική πρόσβαση σε δεδομένα από τα λεπτομερή ίχνη χρηστών
του διαδικτύου. Οι τεχνικές που παρουσιάσαμε στις προηγούμενες ενότητες
ανήκουν στα ΣΣ Πρώτης Γενιάς, όπου κάθε αλγόριθμος προσανατολίζεται με
βάση το μητρώο βαθμολογιών ή ένα μητρώο συσχετίσεων.

Επιπρόσθετα, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες στη συμπερίληψη περισ-
σότερης πληροφορίας, πέρα από τις συσχετίσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση
αναπτύσσεται ο χώρος των Context Aware Recommender Systems – CARS [29]. Η
έννοια του context αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες απαιτείται να γίνει σύ-
σταση αντικειμένων. Για παράδειγμα, για ένα συγκεκριμένο χρήστη (δηλαδή
ίδιο προφίλ) θα περιμέναμε να ταιριάζει άλλη ταινία όταν αυτός θα ήταν με
γονείς, που πιθανόν να είναι προχωρημένης ηλικίας, και άλλη για μια βραδιά
με νεαρούς φίλους. Τεχνικές αυτής της λειτουργίας αποτελούν τα συστήματα
συστάσεων Δεύτερης Γενιάς.

Άλλες κατευθύνσεις ανάπτυξης αλγορίθμων επικεντρώνονται σε εμπορικά
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα ΣΣ. Ενδεικτικά, μερικά από αυτά
είναι η καινοτομία, η εμπιστοσύνη (trust) του χρήστη προς την ποιότητα των
συστάσεων, η ποικιλία (diversity) και η έκπληξη (serendipity), η χρησιμοποίηση
όλων των αντικειμένων (utility) και φυσικά η αποδοτικότητα με την αύξηση
του όγκου δεδομένων (scalability) [20]. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει η τάση
σύνδεσης των ΣΣ με ψυχολογικούς παράγοντες καθώς και με το χώρο του
Marketing. Πρόκειται για έναν πρώιμο διεπιστημονικό ερευνητικό χώρο που,
όπως λέγεται [20], θα εγκαθιδρύσει τα ΣΣ Τρίτης Γενιάς.

3.3.1 RMSE, MAE και Πιο Ουσιαστικές Μετρικές

Πως μπορεί να μετρηθεί η ακρίβεια ενός αλγορίθμου παραγωγής συστά-
σεων; Με την ως τώρα κουβέντα, έχουμε προσπαθήσει να δείξουμε ότι τα
ΣΣ είναι κάτι περισσότερο από αριθμητικές προβλέψεις και προβλήματα συ-
μπλήρωσης μητρώων (matrix completion problems). Τις περισσότερες φορές είναι
πιο ουσιαστικό να βρεθεί ένα πλήθος ταιριαστών-στο-χρήστη αντικειμένων
και όχι να προβλεφθεί η (μελλοντική) βαθμολογία. Κατ’ επέκταση το Μέσο
Τετραγωνικό Σφάλμα (RMSE) και το Μέσο Απόλυτο Σφάλμα (MAE), ενώ
χρησιμοποιούνταν κατά κόρον στα πρώτα χρόνια των ΣΣ, πλέον θεωρούνται
παρωχημένα.
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Η παραγωγή συστάσεων αποτελεί ένα ερευνητικά δύσκολο πρόβλημα κα-
θώς αυτό δεν είναι καλώς ορισμένο. Συνήθως οι συστάσεις απευθύνονται
σε ανθρώπους και, ως γνωστόν, κάθε άτομο έχει διαφορετική αντίληψη του
ωραίου. Επίσης, σε πραγματικές εφαρμογές είναι συχνά δύσκολο ένας χρή-
στης να εκφράσει λεπτομερώς τις προτιμήσεις του. Για παράδειγμα παρατη-
ρούνται χρήστες που αξιολογούν μόνο με ακραίες βαθμολογίες (“πεντάρια”
ή άσσους). Από την άλλη, είναι προτιμότερο ένας αλγόριθμος να προτείνει
λίγα αντικείμενα αλλά εξαιρετικά ταιριαστά στο χρήστη ή πολλά και λιγότερο
σχετικά;

Για όλα τα παραπάνω ζητήματα συναντά κανείς στη βιβλιογραφία δεκάδες
μετρικές. Κάποιες είναι κλασικές στο χώρο της Ανάλυσης Δεδομένων, όπως το
Recall ή το Degree of Agreement, και άλλες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ΣΣ, όπως
το Mean Reciprocal Rank [20, 21, 32] ή το Hit-Rate [19, 35]. Κρίνουμε σκόπιμο
να παρουσιάσουμε μόνο τις δύο μετρικές που χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια
της πειραματικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, υποθέτοντας πως αξιολο-
γούμε τις top-N συστάσεις, όπου N = 5, 10, . . . , ως επιτυχία (hit) εννοούμε τις
περιπτώσεις χρηστών για τους οποίους πετύχαμε (τουλάχιστον) μία ταιριαστή
σύσταση, ανάμεσα στις N . Έτσι ορίζεται ως

1. Hit Ratio: Ο μέσος αριθμός επιτυχιών για όλους τους χρήστες [19, 35]

HR =
#hits
#users =

1

n

n∑
i=1

I{pi ≤ N}.

Επισημαίνουμε ότι #users = n, pi η σειρά του προταθέντος αντικειμένου
και I{x ≤ y} = 1 αν x ≤ y.

2. Average Reciprocal Hit Rank: Ο μέσος όρος των αντιστρόφων των θέσεων
κάθε χτυπήματος [18, 19, 20, 21, 35]

ARHR =
1

#users

#hits∑
i=1

1

pi
,

όπου εδώ λαμβάνονται υπόψιν μόνον όσα χτυπήματα έγιναν στα πρώτα
N στοιχεία.

Εκτός όλων των παραπάνω μετρικών, που θα μπορούσαμε να χαρακτηρί-
σουμε ως ποσοτικές, άλλη μία ανάλυση της απόδοσης των ΣΣ είναι το A/B
Testing. Πρόκειται για ποιοτικούς ελέγχους των αποτελεσμάτων που γίνονται
θέτοντας άμεσες ερωτήσεις σε χρήστες. Θεωρητικά, το A/B Testing είναι ο πιο
ουσιαστικός τρόπος αξιολόγησης. Πρακτικά όμως είναι πολύ δύσκολος καθώς,
ειδικά σε ερευνητικό επίπεδο, δε γίνεται να παραχθεί αξιόλογο δείγμα. Σε
αυτά τα πλαίσια, πολύ σημαντική είναι η εργασία της ερευνητικής ομάδας
GroupLens Research [41].

30



3.3: Προκλήσεις και Πιο Σύγχρονες Προσεγγίσεις

3.3.2 Long-Tail & Cold Start Recommendation

Πέρα από τη συνηθισμένη (Standard) παραγωγή συστάσεων, στο χώρο των
ΣΣ υπάρχουν και άλλες εξίσου ενδιαφέρουσες προκλήσεις. Όπως σχολιάσαμε
στην Ενότητα 3.2.4, είναι συχνό φαινόμενο οι συστάσεις να επικεντρώνονται
στα προφανή αντικείμενα, δηλαδή τα δημοφιλή, και να περιθωριοποιούνται τα
πιο σπάνια. Η αιτία αυτού του φαινομένου κρύβεται πίσω από την “κατάρα
της δημοφιλίας” ή τον “80− 20” κανόνα: ένα 20% των αντικειμένων καταλαμ-
βάνει το 80% των παρατηρήσεων, είτε πρόκειται για ιστοσελίδες και συνδέ-
σμους, είτε για ταινίες [17, 31, 32, 40, 42]. Στα γραφήματα προερχόμενα από
πραγματικές εφαρμογές οι βαθμοί των κορυφών φαίνεται να ακολουθούν την
κατανομή Pareto, ή αλλιώς, Power-Law, κατανομές στις οποίες ισχύει ο συγκε-
κριμένος κανόνας.

Έτσι λοιπόν, ένα διαφορετικό σενάριο αξιολόγησης των αλγορίθμων παρα-
γωγής συστάσεων είναι η αντιμετώπιση του παραπάνω φαινομένου. Long-tailed
χαρακτηρίζονται τα αντικείμενα που βρίσκονται στην ουρά της κατανομής των
βαθμολογιών, εκείνα δηλαδή που έχουν χρησιμοποιηθεί τις λιγότερες φορές.
Τα υπόλοιπα, τα πιο διάσημα, καλούνται και short-head [17]. Ένας αλγόριθ-
μος θα πρέπει να μην πέφτει στην παγίδα των διάσημων αντικειμένων και
να μπορεί να αναδεικνύει εξίσου και τα πιο σπάνια. Αυτό θα έχει ευεργετικά
αποτελέσματα τόσο για το χρήστη, καθώς θα μπορεί να απολαύσει ποικιλία
αντικειμένων, όσο και για το σύστημα καθώς θα προωθεί εξίσου όλα τα προϊ-
όντα. Πρακτικά, σε αυτό το πείραμα το σύνολο των αντικειμένων διαμερίζεται
σε short-head και long-tailed αντικείμενα, ανάλογα με το επίπεδο κοψίμα-
τος, και αξιολογούνται οι συστάσεις που αντιστοιχούν μόνο στο σύνολο των
long-tailed.

Ακόμη ένα προκλητικό σενάριο για τους αλγορίθμους συστάσεων είναι η
απόδοση σε καταστάσεις Κρύας Εκκίνησης (Cold Start). Με την έννοια αυτή
εννοούμε την εφαρμογή σε ΣΣ που έχουν πρόσφατα αρχίσει τη λειτουργία
τους (new community) ή για καινούργιους χρήστες του συστήματος (newly added
users). Και στις δύο περιπτώσεις το σύστημα πρακτικά διαθέτει λιγοστές βαθ-
μολογίες, οπότε είναι πιο δύσκολη η στοχευμένη σύσταση. Το πρόβλημα της
κρύας εκκίνησης χαρακτηρίζεται από υπερβολική αραιότητα (sparsity) στα δε-
δομένα.

Συνοψίζοντας, είναι πιθανό ένας αλγόριθμος να είναι αποτελεσματικός στο
σύνηθες top-N recommendation, αλλά να αποτυγχάνει παταγωδώς σε αυτά τα
σενάρια. Περισσότερες λεπτομέρειες στις Ενότητες 5.4 και 5.5. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες σχετικά με τα ΣΣ στην ελληνική βιβλιογραφία μπορεί κανείς
να ανατρέξει στις διπλωματικές εργασίες [33, 38]. Τέλος, μία πολύ πρόσφατη
και λεπτομερής παρουσίαση σύγχρονων τεχνικών είναι η [39].

31





Κεφάλαιο 4

Πολυπαραμετρική Απόσβεση και
Παραγωγή Συστάσεων

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της συ-
νεισφοράς αυτής της εργασίας. Πρόκειται για την παρουσίαση και ανάλυση
ενός νέου αλγορίθμου παραγωγής συστάσεων, του Multi-Damping Recommender
Algorithm – MDREC, που βασίζεται σε εργαλεία των προηγούμενων ενοτήτων με
σκοπό την παραγωγή ειδικά προσωποποιημένων συστάσεων. Ο MDREC αποτε-
λεί μια προσπάθεια γενίκευσης και κάλυψης των κενών που εμφανίζουν άλλοι
αλγόριθμοι της κλάσης των graph-based με στόχο υψηλότερες επιδόσεις και
εφαρμογές σε περισσότερα προβλήματα.

Ας δούμε, εν συντομία, πως λειτουργεί ο MDREC. Τα αντικείμενα διατάσσο-
νται βάσει τυχαίων περιπάτων που δεν είναι σταθερού μήκους, αλλά ο αριθμός
βημάτων καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη. Κάθε τυχαίος
περίπατος γίνεται με επανεκκίνηση και εκφράζεται μέσω της Πολυπαραμε-
τρικής Απόσβεσης. Επίσης, ανάμεσα σε κάθε βήμα δίνεται μια ώθηση στις πιο
κοντινές κορυφές, περιθωριοποιώντας τις λιγότερο σημαντικές. Έπειτα, το τε-
λευταίο στάδιο του αλγορίθμου είναι ένα εργαλείο μεροληψίας προς όφελος
των πιο σπάνιων αντικειμένων.

Με λίγα λόγια, βρισκόμαστε στην τομή των δύο προηγούμενων κεφαλαίων
καθώς συνδυάζουμε πληθώρα χαρακτηριστικών από αυτά. Η συνέχεια αυ-
τού του κεφαλαίου είναι η εξής. Παρουσιάζουμε τον αλγόριθμο MDREC στην
Ενότητα 4.1. Έπειτα, στην Ενότητα 4.2 εξηγούμε αναλυτικά τη χρήση και τη
λειτουργία κάθε φάσης, ενώ στην 4.3 δίνουμε κάποιες εναλλακτικές μορφές
και διατυπώσεις.
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Κεφάλαιο 4: Πολυπαραμετρική Απόσβεση και Παραγωγή Συστάσεων

4.1 Ο Αλγόριθμος MDREC

Ο αλγόριθμος MDREC κατασκευάστηκε με σκοπό τη διερεύνηση εξηγήσεων
στα παρακάτω βασικά ζητήματα:

1. Γιατί ο αριθμός βημάτων να είναι ίδιος για όλους τους χρήστες; Μήπως
εξαρτάται από τη σχετική θέση της εκάστοτε κορυφής;

2. Ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός βημάτων; Είδαμε ότι τεχνικές που βα-
σίζονται σε τυχαίους περιπάτους είτε απαιτούν λίγα βήματα για όλους
τους χρήστες, είτε άπειρα, όπως για παράδειγμα ο RWR που προκύπτει
ως οριακή κατανομή.

3. Η τεχνική της επανεκκίνησης χρησιμοποιείται ευρέως στο node ranking.
Γιατί λοιπόν οι τυχαίοι περίπατοι να είναι απλοί και όχι πιο ειδικά σχε-
διασμένοι;

4. Σε εφαρμογές ΣΣ υπάρχουν συνήθως χιλιάδες χρήστες και αντικείμενα.
Μήπως είναι πιο χρήσιμο να δώσουμε περισσότερη βαρύτητα στους πιο
κοντινούς γείτονες;

Ο αλγόριθμος που προτείνουμε απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα μέσω των
εργαλείων που εμπεριέχει. Υπάρχουν τρεις βασικές παράμετροι, στις οποίες
θα αναφερόμαστε συχνά ως μία τριάδα (δ, θ, β), οι οποίες εξαρτώνται των
δεδομένων και καθορίζονται στη διαδικασία εκπαίδευσης του αλγορίθμου. Το
δ ∈ {1, 2, . . . } είναι υπεύθυνο για το μήκος των τυχαίων περιπάτων, το θ ∈
(0, 1] ρυθμίζει το εύρος των κοντινών γειτόνων ενώ το β ∈ [−1, 0] καθορίζει
τη βαρύτητα της τελικής διόρθωσης προς όφελος των λιγότερο σημαντικών
αντικειμένων.

Algorithm 1: Παραγωγή Συστάσεων μέσω MDREC
Data: δ, θ, β,P.
Result: Σύσταση Πj για το χρήστη j.
Αρχικοποιήσεις: x0 = ej , k = f(j, δ,P) και Mk = (µ1, µ2, . . . , µk) ;
for t = 0 : k − 1 do

x̂⊤t+1 = µtx⊤t P+ (1− µt)e⊤j ;
Πολλαπλασίασε τo 100θ% μεγαλύτερων στοιχείων του xt+1 με 1000;
Κανονικοποίησε: xt+1 = x̂t+1/||x̂t+1||1;

Διόρθωσε τη διάταξη βάσει βαθμού : Πj
∼= Dβxk;

Η παραγωγή συστάσεων συνοψίζεται στον Αλγόριθμο 1. Ως είσοδος απαι-
τείται το μητρώο πιθανοτήτων μετάβασης P καθώς και οι παράμετροι (δ, θ, β).
Στο τελευταίο στάδιο χρησιμοποιείται ο βαθμός κάθε κορυφής, όμως αυτή η
πληροφορία μπορεί να εξαχθεί από το P και έτσι δε ζητείται επιπλέον. Άλλο
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4.2: Σχολιασμός Βασικών Συστατικών

βασικό συστατικό του αλγορίθμου είναι οι παράγοντες Mk για την Πολυπα-
ραμετρική Απόσβεση, για τους οποίους δίνουμε εξηγήσεις στην Ενότητα 4.2.

Σημειώνουμε πως στην τελευταία εντολή ανάθεσης έγινε χρήση του συμ-
βόλου ∼= καθώς επικεντρωνόμαστε σε τιμές που αντιστοιχούν σε αντικείμενα.
Με άλλα λόγια το Πj έχει διάσταση (m × 1). Τέλος, ο αριθμός βημάτων για
τον τυχαίο περίπατο, που όπως έχουμε αναφέρει ήδη, θεωρείται συνάρτηση
της σχετικής θέσης στο γράφημα και καθορίζεται από τον τύπο

k = f(j, δ,P) =

δ +
⌊
|ωj−µω |

σω

⌋
1− λ42

 (4.1)

όπου το λ2 είναι η δεύτερη κατ’απόλυτη τιμή ιδιοτιμή του P, ω το αντίστοιχο
ιδιοδιάνυσμα, µω, σω η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση των στοιχείων του ω
και ⌊·⌋ η στογγυλοποίηση στον προηγούμενο ακέραιο.

4.2 Σχολιασμός Βασικών Συστατικών

Αφού περιγράφηκε πλήρως ο τρόπος παραγωγής συστάσεων στην προη-
γούμενη ενότητα, μπορούμε τώρα να εξηγήσουμε αναλυτικά το σκεπτικό πίσω
από κάθε τμήμα του αλγορίθμου.

4.2.1 Καθορισμός του αριθμού βημάτων - δ

Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τη λειτουργία της συνάρτησης του αριθ-
μού βημάτων, όπως ορίστηκε στη Σχέση 4.1, μέσω ενός τεχνητού παραδείγμα-
τος. Ας υποθέσουμε ότι το σύστημα αναπαρίσταται από το αριστερό γράφημα
του Σχήματος 4.1 και ας επικεντρωθούμε στους χρήστες u5, u7· ο λόγος που
οι αντίστοιχες κορυφές έχουν μεγαλύτερο εμβαδόν εξηγείται παρακάτω. Στα
δεξιά του ίδιου σχήματος επισημαίνονται οι κορυφές που “ξεκλειδώνονται”
από μονοπάτια μήκους μίας, δύο και τριών ακμών αντίστοιχα, για τους δύο
χρήστες. Είναι ξεκάθαρο πως τρία βήματα δεν αρκούν καθώς έτσι μπορεί να
προταθεί μόλις ένα νέο αντικείμενο. Με άλλα λόγια, σε ένα τέτοιο σενάριο οι
αλγόριθμοι P3 και RP3

β [26, 30] θα αποτύγχαναν για τους χρήστες u5 και u7,
καθώς χρειάζεται μία πιο βαθιά αναζήτηση του χώρου των αντικειμένων.

Η συγκεκριμένη αστοχία οφείλεται βεβαίως στην απομακρυσμένη θέση των
δύο αυτών κορυφών ως προς το υπόλοιπο γράφημα. Μπορούν τέτοιες απο-
μονωμένες κορυφές να εντοπιστούν με έναν αυτόματο τρόπο; Η απάντηση
βρίσκεται στα ιδιοδιανύσματα του μητρώου P. Είναι γνωστό πως, στα διμερή
γραφήματα, αν λ είναι μια ιδιοτιμή του μητρώου πιθανοτήτων μετάβασης –
όπως και του μητρώου συσχετίσεων – τότε το ίδιο ισχύει και για το −λ (βλ.
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Κεφάλαιο 4: Πολυπαραμετρική Απόσβεση και Παραγωγή Συστάσεων

u1

v1

v2

v3

u2

u3

u4

u5 v4

v5

u6

u7

P P2 P3

u7 u7 u7

u5 u5 u5

Σχήμα 4.1: Παράδειγμα επεξήγησης τοπολογικών και φασματικών ιδιοτήτων

Λήμμα 3.13 στο [16]). Επίσης, από τη Θεωρία Perron - Frobenius, το ιδιοδιά-
νυσμα του P που αντιστοιχεί στη φασματική ακτίνα (λ = 1) είναι έχει όλα τα
στοιχεία του θετικά και είναι τάξης-1.

Επιπρόσθετα, η υπο-επικρατούσα ιδιοτιμή, δηλαδή η μεγαλύτερη σε από-
λυτη τιμή που είναι μικρότερη της μονάδας και την οποία θα συμβολίζουμε ως
λ2, περιέχει πληροφορία για τη δομή του γραφήματος [23, 34]. Συγκεκριμένα,
μεγάλες τιμές για το λ2 υποδεικνύουν ανεξάρτητες συστάδες ακμών, ενώ τι-
μές κοντά στο μηδέν φανερώνουν έντονη συσχέτιση. Στο παράδειγμά μας, οι
ιδιοτιμές είναι

ρ(P) = {1.00,−1.00, 0.94,−0.94, 0.61, 0.54,−0.61,−0.54, 0.20,−0.20, 0.00, 0.00}.

Συνεπώς είναι λ2 = 0.94, κάτι που επαληθεύει την απομόνωση των κορυφών
u7, v5, u5. Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι η επόμενη παρατήρηση που αφορά
στο αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα, το οποίο συμβολίζουμε ως ω, και μετά από
στρογγυλοποίηση ισούται με:

ω = (0.17, 0.17, 0.16, 0.16,−0.41,−0.07,−0.55, 0.13, 0.18, 0.18,−0.26,−0.51).

Σε απόλυτες τιμές, τα μεγαλύτερα στοιχεία του ω αντιστοιχούν στις πιο απο-
μονωμένες κορυφές! Το μέγεθος των κορυφών στο Σχήμα 4.1 είναι ανάλογο
των τιμών αυτών. Τα µω και σω, που ορίστηκαν ως η μέση τιμή και η τυπική
απόκλιση των στοιχείων του ω, δείχνουν πως κατανέμονται οι τιμές αυτές.
Συνεπώς ο όρος |ωj−µω |

σω
δείχνει πόσο μακριά βρίσκεται η κορυφή j από μια

“μέση” κορυφή του γραφήματος. Συνεχίζοντας με το παράδειγμά μας, οι τιμές
αυτές για τις αντίστοιχες κορυφές είναι

(0.77, 0.74, 0.74, 0.74, 1.21, 0.05, 1.67, 0.61, 0.79, 0.79, 0.69, 1.55).

Η εισαγωγή της παραμέτρου δ στον καθορισμό των βημάτων εξυπηρετεί τις
διαφορετικές ανάγκες που πιθανών εμφανίζονται από τα εκάστοτε σύνολα δε-
δομένων. Τέλος, στη συνάρτηση της Σχέσης 4.1, η διαίρεση με 1−λ42 εξυπηρετεί
στην αύξηση των βημάτων όταν υπάρχουν διαφορετικές συστάδες κορυφών.
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4.2.2 Είδος Τυχαίου Περιπάτου - Mk

Στο Κεφάλαιο 2 έγινε φανερό πως οι τυχαίοι περίπατοι με επανέναρξη
δίνουν πιο ουσιαστική διάταξη σε εφαρμογές διάχυσης πληροφορίας. Με βάση
αυτό το γεγονός εφοδιάσαμε τον MDREC με το εργαλείο Πολυπαραμετρικής
Απόσβεσης. Αν για ένα χρήστη πρόκειται να εκτελεσθούν k βήματα, κάθε φορά
με πιθανότητα µt, t = 1, . . . , k ακολουθεί τη δομή του γραφήματος, ενώ με
πιθανότητα 1 − µt επιστρέφει στην αρχική κορυφή. Με αυτόν τον τρόπο το
μητρώο πιθανοτήτων μετάβασης γίνεται πρωταρχικό (primitive) και κάθε k ≥ 3
είναι ικανό να παράξει συστάσεις. Αντιθέτως, ένας απλός τυχαίος περίπατος
παράγει διάταξη των αντικειμένων μόνο με περιττό αριθμό βημάτων.

Ειδικότερα, υπάρχουν διάφορες επιλογές κατασκευής τουMk, κάθε μία με
τα δικά της πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Σε εφαρμογές ΣΣ με δι-
μερή γραφήματα, όπου θέλουμε συνήθως μικρό αριθμό βημάτων και δε μας εν-
διαφέρει κάποια σύγκλιση, προτείνουμε τη χρήση του διατακτικού LinearRank.
Έτσι, σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1, οι παράγοντες απόσβεσης είναι διαφορετι-
κοί ανά βήμα και υπολογίζονται από τον τύπο

µt =
t

t+ 2
, t = 1, . . . , k.

4.2.3 Εύρος Γειτονικών Κορυφών - θ

Σημαντικό συστατικό του MDREC είναι το εύρος των κορυφών που θεωρού-
νται κοντινές. Μετά από κάθε βήμα ενός τυχαίου περιπάτου ξεκλειδώνονται
χιλιάδες κορυφές και η πληροφορία χάνεται ανάμεσά τους. Θεωρούμε πως εί-
ναι σημαντικό να δίνεται περισσότερη βαρύτητα στις πιο ταιριαστές κορυφές·
άλλωστε αυτή η ιδέα είναι η βάση για τη μέθοδο κατηγοριοποίησης k-nearest
neighbors [24]. Έτσι λοιπόν εισάγουμε τη χρήση της παραμέτρου θ που καθορί-
ζει τι ποσοστό των κορυφών θεωρούνται κοντινές. Έστω για παράδειγμα ότι
ένα σύστημα έχει 5000 χρήστες και 3000 αντικείμενα. Αν το θ εκτιμηθεί πως
πρέπει να πάρει την τιμή 0.15, τότε σε κάθε βήμα θα δίνεται ένα προβάδισμα
στις 1200 πιο κοντινές κορυφές.

Και τι εννοούμε λέγοντας “προβάδισμα”; Οι αντίστοιχες τιμές στο διάνυσμα
xt θα πολλαπλασιάζονται με έναν αυθαίρετα μεγάλο αριθμό. Δεδομένου ότι
το επόμενο βήμα του αλγορίθμου περιλαμβάνει κανονικοποίηση ως προς τη
νόρμα-1 του διανύσματος, δεν έχει μεγάλη σημασία το πόσο μεγάλος θα είναι
αυτός ο αριθμός· προτείνουμε τη τιμή 1000. Επιπλέον, κρατώντας τις τιμές
των υπολοίπων 100(1− θ)% κορυφών εξασφαλίζουμε ότι, ακόμα και για πολύ
αυστηρά περιθώρια, ο αλγόριθμος θα μπορεί να καλύψει – αν όχι όλο – μεγάλο
μέρος του χώρου αντικειμένων (full item-space coverage).
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4.2.4 Διόρθωση Διάταξης - β

Το τελευταίο κομμάτι του προτεινόμενου αλγορίθμου είναι το de-biasing, δη-
λαδή η διόρθωση της διάταξης για πιο δίκαια αποτελέσματα. Στην Παράγραφο
3.2.4 εξηγήσαμε το φαινόμενο της μεροληψίας έναντι των μη δημοφιλών αντι-
κειμένων που συμβαίνει στις γραφικές μεθόδους. Κρίνοντας λοιπόν αναγκαία
την ικανότητα ενός αλγορίθμου να προσφέρει ποικιλία προτάσεων και να μη
παγιδεύεται στις πιο δημοφιλείς, συμπεριλάβαμε στον MDREC το εργαλείο της
διόρθωσης βάσει βαθμού κάθε κορυφής, ένα εργαλείο που είναι αποδεδειγμένα
αποτελεσματικό [30].

Η ένταση αυτής της διόρθωσης ρυθμίζεται από την παράμετρο θ, στην οποία
επιτρέπουμε αρνητικές τιμές κοντά στο 0. Σημειώνουμε πως έχει το ίδιο ρόλο
με το θετικό β της μεθόδου RP3

β , όμως εδώ το θεωρούμε αρνητικό ώστε να
ξεχωρίζει από την παράμετρο θ.

4.3 Εναλλακτικές Μορφές

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θεωρούμε σημαντικό να δώσουμε κάποιες
εναλλακτικές μορφές του MDREC. Κατ’ αρχάς, θέτοντας k = 3 για όλους τους
χρήστες, Mk = (1, 1, 1) και θ = 1, υλοποιείται ένας απλός τυχαίος περίπατος
τριών βημάτων και συγκεκριμένα η μέθοδος RP3

β [30]. Αν επιπλέον το β τεθεί
ίσο με μηδέν, περιγράφουμε επακριβώς τον αλγόριθμο P3 [26]. Άλλωστε αυτός
ήταν ένας από τους σκοπούς της κατασκευής της μεθόδου μας, ένα γενικό
πλαίσιο διατύπωσης των κορυφαίων αλγορίθμων της κλάσης των γραφικών
μεθόδων, με πολλές προοπτικές βελτιώσεων.

Έχουμε ήδη επισημάνει ότι εναλλακτικές μορφές του MDREC προκύπτουν
με χρήση άλλων διατακτικών για την απόσβεση, όπως PageRank ή LinearRank.
Άλλες πιθανές γενικεύσεις περιλαμβάνουν διαφορετικό είδος επανέναρξης του
τυχαίου περιπάτου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι υπάρχουν εφαρμογές όπου εί-
ναι προτιμότερη η επιστροφή σε ένα σύνολο κορυφών [25, 37] ή ακόμα και σε
κάθε κορυφή του γραφήματος [11]. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η διαδικα-
σία του de-biasing μπορεί να φέρει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα χρησιμο-
ποιώντας ένα πιο σύνθετο μέτρο σημαντικότητας των κορυφών κι όχι απλά τη
δημοφιλία. Για παράδειγμα, αντί για το βαθμό, μπορούμε να διαιρούμε με την
αντίστοιχη τιμή της διάταξης του γραφήματος κατά PageRank. Περισσότερη
διερεύνηση χρειάζεται και μια ενδεχόμενη “εξατομίκευση” της παραμέτρου β
καθώς υπάρχουν χρήστες που αρκούνται σε blockbuster και άλλοι που χρειάζο-
νται δυσεύρετα αντικείμενα.

Σχετικά με τον αριθμό βημάτων, υπάρχει χώρος αναζήτησης πιο απλών
αλλά εξίσου αποτελεσματικών συναρτήσεων. Θεωρούμε όμως πως η χρήση
φασματικών στοιχείων του μητρώου μητρώου P και της Σχέσης 4.1 είναι ένα
πρώτο βήμα που μπορεί να προσφέρει βελτιώσεις σε τεχνικές αντιμετώπισης
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άλλων προβλημάτων. Συνοψίζοντας, η τρέχουσα διατύπωση του MDREC έχει τη
δυνατότητα να γίνει πιο σύνθετη ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε
πεδίου εφαρμογών.
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Κεφάλαιο 5

Πειραματική Αξιολόγηση

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη διαδικασία που ακολου-
θήσαμε για να επαληθεύσουμε εμπειρικά την ισχύ του προτεινόμενου αλγο-
ρίθμου. Στη διάρκεια της μελέτης μας εκτελέσαμε πληθώρα πειραμάτων, είτε
αλλάζοντας τα σενάρια υλοποίησης, είτε τον τρόπο παραμετροποίησης κάθε
τεχνικής. Εδώ θα αναλύσουμε κάθε βήμα της μεθοδολογίας μας καθώς και τα
πιο σημαντικά αποτελέσματα. Όλα τα πειράματα και οι μετρήσεις έγιναν σε
MATLAB (αρχικά) και Julia (κυρίως).

5.1 Datasets & Ιδιότητες

Αναπόσπαστο κομμάτι της ισχύος ενός καινοτόμου αλγορίθμου παραγωγής
συστάσεων είναι η αξιολόγησή του με σύνολα δεδομένων από υπάρχοντα ΣΣ.
Στο διαδίκτυο υπάρχουν ελεύθερα δεκάδες διαφορετικά dataset που αποτυ-
πώνουν προτιμήσεις χρηστών σε κάποιο είδος αντικειμένων. Για τις ανάγκες
της εργασίας μας χρησιμοποιήσαμε το Movielens 1 Million και το [41] Yahoo!
R2 Music [43], στα οποία θα αναφερόμαστε ως ML1M και Yahoo αντίστοιχα, σύ-
νολα που αποτελούν σημεία αναφοράς για τη σύγκριση αλγορίθμων στα ΣΣ.
Το πρώτο περιέχει βαθμολογίες σε ταινίες, ενώ το δεύτερο αφορά τραγούδια.

Το πρώτο βήμα για την εκτέλεση πειραμάτων είναι η προ-επεξεργασία των
δεδομένων. Στο ML1M χρειάστηκε να αφαιρέσουμε κάποια αντικείμενα που δεν
έχουν βαθμολογηθεί από κανέναν χρήστη και έτσι προέκυψε ένα 6040 × 3703
μητρώο με σχεδόν ένα εκατομμύριο βαθμολογίες. Το Yahoo είναι πιο πολύ-
πλοκο σύνολο καθώς περιέχει περισσότερα από 700 εκατομμύρια στοιχεία.
Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων εργασιών [19, 28], κατασκευάσαμε ένα
πιο διαχειρίσιμο υποσύνολο. Περισσότερα χαρακτηριστικά αυτών των δύο συ-
νοψίζονται στον Πίνακα 5.1.

Επίσης, σε όλη τη διάρκεια των πειραμάτων θεωρούμε ότι έχουμε έμμεσες
συσχετίσεις. Αυτό γίνεται μετατρέποντας κάθε βαθμολογία από την 0− 5 κλί-
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Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων datasets

Dataset Users Items Sparsity Ratings/User Ratings/Item Head Set
ML1M 6040 3706 4.47% 165.60 269.89 44.45%
Yahoo 7307 3312 1.67% 55.39 122.20 50.17%

Στις στήλες 4, 5 αναφέρονται ο μέσος αριθμός βαθμολογιών ανά χρήστη και
ανά αντικείμενο, ενώ στην τελευταία ο όγκος βαθμολογιών του 10% των πιο
δημοφιλή αντικειμένων.

μακα σε 0−1. Στη βιβλιογραφία συναντά κανείς ερευνητές που χρησιμοποιούν
ένα κατώφλι για το διαχωρισμό ταιριαστών αντικειμένων [36] και μη, σβήνο-
ντας για παράδειγμα τις ακμές που αντιστοιχούν σε μικρούς βαθμούς με την
υπόθεση ότι ο χρήστης έμεινε δυσαρεστημένος από αυτά. Εμείς παρατηρή-
σαμε ότι, τουλάχιστον στις γραφικές μεθόδους, όσο περισσότερη πληροφορία
– δηλαδή ακμές στο γράφημα – υπάρχει διαθέσιμη, τόσο πιο ακριβείς είναι
οι συστάσεις. Αφού καθοριστεί η μορφή του γραφήματος, κατασκευάζουμε το
μητρώο γειτνίασης, όπως περιγράφεται στη Σχέση 3.2. Σε εφαρμογές ΣΣ τέ-
τοια μητρώα είναι τρομερά αραιά (sparse), όπως γίνεται φανερό από το Σχήμα
5.1.

Σχήμα 5.1: Μοτίβα αραιότητας στα μητρώα γειτνίασης.
Αριστερά για το ML1M και δεξιά για το Yahoo.

Στα γραφήματα του Σχήματος 5.2 αποτυπώνεται η κατανομή του αριθ-
μού των βαθμολογιών ανά αντικείμενο. Τα αντικείμενα έχουν διαταχθεί σε
φθίνουσα σειρά, με τα πιο δημοφιλή αριστερά. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι σε
γραφήματα από πραγματικές εφαρμογές οι βαθμοί ακολουθούν μια κατανομή
δύναμης (Power Law) [5]. Επίσης είναι φανερή η ισχύς του εμπειρικού κανόνα
“80 − 20” που αναφέραμε στην Ενότητα 3.3, ότι δηλαδή η πλειοψηφία των
βαθμολογιών είναι συγκεντρωμένη σε ένα πολύ μικρό υποσύνολο των αντικει-
μένων.
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Σχήμα 5.2: Κατανομή πλήθους βαθμολογιών
Τα αντικείμενα έχουν διαταχθεί κατά φθίνουσα σειρά.

5.2 Μέθοδοι Αξιολόγησης

Ο MDREC είναι ένας πολυ-παραμετρικός αλγόριθμος καθώς απαιτεί μία
τριάδα (δ, θ, β) ταιριαστή στα εκάστοτε δεδομένα και συνθήκες. Από τη μία,
αυτή η παραμετροποίηση προσφέρει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ακρίβειας
και από την άλλη, καθιστά τον αλγόριθμο επιρρεπή σε φαινόμενα υπερ-προσα-
ρμογής (over-fitting). Πρακτικά αυτό συμβαίνει όταν ένας παραμετρικός αλγό-
ριθμος δουλεύει άριστα με κάποια διαθέσιμα δεδομένα, όμως δε μπορεί να γε-
νικεύσει την επίδοσή του εκτός αυτών. Αυτό το ζήτημα είναι υψίστης σημασίας
στη Μηχανική Μάθηση και μπορεί να παρακαμφθεί με ένα καλό σχεδιασμό
της εκμάθησης των παραμέτρων.

Μια συνηθισμένη μέθοδος είναι το Cross Validation [22, 36]. Ολόκληρο το σύ-
νολο δεδομένων διαμερίζεται τυχαία σε δέκα (συνήθως) ίσα υποσύνολα. Κάθε
φορά, ένα από τα υποσύνολα θεωρείται άγνωστο (Test Set) και τα υπόλοιπα
απαρτίζουν το σύνολο εκπαιδεύσεως που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση
των παραμέτρων στη φάση εκπαίδευσης. Έπεται η φάση αξιολόγησης όπου
ο αλγόριθμος εφαρμόζεται στο Test Set. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για
όλα τα υποσύνολα και συνεπώς γίνονται δέκα εκτιμήσεις της απόδοσης του
αλγορίθμου. Πρόκειται για μια ασφαλή στατιστικά διαδικασία που δεν αφή-
νει περιθώρια αμφισβήτησης και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στο χώρο της
Μηχανικής Μάθησης.

Οι πειραματικές διαδικασίες που ακολουθούνται ειδικά στα ΣΣ είναι συ-
νήθως πιο απλές καθώς επικεντρώνονται στους χρήστες. Είτε για όλους, είτε
για κάποιο υποσύνολο αυτών, επιλέγονται κάποια αντικείμενα που θεωρού-
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νται ταιριαστά σε αυτούς (π.χ. είναι υψηλά βαθμολογημένα), “αποκρύπτονται”
από το σύνολο δεδομένων και απαρτίζουν το σύνολο εξέτασης, που διαισθη-
τικά είναι το μέλλον. Τα υπόλοιπα δεδομένα, που αποτελούν το παρελθόν του
συστήματος, χρησιμοποιούνται στη φάση εκπαίδευσης του αλγορίθμου προκει-
μένου να εκτιμηθούν κατάλληλα οι παράμετροι. Έπειτα γίνεται η αξιολόγηση
ως σύγκριση των συστάσεων που παράγει ο αλγόριθμος με τα στοιχεία που
ήταν αρχικά τοποθετημένα στο Test Set [17, 26, 28, 31, 32, 40, 42].

Επιπρόσθετα, έχουν σχεδιαστεί ενδιάμεσες μεθοδολογίες, όπως το Leave-
One-Out Cross Validation [19, 35]. Για κάθε χρήστη επιλέγεται ένα αντικείμενο
βαθμολογημένο από αυτόν, τοποθετείται στο Test Set, και όλα τα υπόλοιπα
χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται συνήθως
πέντε φορές και αναφέρεται η μέση επίδοση του αλγορίθμου. Τέλος, υπάρχουν
και εργασίες στις οποίες δεν ακολουθείται κάποια συγκεκριμένη διαδικασία
και απλά δημοσιεύονται τα καλύτερα σκορ [30].

Σε κάθε περίπτωση, σημαντικός είναι και ο ρόλος της αντίστοιχης μετρικής
που θα χρησιμοποιηθεί, αφού κάθε μία καθορίζει διαφορετικό πείραμα. Δεν
είναι λίγες οι μελέτες όπου ο ίδιος αλγόριθμος εμφανίζεται να θέλει τελείως
διαφορετική παραμετροποίηση, από μετρική σε μετρική. Άλλωστε, όπως επι-
σημάναμε στην Παράγραφο 3.3.1, το πρόβλημα παραγωγής συστάσεων δεν
είναι καλώς ορισμένο και κάθε μετρική αντικατοπτρίζει διαφορετικούς σκο-
πούς. Συνοψίζοντας, συμπεραίνει κανείς πως τα πράγματα είναι πολύ ρευστά
στην ουσιαστική σύγκριση των τεχνικών για ΣΣ, καθώς σπανίως συναντώνται
στη βιβλιογραφία παρόμοιες συνθήκες.

5.2.1 Προτεινόμενη Μεθοδολογία

Όλες οι παραπάνω μεθοδολογίες έχουν θετικά και αρνητικά χαρακτηρι-
στικά. Ενδεικτικά, το LOOCV παρουσιάζει μεγάλη αστάθεια διότι κάθε φορά
γίνεται αναζήτηση ενός εναντίον όλων των αντικειμένων. Επίσης, σε μια τυ-
πική διαμέριση σε Train-Test Set είναι αναπόφευκτη η μεροληψία στη διαδικα-
σία εκπαιδεύσεως. Επιπλέον, το συνηθισμένο cross validation είναι χρονοβόρο
και, ειδικά στα ΣΣ, δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά σε κάποια σενάρια, όπως
για παράδειγμα στην Κρύα Εκκίνηση.

Κρίθηκε λοιπόν αναγκαίος ο σχεδιασμός μιας νέας διαδικασίας, που να
συνδυάζει τις υπάρχουσες και να προσαρμόζεται στα απαιτητικά σενάρια των
ΣΣ. Αρχικά, για κάθε χρήστη επιλέγεται τυχαία ένα βαθμολογημένο αντικεί-
μενο και τοποθετείται στο Validation Set, μαζί με 1000 ακόμη αντικείμενα που
θεωρούνται άσχετα με το χρήστη. Το σύνολο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για αξιο-
λόγηση στο τέλος της διαδικασίας. Το υπόλοιπο σύνολο χρησιμοποιείται για
εκτίμηση των παραμέτρων ως εξής. Για κάθε χρήστη επιλέγονται τυχαία και με
επανάληψη δέκα βαθμολογημένα αντικείμενα και δημιουργούνται δέκα ζεύγη
διαμερίσεων σε Train και Test Set. Για κάθε διαμέριση υπολογίζεται η από-
δοση του αλγορίθμου για κάθε παραμετροποίηση. Συνεπώς, για κάθε παρά-
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μετρο εκτιμάται δέκα φορές η αντίστοιχη απόδοση. Τελικά, επιλέγεται εκείνη
η παραμετροποίηση που, κατά μέσο όρο, εμφανίζει την καλύτερη απόδοση. Ο
αλγόριθμος παράγει συστάσεις βάσει αυτής και τα αποτελέσματα συγκρίνο-
νται με τα αντικείμενα που βρίσκονται στο Validation Set.

Πιο τυπικά, έστω θ η παράμετρος (ή το διάνυσμα παραμέτρων) και L(T ; θ)
η απόδοση ενός αλγορίθμου παραμέτρου θ στο σύνολο T . Η τελική απόδοση
είναι ο αριθμός L(V ; θ̂), όπου V το σύνολο αξιολόγησης και θ̂ η βέλτιστη πα-
ραμετροποίηση που ορίζεται ως

θ̂ = argmax
θ

{mean
T

(L(T ; θ))}. (5.1)

Με αυτή τη διαδικασία καταφέρνουμε να παραμετροποιήσουμε δίκαια και
με ασφάλεια. Υπάρχει συνέπεια μεταξύ εκπαίδευσης και αξιολόγησης καθώς
οι συνθήκες στις δύο φάσεις είναι παρόμοιες. Μπορεί το ένα αντικείμενο ανά
χρήστη να φαίνεται περιοριστικό, όμως δεδομένου ότι η αξιολόγηση γίνεται για
όλο το σύνολο των χρηστών, η εκτίμηση της απόδοσης παραμένει ουσιαστική.
Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της μεθόδου που ακολουθούμε, προτείνουμε τη
χρήση των μετρικών HR και ARHR όπως αυτές ορίστηκαν στην Ενότητα 3.3.

5.3 Αξιολόγηση σε Standard Top-N Recommendation

Συγκρίνουμε τις επιδόσεις του MDREC απέναντι σε μια σειρά άλλων τεχνι-
κών που παρουσιάσαμε στην Ενότητα 3.2. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε τις
μεθόδους P3, RP3

β, L†, CT, RWR, RCT καθώς και μια μη-προσωποποιημένη μέθοδο
– δηλαδή ίδιες συστάσεις για όλους τους χρήστες – που προτείνει σύμφωνα
με τη σειρά δημοφιλίας των αντικειμένων και στην οποία θα αναφερόμαστε
ως MaxPop. Περιγράψαμε ήδη στις προηγούμενες δύο ενότητες τη μεθοδολογία
που ακολουθούμε για την πειραματική αξιολόγηση καθώς και τα σύνολα δε-
δομένων που χρησιμοποιούμε. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε την απόδοση των
προανεφερθέντων τεχνικών στο πρόβλημα της top-N σύστασης αντικειμένων,
χρησιμοποιώντας δηλαδή όλα τα διαθέσιμα δεδομένα.

Για τις παραμετρικές μεθόδους RWR και RCT διερευνήσαμε για τη βέλτιστη
παράμετρο ανάμεσα στις τιμές {1e − 6, 1e − 5, 1e − 3, 0.1, 0.25, 0.5, 0.99} [22],
ενώ για τη μέθοδο RP3

β εξετάσαμε όλα τα β από το σύνολο {0, 0.025, 0.050, . . . ,
0.975, 1.000}. Ακόμη, στα πλαίσια βελτιστοποίησης του MDREC εκτελέσαμε πλεγ-
ματική αναζήτηση (grid search) στο καρτεσιανό γινόμενο των συνόλων {3, 4, . . . ,
7, 8}, {0.01, 0.06, . . . , 0.91, 0.96} και {−1.00, −0.95, . . . ,−0.05, 0.00} για τις παρα-
μέτρους δ, θ και β αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συνοψίζονται στον Πίνακα 5.2. Στην
πράξη πρόκειται για τέσσερα πειράματα διότι εξετάσαμε τους αλγορίθμους
σε δύο σύνολα δεδομένων με δύο μετρικές. Στη δεύτερη και τέταρτη στήλη
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Πίνακας 5.2: Αξιολόγηση στο τυπικό σενάριο Top-10 Recommendation

HR ARHR

Method Parameters Evaluation Parameters Evaluation

ML
1M

P3 – 0.279 – 0.1138
RP3

β 0.675 0.3485 0.65 0.1509
MDREC (4,0.56,-0.675) 0.3725 (4,0.41,-0.55) 0.163
L† – 0.1945 – 0.0708
CT – 0.0081 – 0.0017
RWR 1.0e− 6 0.279 1.0e− 6 0.1138
RCT 1.0e− 6 0.0318 1.0e− 6 0.0053
MaxPop – 0.2008 – 0.0815

Ya
ho

o

P3 – 0.2706 – 0.0929
RP3

β 0.65 0.4221 0.65 0.1781
MDREC (3,0.16,-0.525) 0.433 (3,0.16,-0.525) 0.1939
L† – 0.2098 – 0.0904
CT – 0.014 – 0.0046
RWR 1.0e− 6 0.2706 1.0e− 6 0.0929
RCT 1.0e− 6 0.1534 1.0e− 6 0.0702
MaxPop – 0.1614 – 0.0481

αναφέρονται οι όποιες παραμετροποιήσεις και δεξιά αυτών η αντίστοιχη από-
δοση, όπου με έντονα γράμματα σημειώνεται η υψηλότερη κάθε περίπτωσης.

Ο αλγόριθμος MDREC ηγείται των υπολοίπων και στα δύο σύνολα, ως προς
κάθε μετρική. Ενδεικτικά, ως προς το ARHR σημειώνει προβάδισμα σχεδόν 10%
από τη δεύτερη πιο αποδοτική μέθοδο και στα δύο σύνολα. Παρατηρούμε ότι,
σε γενικές γραμμές, ο MDREC χρησιμοποιεί μικρό αριθμό βημάτων. Ενδιαφέρον
είναι το γεγονός ότι στο Yahoo φαίνεται να αποδίδει μικρό θ. Αντίθετα, στο
ML1M το θ παίρνει μεγάλες τιμές ενώ το β είναι σε αντίστοιχα επίπεδα με την
παράμετρο της μεθόδου RP3

β. Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνουμε τα αποτε-
λέσματα της εργασίας [30] σχετικά με τα πλεονεκτήματα της διόρθωσης της
κατάταξης (de-biasing).

Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η συμπεριφορά των τεχνικών P3 και RWR κα-
θώς πετυχαίνουν ακριβώς τα ίδια σκορ και ως προς τις δύο μετρικές. Είναι
σημαντικό να επισημάνουμε ότι η προταθείσα μέθοδος, ενώ δουλεύει όμοια
με εκείνη που ως πρότινος ήταν βέλτιστη, μέσω των εργαλείων που εμπεριέ-
χει πετυχαίνει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Για μια πιο σφαιρική αντίληψη
της συμπεριφοράς του MDREC εξετάζουμε την ακρίβειά του με περισσότερες
παραμετροποιήσεις. Συγκεκριμένα, αφήνουμε την παράμετρο θ ελεύθερη στο
σύνολο {0.01, 0.06, . . . , 0.95, 1.00}, κρατώντας σταθερά τα δ και β στις τιμές που
εκτιμήθηκαν ως βέλτιστες. Στις εικόνες του Σχήματος 5.3 παρουσιάζουμε την
απόδοση του MDREC ως προς HR και ARHR, αριστερά για το σύνολο ML1M και
δεξιά για το Yahoo. Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν στη μέση επί-
δοση κάθε (δ, θ, β) ως προς τα δέκα Test-Set της φάσης εκπαιδεύσεως, ενώ οι
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Σχήμα 5.3: Απόδοση MDREC για διάφορες τιμές του θ.

κανονικές γραμμές στο Validation-Set.
Είναι φανερό πως υπάρχει συνέπεια μεταξύ των φάσεων της εκπαίδευ-

σης και της αξιολόγησης, καθώς οι διαφορές είναι σχετικά μικρές. Αυτό είναι
αποτέλεσμα του σχεδιασμού της πειραματικής διαδικασίας, κατά την οποία
τα Test-Set έχουν την ίδια δομή με το Validation-Set. Επίσης παρατηρούμε ότι,
κάποιες φορές, η βέλτιστη παραμετροποίηση που υπολογίζεται από το cross-
validation είναι λιγότερο αποτελεσματική με το θεωρητικό μέγιστο που θα
μπορούσε να πετύχει η μέθοδος. Αυτό υποδηλώνει ότι τα αποτελέσματά μας,
επιβεβαιώνουν μεν την ανωτερότητα του MDREC απέναντι στις άλλες τεχνικές,
παραμένουν δε μετριοπαθή ως τοπικά μέγιστα.

5.4 Ποιότητα Συστάσεων για Long-Tail

Συνεχίζουμε παρουσιάζοντας το επόμενο σενάριο πειραματικής αξιολόγη-
σης σχετικά με την ικανότητα ενός αλγορίθμου να αναδεικνύει σπάνια αντικεί-
μενα. Σε αντιστοιχία με όσα αναφέραμε στην Παράγραφο 3.3.1, διαλέξαμε το
κατώφλι του 33.3% για το διαχωρισμό μεταξύ δημοφιλών και σπάνιων αντι-
κειμένων. Παραδόξως, αυτός ο όγκος βαθμολογιών καλύπτεται μόλις από το
4.25% των πιο δημοφιλή τραγουδιών στο Yahoo και από το 6.50% των πιο
γνωστών ταινιών στο ML1M. Στην πράξη, από τις συστάσεις που παράγει ένας
αλγόριθμος, αξιολογούμε πόσα από τα προταθέντα αντικείμενα θεωρούνται
σπάνια. Η αναζήτηση της καλύτερης ρύθμισης των παραμετρικών μεθόδων
έγινε με εύρη παραμέτρων ίδια με εκείνα του προηγούμενου πειράματος.

Τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3, είναι ακόμη πιο
σπουδαία απ’ότι προηγουμένως. Ξανά, πρωτοπόρα μέθοδος σε ακρίβεια είναι
ο MDREC, καθώς έχει την υψηλότερη επίδοση σε κάθε περίπτωση. Παρατηρούμε
ότι, ενώ γίνονται λίγα βήματα (δ = 3 ή 4), δίνεται έμφαση μόνο σε ένα μικρό
ποσοστό γειτονικών κορυφών (θ = 0.21 στο ML1M και θ = 0.11 στο Yahoo).

47



Κεφάλαιο 5: Πειραματική Αξιολόγηση

Πίνακας 5.3: Αξιολόγηση για Long-Tail, Top-10 Recommendation Task

HR ARHR

Method Parameters Evaluation Parameters Evaluation

ML
1M

P3 – 0.0090 – 0.0012
RP3

β 0.825 0.1905 0.80 0.0556
MDREC (4,0.21,-0.75) 0.2663 (4,0.21,-0.75) 0.1014
L† – 0.2469 – 0.0949
CT – 0.0125 – 0.0027
RWR 1.0e− 6 0.0090 1.0e− 6 0.0012
RCT 1.0e− 6 0.0431 1.0e− 6 0.0073
MaxPop – 0.0003 – 0.0

Ya
ho

o

P3 – 0.0390 – 0.0081
RP3

β 0.80 0.3352 0.80 0.1534
MDREC (3, 0.16,−0.78) 0.3613 (4, 0.11,−0.65) 0.1694
L† – 0.3037 – 0.1371
CT – 0.0185 – 0.0068
RWR 1.0e− 6 0.0390 1.0e− 6 0.0081
RCT 1.0e− 6 0.2375 1.0e− 6 0.1108
MaxPop – 0.0 – 0.0

Επιπλέον, εμφανίζεται μεγάλο προβάδισμα μεταξύ MDREC και RP3
β. Αυτό

υποδεικνύει ότι η διαίρεση με τον αντίστοιχο βαθμό, δίνει μεν έμφαση στα
σπάνια αντικείμενα, όμως δεν είναι αρκετή για το διαχωρισμό ταιριαστών
και μη ανάμεσα σε αυτά. Αξιοσημείωτη είναι η αυξημένη επίδοση του L†.
Μάλιστα στο ML1M ξεπερνάει με διαφορά τη μέθοδο RP3

β , μένοντας βέβαια
πίσω από τον MDREC. Τέλος, η ασήμαντη παράσταση της προσέγγισης MaxPop
ήταν αναμενόμενη αφού περιθωριοποιούμε τελείως τα δημοφιλή αντικείμενα.

5.5 Ποιότητα Συστάσεων Κρύας Εκκίνησης

Φτάνουμε στο τρίτο και τελευταίο πείραμα όπου θα απαντήσουμε στο εξής:
Πόσο ακριβείς είναι οι συστάσεις για έναν καινούργιο χρήστη; Σε αυτό
το σενάριο η μεθοδολογία αλλάζει αρκετά καθώς τα δεδομένα χρειάζονται
άλλη προ-επεξεργασία. Θα προσομοιώσουμε την εισαγωγή νέων χρηστών στο
σύστημα. Για αυτό επιλέγουμε τυχαία 100 χρήστες που έχουν βαθμολογήσει
τουλάχιστον 100 αντικείμενα και σβήνουμε 90% από τις βαθμολογίες τους.
Στη συνέχεια, επιλέγουμε ένα από τα εναπομείναντα αντικείμενα και το με-
τακινούμε μαζί με 1000 άλλα άγνωστα σχηματίζοντας το Validation Set· πλέον
αυτό έχει διάσταση 1001 × 100 καθώς επικεντρωνόμαστε στους 100 “νέους”
χρήστες. Έπειτα δημιουργούμε 10 υποσύνολα ώστε να γίνει εφικτή η εκπαί-
δευση κάθε αλγορίθμου με cross-validation και η διαδικασία συνεχίζει ομοίως
με τα προηγούμενα πειράματα.
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Η ουσία εδώ είναι ότι το σύνολο δεδομένων είναι ακόμη πιο αραιό και η
εκπαίδευση δυσκολότερη διότι ενδέχεται να υπάρχουν χρήστες χωρίς ποικι-
λία αντικειμένων μεταξύ των folds. Για τις παραμετρικές μεθόδους RWR και
RCT έγινε αναζήτηση της καλύτερης παραμέτρου στο σύνολο {1e − 6, 1e −
5, 1e − 3, 0.1, 0.25, 0.5, 0.99} [22], ενώ για τη μέθοδο RP3

β εξετάσαμε όλα τα β
από το σύνολο {0, 0.025, 0.050, . . . , 0.975, 1.000}. Επιπλέον, για τον MDREC έγινε
πλεγματική αναζήτηση στο καρτεσιανό γινόμενο των συνόλων {3, 4, . . . , 14, 15},
{0.050, 0.075, . . . , 0.450} και {−1.00,−0.95, . . . , 0.15, 0.20} για τις παραμέτρους
δ, θ και β αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 5.4.

Πίνακας 5.4: Αξιολόγηση συστάσεων για νεο-εισερχόμενους χρήστες

HR ARHR

Method Parameters Evaluation Parameters Evaluation

ML
1M

P3 – 0.06 – 0.0338
RP3

β 0.55 0.22 0.55 0.0918
MDREC (5, 0.325,−0.65) 0.22 (6, 0.125,−0.40) 0.1105
L† – 0.15 – 0.0862
CT – 0.0 – 0.0
RWR 0.25 0.06 0.25 0.0282
RCT 0.03 0.14 0.99 0.0733
MaxPop – 0.04 – 0.0042

Ya
ho

o

P3 – 0.1 param 0.0372
RP3

β 0.63 0.15 0.50 0.0466
MDREC (4, 0.20,−0.55) 0.21 (10, 0.05,−0.30) 0.086
L† – 0.01 – 0.0012
CT – 0.0 – 0.0
RWR 1.0e− 6 0.1 0.50 0.0372
RCT 0.25 0.03 0.99 0.0074
MaxPop – 0.04 – 0.0267

Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε χαμηλότερες επιδόσεις συνολικά, κάτι
που οφείλεται στις αυξημένες απαιτήσεις του προβλήματος. Το σημαντικό εί-
ναι ότι η μέθοδος που προτείνουμε καταφέρνει και πάλι να ξεχωρίσει. Με
εξαίρεση στο ML1M που ισοβαθμεί με τη RP3

β ως προς το HR, στις υπόλοιπες
περιπτώσεις ο MDREC είναι με διαφορά η πιο ακριβής μέθοδος. Ενδεικτικά, στο
Yahoo προηγείται τουλάχιστον κατά 33% από τη δεύτερη σε επίδοση τεχνική.
Το γεγονός ότι οι υπόλοιπες μέθοδοι εμφανίζουν ταλαντώσεις στις επιδόσεις
τους υποδεικνύει την ανάγκη καλύτερης προσαρμογής στο πρόβλημα.

Είναι ενδιαφέρον πως υπάρχει ποικιλία στις επιλογές παραμέτρων, όπως
για παράδειγμα ο αριθμός βημάτων για τον MDREC που παρουσιάζει μεγάλες
διακυμάνσεις. Επίσης σημαντικό είναι το εξαιρετικά μικρό θ που “ζητάει” η
ARHR, μετρική που αντικατοπτρίζει ποιότητα και όχι ποσότητα όπως το HR. Από
την κατασκευή των νέων χρηστών έγινε φανερό πως οι αντίστοιχες κορυφές
στο γράφημα του συστήματος θα είναι απομονωμένες. Πλέον αυτό αποτυ-
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πώνεται στις μεγάλες τιμές που παίρνει η παράμετρος δ, σε αντίθεση με τα
προηγούμενα πειράματα όπου έμενε σε μικρά νούμερα. Τέλος, μικρές σχετικά
τιμές παίρνει και το β με αποτέλεσμα να μειώνεται η επιρροή της τελικής
διόρθωσης.

5.6 Συμπεράσματα

Κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό με κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Είναι γε-
γονός πως ο κλάδος των γραφικών αλγορίθμων παραγωγής συστάσεων έχει
γνωρίσει τεράστια πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Έχουν υλοποιηθεί σπουδαίες
μέθοδοι, άλλοτε βάσει απλών διαισθητικά επιχειρημάτων και άλλοτε με πολύ-
πλοκα μοντέλα και σημαντικές επιδόσεις κάθε φορά. Βέβαια η σύγκριση είναι
δύσκολη καθώς σπανίως τοποθετούνται όλες οι τεχνικές σε κοινό πειραματικό
πλαίσιο. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν σενάρια στα οποία δοκιμασμένοι
αλγόριθμοι δε μπορούν να ανταπεξέλθουν και χρήζουν ειδικής μεταχείρισης.

Ο MDREC, με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει και τον ειδικό σχεδιασμό
του, τα καταφέρνει περίφημα σε κάθε περίπτωση. Ο εξατομικευμένος αριθμός
βημάτων για τον τυχαίο περίπατο, η έμφαση στις πιο γειτονικές κορυφές και η
τελική διόρθωση της διάταξης προς όφελος των λιγότερο γνωστών αντικειμέ-
νων “συνεργάζονται” πολύ αποδοτικά αντιμετωπίζοντας πολλές προκλήσεις.
Στο τυπικό πρόβλημα συστάσεων ο MDREC χρειάζεται λίγα βήματα και μεγάλη
ένταση στην τελική διόρθωση. Αντίθετα, σε περιπτώσεις νέων χρηστών ο αλ-
γόριθμος θα “τρέξει” περισσότερο στο γράφημα, δίνοντας βαρύτητα στις πολύ
κοντινές κορυφές και χωρίς την ανάγκη για μεγάλες αλλαγές στο τέλος.
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Επίλογος

Ολοκληρώνουμε εδώ την παρουσίαση του MDREC, ενός νέου αλγορίθμου κα-
τάταξης αντικειμένων για παραγωγή συστάσεων. Προσπαθήσαμε να παρου-
σιάσουμε τα κενά που εμφανίζονται στις γραφικές προσεγγίσεις του προβλή-
ματος συστάσεων και τον τρόπο που ο MDREC γενικεύει τις τεχνικές αυτές.
Εξηγήσαμε τη λειτουργία κάθε συστατικού αυτού του πλαισίου και αποδεί-
ξαμε εμπειρικά την ανωτερότητά του σε θέματα επιδόσεων.

6.1 Ανακεφαλαίωση

Ο MDREC προέκυψε από την ανάγκη γενίκευσης των προϋπαρχόντων τε-
χνικών που βασίζονται στην γραφική αναπαράσταση των δεδομένων για την
αντιμετώπιση πιο προκλητικών προβλημάτων στο χώρο των Συστημάτων Συ-
στάσεων. Η μέθοδος που προτείνουμε σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εμπεριέχει
χρήσιμα εργαλεία για την αποδοτική κατάταξη αντικειμένων. Οι συστάσεις
προκύπτουν ως αποτέλεσμα της διάχυσης πληροφορίας μέσα στο γράφημα
χρηστών-αντικειμένων.

Ξεκινώντας από κάποιο χρήστη, ο MDREC εκτελεί έναν τυχαίο περίπατο με
επανέναρξη, το μήκος του οποίου καθορίζεται από τη σχετική θέση του χρήστη
στο γράφημα. Η πληροφορία αυτή εξάγεται από φασματικές ιδιότητες του μη-
τρώου πιθανοτήτων μετάβασης. Επίσης, ο τυχαίος περίπατος υλοποιείται μέσω
του πλαισίου Πολυπαραμετρικής Απόσβεσης για την ισορροπία μεταξύ αρχι-
κής δομής και επανέναρξης. Σε κάθε βήμα δίνεται έμφαση στις πιο κοντινές
κορυφές, ενώ στο τέλος, τα αποτελέσματα ενδέχεται να μεταβληθούν προς
όφελος των πιο σπάνιων αντικειμένων.

Η διαισθητική ερμηνεία των παραπάνω εργαλείων καθώς και η αρμονική
τους συνύπαρξη επιβεβαιώθηκε με ενδελεχή πειράματα. Συγκρίναμε τον MDREC
με επτά άλλες γραφικές τεχνικές παραγωγής συστάσεων με σύνολα δεδομένων
που θεωρούνται σημεία αναφοράς στην αξιολόγηση Συστημάτων Συστάσεων.
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Όλες οι τεχνικές εξετάστηκαν με κοινή, ειδικά σχεδιασμένη μεθοδολογία, πρώ-
τον, ως προς την παραγωγή τυπικών συστάσεων, δεύτερον, ως προς την ικα-
νότητα ανάδειξης σπάνιων αντικειμένων και τρίτον, ως προς την αντιμετώπιση
περιπτώσεων κρύας εκκίνησης.

Σε κάθε σενάριο, ο MDREC πέτυχε την πρωτοπόρα επίδοση και μάλιστα με
αισθητή διαφορά σε κάποιες περιστάσεις. Στη γενική περίπτωση χρειάστηκε,
κατά μέσο όρο, μικρός αριθμός βημάτων, ενώ σε πιο απαιτητικά σενάρια, ο
τυχαίος περίπατος ήταν μακρύτερος. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι
ότι το πρόβλημα παραγωγής συστάσεων είναι δύσκολο και χρήζει ιδιαίτερης
μεταχείρισης. Ο συνδυασμός των εργαλείων που προτείνουμε αποδίδει καθώς
δημιουργεί νέα μοντέλα αλγορίθμων που λειτουργούν με αυξημένη ακρίβεια.

6.2 Μελλοντικές Κατευθύνσεις

Κλείνοντας την παρούσα διπλωματική θα επισημάνουμε μερικές ερευνητι-
κές κατευθύνσεις που προέκυψαν στη διάρκεια της μελέτης μας. Όπως έγινε
φανερό στο Κεφάλαιο 4, ο MDREC αφήνει το περιθώριο για εναλλακτικές δια-
τυπώσεις, είτε πιο απλουστευμένες, είτε περισσότερο πολύπλοκες. Για παρά-
δειγμα, πως θα πρέπει να διαμορφωθεί το επιχείρημα για τη σχετική θέση
σε εφαρμογές με πολυμερή (multi-partite) γραφήματα; Η χρήσιμη παρατήρηση
με το ιδιοδιάνυσμα της υπο-επικρατούσας ιδιοτιμής, στην οποία βασίζεται ο
MDREC, είναι πολλά υποσχόμενη και για άλλες γραφο-θεωρητικές εφαρμογές
εκτός Συστημάτων Συστάσεων.

Στα πλαίσια της μελέτης μας εφαρμόσαμε μια νέα μεθοδολογία αξιολόγη-
σης. Γενικά έχουν δημοσιευθεί πολλές διαφορετικές διαδικασίες και συνήθως
μια εργασία συγκρίνει ένα μικρό υποσύνολο από τους γνωστούς αλγορίθμους.
Για παράδειγμα εμείς διαλέξαμε σχετικά πρόσφατες τεχνικές που δεν ήταν
δύσκολο να υλοποιηθούν. Θεωρούμε ότι χρειάζεται μία γενικευμένη σύγκριση
των δημοσιευμένων αλγορίθμων, κάτω από τις ίδιες συνθήκες και σε πολλά
σενάρια.

Τέλος, προτείνουμε κι ένα διαφορετικό πεδίο εφαρμογής του MDREC. Η
παραγωγή συστάσεων φαινομενικά περιορίζεται σε εφαρμογές όπου υπάρ-
χουν χρήστες, αντικείμενα και προτιμήσεις μεταξύ αυτών. Αν θεωρήσουμε
το γράφημα αναπαράστασης ως κάτι δυναμικό που με την πάροδο του χρό-
νου επεκτείνεται, ο MDREC ουσιαστικά προβλέπει ποιες ακμές θα εμφανισθούν.
Έτσι λοιπόν, ένα αντικείμενο μελλοντικής διερεύνησης είναι ο κλάδος του link-
prediction που έχει εφαρμογές σε θέματα Βιολογίας, Οικονομικών ή άλλων ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών.
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Υλοποίηση MDREC σε Julia

� �
function MDREC(TrainSet, theta, beta, delta, Users)
"""
The function that implements MDREC and ranks the itemspace for
recommendation purposes.
INPUT

TrainSet: Ratings matrix, users-items oriented and assumed binarized
theta: Parameter theta of MDREC that controls neighbors' influence
beta: Parameter beta that controls de-biasing

delta: Parameter delta for determining the number of steps
Users: Iterable showing the set of users for which recommendations

will be produced. Usually it must be 1:size(TrainSet)[1]
OUTPUT

RECs: users-items matrix containing the rankings for each user.
"""

nUsers, nItems = size(TrainSet)
N = nItems + nUsers
# Create the probability matrix
H = CreateH(TrainSet)
# Get the degree of each item
r = ones(1,nUsers)*mybinarize(TrainSet)
println("Implementing MDREC for... theta=$theta, beta=$beta, delta=$delta.")
# Find the leading eigen-pairs
L, Q = eigs(H, nev = 3)
omega = Q[:, 3]; lamda = real(L[3])
RECs= SharedArray{Float64}(length(Users), nItems)
# RECs is defined as such for parallel computation.
@sync @parallel for i = 1:length(Users)

# For the case when "Users" is a subset of 1:nUsers, we need a mapping
node = Users[i]
# Determine the number of steps for user i
K = floor((delta+floor(abs(omega[i]-mean(omega))/std(omega)))/(1-lamda^4))
K = Int(K)
# Compute the damping factors for LinearRank
mu = [j/(j+2) for j=1:K]
# Get a ranking for each i
e_i = spzeros(1,N); e_i[i]=1;
X=e_i;
for k=1:K

X=mu[k]*X*H+(1-mu[k])*e_i;
# We emphasize the most "close" elements
idx = sortperm(vec(X), rev = true)
up = idx[ 1:Int(round( theta*N )) ]
X[up]=1000*X[up]
# normalize so that sum = 1
X = X/norm(X,1);

end
# Debiase, after keeping the elements referring to items
RECs[i,:] = [X[nUsers+j]*r[j]^beta for j=1:nItems]

end
return RECs

end� �
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Χρήσιμες Συναρτήσεις σε Julia

� �
@everywhere function Evaluate_HR_ARHR(RECs, T, K, verbose = false)
"""
INPUT

RECs : Recommendation Matrix (users x items)
T : TestSet (1001 x #Users) see for details
K : The number of items to recommend

OUTPUT
(HR, ARHR, RR) : Hit Ratio, Average Reciprocal Hit Rank and Full RR

"""
flagCount = 0
Hits = 0

# transposing RECs for speed
RECs = RECs'
if issparse(RECs) # for speed, when memory allows...

RECs = full(RECs)
end

# preallocations for speed
n = size(T, 2)
RR = Array{Float64}(n)
for ui = 1:n
# First check if the Algorithm is unable to recommend
# (i.e. all scores are equal).

if RECs[T[1,ui],ui]==0 || length(Set(RECs[T[:,ui],ui])) == 1
RR[ui] = 0
flagCount += 1
#println("User $ui has $( Set(RECs[T[:,ui],ui])) )")
continue

end
pos = findfirst(sortperm(RECs[T[:,ui],ui], rev = true) .== 1)

# Check if the relevant item was in the top-K.
if pos <= K

RR[ui] = 1 / pos # check the position of the relevant item
Hits += 1

else
RR[ui] = 0

end
end
ARHR, HR = mean(RR), Hits / n
if verbose

#println("Computation finished!")
if flagCount>0

println("Problematic Cases: $(flagCount)")
end
println("HR@$(K): $(HR) ARHR@$(K): $(ARHR)")

end
return HR, ARHR, RR

end

@everywhere function mybinarize(A::AbstractMatrix)
"""
Function that transforms an arbitrary matrix to a binary one.
"""

if issparse(A)
Ab = spzeros(Int8,size(A,1),size(A,2))

else
Ab = zeros(Int8,size(A,1),size(A,2))

end
Ab[A.>0]=1
return Ab

end
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@everywhere function RowStochastic(A, strategy ="standard" )
"""
Takes a nonnegative matrix and it normalizes it by rows. If A has
zero rows these are left zero.
"""

if strategy == "dmax"
# Here we normalize everything with respect to dmax
row_sums = sum(A,2)
dmax = maximum(row_sums)
A_temp = 1/dmax*A
return (I-spdiagm(vec(sum(A_temp,2))))+A_temp
# Notice that this takes care of the zero rows as well
# adopting a 'sink' strategy

else
row_sums = sum(A,2)
row_sums[sum(A,2).==0]=1 # replacing the zero row sums with 1
return spdiagm(vec(1./row_sums))*A

end
end

@everywhere function CreateH(R)
"""
Function that creates the transition probability matrix of a rating
matrix R (users x items).
"""

n,m = size(R)
H = vcat(hcat(spzeros(n,n),R),hcat(R',spzeros(m,m)))
H = RowStochastic(H)

end

@everywhere function SetLongTailed(TrainSet, TestSet, Cut=0.3333)
"""
Function for initializing the Long-Tail experiment. Starting from
the standard task, we find which items in the Test-Set are long
tailed and then we get the respective user.
INPUT

TrainSet : The users-items matrix with the available ratings
TestSet : (1001 x #Users) matrix where the 1st row has the "hidden"

items for evaluation and the next 1000 are un-correlated
Cut : Threshold for differentiating between head and long-tailed.

OUTPUT
TestLongUsers : List of users (indices) for which a long-tailed item was

selected in the Test-Set.
"""

n, m = size(TrainSet)
Ratings = vec( ones(1,n)*mybinarize(TrainSet) )
TotalRatings = sum(Ratings)
# Sort w.r.t the number of received ratings
indx = sortperm(vec(Ratings), rev = true)
famous = 0; threshold = 0.01; Head = [];
while (famous < Cut)

threshold += 0.0025
Head = indx[ 1:Int(round(threshold*m)) ]
famous = sum(Ratings[Head])/TotalRatings

end
println("Total ratings in the Head = $(round(famous*100,2))%")
println("Threshold used = $threshold")
TestLongUsers = collect(1:n)
for user = 1:n

if (TestSet[1,user] in Head)
# "erase" users with head-tailed items in the TestSet
TestLongUsers[user] = 0

end
end
return find(TestLongUsers)

end� �
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� �
function CreateTestSetNAU(FullSet, nNew=100, percExcl=90, threshold=100, N=1000)
"""
Function for setting up the dataset for Newly Added Users. We randomly find
'nNew' users, who have rated at least 'threshold' items and erase 'percExcl' of
them. Then we randomly select one from those left and 'N' additionally to form
the Test Set for the NAU experiment. FullSet is the complete dataset with no zero
rows or zero columns.
OUTPUT

TestSet : The (N+1)x(nNew) matrix for validation in the NAU experiment
NewUsers : A list indicating the indices of newly added users
TrainSet : The new TrainSet with all the deleted ratings for the NAU.

"""
n, m = size(FullSet)
preindx = shuffle(collect(1:m))
Shuffled = FullSet[:,preindx]
# change the orientation and the type for speed:
Shuffled = transpose(Shuffled)
TrainSet = FullSet
FullSet = transpose(FullSet)
# Get all users with at least 'threshold' items:
NewUsers = find(ones(1,m)*TrainSet.>threshold
# Select randomly 'nNew' of them:
NewUsers = sample(NewUsers, nNew, replace=false, ordered=true)
TestSet = zeros(Int64, N + 1, nNew)
@showprogress 1 for j = 1:nNew

postindx = sortperm(Shuffled[:,NewUsers[j]], rev = true)
# we are keeping the index of the first high rated item,
# which is random due to the initial shuffling!
TestSet[1,j] = preindx[postindx[1]]
# remove the rating from the trainset:
TrainSet[TestSet[1,j],NewUsers[j]] = 0.0
# Find which items user-j has not rated:
unwatched = find(FullSet[:,NewUsers[j]] .== 0)
# Now get all the rated items:
todelete = setdiff(1:m,unwatched)
# Select just 'percExcl' % of them, randomly
NtoDelete = Int(floor(percExcl*(m-length(unwatched))))
todelete = sample(todelete, NtoDelete, replace=false, ordered=true)
# Remove from the dataset
TrainSet[todelete,NewUsers[j]] = 0
# Put 'N' un-watched items in the TestSet
TestSet[2:N + 1,j] = shuffle(unwatched)[1:N]

end
return TestSet, NewUsers, transpose(sparse(TrainSet))

end

function CreateNAUFold(FullSet, NewUsers, N=1000)
"""
Function for creating a partition of the dataset to Train and Test sets
for the cross validation. The input is the TrainSet constructed by
'CreateTestSetNAU' function.
OUTPUT

TestSet : The (N+1)x(nNew) matrix for testing during cross validation
TrainSet : The rest of the data for training the parameters

"""
n, m = size(FullSet)
preindx = shuffle(collect(1:m))
Shuffled = FullSet[:,preindx]
Shuffled = Shuffled'
# change the orientation and the type for speed:
FullSet = transpose(FullSet)
TrainSet = FullSet
TestSet = zeros(Int64, N + 1, length(NewUsers))
@showprogress 1 for j = 1:length(NewUsers)

postindx = sortperm(Shuffled[:,NewUsers[j]], rev = true)
TestSet[1,j] = preindx[postindx[1]]
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# we are keeping the index of the first high rated item
# (which is random due to the shuffling)
# remove the rating from the train-set:
TrainSet[TestSet[1,j],NewUsers[j]] = 0.0
unwatched = find(FullSet[:,NewUsers[j]] .== 0)
TestSet[2:N + 1,j] = shuffle(unwatched)[1:N]

end
return TestSet, transpose(sparse(TrainSet))

end� �

Υλοποίηση MDREC σε MATLAB

� �
function [ PI_MDREC ] = MDREC(TrainSet, theta, beta, delta, users)
% This function produces recommendations according to MDREC.
% INPUT
% TrainSet : The (users-items) matrix with ratings (or correlations)
% theta : In (0,1], parameter for the range of close neighbors
% beta : In [-1,0], parameter for the influence of de-biasing
% delta : Positive integer, a parameter for controlling
% the length of random walks
% users : A list with indices for the users we want recommendations
% OUTPUT
% PI_MDREC : The (users-items) matrix with a ranking of the itemspace
% for each user.
[nItems,nUsers] = size(TrainSet);
% Create the Transition matrix
R=TrainSet';
H=[sparse(nUsers,nUsers) R;R' sparse(nItems,nItems)];
H=diag(1./sum(H'))*H; H=sparse(H); %Row normalization & sparsification
% Get the degree of each node
RRM = diag(double((TrainSet>0))*(TrainSet>0)' );
RRM(find(RRM==0))=1; % we need this for the inversion later.
% Get the 3rd eigen-pair of H
[V,D] = eigs(H,3); D=abs(diag(D));
omega = V(:, 3); lambda = D(3);
PI_MDREC = zeros(length(users), nItems);
parfor i=1:length(users)

% Calculate the number of steps for current user
Steps = (d + floor(abs(omega(u)-mean(omega))/std(omega)))/(1-lambda^4);
Steps = floor( Steps );
% Damping Factors according to LinearRank
num=1:Steps(i); den=3:(Steps(i)+2); mu=num./den;
% Start the random walk
e=zeros(1,nodes); e(user)=1; PI=e;
for s=1:Steps

PI=mu(s)*PI*H+(1-mu(s))*e;
% Boost the 100*theta closest neighbors
[~,indx]=sort(PI,'descend');
toBoost = indx(round(Threshold*nodes):length(PI))
PI(toBoost) = 1000*PI(toBoost);
PI=PI/norm(PI,1);

end
% Debiase, after keeping the elements related with the items
PI_MDREC(:,i)=diag(sparse(RRM.^(Vita)))*PI(nUsers+1:nUsers+nItems)';
end

end� �
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