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Розроблено метод і алгоритм прогнозування рекомендацій для спільнот ко
рис тувачів. Метод використовує вектори профілів користувачів для знаходження 
спіль нот користувачів і метод розрахунку адитивної корисності для прогнозування 
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Постановка проблеми. Системи рекомендацій або рекомендаційні системи є 
підкласом системи фільтрації інформації, які прагнуть передбачити «рейтинг» або 
«перевагу», які користувач дав би певному предмету [1, 2]. Рекомендаційні системи 
набули широкого застосування в останні роки. Вони широко застосовуються під час 
пошуку найрізноманітнішого контенту в Інтернеті (книги, музика, фільми, послуги). 
Сьогодні такі відомі пошукові системи, як Google, Yahoo, Yandex використовують 
рекомендаційні системи і ведуть інтенсивні дослідження в галузі розроблення і 
дос лідження нових методів і алгоритмів роботи рекомендаційних систем [3, 4, 5]. 
Біль шість існуючих сьогодні рекомендаційних систем прогнозують рекомендації 
для індивідуальних користувачів. Перспективним напрямом подальших дослі
джень в галузі рекоменндаційниїх систем є розроблення рекомендаційних систем, 
які надають рекомендації для спільнот користувачів. Такі рекомендаційні системи 
мають узагальнювати інтереси всіх користувачів в спільноті та надавати найбільш 
корисні рекомендації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх публікацій [4, 
5, 6, 7, 8, 9] та досліджень показує, що перспективними напрямами дослідження 
методів і алгоритмів побудови рекомендаційних систем для спільнот користувачів 
є: 1) дослідження методів і алгоритмів виділення спільнот користувачів; 2) дос
лі дження методів і алгоритмів прогнозування рекомендацій для спільноти ко рис
тувачів; 3) дослідження введення нових користувачів в спільноту; 3) дослідження 
методів і алгоритмів врахування інтересів індивідуальних користувачів у спільноті.

Мета статті — побудувати і дослідити метод і алгоритм прогнозування ре
ко мендацій для спільнот користувачів. Основою виділення спільнот користувачів 
є множина векторів профілів користувачів. Досліджено можливість застосування 
методу неієрархічної кластеризації для пошуку спільнот користувачів. Висвітлено 
можливість прогнозування рекомендацій для кожної спільноти. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Нехай U — множина корис ту
ва чів, |U| = m, I — множина предметів, |I| = n, D — множина дій надання пер
со налізованих рекомендацій. Потрібно здійснити прогноз персоналізованих реко
мен дацій U×I→D.

Нехай R — множина оцінок користувачів (рейтингів предметів), Up — мно
жи на профілів користувачів, Ip — множина профілів предметів,  — вектор 
профілю jтого користувача (1)
  (1)

де   — оцінка jтого користувача для ik того предмета.
 — вектор профілю jтого предмета (2)

  (2)

де   — оцінка jтого предмета для kтого користувача,
Профіль користувача містить оцінку користувачем предмета за 5ти або 10ти 

бальною шкалою. Приклад матриці користувачпредмет наведений на рис. 1.

i1 i2 i3 i4 i5

u1 0 1 0 5 3

u2 2 4 3 0 0

u3 1 0 5 0 4

u4 2 5 4 4 1

u5 1 0 2 3 0

Рис.1. Приклад матриці користувачпредмет

Необхідно здійснити прогноз персоналізованих рекомендацій (3)

  (3)

де  — прогнозоване значення оцінки,  — оцінка, яку виставив користувач. 
Завдання системи полягає в тому, щоб досягнути мінімальної різниці між  і  (4) 

  (4)

Прогнозування рекомендацій для спільнот користувачів потребує попереднього 
розбиття всієї множини користувачів на спільноти, в межах котрих користувачі 
мають подібні інтереси. Інтерес користувача до групи предметів визначається 
його вектором профілю. Вектор профілю користувача — це вектор в nвимірному 
просторі. Тому подібність двох або більше користувачів відповідає подібності 
(близькості) їхніх векторів профілів в nвимірному просторі. Найбільш вживаними 
мірами подібності в рекомендаційних системах є [4, 5, 10]: 1. Косинусна відстань; 
2. Коефіцієнт кореляції; Пірсона; 3. Евклідова відстань.
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У праці [11] зображено, що найкраще відповідає дійсній мірі подібності ве ли
чина евклідової відстані між двома векторами профілів користувачів.

Пошук множини спільнот подібних користувачів здійснюється за допомогою клас
теризації множини векторів профілів користувачів. Для кластеризації використовується 
метод kсередніх. Метод kсередніх має низку недоліків: потрібно до початку роботи 
алгоритму задати кількість кластерів і їх початкове розміщення. Окрім того, метод 
kсередніх локально збіжний. Тому в розробленому алгоритмі використовується 
модифікація методу kсередніх, яка забезпечує глобальну збіж ність і наведена в 
[12].

Рис. 2. Узагальнена структурна схема прогнозування рекомендацій 
для спільнот користувачів

Узагальнена структурна схема прогнозування рекомендацій для спільнот 
користувачів зображена на рис. 2. Формальна постановка задачі пошуку спільнот 
користувачів така. Нехай задано множину векторів профілів користувачів (5)

  (5)

Потрібно знайти множину спільнот користувачів (6)

  (6)

Множина спільнот користувачів має такі властивості (7), (8), (9):

  (7)

  (8)
  (9)



ТЕХНІЧНІ НАУКИ 91

Для кожної спільноти користувачів  евклідова відстань між будьякими 
двома векторами профілів користувачів, які належать до цієї множини, є меншою 
ніж відстань між будьяким вектором профілю множини  і довільної множини 

  Кількість ненульових елементів у матриці користувачпредмет 
не перевищує 6–7 % від загальної кількості елементів [4, 5]. Тому перед виконанням 
кластеризації матриця користувачпредмет заповнюється за таким алгоритмом: 
кожен нульовий елемент матриці заповнюється середнім арифметичним значенням 
від середнього арифметичного усіх елементів рядка і усіх елементів стовпця в 
якому є нульовий елемент. Приклад заповнення матриці, яка наведена на рис. 1, 
приведений на рис. 3.

i1 i2 i3 i4 i5

u1 3 1 4.6 5 3

u2 2 4 3 4.2 3.4

u3 1 4 5 4.4 4

u4 2 5 4 4 1

u5 1 3.2 2 3 2.8

 Рис. 3. Приклад заповнення нульових елементів матриці користувачпредмет

Для кожної спільноти користувачів обчислюється адитивна корисність кожного 
предмета. 

i1 i2 i3 i4 i5

u1 0 1 0 5 3

u2 2 4 3 0 0

u3 1 0 5 0 4

u4 2 5 4 4 1

u5 1 0 2 3 0

Адитивна
корисність 6 10 14 12 8

Рис. 4. Приклад обчислення адитивної корисності для спільноти користувачів

Адитивна корисність — це сума рейтингових оцінок, які виставлені для кожного 
предмета кожним користувачем. Надалі для усіх членів спільноти рекомендується 
top N предметів з найвищою адитивною корисністю. 

 Приклад розрахунку адитивної корисності для спільноти користувачів (рис.1) 
зображений на рис. 4. На рис. 5 наведено блоксхема алгоритму прогнозування 
рекомендацій для спільнот користувачів.
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Рис. 5. Блоксхема алгоритму прогнозування рекомендацій для спільнот користувачів 

Висновки. Розроблено метод і алгоритм прогнозування рекомендацій для спіль
нот користувачів. Пошук спільнот користувачів базується на векторах профілів ко
рис тувачів, які містять рейтингові числові оцінки корисності використаних пред
ме тів. Для пошуку спільнот користувачів використовується глобально збіжний 
ме тод кластеризації kсередніх. Для кожної спільноти обчислюється адитивна 
ко рис ність кожного предмета. Кожному користувачу спільноти рекомендується 
topN пред метів з найвищою адитивою корисністю.
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METHOD AND ALGORITHM FOR PREDICTING RECOMMENDATIONS 
FOR THE USER COMMUNITY
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12, Bandera St., Lviv, 79013, Ukraine

A method and an algorithm for predicting recommendations for user communities ha
ve been developed. The method uses the user profile vectors to locate the user com mu nities 
and a method of calculating additive utility for predicting items for each user community.
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