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Modely preferencií

Ontologický model

Vektor ohodnotení objektov
Reprezentácia: Vektor (p1, ..., pn), kde pi je ohodnotenie i-teho výrobku. Tento vektor
je typicky riedky, teda väèšina hodnôt je neznámych.
Využitie: ¼ubovo¾ná doména. Systém odhadne ohodnotenie objektu, ktorý
používate¾ ešte nevidel a odporúèa objekty s najvyšším odhadovaným ohodnotením
[1].
Získavanie:
?
priamo od používate¾a
?
kolaboratívne filtrovanie pod¾a používate¾ov: systém nájde skupinu podobných
používate¾ov pod¾a ich vektorov preferencií. Potom pre každý výrobok spoèíta
priemerné ohodnotenie v rámci skupiny a vyberie objekty s najvyšším ohodnotením.
?
kolaboratívne filtrovanie pod¾a objektov: systém urèí skupinu podobných
objektov a na základe priemerných ohodnotení v tejto skupine ich odporúèa
používate¾ovi.
Výhody: Jednoduchý model, dostatoèná presnos v praxi.
Nevýhody: Nevieme urèi preferencie pre nového používate¾a, ktorý ešte neohodnotil
nijaké objekty [5].
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Osobné údaje

c:MaritalStatus

gu:hasRuleCharacteristic*

Pre každého používate¾a evidujeme osobné údaje
(napríklad Education), fuzzy preferencie pre
rôzne atribúty (AttributePreference) a
klasifikaèné pravidlá (RuleCharacteristic).
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Ontológia používate¾a
AttributePreference
hasWeight: float

Fuzzy preferencie

relatesToAttribute: GenericAttribute

relatesToAttribute

Reprezentácia: Množina k¾úèových slov.
Využitie: Doména filmov, kníh, èlánkov, ... (objekty sú v textovom formáte alebo sú
textovo anotované). Systém odporúèa používate¾ovi tie objekty, ktoré sa s profilom
najviac zhodujú (tf-idf model, clustering).
Získavanie:
?
priamo od používate¾a
?
z ohodnotených objektov (data mining, štatistické uèenie) [2]
Výhody: Minimalistický model.
Nevýhody: Malá presnos, problém urèenia preferencií pre nového používate¾a [5].
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hasFuzzySet

FuzzySet
hasPoint

hasType

FuzzySetPoint
FuzzySetType
hasX: float

Multikriteriálne rozhodovanie

hasY: float
hasXString: string

VALLEY

DESCENDING

ASCENDING

Preferencie sa vzahujú k
jednotlivým atribútom.
Každá inštancia obsahuje
fuzzy množinu, ktorá je
jednoznaène urèená
koneènou množinou bodov.
Medzi týmito bodmi má
charakteristická funkcia
lineárny priebeh.
Pod¾a tvaru tejto funkcie
patrí fuzzy množina do
jedného zo štyroch
základných typov
( A S C E N D I N G ,
DESCENDING, HILL,
VALLEY).

Ohodnotenie
objektov
Pravidlá

Zistenie fuzzy
preferencií

Zistenie pravidiel

Pod¾a toho, ko¾ko informácií o používate¾ovi máme a aké nové informácie
dostaneme, sa aktualizujú fuzzy preferencie a agregaèná funkcia v ontológii. Typ
vstupu je špecifikovaný v hlavièke každého ståpca.

HILL

Osobné údaje

Klasifikaèné pravidlá skombinujú hodnoty
fuzzy preferencií do jedného výsledku.
Každé pravidlo pozostáva z nieko¾kých
podmienkových klauzúl (Clause) a
výslednej hodnoty. Ak sú klauzuly splnené,
tak výsledná hodnota objektu bude väèšia
alebo rovná ako výsledná hodnota pravidla.

RuleCharacteristic
hasResultValue: float

Riešenie: Fuzzy model
Reprezentácia: Použijeme fuzzy množiny hodnôt, ktoré pripúšajú èiastoèné
èlenstvo prvkov. Hodnota charakteristickej funkcie je z intervalu [0,1] a vyjadruje
preferencie používate¾a k nejakej vlastnosti objektu.
Celková relevancia objektu pod¾a viacerých vlastností sa vypoèíta cez agregaènú
funkciu. Príkladom je vážený priemer alebo monotónna klasifikácia, ktorá sa dá
získa z dát a zapísa vo forme pravidiel [4].
Využitie: ¼ubovo¾ná doména, napríklad pracovné ponuky.
Získavanie:
?
priamo od používate¾a cez GUI
?
induktívnymi metódami z ohodnotených objektov
Výhody: Detailná reprezentácia preferencií.
Nevýhody: Menej intuitívne.

hasSkill*

gu:includes*

gu:DomainSpecificUser

Content-based filtering

Reprezentácia: Systém eviduje rôzne vlastnosti (atribúty) objektov. Používate¾ môže
vybra množiny alebo intervaly hodnôt vlastností, ktoré ho zaujímajú.
Využitie: Elektronický obchod, hlavne doména notebookov.
Získavanie:
?
priamo od používate¾a cez vstupný formulár
?
induktívnymi metódami z ohodnotených objektov
Výhody: Detailná reprezentácia preferencií.
Nevýhody: Objektov môže by príliš ve¾a, nie je možné ich usporiada pod¾a
relevancie. Pri konjunktívnom dopyte systém nezíska tie objekty, ktorým chýba jedna
požadovaná vlastnos, ale pritom spåòajú ostatné vlastnosti [3].

Správa preferencií

hasClause*
Clause
hasDatatypeValue: any
hasObjectTypeValue: Instance

hasAttribute
GenericAttribute

c:rEqual

hasRelation

c:Relation

c:rBelow

c:rAbove

Príklady pravidiel:
?
dobry_notebook(x)>=0.8 IF
dobra_cena(x)>=0.8 AND
dobra_ram(x)>=0.5
?
dobry_notebook(x)>=0.4 IF
dobry_disk(x)>=0.5 AND
dobra_uhlopriecka(x)>=0.8
?
dobry_notebook(x)>=0.4 IF
dobra_cena(x)>=0.6
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Indukciou
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Indukciou
odvodí pravidlá.
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