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Resumo

O número de páginas da Web destinadas à oferta de produtos a consumidores vem au-
mentando a cada dia mais com a expansão da Internet. Estas ofertas podem ser tanto de
produtos materiais, como venda de objetos, roupas, eletrodomésticos, etc, como também
de produtos conceituais, como oferta de artigos, filmes, músicas. Com esse aumento, a
quantidade de informação sobre as preferências dos usuários também aumentou muito.
Para que os sites consigam otimizar o número de procura de produtos, e consequente-
mente aumentar o número de usuários que os adquirem, é necessário saber utilizar estas
informações a seu favor, e para isso foram criadas técnicas de recomendações de itens a
usuários, os Sistemas de Recomendação. Cada um destes sistemas opera de uma maneira
diferente, observando conjuntos de caracteŕısticas dos bancos de dados. Neste trabalho
utilizamos o Sistema de Recomendação chamado Filtragem Colaborativa, que recomenda
itens a usuários com base na similaridade, que pode ser tanto entre usuários quanto entre
itens. A partir de um banco de dados onde usuários avaliaram com notas uma lista de
filmes assistidos, ocultamos algumas destas notas para que fossem utilizados os diver-
sos desdobramentos desta metodologia e posteriormente avaliamos a qualidade de cada
desdobramento, com base na comparação das notas reais com as preditas e no poder
do sistema de identificar quais filmes os usuários gostariam para assim recomendá-los.
Também comparamos formas diferentes de fazer estas avaliações. Foi posśıvel perceber
que considerando a similaridade entre filmes a notas foram mais bem estimadas, porém
obtivemos melhores resultados para a recomendação considerando a similaridade entre
usuários. Também notamos que cada forma de utilização testada da Filtragem Colabora-
tiva possui seus pontos positivos e negativos, e a melhor forma de escolher qual abordagem
deve ser utilizada é priorizando as caracteŕısticas de interesse que se destacaram para cada
uma delas.

Palavras-chaves: Filtragem Colaborativa, Sistemas de Recomendação.
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amor acima de tudo.
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1 Introdução

Com o aumento de aplicações da Web que envolvem compras on-line, pesquisas de

artigos, músicas, etc, se tornou interessante prever quais artigos/itens são do interesse

de cada usuário. Essa previsão permite oferecer aos usuários esses itens, o que gera mais

facilidade de navegação, possibilita propagandas direcionadas e pode aumentar o consumo

via internet. Alguns exemplos aplicados desta situação são: oferecer letras de músicas

para usuários de sites de cifras, com base nas cifras pesquisadas por eles; oferecer aos

clientes de um site de compras sugestões de produtos que eles gostariam de adquirir, com

base no seu histórico de compras e pesquisas de produtos; exibir propagandas direcionadas

a usuários de e-mail, com base nas palavras utilizadas em suas mensagens.

Em particular, para as lojas que oferecem a opção de compras on-line é muito inte-

ressante que o cliente seja provocado a gastar mais comprando uma maior quantidade

de produtos, visto que via internet não é posśıvel que haja um profissional de vendas

trabalhando para isso. Outra motivação é que, para sites que faturam de forma indi-

reta, pois não vendem produtos, é interessante que os usuários fiquem satisfeitos com as

recomendações que recebem. Assim, continuarão a acessar o site com frequência, o que

chamará atenção de anunciantes interessados em fazer propaganda no site, gerando renda.

Tal é a importância de se fazer boas recomendações que em 2006 a Netflix criou o

Prêmio Netflix [1], no qual ofereceu 1 milhão de dólares para quem conseguisse criar um

sistema de recomendação que melhorasse as previsões do sistema já utilizado por eles em

10%. Milhares de pessoas de diversas partes do mundo se inscreveram para concorrer

ao Prêmio e somente em 2009 foi anunciada a equipe vencedora, que era composta por

engenheiros da computação e especialistas em estat́ıstica e aprendizado de máquinas.

Porém, como usar tanta informação oferecida na rede e oferecer itens em potencial

para os usuários de forma automática?

Existem algumas metodologias usadas para esse tipo de recomendação, tais quais a

Modelagem de Clusters que busca dividir todos os usuários em conjuntos de usuários mais
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semelhantes, classifica o cliente em algum destes conjuntos e recomenda os itens comprados

e classificados dos usuários do conjunto para o cliente; e o Método Baseado em Pesquisa

que busca itens relacionados aos que o cliente comprou e classificou, com o mesmo autor,

artista, gênero, palavras-chave, etc, e os recomenda ao cliente. Outra metodologia é

a Filtragem Colaborativa, técnica aplicada em sites de compras para recomendar itens

com base na similaridade entre outros usuários ou itens. Um exemplo de site que aplica

essa metodologia em suas recomendações é o site da Amazon [2], que recomenda aos

clientes outros produtos além daqueles em seu carrinho de compras. Por serem de fácil

implementação e rápida resposta, estas metodologias vem sendo vastamente utilizadas

para realizar recomendações imediatas a usuários de sites de compras.

O objetivo deste trabalho é estudar e aplicar a Filtragem Colaborativa para fazer

recomendações de filmes para usuários a partir de um banco de dados onde foram avaliados

50 filmes por 525 entrevistados. Este banco de dados foi adquirido por meio de um

questionário via Internet e ficou na rede por volta de 3 meses, para que fosse respondido

pelo maior número de pessoas posśıveis. Neste trabalho investigaremos duas maneiras

distintas de fazer as recomendações: a primeira será a recomendação feita a partir da

similaridade entre usuários e a segunda leva em consideração a similaridade entre itens,

que no nosso contexto são os filmes. Dentro deste universo ainda é posśıvel avaliar diversos

critérios de vizinhança, isto é, avaliaremos tanto considerando similaridade entre usuários,

como entre itens, o efeito de se definir os vizinhos que serão considerados semelhantes de

formas diferentes.

Em seguida iremos comparar os resultados obtidos por cada uma dessas abordagens

definidas anteriormente, utilizando diversas técnicas. A primeira é a métrica para pre-

visão, Mean Absolute Error (MAE), que mede o quão bom o sistema está estimando as

notas. As métricas seguintes são ferramentas úteis para a recomendação de fato, pois com

base na nota estimada, é preciso decidir se iremos ou não recomendar o filme ao usuário.

Iremos separá-las em dois subgrupos: Recall, Precision e Medida F; e Sensibilidade, Es-

pecificidade e Área Sob a Curva ROC. Essas métricas nos ajudarão a estabelecer uma

regra de decisão para a indicação ou não de filmes.

Este trabalho está dividido em cinco caṕıtulos, sendo o primeiro a introdução. No

Caṕıtulo 2, é apresentada uma breve revisão de literatura. Em seguida, no Caṕıtulo 3

apresentamos a metodologia da Filtragem Colaborativa, quais as ferramentas necessárias

para a sua aplicação e como avaliar seus resultados, incluindo seus diversos desdobramen-

tos. No Caṕıtulo 4, uma aplicação a dados reais é considerada e por fim, no Caṕıtulo 5
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serão apresentadas algumas conclusões.
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2 Revisão Bibliográfica

O artigo de Linden et al. de 2003 [2] menciona a existência de diversos algoritmos de

recomendação utilizados por sites de vendas online. Cada algoritmo trabalha de maneira

diferente para fazer recomendações. Por exemplo, a Filtragem Colaborativa Tradicional

e a Modelagem de Clusters buscam clientes semelhantes a cada usuário para fazer re-

comendações com base nos itens comprados e classificados por clientes similares. Já o

Método Baseado em Pesquisa e o método desenvolvido pela Amazon.com, a Filtragem

Colaborativa Item-a-Item, buscam itens semelhantes, ao invés de clientes, e em seguida

os recomenda aos usuários.

A Amazon.com desenvolveu seu próprio algoritmo, pois os já antes existentes, como

os três primeiros citados, possuem algumas limitações, tais quais, o alto custo de trabalho

para bancos de dados grandes, recomendações pobres para clientes que possuem poucas in-

formações de compras e classificações, ou não possuem resposta rápida a novas informações

dos usuários. A Filtragem Colaborativa Item-a-Item permite que a Amazon.com perso-

nalize a interface de seu site de acordo com as especificações de cada cliente, e o mais

importante, ela gera recomendações de alta qualidade mesmo para o enorme banco de

dados composto por mais de 29 milhões de clientes e vários milhões de itens de catálogo,

e reage imediatamente a alterações nos dados dos usuários.

Cazella et al.[3] de 2009 fala sobre a utilização da Filtragem Colaborativa para rea-

lizar recomendações personalizadas de objetos de aprendizagem à alunos da graduação.

Segundo o artigo, é importante fazer recomendações personalizadas aos alunos pois, desta

forma o educador consegue que os alunos estejam preparados com as competências que

devem ser desenvolvidas para aprenderem o conteúdo do plano de aula da matéria. Neste

contexto, a palavra competência é utilizada no sentido do aluno ter o conhecimento ne-

cessário relacionado aos assuntos de interesse do educador e desenvolver as habilidades

precisas relacionadas aos conteúdos tratados. Assim, a proposta é filtrar informações

relevantes para os estudantes e a partir dessas informações selecionar os objetos de apren-

dizagem mais apropriados de acordo com as competências a serem desenvolvidas.
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A Filtragem Colaborativa foi empregada com base nas avaliações de alunos da gra-

duação de Engenharia de Computação a artigos cient́ıficos. A medida de similaridade uti-

lizada neste modelo foi o Coeficiente de Pearson, que permite medir o grau de correlação

entre duas variáveis quantitativas. Assim, pode-se calcular uma predição do quanto o

aluno ficaria satisfeito com o material recomendado. O cálculo dessa predição é realizado

com base em uma média ponderada das avaliações fornecidas pelos alunos identificados

como mais similares. Depois de calculada a predição da avaliação do aluno ao objeto de

aprendizagem, estes objetos são filtrados de acordo com as competências que precisam ser

desenvolvidas pelos alunos. Assim, são descartados aqueles objetos de aprendizagem que

mesmo tendo um bom fator de predição não iriam desenvolver as competências apontadas

como importantes pelos professores. Só então a recomendação é de fato feita para o aluno.

A fim de avaliar o protótipo do modelo proposto foram realizados dois experimentos.

O primeiro teve como objetivo avaliar simplesmente a técnica da Filtragem Colaborativa

aplicada ao contexto descrito, e como resultado observou-se que 27,59% das correlações de

Pearson calculadas entre os alunos foram consideradas fortes, 20,69% fracas e para 51,72%

delas nada se pôde afirmar. Já o segundo experimento buscou avaliar a eficiência de

regras de competência, com base nas métricas de avaliação MAE (Mean Absolute Error),

Precision e Recall, que serão definidos no caṕıtulo a seguir. A partir delas verificou-se

que o grau de precisão foi de 76%, ou seja, o sistema conseguiu recomendar os objetos de

aprendizagem que satisfariam os alunos para seus estudos respeitando as competências

exigidas. Além disso, pode-se afirmar que o protótipo conseguiu fazer com que os alunos

tivessem acesso exatamente aos objetos de aprendizagem relevantes para a competência

a ser desenvolvida.
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3 Filtragem Colaborativa

Vamos assumir neste trabalho a abordagem de Sistemas de Recomendação chamada

Filtragem Colaborativa, que utiliza as classificações dadas por usuários a itens para fazer

recomendações. Grande parte da metodologia apresentada a seguir foi retirada do livro

de Rajaraman e Ullman, “Mining of massive datasets”[4] de 2012.

Neste caṕıtulo, apresentamos algumas ferramentas necessárias para a implementação

da Filtragem Colaborativa, a forma de se fazer recomendações e como avaliar Sistemas

de Recomendação.

3.1 Matriz de Utilidade

Em Sistemas de Recomendação existem duas peças principais que são os usuários e os

itens. Os usuários avaliam determinados itens e estas informações devem ser armazenadas

no banco de dados. O banco de dados para Sistemas de Recomendação é representado

pela matriz de utilidade, onde cada entrada desta matriz é o grau de avaliação dada pelos

usuários (linhas) a cada item (colunas). Vamos supor que esse banco de dados tenha n

usuários e m itens, dessa forma a matriz de utilidade é uma matriz n×m, como mostra

a Tabela 1.

Tabela 1: Matriz de Utilidade
Item 1 Item 2 Item 3 ... Item m

Usuário 1 x1,1 x1,2 x1,3 ... x1,m
Usuário 2 x2,1 x2,2 x2,3 ... x2,m

...
...

...
...

...
...

Usuário n xn,1 xn,2 xn,3 ... xn,m

Na matriz de utilidade, cada elemento xi,j, i = 1, 2, . . . , n e j = 1, 2, . . . ,m, representa

a avaliação do usuário i para o item j. Esta avaliação é dada por valores inteiros que repre-

sentam a satisfação dos usuários com os itens. Neste trabalho será utilizada a escala Likert
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[3] de 5 pontos, onde cada item é classificado como: “Detestei”, “Não gostei”, “Achei in-

diferente”, “Gostei”ou “Gostei muito”. As notas atribúıdas para cada classificação são 1,

2, 3, 4, ou 5, respectivamente. Assim, na matriz de utilidade xi,j ∈ {1, 2, 3, 4, 5}.

Vale ressaltar que, na realidade, esta matriz é escassa, ou seja, grande parte das

entradas é nula e equivalem a itens não avaliados. Quanto mais escassa for a matriz de

utilidade, menor será a qualidade das recomendações.

Exemplo 3.1.1 Abaixo temos um exemplo de uma matriz de utilidade, representando a

avaliação de 4 usuários para 5 filmes, ou seja, neste exemplo os itens a serem avaliados

pelos usuários são filmes. A avaliação é dada por notas de 1 a 5, onde 5 representa a

maior aprovação pelo filme. Entradas em branco significam que o indiv́ıduo não avaliou

aquele filme.

Tabela 2: Exemplo de Matriz de Utilidade

Filme 1 Filme 2 Filme 3 Filme 4 Filme 5
Usuário 1 1 5
Usuário 2 2 2 5
Usuário 3 5 4 2
Usuário 4 4 5 1

Note que na Tabela 2 há uma considerável quantidade de caselas em branco, de in-

div́ıduos que não avaliaram o filme, provavelmente por não tê-lo visto. Na prática a

matriz é ainda mais escassa. O objetivo da Filtragem Colaborativa é prever estes espaços

em branco ou entradas nulas.

O que o Usuário 1 acharia do Filme 2? Note que os Usuários 1 e 2 deram classificações

semelhantes aos filmes que assistiram em comum, Filmes 1 e 4. Logo podemos imaginar

que estes dois usuários são semelhantes e então o Usuário 1 provavelmente daria uma

nota baixa para o Filme 2, assim como o Usuário 2 fez.

E o que o Usuário 2 acharia do Filme 3? Note que os filmes 2 e 3 foram classificados

de forma semelhante pelos usuários que assistiram ambos os filmes, logo a nota que o

Usuário 2 daria para o Filme 3 deve ser parecida com a nota que ele deu para o Filme 2.

3.2 Cálculo de Similaridade

A primeira questão que devemos enfrentar é como medir a similaridade entre usuários

ou itens a partir das linhas ou colunas na matriz de utilidade. Existem diversas medidas
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de distância para calcular essa proximidade, como por exemplo, a Distância de Jaccard,

veja Rajaraman e Ullman 2012 [4] para mais informações sobre essas distâncias. Porém a

que utilizaremos aqui é a distância cosseno, pois é a mais utilizada na literatura devido a

sua fácil aplicação e fácil interpretação intuit́ıva, como visto em Linden et al.[2] de 2003.

Apresentamos o cálculo da distância cosseno a seguir.

3.2.1 A Distância Cosseno

Suponha x e y dois vetores no Rk. A distância cosseno entre eles nos fornece uma me-

dida da proximidade destes dois vetores. Se dois vetores são iguais, ou somente múltiplos

um do outro, o ângulo entre eles será 0o e o cosseno deste ângulo será igual a 1. Enquanto

que se estes vetores forem completamente opostos o ângulo entre eles será 180o e o cosseno

igual a -1.

Figura 1: Ângulo entre os vetores x e y.

O cálculo do cosseno do ângulo α entre dois vetores x e y é dado pela expressão:

dist(x, y) = cos(α) =
x′y

‖x‖‖y‖
, (3.1)

em que ‖ • ‖ representa a norma de um vetor, ou seja, o cosseno do ângulo α é dado pela

razão do produto interno dos dois vetores e o produto das normas deles.

Veja que se atribuirmos somente valores positivos aos vetores, o produto interno será

sempre positivo, logo, o cosseno entre x e y irá variar entre 0 e 1, sendo 0 o valor para

vetores mais distantes, e 1 para vetores iguais.

Um problema que ocorre com a distância cosseno é que ela não considera a diferença

entre as notas dos usuários. Um usuário pode ser mais rigoroso em suas avaliações que

outro, ou ainda, um usuário pode avaliar mais filmes que outro, e este cálculo não capta

essas diferenças. Uma manipulação que pode ser feita a fim de minimizar este problema é
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a normalização das avaliações, como proposto por Rajaraman e Ullman 2012 [4], porém,

neste trabalho este tópico não foi avaliado.

A seguir apresentamos os conceitos de similaridade entre usuários e itens utilizando a

distância cosseno.

3.2.2 Similaridade entre Usuários

Para medir a similaridade entre os usuários vamos considerar cada usuário um vetor no

Rm, representado pela sua linha na matriz de utilidade. A similaridade entre dois usuários

será calculada pela distância cosseno entre os vetores que os representam. Quanto maior

a distância cosseno entre os vetores, maior será a similaridade entre os usuários.

Com base na matriz de utilidade definida no Exemplo 3.1.1, calculamos as distâncias

cosseno entre alguns usuários e discutimos os resultados a seguir. Para efeitos de conta,

as caselas em branco serão consideradas como assumindo o valor zero.

Exemplo 3.2.1 A partir da matriz de utilidade apresentada na Tabela 2, a distância

cosseno entre os usuários 1 e 2 seria:

Distância Cosseno =
(1× 2) + (5× 5)√

12 + 52
√

22 + 22 + 52
= 0, 92,

e a distância entre os usuários 2 e 3 seria:

Distância Cosseno =
(2× 5) + (5× 2)√

22 + 22 + 52
√

52 + 42 + 22
= 0, 51.

Os usuários 1 e 2 deram classificações semelhantes aos filmes que assistiram em co-

mum, já quando comparamos os usuários 2 e 3, vemos que as notas para os filmes que

ambos classificaram são opostas. Enquanto que o Usuário 2 avaliou mal o Filme 2 e bem

o Filme 4, o Usuário 3 avaliou bem o Filme 2 e mal o Filme 4. Logo, é razoável que a

distância cosseno entre os Usuários 1 e 2 possua valor mais alto que a entre os Usuários

2 e 3, indicando maior similaridade entre os usuários 1 e 2 quando comparados com a

similaridade entre os usuários 2 e 3.

3.2.3 Similaridade entre Itens

Para medir a similaridade entre os itens vamos considerar cada item um vetor no Rn,

representado pela sua coluna na matriz de utilidade. A similaridade entre dois itens será
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calculada pela distância cosseno entre os vetores que os representam. Quanto maior a

distância cosseno entre os vetores, maior será a similaridade entre os itens. Novamente,

com base na matriz de utilidade definida no Exemplo 3.1.1, calculamos as distâncias

cosseno entre alguns filmes, apresentados a seguir.

Exemplo 3.2.2 Baseado ainda na Tabela 2, a distância cosseno entre os filmes 2 e 4

seria:

Distância Cosseno =
(2× 5) + (5× 2)√

22 + 52 + 42
√

52 + 52 + 22
= 0, 41.

E entre os filmes 2 e 3:

Distância Cosseno =
(5× 4) + (4× 5)√

22 + 52 + 42
√

42 + 52
= 0, 93.

Veja que os filmes 2 e 4 possuem duas avaliações em comum, e ambas são comple-

tamente opostas, enquanto que o Filme 2 recebeu uma nota ruim do Usuário 2 e boa do

Usuário 3, o Filme 4 recebeu nota boa do Usuário 2 e ruim do Usuário 3. Já quando com-

paramos as avaliações recebidas pelos filmes 2 e 3, as avaliações em comum são muito

parecidas, 4 e 5. Logo, a distância cosseno do Filme 2 para o Filme 4 é menor que a do

Filme 2 para o Filme 3.

A seguir definiremos o conceito de matriz de similaridade, que é a forma como são

armazenadas as avaliações dos usuários aos itens.

3.2.4 Matriz de Similaridade

Assim como as classificações dos usuários aos itens são armazenadas na matriz de

utilidade, os valores das distâncias entre usuários e entre itens são armazenados na matriz

de similaridade, como mostram as duas tabelas abaixo.

Tabela 3: Matriz de Similaridade por Usuários

Usuário 1 Usuário 2 Usuário 3 .... Usuário n
Usuário 1 1 sU1,2 sU1,3 ... sU1,n
Usuário 2 1 sU2,3 ... sU2,n
Usuário 3 1 ... sU3,n

...
...

Usuário n 1
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Tabela 4: Matriz de Similaridade por Itens

Item 1 Item 2 Item 3 .... Item m
Item 1 1 sI1,2 sI1,3 ... sI1,m
Item 2 1 sI2,3 ... sI2,m
Item 3 1 ... sI3,m

...
...

Item m 1

Deste modo, sUi,j e sIi,j representam a distância cosseno entre o Usuário i e o Usuário j

e entre o Item i e o Item j, respectivamente. Notem que a matriz SU tem dimensão n×n,

a matriz SI tem dimensão m×m e ambas são simétricas, devido a Equação (3.1), onde

cálculo do cosseno entre dois ângulos não depende da ordem em que eles são colocados.

A seguir, apresentamos a matriz de similaridade por usuários considerando a matriz

de utilidade do Exemplo 3.1.1.

Exemplo 3.2.3 Com base no cálculo da similaridade entre os usuários, a matriz de

similaridade por usuários do exemplo dado na Tabela 2 será:

Tabela 5: Exemplo de Matriz de Similaridade por Usuários

Usuário 1 Usuário 2 Usuário 3 Usuário 4
Usuário 1 1 0,92 0,29 0
Usuário 2 1 0,51 0,21
Usuário 3 1 0,92
Usuário 4 1

Da mesma forma, com base no cálculo da similaridade entre os filmes, a matriz de

similaridade entre itens do exemplo dado na Tabela 2 será:

Tabela 6: Exemplo de Matriz de Similaridade por Itens

Filme 1 Filme 2 Filme 3 Filme 4 Filme 5
Filme 1 1 0,26 0 0,91 0
Filme 2 1 0,93 0,40 0,59
Filme 3 1 0,17 0,78
Filme 4 1 0
Filme 5 1

Na seção a seguir iremos definir como que, com base nas avaliações dos usuários aos

itens e nas similaridades entre usuários (ou itens), faremos as recomendações.
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3.3 Como Fazer Previsões e Recomendações

Se a entrada xi,j da matriz de utilidade for vazia, significa que o usuário i não avaliou

o item j. A decisão entre recomendar ou não o item j ao usuário i é baseada na previsão

da entrada xi,j da matriz de utilidade, ou seja, a previsão da classificação do usuário i

para o item j. A recomendação desse item é feita quando a previsão dessa classificação é

um valor alto, isto é, em algum momento precisaremos definir o que é um valor alto no

nosso cenário. Sendo assim, a recomendação de um item a um usuário passa por duas

etapas, primeiramente fazer uma previsão das notas, que pode ser via similaridade entre

usuários ou similaridade entre filmes, e em seguida definir um critério de decisão para

escolher entre recomendar ou não um item a um usuário com base na nota prevista.

3.3.1 Como Fazer Previsões de Notas

A seguir demonstramos como fazer previsões de notas que usuários dariam a itens

com base na similaridade entre usuários e na similaridade entre itens.

Previsão por Usuários

A previsão das entradas vazias da matriz de utilidade pode ser feita com base na

similaridade entre usuários (linhas) ou com base na similaridade entre itens (colunas).

A previsão de entradas vazias baseada na similaridade entre os usuários (linhas) segue

da seguinte maneira. Suponha que queremos prever a nota que o usuário i daria para o

item j. Para isso primeiro vamos definir um grupo de usuários semelhantes ao usuário

i. A nota dada pelo usuário i para o item j será prevista a partir da média ponderada

das notas dadas pelos usuários deste grupo para o item j em questão. Esta forma de

abordagem é a utilizada pela Netflix [4] para recomendar filmes que o usuário ainda não

assistiu. Desta forma, a previsão é dada pela fórmula abaixo:

x̂Ui,j =

∑
{k∈GU

i |xk,j 6=0} xk,j × sUi,k∑
{k∈GU

i |xk,j 6=0} s
U
i,k

, (3.2)

em que GU
i é o grupo de usuários semelhantes ao usuário i; xk,j a nota do usuário k para

o item j e sUi,k a similaridade (distância cosseno) entre os usuários i e k.

Previsão por Itens

Já a previsão das entradas vazias da matriz de utilidade feita com base na similari-

dade entre itens (colunas) segue da seguinte maneira. Suponha novamente que queremos
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prever a nota que o usuário i daria para o item j. Para isso primeiro vamos definir um

grupo de itens semelhantes ao item j. A nota dada pelo usuário i para o item j será pre-

vista a partir da média ponderada das notas dadas pelo usuário i aos itens deste grupo.

Esta forma de abordagem é utilizada pela Amazon [2] para recomendar produtos para os

clientes comprarem, com base em seu carrinho de compras. A previsão para esta forma

de abordagem é dada pela fórmula:

x̂Ii,j =

∑
{k∈GI

j |xi,k 6=0} xi,k × sIj,k∑
{k∈GI

j |xi,k 6=0} s
I
j,k

, (3.3)

em que GI
j é o grupo de itens semelhantes ao item j; xi,k a nota do usuário i para o item

k e sIj,k a similaridade (distância cosseno) entre os itens j e k.

A escolha do grupo de usuários (ou itens) semelhantes ao usuário i (ou item j) é criado

a partir de algum critério pré-estabelecido pelo pesquisador. Por exemplo, podemos definir

esse grupo como os usuários (ou itens) cuja similaridade com o usuário i (ou item j) é

maior que 0,5. Outra maneira é definir esse grupo como os Q usuários (ou itens) mais

semelhantes ao usuário i (ou item j). Por se tratar de uma escolha subjetiva, é preciso

tomar cuidado na definição dos grupos, pois ao sermos muito criteriosos corremos o risco

de não possuir usuários (ou itens) similares suficiente para formar os grupos, porém, se

pouco criteriosos, selecionaremos muitos componentes para os grupos, inclusive usuários

(ou itens) não tão semelhantes quanto gostaŕıamos para realizar boas recomendações.

Veja a seguir um exemplo de como fazer previsões com base no Exemplo 3.1.1 e no

Exemplo 3.2.3 apresentados.

Exemplo 3.3.1 Continuando com a matriz de utilidade apresentada na Tabela 2, veja-

mos qual seria uma previsão para a nota que o Usuário 1 daria para o Filme 2 segundo

a matriz de similaridade por Usuários apresentada na Tabela 5. Os Usuários 2 e 3 apre-

sentaram valores não nulos de semelhança ao Usuário 1. Se utilizarmos como critério de

semelhança usuários com constante de similaridade não nula teremos GU
1 = {2, 3}. Então

a nota será:

x̂U1,2 =
2× 0, 92 + 5× 0, 29

0, 92 + 0, 29
= 2, 7.

Vejamos agora a nota que o Usuário 3 daria para o Filme 5. Os usuários mais

semelhantes ao Usuário 3 são os de número 2 e 4, mudando o critério de semelhança para

somente usuários que tenham distância cosseno maior que 0,5, temos que GU
3 = {2, 4}.

Porém o Usuário 2 não assistiu ao Filme 5, logo, a média ponderada da nota dada pelo



3.3 Como Fazer Previsões e Recomendações 23

Usuário 4 ao Filme 5 será:

x̂U3,5 =
1× 0, 92

0, 92
= 1.

Para prever a nota que o Usuário 1 daria para o Filme 5, temos que, novamente, os

usuários 2 e 3 apresentaram valores não nulos de semelhança, porém, observe que nenhum

deles assistiu ao Filme 5, logo, nesse caso a Filtragem Colaborativa não será adequada

para prever a nota do Usuário 1 para o Filme 5.

Agora, com base no exemplo de matriz de similaridade por Itens dada na Tabela 6,

vejamos qual nota o Usuário 1 daria para o Filme 2. Todos os filmes apresentaram valo-

res não nulos de semelhança com o Filme 2, ou seja, se não utilizarmos como critério de

semelhança usuários com constante de similaridade não nula teremos GI
2 = {1, 3, 4, 5}.

Porém, o Usuário 1 assistiu somente aos filmes 1 e 4, logo, ao fazermos a média ponde-

rada, a nota será:

x̂I1,2 =
1× 0, 26 + 5× 0, 40

0, 26 + 0, 40
= 3, 4.

Para a previsão da nota que o Usuário 3 daria para o Filme 5, note que os Filmes

2 e 3 apresentaram valores não nulos de semelhança ao Filme 5. Se utilizarmos como

critério de semelhança ter distância cosseno maior que 0,5 teremos GI
5 = {2, 3}. Então

a nota será dada por:

x̂I3,5 =
5× 0, 59 + 4× 0, 78

0, 59 + 0, 78
= 4, 4.

Na previsão da nota que o Usuário 1 daria para o Filme 5 temos que, novamente, os

filmes que apresentam similaridade não nula com o Filme 5 são os filmes 2 e 3, porém,

o Usuário 1 não assistiu a nenhum desses filmes, logo, não conseguiremos estimar uma

posśıvel nota deste usuário para o Filme 5.

Veja no primeiro caso exemplificado, qual nota que o Usuário 1 daria para o Filme

2, que quando utilizamos a similaridade entre usuários, o grupo de vizinhos semelhantes,

formado por todos os usuários com distância cosseno diferente de zero, ficou composto de

2 usuários, e a previsão da nota foi mais baixa se comparada a similaridade entre itens,

em que o grupo foi definido pela mesma constante de similaridade, e também foi formado

por 2 filmes, mas a previsão da nota foi mais alta.

A diferença para o segundo caso foi ainda maior, pois para similaridade entre usuários,

a previsão da nota foi feita com base em apenas um usuário semelhante ao Usuário 3, e

resultou numa previsão de nota baixa. Já para a similaridade entre itens, onde utilizamos

o mesmo critério de semelhança, o grupo de vizinhos semelhantes foi composto por 2
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filmes, e a nota prevista foi consideravelmente mais alta.

Porém, uma vez que temos a previsão da avaliação que o usuário i daria ao item j em

mãos, como decidir entre recomendar ou não o item ao usuário?

3.3.2 Como Fazer Recomendações

É fato que a previsão gerada possui certa distância da verdadeira nota, e esta varia

de acordo com a forma que definimos os grupos de vizinhos similares GU
i e GI

j . Sendo

assim, devemos avaliar diferentes cenários posśıveis e decidir a melhor nota de corte a ser

utilizada, ou seja, aquela que produz melhores resultados no que se refere a acertar nas

recomendações.

Chamamos de nota de corte um valor escolhido em que sempre que o sistema prever

que a nota do usuário i ao item j é maior ou igual a ele, o item j será recomendado

ao usuário i. Sendo assim, o nosso problema agora é definir qual seria o nosso ponto de

corte. Neste trabalho assumiremos que os usuários de fato gostaram de um filme quando a

avaliação dada por eles ao filme é “Gostei”ou “Gostei muito”, isto é, o usuário i realmente

gostou do filme j se xi,j ∈ {4, 5}.

Com base nos valores estimados, podemos avaliar o Sistema de Recomendação em

função da nota propriamente estimada, ou do significado da mesma, isto é, com base no

ponto de corte, se recomendamos ou não aquele item. Veremos na próxima seção como

fazer avaliações de Sistemas de Recomendação.

3.4 Avaliação de um Sistema de Recomendação

Neste trabalho faremos recomendações de filmes utilizando a Filtragem Colaborativa.

Como já foi visto, este sistema pode ser trabalhado de diferentes maneiras: recomendação

por itens ou por usuários, as diversas formas de definir o grupo de usuários ou itens

semelhantes e a definição da nota de corte. Todas estas escolhas são subjetivas, logo não

sabemos quais se aplicam melhor para cada banco de dados. A fim de compararmos os

resultados provenientes destes diferentes métodos testados, iremos avaliá-los utilizando

as métricas mais populares na literatura sobre Sistemas de Recomendação, como visto

em Herlocker et al. 2004 [5]. Para isso vamos separar N entradas não nulas da matriz

de utilidade para serem consideradas como nulas. Rodaremos cada método sem essas

avaliações e a partir de cada resultado faremos previsões para essas N entradas.
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3.4.1 Como escolher as N avaliações que serão retiradas da amos-
tra?

Primeiramente, apresentaremos como escolher as N entradas não nulas da matriz de

utilidade que serão consideradas como nulas, isto é, assumiremos que esses valores são

desconhecidos. Para isso, para cada posição não nula dessa matriz, que define um par

ordenado (Usuário i, Item j) definimos as seguintes variáveis:

• zi: a quantidade de itens avaliados pelo Usuário i. Este valor irá variar de 2 à m,

dado que não nos interessará o caso em que o usuário avaliou apenas o item em

questão.

• yj: a quantidade de usuários que avaliaram o Item j. Este valor irá variar de 2 à n,

dado que não nos interessará o caso em que o item foi avaliado apenas pelo usuário

em questão.

• xi,j: a avaliação do usuário i para o item j. Como já foi definido xi,j ∈ {1, 2, 3, 4, 5}.

Em seguida determinamos faixas de valores para as variáveis zi e yj. Por exemplo, as

faixas para zi podem ser [2,10], (10,20],(20,30], ... ,(m-10,m]. Já as faixas para yj podem

ser [2,100], (100,200], ... , (n-100,n]. Os exemplos de faixas para zi possuem amplitude

menor que as faixas para yj pois imaginamos que existem menos itens avaliados por um

único usuário do que usuários que avaliaram um mesmo item. Assim definiremos diferentes

extratos como uma combinação de uma faixa de zi, uma faixa de yj e um valor de xi,j.

Por exemplo, um extrato pode ser zi em (20,30], yj em (100,200] e xi,j = 3, que representa

os pares (Usuário, Item) para os quais o usuário avaliou entre 20 e 30 itens, o item foi

avaliado por 100 à 200 usuários e a nota do usuário para esse item foi 3.

Determinaremos o número de extratos a serem definidos pelo número de faixas para

zi, o número de faixas para yj e o número de valores que xi,j pode assumir, neste caso,

5. Por exemplo, se a variável zi foi dividida em 5 faixas e a variável yj em 4 o número de

extratos será 5× 4× 5 = 100.

Uma vez que definidos os extratos, selecionaremos as N entradas não nulas a serem

retiradas por sorteio aleatório dentro de cada extrato. O número de entradas retiradas de

cada extrato deve obedecer a proporção que o extrato representa na população.

A seguir apresentaremos como avaliar os resultados obtidos por Sistemas de Reco-

mendação. Esta avaliação pode ser feita para as previsões das notas e para as reco-

mendações feitas a partir da escolha da nota de corte.
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3.4.2 Métrica para Previsão

A métrica para avaliar o poder de previsão de um sistema de recomendação mede o

quanto a previsão da nota que um usuário daria para um item está próxima da verdadeira

nota do usuário a este item. Esta métrica é particularmente importante quando a previsão

das notas é exibida para o usuário. Por este motivo muitos estabelecimentos que utilizam

sistemas de recomendação optam por apenas fornecer uma lista de itens recomendados, e

não exibem o valor da previsão da nota [5].

A métrica para previsão mais utilizada em sistemas de recomendação é o “Mean

Absolut Error” (MAE), que mede o desvio médio absoluto entre as avaliações previstas

pelo sistema e as verdadeiras avaliações dos usuários. Esta medida é definida por:

MAE =

∑N
k=1 |pk − rk|

N
,

em que pk é o valor previsto da avaliação referente ao k-ésimo par (usuário,item); e rk é

a real avaliação referente ao k-ésimo par (usuário,item);

Quanto mais próximo de zero é o valor do MAE, melhor a capacidade preditiva do

sistema.

3.4.3 Métricas para Classificação

Outra forma de avaliarmos um sistema de recomendação é feita por meio da averi-

guação da capacidade do nosso sistema de identificar itens relevantes aos usuários (itens

que os usuários gostam), ou seja, medir a frequência com que um Sistema de Reco-

mendação toma decisões corretas ou incorretas sobre a indicação de um certo item para

um certo usuário. Logo, nestas métricas para classificação não importa se o sistema não

acertou com precisão a nota que um usuário daria a certo item, mas sim se ele foi capaz

de identificar a importância de cada item para cada usuário.

Como ferramenta para o cálculo das métricas de classificação que veremos a frente

utilizaremos uma tabela de classificação, definida a seguir.

Tabela de Classificação

Como já visto, para fazermos a avaliação de Sistemas de Recomendação, ocultamos N

notas de usuários a itens, e então aplicamos o sistema para, em seguida, compararmos o

que foi fornecido com as reais avaliações dos usuários. Nessas N entradas (usuário, item)
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retiradas da matriz de utilidade conhecemos a nota dada por cada usuário a cada item e

também a previsão da nota gerada pelo sistema para cada um dos métodos avaliados.

Neste trabalho, vamos dizer que um par (usuário i, item j) foi “recomendado” se a

avaliação estimada pelo sistema do usuário i para o item j foi maior ou igual a nota de

corte estipulada. Caso contrário consideraremos o par como “não recomendado”. Vamos

dizer que um par (usuário i, item j) é “relevante”se a nota real que o usuário i deu para

o item j é maior ou igual a um determinado valor estipulado pelo pesquisador conforme

o estudo a ser realizado, ou seja, se o sistema deveria ter recomendado o item j ao

usuário i. Caso contrário consideraremos o par como “não relevante”. Dessa forma, cada

par (usuário,item) será classificado como “recomendado”ou “não recomendado”e também

como “relevante”ou “irrelevante”.

A partir dessas classificações podemos montar a tabela de classificação a seguir:

Tabela 7: Tabela de Classificação

Relevante Irrelevante Total
Recomendado Nrel,rec Ni,rec Nrec

Não Recomendado Nrel,n Ni,n Nn

Total Nrel Ni N

onde,

Nrel,rec = total de pares ordenados relevantes e recomendados;

Nrel,n = total de pares ordenados relevantes e não recomendados;

Ni,rec = total de pares ordenados irrelevantes e recomendados;

Ni,n = total de pares ordenados irrelevantes e não recomendados;

Nrel = total de pares ordenados relevantes = Nrel,rec +Nrel,n;

Ni = total de pares ordenados irrelevantes = Ni,rec +Nin;

Nrec = total de pares ordenados recomendados = Nrel,rec +Ni,rec;

Nn = total de pares ordenados não recomendados = Nrel,n +Ni,n.

A seguir apresentamos duas técnicas que podem ser utilizadas para avaliar Sistemas

de Recomendação e que são baseadas nos valores apresentados na tabela de classificação,

a primeira baseada nas medidas Recall, Precision e Medida F e a segunda baseada nas

medidas Sensibilidade, Especificidade e na Curva ROC.

Recall, Precision e Medida F

A partir da tabela de classificação vista anteriormente, definimos as métricas para

classificação Recall e Precision para diferentes notas de corte.
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Recall é definido como a proporção de itens relevantes e recomendados com relação

ao número total de itens relevantes existentes, ou seja, é a probabilidade de um item

relevante ser recomendado. Sua fórmula é dada por:

Recall = R =
Nrel,rec

Nrel

. (3.4)

Precision é definido como a proporção de itens relevantes e recomendados com relação

ao número total de itens recomendados, ou seja, é a probabilidade de um item recomen-

dado ser relevante. Sua fórmula é dada por:

Precision = P =
Nrel,rec

Nrec

. (3.5)

Estas métricas são as mais utilizadas para avaliar a capacidade de recomendação de

sistemas. Quanto maior o Recall e quanto maior o Precision, melhor é a recomendação.

Para se obter uma métrica única foi criada a medida F, que é uma combinação das métricas

Recall e Precision, e é amplamente utilizada. Sua fórmula é dada por:

F =
2RP

(P +R)
. (3.6)

A medida F ∈ [0, 1], e quanto maior for esta medida melhor a capacidade de reco-

mendação do método.

Sensibilidade, Especificidade e Curva ROC

A partir da tabela de classificação também é posśıvel definir a Sensibilidade e Espe-

cificidade do sistema de recomendação, como visto em Martinez et al. [6] de 2003. Estas

são medidas mais comuns de serem encontradas em outras áreas da estat́ıstica como, por

exemplo, na avaliação de uma regressão loǵıstica, veja Dobson 2001 [7].

A Sensibilidade é definida como a proporção de itens relevantes e recomendados com

relação ao número total de itens recomendados, ou seja, é probabilidade de um item ser

recomendado dado que ele é relevante:

Sensibilidade = P(item foi recomendado | item é relevante) =
Nrel,rec

Nrel

. (3.7)

Veja que a Expressão (3.7) é definida da mesma forma que a expressão do Recall (3.4),

ou seja, ambas as métricas têm a mesma definição.
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A Especificidade é definida como a proporção de itens irrelevantes e não recomendados

com relação ao número total de itens irrelevantes existentes, ou seja, é a probabilidade de

um item não ser recomendado dado que ele é irrelevante:

Especificidade = P(item não foi recomendado | item é irrelevante) =
Ni,n

Ni

. (3.8)

Por se tratarem de medidas que aferem a capacidade do sistema acertar, esperamos

que estes valores sejam altos, próximos de 1.

Assim como a medida F é utilizada como uma forma de unificar e facilitar na análise

dos melhores valores de Recall e Precision para a escolha da nota de corte, a curva ROC

é uma ferramenta amplamente utilizada para a escolha do ponto de corte com base na

Sensibilidade e na Especificidade. Podemos ver a vasta utilização da curva ROC em

estudos na área de saúde, como por exemplo nos trabalhos de Pitanga e Lessa de 2004

[8] e de 2005[9], onde foi estudada a relação do sobrepeso com o risco coronariano; de

Lourenço e Veras em 2006 [10] que estuda o estado mental de idosos; e de Bustamante et

al. de 2003 [11] que avalia o estado de demência em idosos.

A curva ROC é constrúıda a partir dos pares de valores (Sensibilidade, 1−Especificidade)
para diferentes pontos de corte, que no nosso caso são notas. Note que 1−Especificidade
é a probabilidade de um item ser recomendado dado que este item é irrelevante, ou seja,

um erro de classificação, consequentemente quanto menor melhor.

Uma curva ROC que apresenta pares (Sensibilidade,1−Especificidade) muito pare-

cidos entre si, ou seja, próximos da reta da função identidade, não tem utilidade prática

pois isso significa que o sistema gera a mesma proporção de recomendações de itens para

usuários que os consideram relevantes, ou seja, gostam, e que os consideram não relevan-

tes, ou seja, não gostam. Veja abaixo exemplos de curva ROC.

Exemplo 3.4.1 Suponha que a matriz de utilidade dada no Exemplo3.1.1 tivesse di-

mensões significativamente maiores, ou seja com muito mais usuários avaliando a uma

lista muito maior de filmes. Assim, para que pudéssemos escolher entre fazer reco-

mendações via similaridade entre itens ou via similaridade entre usuários, N entradas

não nulas seriam omitidas, as curvas ROC seriam feitas para cada resultado e então

seriam obtidas as curvas abaixo:
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Figura 2: Exemplos de Curva ROC

Note na Figura 2, que os valores de Sensibilidade crescem mais rapidamente para a

similaridade entre usuários que para a similaridade entre filmes. Conjuntamente, para os

valores mais altos da Sensibilidade em cada abordagem, na similaridade entre usuários

os valores de 1−Especificidade são muito mais baixos que na similaridade entre filmes.

Isso significa que a similaridade entre usuários possui uma curva ROC melhor que a simi-

laridade entre filmes, onde os valores são praticamente os mesmos em cada par, ou seja,

a probabilidade de acerto dada pela Sensibilidade e a de erro dada por 1−Especificidade
são sempre semelhantes.

Uma métrica associada a Curva ROC é a Area Under the Curve (AUC), ou seja, a área

sob a curva. Boas curvas ROC produzem maiores áreas sob elas, como podemos visualizar

nos exemplos supracitados. Normalmente, a forma de calcular a AUC é subdividindo a

área sob a curva em vários retângulos, e fazendo a soma de suas áreas.

Note que, quanto menor for a nota de corte, maior será a capacidade do sistema em

recomendar itens relevantes, ou seja, maior será a Sensibilidade. Em contrapartida, se

assim for, muitos itens irrelevantes também serão recomendados, ou seja, menor será a

Especificidade.

Na literatura existem diversas medidas para se fazer a escolha da nota de corte,
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por exemplo, a razão de verossimilhanças, que é dada pela razão entre a sensibilidade

e 1 − Especificidade, e os valores preditivos positivo, dado pela mesma Equação 3.5,

do Precision, e negativo, que é dado pelo valor de 1 − Especificidade. Porém, a que

utilizaremos neste trabalho será o ı́ndice de Youden, pois a nota de corte que buscamos

é aquela que proporciona valores de Sensibilidade e Especificidade mais altos posśıvel

simultaneamente.

Para facilitar a escolha do par de Sensibilidade e Especificidade melhor posśıvel, You-

den [12] propôs em 1950 uma conta simples, que foi nomeado ı́ndice de Youden (J) para

escolha do ponto de corte. Esta medida é dada pela expressão:

J = Sensibilidade+ Especificidade− 1 (3.9)

O ı́ndice proposto assume valor máximo e desejável igual a 1 no caso em que o sistema

possui absoluta capacidade de classificar corretamente itens relevantes e irrelevantes. O

ı́ndice possui valor mı́nimo igual a 0 quando os valores de Sensibilidade e Especificidade

possuem valores iguais a 0, 5, caso em que o sistema é ineficiente como já visto anterior-

mente.
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4 Resultados

Neste caṕıtulo iremos apresentar os resultados obtidos pela Filtragem Colaborativa

quando aplicada numa base de dados na qual 525 usuários avaliaram 50 filmes. Os resul-

tados foram obtidos por meio do software R [13]. A seguir, apresentaremos uma análise

descritiva dos dados, os resultados obtidos usando a similaridade entre usuários, a simi-

laridade entre filmes e uma comparação entre as duas.

4.1 Descrição da Amostra

Para este trabalho colhemos uma amostra através de um questionário via internet

que ficou no ar durante 3 meses, do ińıcio de Março de 2014 até o ińıcio de Junho de

2014, e podia ser facilmente acessado através de um link. Este questionário foi divulgado

para diferentes grupos de pessoas, e ao seu fim obteve 530 respostas, as quais 5 foram

descartadas por não possúırem informações suficientes para o desenvolvimento do método,

pois 4 usuários não haviam visto nenhum dos filmes da lista e 1 usuário havia visto somente

1. O usuário que assistiu somente 1 filme não pode fazer parte da amostra pois caso ele

fosse selecionado para ser uma das N entradas a serem ocultadas, não teŕıamos dados

para calcular a similaridade dele com os outros usuários.

O primeiro bloco do questionário foi composto por 8 perguntas sobre informações

pessoais:

• Sexo

– Feminino

– Masculino

• Idade

• Escolaridade
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– Ensino Fundamental Incompleto

– Ensino Fundamental Completo

– Ensino Médio Completo

– Ensino Superior Completo

– Pós-Graduação Completa

• Possui filhos?

– Não possui

– Possui

• É casado(a) ou vive em união estável?

– Solteiro

– Casado ou vive em união estável

• Onde mora?

– Rio de Janeiro - Centro

– Rio de Janeiro - Zona Norte

– Rio de Janeiro - Zona Oeste

– Rio de Janeiro - Zona Sul

– Niterói

– São Gonçalo

– Outro

• Onde costuma ver filmes: em casa, no cinema ou em ambos?

– Cinema

– Em casa (computador, canais de tv, DVD, etc)

– Em ambos os lugares

• Religião

– Ateu

– Católico

– Esṕırita (Cardecista ou Umbandista)
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– Evangélico

– Judeu

– Não possui religião definida

– Outra

O segundo bloco foi composto por 50 nomes de filmes recentes, aos quais cada usuário

deveria responder às opções: “Não vi”, “Gostei muito”, “Gostei”, “Achei indiferente”,

“Não gostei”ou “Detestei”. A lista dos filmes avaliados pelos usuários no questionário

estão descritos no Anexo A.

Análise Descritiva

Dentre os 525 usuários de nossa amostra, a maioria dos entrevistados, 59%, eram do

sexo feminino e 41% do sexo masculino, a média da idade é 29,42 anos, e o desvio padrão

10,59 anos. O entrevistado mais novo possúıa 12 anos de idade, e o mais velho 70 anos

de idade. A maior parte dos entrevistados possui Ensino Médio completo, representando

42, 5%, e usuários com apenas o Ensino Fundamental incompleto ou completo representam

apenas 0, 8% e 1, 3%, respectivamente.

Perguntamos aos nossos entrevistados se eles possúıam filhos ou não, e 75% não possui,

além disso, 68% dos entrevistados se declaram solteiros, ou seja, não são casados e nem

vivem em união estável.

A amostra é composta em sua maioria por pessoas residentes na Zona Sul, 30%, e

em seguida na Zona Norte do Rio de Janeiro, 20%. Perguntados sobre o local onde

costumavam assistir filmes, 6% declara assistir no cinema, 22% em casa (computador,

canais de TV, DVD’s, etc) e 73% em ambos os lugares. Podemos atribuir ao fato de uma

minoria frequentar cinemas justamente ao fato da grande oferta de filmes via internet,

como no site Netflix, que utiliza Sistemas de Recomendação.[1]

Por fim, perguntamos qual a religião dos usuários que responderam ao questionário,

e a religião predominante foi a Católica com 37%, e em seguida 30% dos entrevistados

afirmaram não possuir religião definida.

Veja a seguir, na tabela abaixo, as distribuições de cada variável de nossa amostra.
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Tabela 8: Perfil da Amostra
Frequência (%)

Distribuição por Sexo dos Entrevistados
Masculino 215 41
Feminino 310 59

Distribuição por Escolaridade dos Entrevistados
Ensino fundamental incompleto 4 0, 8
Ensino fundamental completo 7 1, 3

Ensino médio completo 223 42, 5
Ensino superior completo 145 27, 6
Pós-graduação completa 146 27, 8

Distribuição por Possui Filhos dos Entrevistados
Não Possui 396 75

Possui 129 25
Distribuição por Relacionamento dos Entrevistados

Solteiro 355 68
Casado ou vive em união estável 170 32
Distribuição do Local Onde Moram os Entrevistados

Rio de Janeiro - Centro 9 2
Rio de Janeiro - Zona Norte 106 20
Rio de Janeiro - Zona Oeste 64 12
Rio de Janeiro - Zona Sul 158 30

Niterói 85 16
São Gonçalo 30 6

Outro 73 14
Distribuição de Onde Costuma assistir Filmes dos Entrevistados

Cinema 29 6
Em casa (computador, canais de tv, DVD, etc) 115 22

Em ambos os lugares 381 73
Distribuição por Religião dos Entrevistados

Ateu 27 5
Católico 192 37

Esṕırita (Cardecista ou Umbandista) 71 14
Evangelico 66 13

Judeu 3 1
Não possui religião definida 156 30

Outra 10 2
Total 525 100
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Na técnica da Filtragem Colaborativa via similaridade entre usuários é necessário

que cada usuário tenha avaliado pelo menos 1 filme para que seja posśıvel compará-

los minimamente entre si. Porém, para este trabalho, necessitamos que os usuários a

serem utilizados para o teste do método tenham avaliado pelo menos 2 filmes, dado

que 1 avaliação deles será apagada, pois como já foi dito, caso um usuário que tenha

avaliado somente 1 filme seja selecionado para ser uma das 100 entradas a serem apagadas,

não restarão informações para calcular a similaridade dele com os outros usuários. Por

este motivo analisamos quantos dos 50 filmes listados no questionário cada usuário havia

assistido, e obtemos como resultado que em média cada usuário assistiu 14 filmes dentre

a lista. O usuário que assistiu a mais filmes dentre os entrevistados assistiu ao todo 41

filmes.

Tabela 9: Medidas Descritivas para o No de Filmes assistidos por Usuário

Média 13,86
Mediana 13

Desvio Padrão 7,28
Mı́nimo 2
Máximo 41

De maneira análoga, analisamos o número de usuários que havia assistido cada filme

de nossa lista. O filme mais assistido, a comédia nacional “Minha Mãe é Uma Peça”,

foi visto por 361 usuários entre os 525 da amostra, ou seja 68, 76%. Já o filme menos

assistido foi “Caminhando com Dinossauros”, que foi visto por apenas 20 usuários, 3, 8%.

Em média, cada um dos 50 filmes listados por nosso questionário foi visto por 146 usuários

entrevistados.

Tabela 10: Medidas Descritivas para o No de Usuários que assistiram cada Filme

Média 145,5
Mediana 152,5

Desvio Padrão 81,75
Mı́nimo 20
Máximo 361

Na próxima seção apresentaremos os resultados provenientes da Filtragem Colabora-

tiva para o banco de dados descrito acima.
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4.2 Resultados obtidos pela Filtragem Colaborativa

Como já foi dito anteriormente, nossos dados são formados pela avaliação de 525

usuários a 50 filmes, ou seja, possúımos uma matriz de utilidade de tamanho 525 ×
50. Desta matriz ocultamos 100 avaliações de usuários para filmes para que o método

fosse rodado e em seguida pudéssemos comparar os resultados obtidos com a verdadeira

avaliação dada pelos usuários. Essas 100 entradas não nulas foram escolhidas segundo as

variáveis zi e yj, definidas como o número de filmes avaliados pelo Usuário i e o número

de usuários que avaliaram o Filme j, respectivamente. As faixas que escolhemos para a

variável zi foram os limites de cada quartil, já para a variável yj foram os limites de cada

percentil 20. A lista das notas sorteadas para serem ocultadas se encontram no Anexo B.

Nesta seção apresentamos os resultados das avaliações do poder de estimação e clas-

sificação - feitas segundo as métricas apresentadas anteriormente - de cada abordagem da

Filtragem Colaborativa: similaridade entre usuários e similaridade entre filmes. Posteri-

ormente, analisados os cenários que obtiveram melhores resultados, a Filtragem Colabo-

rativa será aplicada para gerar recomendações em nosso banco de dados completo.

4.2.1 Resultados para Similaridade Entre Usuários

Nesta seção apresentaremos os resultados obtidos utilizando a Filtragem Colaborativa

via similaridade entre usuários.

Primeiramente precisamos obter a similaridade dos 525 usuários 2 a 2, interpretando

cada linha da matriz de utilidade como um vetor e calculando a distância cosseno entre

eles. Com todas as similaridades calculadas pudemos montar nossa matriz de similaridade

por usuários e dar sequência ao método.

Decidimos testar a abordagem via similaridade entre usuários utilizando 4 constantes

de similaridade entre usuários diferentes: 0; 0, 1; 0, 167 e 0, 409, ou seja, quando utilizamos

a constante de similaridade igual a 0, dizemos ao método que ele deve considerar nos

grupos GU
i de cada usuário i todos os usuários que apresentaram distância cosseno maior

que 0. A constante máxima testada igual a 0,409 se deu pelo fato de que este é o maior

valor onde o sistema conseguiu fazer a previsão das 100 notas que foram ocultadas neste

banco de dados, ou seja, para qualquer valor maior que 0,409 de constante de similaridade

entre usuários utilizado algum usuário i não possúıa nenhum vizinho semelhante a ele.

Deste fato retiramos nosso primeiro resultado na comparação entre as constantes esco-
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lhidas: o número de vizinhos semelhantes em cada grupoGU
i . Este resultado é apresentado

na Tabela 11 abaixo:

Tabela 11: No de Vizinhos Semelhantes nos Grupos GU
i

Constante de Similaridade Média Desvio Padrão Mı́nimo Máximo
Cte = 0 146, 7 85, 8 16 356

Cte = 0, 1 140, 4 82, 5 16 345
Cte = 0, 167 128, 0 76, 3 14 332
Cte = 0, 409 53, 8 42, 9 1 189

Veja que conforme aumentamos o valor da constante de similaridade, as médias dos

números de vizinhos semelhantes nos grupos GU
i diminuem, o que era de se esperar, já

que conforme a constante aumenta restringimos mais a definição de usuários semelhantes.

Neste contexto surge o seguinte questionamento:

Devemos esperar que quanto maior a constante de similaridade, melhores serão as

previsões feitas para as notas ocultadas, ou não, quanto maior o número de usuários

utilizados para fazer tais previsões melhor, mesmo que eles não sejam tão semelhantes

quanto poderiam?

Dando sequência, partimos para a previsão das 100 notas x̂Ui,j que foram ocultadas em

nossa matriz de utilidade, a partir da média ponderada das notas dadas pelos usuários

semelhantes a cada Usuário i para os filmes j a serem recomendados (ou não).

Ao calcularmos a métrica para previsão Mean Absolute Error (MAE) para as previsões

fornecidas por cada constante de similaridade, observamos como resultado uma diferença

muito pequena nos valores do MAE para as constantes 0; 0,1 e 0,167, que diminúıram

progressivamente somente na terceira casa decimal. Para a constante 0,409, aquela onde

exigimos maior similaridade posśıvel entre usuários para esta amostra, o MAE baixou um

pouco mais, apresentando o valor 1,248, ou seja, em média as notas previstas se distanciam

das verdadeiras notas em 1,248 a mais ou a menos.

Isso significa que quanto maior a constante de similaridade menor é a diferença entre a

nota gerada pela previsão e a verdadeira nota dada dos usuários aos filmes, considerando

que as notas foram estimadas com base na similaridade entre usuários. Veja os resultados

para o MAE na Tabela 12 abaixo.
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Tabela 12: MAE para Diferentes Constantes de Similaridade entre Usuários

Constante de Similaridade MAE
Cte = 0 1, 285

Cte = 0, 1 1, 283
Cte = 0, 167 1, 281
Cte = 0, 409 1, 248

Dadas as previsões das notas omitidas que cada usuário daria para os filmes, é hora

de decidirmos se a nota gerada indica que o filme deve de fato ser recomendado ao usuário

ou não, ou seja, decidir se a nota prevista indica que o usuário gostaria ou não do filme.

Tomaremos essa decisão a partir da nota de corte, aquela em que as previsões que assu-

mirem valor maior ou igual a ela serão recomendadas aos usuários. Para isso procedemos

analisando as melhores notas de corte dadas pelas métricas de classificação. Isto é, bus-

camos dentre várias notas de corte posśıveis aquelas que nos forneciam melhores valores

nas métricas de classificação apresentadas na Seção 3.4.

Avaliação via Recall, Precision e Medida F

Começamos analisando a medida F, que é uma forma de unificar as métricas Recall

e Precision em um único valor, e que quanto mais próximo de 1 melhor. Uma vez

identificadas as notas de corte que produziram o maior valor da medida F para cada

constante de similaridade, buscamos o Recall e o Precision que são associados a ela em

cada caso.

Apesar da pequena diferença entre os valores da medida F, o que observamos na

comparação para cada constante foi que a que obteve melhor desempenho foi novamente

a constante 0,409, com a maior medida F igual a 0,649. Esta medida F é associada a nota

de corte igual a 3,67, a qual apresentou uma proporção, expressa pelo Recall definido em

(3.4), de 87, 8% dos filmes relevantes sendo recomendados e uma proporção de 51, 4% dos

itens recomendados sendo relevantes, expresso pelo Precision definido em (3.5). Todos os

resultados são apresentados na tabela abaixo.

Tabela 13: Métricas de Classificação e Notas de Corte Correspondentes I

Constante Maior Recall Precision Nota de Corte
de Similaridade Medida F Associado Associado Correspondente

Cte = 0 0, 648 0, 854 0, 522 3, 79
Cte = 0, 1 0, 642 0, 854 0, 515 3, 78

Cte = 0, 167 0, 647 0, 805 0, 541 3, 81
Cte = 0, 409 0, 649 0, 878 0, 514 3, 67

Note pela Tabela 13 que, neste caso, ao mudarmos a constante de 0,167 para 0,409
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o Recall aumenta em aproximadamente 0,07, ou seja, a probabilidade de um filme que o

usuário gostou ser recomendado para ele cresce em aproximadamente 7%. Isto certamente

se deve ao fato de que a melhor nota de corte para a constante 0,409 é menor, logo mais

filmes serão recomendados.

Avaliação via Sensibilidade, Especificidade e Curva ROC

Posteriormente, fizemos a mesma análise de nota de corte, porém utilizando como

base as Sensibilidades e a Especificidades geradas para diversas notas de corte, e para as

diferentes constantes.

A forma de unificar Sensibilidade e Especificidade utilizada foi por meio do ı́ndice de

Youden, logo, buscamos para cada constante a nota de corte que nos fornecia o maior

ı́ndice de Youden, e a Sensibilidade e Especificidade associadas a cada uma delas. Estes

resultados são apresentados na Tabela 14.

Tabela 14: Métricas de Classificação e Notas de Corte Correspondentes II

Constante Maior Sensibilidade Especificidade Nota de Corte

de Similaridade Índice de Youden Associada Associada Correspondente
Cte = 0 0, 339 0, 610 0, 729 4, 06

Cte = 0, 1 0, 346 0, 634 0, 712 4, 05
Cte = 0, 167 0, 346 0, 634 0, 712 4, 05
Cte = 0, 409 0, 315 0, 756 0, 559 3, 79

A primeira coisa a ser notada na tabela acima é que ao mudarmos a constante de

similaridade de 0,1 para 0,167 não produz nenhuma alteração dos resultados, e, diferente

do que ocorreu quando utilizamos o Recall e o Precision, o melhor desempenho dos ı́ndices

de Youden não foi o da maior constante, e sim os das constantes intermediárias. O valor

de Sensibilidade associado às melhores constantes de similaridade foi 0,634, ou seja, 63, 4%

dos filmes relevantes foram recomendados, e a Especificidade foi 0,712, ou seja, 71, 2% dos

filmes irrelevantes não foram recomendados.

O fato da nota de corte para a constante 0,409 ser a mais baixa implica numa Especi-

ficidade significativamente menor, isto é, o sistema perde no que se refere a capacidade de

não recomendar itens irrelevantes. Em contra-partida a Sensibilidade aumenta, pois mais

filmes serão recomendados, o que aumenta a probabilidade de recomendar filmes que os

usuários de fato gostaram.

Vejamos abaixo as curvas ROC com as áreas sob a curva (AUC) para cada uma das

constantes de similaridade, e os pontos que geraram as melhores notas de corte em cada

caso:
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Figura 3: Curvas ROC Para Diferentes Constantes de Similaridade entre Usuários

Veja que apesar das constantes intermediárias produzirem resultados iguais com relação

a escolha da nota de corte com base no ı́ndice de Youden, a AUC para a constante igual

a 0,167 foi a que obteve o maior valor entre as constantes testadas.

Apesar de não terem sido muito grandes as diferenças no uso de nenhuma constante de

similaridade utilizada, de maneira geral a constante em obtivemos os melhores resultados

em mais métricas foi 0,167.

É importante destacar que a utilização da Medida F e do ı́ndice de Youden nos

forneceram resultados diferentes de notas de corte para cada constante de similaridade.
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4.2.2 Resultados para Similaridade Entre Filmes

Nesta seção apresentaremos os resultados obtidos utilizando a Filtragem Colabora-

tiva via similaridade entre filmes, da mesma forma que fizemos na seção anterior para

similaridade entre usuários.

Os resultados obtidos são referentes as mesmas notas omitidas da matriz de utilidade

da seção anterior. Os cálculos das previsões das notas foram feitos utilizando a matriz de

similaridade entre itens de dimensão 50× 50, que contém todas as distâncias cosseno das

colunas da matriz de utilidade 2 a 2, que representam todas as avaliações recebidas por

cada filme.

Afim de que possamos comparar as abordagens de similaridade entre usuários e si-

milaridade entre filmes mais a frente, analisamos as mesmas constantes de similaridade

da primeira abordagem: 0, 0,1, 0,167. Não utilizamos valor 0,409 pois, utilizando simila-

ridade entre filmes para este banco de dados, este valor não permite que o sistema gere

todas as 100 previsões. O valor máximo é 0,167, ou seja, nenhum par de filmes escolhidos

para rodar o método possui distância cosseno maior que 0,167 e qualquer valor maior que

esse acarreta em algum grupo GI
j vazio. Esta diminuição do valor máximo da distância

cosseno entre filmes provavelmente se dá pelo fato de que o número de filmes é menor que

o número de usuários nesta amostra, logo tem-se menos opções de combinações entre os

filmes.

Vejamos a seguir como se comportam as quantidade de vizinhos semelhantes nos

grupos GI
j em cada uma das constantes:

Tabela 15: No de Vizinhos Semelhantes nos Grupos GI
j

Constante de Similaridade Média Desvio Padrão Mı́nimo Máximo
Cte = 0 13, 7 8, 5 1 40

Cte = 0, 1 13, 4 8, 1 1 34
Cte = 0, 167 12, 1 7, 1 1 34

Como era esperado, conforme aumentamos a constante de similaridade, o número

médio de vizinhos semelhantes nos grupos GI
j diminui. Note que para qualquer uma

dessas constantes existe pelo menos um filme que só possui 1 vizinho semelhante, isto

significa que a previsão da nota será feita com base em apenas uma outra nota recebida

por um outro filme.

A partir das previsões x̂Ii,j das 100 entradas ocultadas da matriz de utilidade calcula-

mos e comparamos o Mean Absolute Error (MAE) para cada constante de similaridade
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entre filmes. O que observamos foi semelhante ao que ocorreu na abordagem via simi-

laridade entre usuários, a constante 0,167 - aquela em que exigimos maior similaridade

posśıvel entre filmes para esta amostra - foi a que obteve MAE mais baixo, 1,249, en-

quanto que para as constantes 0 e 0,1 este valor não teve grande mudança. Logo, quanto

maior a constante de similaridade entre filmes para este caso, menor é a diferença média

entre a nota gerada pela previsão e a verdadeira nota dada dos usuários aos filmes. Veja

os valores do MAE para as diferentes constantes na Tabela 16 abaixo:

Tabela 16: MAE para Diferentes Constantes de Similaridade entre Filmes

Constante de Similaridade MAE
Cte = 0 1, 252

Cte = 0, 1 1, 251
Cte = 0, 167 1, 249

Uma vez que as previsões das notas x̂Ii,j foram feitas para as diferentes constantes de

similaridade entre filmes, vamos procurar as notas de corte que geram os melhores resulta-

dos para o sistema segundo as métricas de classificação Recall e Precision, e Sensibilidade

e Especificidade. Vamos observar se as métricas possuem resultados semelhantes, e se

alguma constante de similaridade se destaca no que diz respeito a gerar melhores reco-

mendações.

Avaliação via Recall, Precision e Medida F

Começando a partir da análise da Medida F, que unifica as métricas Recall e Precision,

buscamos identificar quais notas de corte estão associadas aos maiores valores da Medida

F para cada constante, assim como quais Recall e Precision também. O que observamos

é que para as três diferentes constantes o resultado foi exatamente o mesmo, ou seja, para

os três cenários a maior Medida F gerada foi 0,6333, que está associada a uma nota de

corte de 3,42. Veja que para esses cenários a abordagem via similaridade entre filmes

produz Precision maior que Recall, isto é, a probabilidade de um filme recomendado para

um usuário ser relevante é alta, 97, 2%. Já a probabilidade de um filme que o usuário iria

gostar ser recomendado - o Recall - é relativamente baixa, 48, 1%.

Tabela 17: Métricas de Classificação e Notas de Corte Correspondentes III

Constante Maior Recall Precision Nota de Corte
de Similaridade Medida F Associado Associado Correspondente

Cte = 0 0, 633 0, 481 0, 972 3, 42
Cte = 0, 1 0, 633 0, 481 0, 972 3, 42

Cte = 0, 167 0, 633 0, 481 0, 972 3, 42
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Avaliação via Sensibilidade, Especificidade e Curva ROC

A seguir, analisamos quais os melhores valores de Sensibilidade e Especificidade a

partir do ı́ndice de Youden para as três diferentes constantes de similaridade e quais foram

as notas de corte que os geraram. Assim como ocorreu quando utilizamos a Medida F, o

melhor ı́ndice de Youden produzido pelas três melhores notas de corte, foi o mesmo, com

mesmas Sensibilidade e Especificidade. Veja na Tabela 18 que os valores de Sensibilidade

e Especificidade associados são bastante parecidos, o que não é um resultado bom, pois

isto significa que a probabilidade de um filme relevante ser recomendado, 65, 9% e a

probabilidade de não recomendar filmes irrelevantes, 59, 3%, possuem valores não muito

altos.

Tabela 18: Métricas de Classificação e Notas de Corte Correspondentes IV

Constante Maior Sensibilidade Especificidade Nota de Corte

de Similaridade Índice de Youden Associada Associada Correspondente
Cte = 0 0, 252 0, 659 0, 593 3, 91

Cte = 0, 1 0, 252 0, 659 0, 593 3, 91
Cte = 0, 167 0, 252 0, 659 0, 593 3, 91

Mais uma vez a medida F e o ı́ndice de Youden não forneceram resultados de notas

de corte iguais. O ı́ndice de Youden nos forneceu uma nota de corte um pouco maior que

a medida F, isto é, ao utilizarmos a nota de corte dada pelo ı́ndice de Youden estaremos

selecionando menos filmes para serem recomendados aos usuários, e isto acarretará numa

menor probabilidade de recomendar filmes que o usuário não iria gostar, mas também

aumenta a probabilidade de deixarmos de recomendar filmes que ele iria gostar.

Veja na imagem abaixo que, mesmo que em toda a análise do sistema utilizando a

abordagem via similaridade entre filmes não tenha havido diferença nos resultados até

aqui entre a menor e a maior constante de similaridade, as curvas ROC são diferentes e

suas AUC também. Então finalmente temos uma forma de escolher a melhor entre as três

constantes testadas. Veja que o valor de AUC da constante 0 para 0,1 aumenta pouco, já

para 0,167 ela aumenta um pouco mais, chegando a 0,632.
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Figura 4: Curvas ROC Para Diferentes Constantes de Similaridade entre Filmes

Note como a similaridade entre filmes produz curvas ROC próxima da reta identidade,

tais quais como a vista no Exemplo 3.4.1 dado para mostrar os posśıveis comportamentos

da Curva ROC.

4.2.3 Comparação dos Resultados para Similaridade entre Usuários
e Similaridade entre Filmes

Nesta seção estamos interessados em comparar os resultados obtidos pelo sistema

baseado na similaridade entre usuários e na similaridade entre filmes. Para isso, vamos

comparar todas as métricas para previsão e para classificação vistas para as constantes
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de similaridade experimentadas.

Claramente, se compararmos o número médio de vizinhos semelhantes nos grupos GU
i

e GI
j , veremos valores muito maiores para a similaridade entre usuários pois em nosso

banco de dados o número de usuários é maior que o número de filmes.

Observando a comparação dos valores do MAE - diferença média absoluta entre os

valores das notas previstas pelo sistema e as verdadeiras notas - apresentados nas Tabelas

12 e 16, vimos que de maneira geral, o cenário que apresentou melhor resultado, foi aquele

em que utilizamos a similaridade entre usuários com constante de similaridade igual 0,409,

que gerou o menor MAE, igual a 1,248. Em seguida, porém não muito distantes, os

cenários em que utilizamos a similaridade entre filmes.

Em seguida, analisando conjuntamente os resultados fornecidos através da Medida F

para as abordagens testadas, buscamos a maior medida F gerada para cada uma delas,

assim como também os respectivos Recall e Precision associados.

Veja nas Tabelas 13 e 17, que olhando para similaridade entre usuários e filmes, a que

apresentou maiores medidas F foram os que utilizamos a similaridade entre usuários, em

particular, novamente o com constante de similaridade igual a 0,409, em que a nota de

corte igual a 3,67 gerou uma medida F gual a 0,649.

É interessante percebermos que o desempenho do Recall e do Precision associados as

maiores medidas F foi diferente em cada tipo de similaridade. Isto é, para os cenários de

similaridade entre usuários o Recall associado foi consideravelmente maior que o Preci-

sion, o que significa que a probabilidade de um filme relevante ser recomendado é maior

que a probabilidade de um filme recomendado ser relevante. Já para os cenários de simila-

ridade entre filmes, que obtiveram mesmos resultados em todas as constantes, aconteceu

o contrário, o Precision foi consideravelmente maior que o Recall.

Partindo para a comparação dos resultados produzidos a partir do ı́ndice de Youden,

podemos perceber pela análise das Tabelas 14 e 18 que, novamente o cenário de similari-

dade entre usuários se desempenhou melhor que os cenários de similaridade entre filmes,

com destaque para as constantes de similaridade 0,1 e 0,167, que apresentaram resulta-

dos iguais, com nota de corte igual a 4,05, probabilidade de recomendar filmes relevantes

(Sensibilidade) igual a 63, 4%, e probabilidade de não recomendar filmes irrelevantes (Es-

pecificidade) igual a 71, 2%.

De maneira menos discrepante a Sensibilidade e a Especificidade de cada cenário

também obtiveram desempenhos diferentes. Para a similaridade entre usuários a Sensibi-



4.2 Resultados obtidos pela Filtragem Colaborativa 47

lidade é maior que Especificidade, para a similaridade entre filmes foi ao contrário.

Por fim, analisamos as áreas sob a curva ROC (AUC) fornecidas por todas as abor-

dagens estudadas. Como podemos observar na Tabela 19, mais uma vez abordagens via

similaridade entre usuários obtiveram melhores resultados, e novamente, mesmo que não

muito distante das outras, a constante 0,167 foi a que obteve maior AUC, igual a 0,689.

Os valores obtidos de AUC para similaridade entre filmes também foram semelhantes

entre si, e consideravelmente mais baixos que os da similaridade entre usuários.

Tabela 19: Comparação das Áreas Sob a Curva ROC

Constante Área Sob a Curva ROC (AUC)
de Similaridade Usuários Filmes

0 0,685 0,625
0,1 0,686 0,627

0,167 0,686 0,632
0,409 0,689 -

As diferenças entre os dois tipos de abordagem podem ser melhor visualizadas quando

apresentamos as curvas ROC juntas no mesmo gráfico. A Figura 5 mostra a comparação

dos cenários dentro de uma mesma constante. Nela podemos ver que as curvas para

similaridade entre usuários estão sempre acima das curvas para similaridade entre filmes,

ou seja, o poder descritivo do teste é maior para a similaridade entre usuários.

Figura 5: Comparação de Curvas ROC
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Assim, conclúımos que de maneira geral, a abordagem que mais se destacou em todas

as análises feitas até aqui foi a da similaridade entre usuários, em particular, com cons-

tantes de similaridade igual a 0,167. Com o melhor cenário já escolhido, podemos seguir

para fazer as recomendações das verdadeiras entradas nulas da nossa matriz de utilidade.

Apresentamos estes resultados na seção a seguir.

4.2.4 Recomendações das Entradas Nulas da Matriz de Utili-
dade

A fim de realizar recomendações de filmes a usuários de nosso banco de dados, ava-

liamos posśıveis cenários da Filtragem Colaborativa para similaridade entre usuários e

similaridade entre filmes com diferentes contantes de similaridade. Com base nos resul-

tados para cada tipo de similaridade, na subseção anterior comparamos as métricas de

previsão e avaliação de cada um, e observamos que o cenário que se destacou foi o que uti-

lizamos a similaridade entre usuários com constante de similaridade igual a 0,167. Sendo

assim, a escolhemos para realizar a Filtragem Colaborativa para as verdadeiras entra-

das nulas da nossa matriz de utilidade, ou seja, as 100 entradas não nulas que hav́ıamos

omitido inicialmente para a avaliação do sistema foram recolocadas no banco de dados, e

então, realizamos a Filtragem Colaborativa para decidir entre recomendar ou não filmes

não vistos pelos usuários que responderam ao nosso questionário.

O número real de entradas vazias na nossa matriz de utilidade é 18.975, ou seja,

existem 18.975 pares (usuário i, filme j) nas quais o usuário i ∈ {1, . . . , 525} não avaliou

o filme j ∈ {1, . . . , 50}, perceba que este valor representa 72, 3% das entradas de nosso

banco de dados.

Recalculada a matriz de similaridade entre usuários, e feitas as previsões das notas com

base na constante de similaridade 0,167, tomamos então a decisão de recomendação para

as duas notas de corte obtidas neste cenário: 3,81, melhor nota de corte dada pelo critério

do Recall, Precision e medida F; e 4,05, melhor nota de corte dada pela Sensibilidade,

Especificidade e ı́ndice de Youden. Feito isso, comparamos as recomendações feitas a fim

de aferir se as duas notas de corte produzem resultados muito diferentes.

Observamos que a nota de corte que produziu mais recomendações foi 3,81, que reco-

mendou os filmes a 62% das entradas vazias, enquanto que a nota de corte 4,05 recomendou

filmes a 39% das entradas vazias. Este resultado é esperado, pois quanto maior a nota

de corte utilizada, menos filmes serão recomendados. Mas não sabemos a qualidade das

recomendações feitas na realidade. Como visto nos resultados para similaridade entre



4.2 Resultados obtidos pela Filtragem Colaborativa 49

usuários, esperamos que, para nota de corte igual a 3,81, 80, 5% dos filmes relevantes

tenham sido recomendados (Recall) e 54, 1% dos filmes recomendados sejam relevantes

(Precision). Para a nota de corte igual a 4,05 esperamos que63, 4% dos filmes relevantes

tenham sido recomendados (Sensibilidade) e 71, 2% dos filmes irrelevantes não tenham

sido recomendados (Especificidade).

A seguir, veja na Tabela 20 as análises descritivas para a proporção de recomendações

de cada filme para usuários que ainda não os tinham visto:

Tabela 20: Medidas descritivas para a proporção de recomendações para cada filme

Nota de Corte = 3,81 Nota de Corte = 4,05
Média 64% 41%

Desvio Padrão 0, 44% 0, 44%
Mı́nimo 0% 0%
Máximo 100% 100%

Veja que, em média, para a nota de corte 3,81, dada pelo critério do Recall, Precision

e medida F, cada filme foi recomendado a 64% dos usuários que ainda não os tinham

visto. Já para a nota de corte 4,05, dada pelo critério da Sensibilidade, Especificidade

e ı́ndice de Youden, cada filme foi recomendado, em média, para 41% dos usuários que

ainda não os tinham visto.

Observamos que 7 filmes foram recomendados segundo as duas notas de corte a todos

os usuários que ainda não os tinham visto, foram eles: O Lado Bom da Vida, Meu Malvado

Favorito 2, Django Livre, 12 Anos de Escravidão, As Aventuras de Pi, Azul é a Cor Mais

Quente; e Capitão Phillips.

Já os que não foram recomendados segundo as duas notas de corte a nenhum dos

usuários que ainda não os tinham visto foram: Vai que Dá Certo, O Concurso, Odeio

o Dia dos Namorados, Atividade Paranormal: Marcados pelo Mal, Mato sem Cachorro,

Frankenstein - Entre Anjos e Demônios; e Tarzan - A Evolução da Lenda.

Apesar das análises descritivas dadas na Tabela 20 não serem tão discrepantes, cada

critério escolhido gerou recomendações muito diferentes, por exemplo, a nota de corte

igual a 3,81 não recomendou a nenhum usuário somente 8 filmes da lista, já a nota de

corte 4,05, não recomendou 16 filmes da lista a nenhum usuário. Para ver melhor a

diferença de cada critério, tomamos como exemplo a quantidade de recomendações feitas

por cada critério para dois filmes, Flores Raras e Homem de Ferro 3.

Veja na Tabela 21 que o filme Flores Raras foi recomendado pelo critério com nota de

corte 3,81, baseado na medida F, a 471 usuários dentre os 475 que não o tinham visto. Já
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pelo critério com nota de corte 4,05, baseado no ı́ndice de Youden, ele foi recomendado a

apenas 242 usuários dentre os 475.

Tabela 21: Recomendações feitas para o filme Flores Raras

Nota de corte 4,05
Total

Recomendou Não Recomendou
Nota de corte Recomendou 242 229 471

3,81 Não Recomendou 0 4 4
Total 242 233 475

Já pela Tabela 22, vemos que o filme Homem de Ferro 3 foi recomendado pelo critério

baseado na medida F, a 266 usuários dentre os 283 que não o tinham visto. Já pelo

critério baseado no ı́ndice de Youden, ele foi recomendado a apenas 10 usuários dentre os

283.

Tabela 22: Recomendações feitas para o filme Homem de Ferro 3

Nota de corte 4,05
Total

Recomendou Não Recomendou
Nota de corte Recomendou 10 256 266

3,81 Não Recomendou 0 17 17
Total 10 273 283

As tabelas acima mostram que o critério baseado em Recall, Precision e medida F

recomendou muito mais filmes a usuários do que o critério baseado em Sensibilidade,

Especificidade e ı́ndice de Youden. Isso se dá pelo fato de que o Recall e o Precision

associados a nota de corte 3,81 dão preferência a que filmes relevantes não deixem de

ser recomendados, já a Sensibilidade e a Especificidade associadas a nota de corte 4,05

cuidam não somente que filmes relevantes não deixem de ser recomendados, mas que

filmes irrelevantes não sejam recomendados.

Note que, para decidir entre qual nota de corte escolher para ser utilizada na decisão

da recomendação dos filmes para este banco de dados, deve-se decidir o que queremos

priorizar: não deixar de recomendar filmes relevantes, ou, não recomendar filmes que não

sejam relevantes. Esta decisão deve ser feita pelo pesquisador, pois ela é equivalente a

correr o risco de perder a credibilidade de suas recomendações por recomendar filmes irre-

levantes algumas vezes, ou algumas vezes deixar de recomendar algum filme interessante

ao usuário. Veja que no contexto de um site que envolve valores monetários, estes riscos

podem significar perda de dinheiro.
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5 Conclusões

Neste trabalho reproduzimos em um banco de dados a Filtragem Colaborativa, uma

das metodologias de Sistemas de Recomendação, a fim de avaliar qual de seus desdo-

bramentos (similaridade entre usuários ou similaridade entre itens) produzem melhores

recomendações, e posteriormente, fazer recomendações de filmes a usuários. O banco de

dados utilizado foi colhido a partir de um questionário onde 525 usuários avaliaram uma

lista de 50 filmes, dando notas de 1 a 5, que representavam respectivamente às classi-

ficações: “Detestei”, “Não gostei”, “Achei indiferente”, “Gostei”ou “Gostei muito”.

Notamos que a forma de definirmos como será aplicada a Filtragem Colaborativa

envolve algumas escolhas subjetivas, tais quais, primeiramente, o tipo de similaridade a

ser utilizado (usuários ou itens), o cálculo da similaridade entre usuários (ou itens), a

escolha dos grupos de vizinhos semelhantes, a escolha da nota de corte, etc. Devido a

tantas formas que podemos desdobrar o método que se torna importante a avaliação do

sistema de recomendação.

Para fazer a avaliação do melhor desdobramento, ocultamos deste banco de dados,

aqui denominado matriz de utilidade, 100 entradas não nulas, ou seja, notas de usuários

que viram os filmes e disseram a respeito do que acharam deles. Aplicamos então a

Filtragem Colaborativa para fazer a previsão das notas ocultadas e, com base nessas

previsões, tomar a decisão de recomendar ou não aquele filme ao usuário.

Testamos e avaliamos os seguintes cenários: utilizando a similaridade entre usuários

com constantes de similaridade definidas como 0, 0,1, 0,167 e 0,409; e utilizando a si-

milaridade entre filmes com constantes de similaridade definidas como 0, 0,1, 0,167. As

constantes de similaridade definem qual o grupo de usuários (ou filmes) que serão consi-

derados como semelhantes ao usuário (ou filme) que estamos gerando a recomendação.

Uma vez efetuadas as 100 previsões para cada cenário, buscamos com base nas

métricas de avaliação de Sistemas de Recomendação qual a nota de corte que produ-

zia melhores resultados. Melhores resultados são aqueles em que recomendamos os filmes
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relevantes (aqueles que os usuários gostaram) e não recomendamos filmes irrelevantes

(aqueles que os usuários não gostaram). Dadas as melhores avaliações de cada cenário,

as comparamos a fim de saber se algum destes cenários se destacava de maneira a ser

escolhido como a melhor forma de fazer recomendações.

Observamos que todas as constantes de similaridade entre filmes geraram em cada

grupo de métricas de avaliação os mesmos resultados, isso devido ao fato de que os grupos

de filmes semelhantes não se alteravam com o aumento da constante de similaridade. Este

fato pode ser notado na Tabela 15, que mostra que a média de vizinhos semelhantes para

todas as constantes é muito baixa e pouco muda.

Segundo a métrica de previsão Mean Absolut Error (MAE), que mede o quanto as

previsões das notas se distanciaram das notas reais em média, o cenário que produziu o

melhor resultado, MAE = 1,248, foi o da similaridade entre usuários com constante de

similaridade igual a 0,409, seguido dos cenários para similaridade entre filmes, e o restante

dos cenários onde utilizamos similaridade entre usuários obtiveram os piores resultados.

Pelas métricas de classificação, observamos que as diferenças nos desempenhos não

foram tão grandes dentro de um mesmo tipo de similaridade, onde as diferenças entre

as métricas ocorreram de forma sutil, normalmente na segunda ou terceira casa decimal.

Além disso, os dois critérios de avaliação da classificação - Recall, Precision e medida F,

e Sensibilidade, Especificidade e ı́ndice de Youden - escolheram notas de cortes diferentes

para todas as contantes.

Quando comparamos os dois tipos de similaridade (usuários e filmes), as diferenças

aumentaram um pouco mais. A similaridade entre usuários se desempenhou melhor que a

similaridade entre filmes tanto sob a ótica da medida F, quanto do ı́ndice de Youden. Além

disso, percebemos que houve uma inversão no desempenho das métricas Recall e Precision

nos dois tipos de similaridade. Na similaridade entre usuários obtivemos valores de Recall

muito maiores que os valores de Precision, e na similaridade entre filmes o contrário

aconteceu. Ou seja, segundo o ponto de vista do Recall e do Precision, na similaridade

entre usuários temos maior probabilidade de recomendandar filmes relevelantes, porém

menor probabilidade de dentre os filmes recomendados não existirem filmes irrelevantes.

A Sensibilidade e Especificidade para cada cenário apresentam valores medianos, ou

seja, não houve um valor muito mais alto que o outro dentro de um mesmo par de (Sensi-

bilidade, Especificidade). Quando estas métricas possuem valores parecidos significa que o

sistema não está priorizando nenhuma destas propriedades, ou seja, ele pode recomendar

filmes irrelevantes ou não recomendar filmes relevantes com a mesma probabilidade.
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Dentre os valores para a área sob a curva ROC (AUC) de cada abordagem, a que se

destacou foi novamente a similaridade entre usuários. A constante de similaridade entre

usuários 0,167 obteve maior AUC = 0,689, e a constante de similaridade entre filmes 0

obteve menor AUC = 0,625.

Com base nos resultados descritos acima, escolhemos como o melhor cenário para

este banco de dados o que utilizamos a similaridade entre usuários com constante de

similaridade igual a 0,167.

Uma vez que o melhor cenário foi escolhido, seguimos para a execução das reco-

mendações reais, ou seja, dos verdadeiros casos em que os usuários não assistiram aos

filmes. Assim, as 100 entradas não nulas foram recolocadas na matriz de utilidade, e o

método escolhido foi rodado novamente, para as entradas que eram nulas de fato em nosso

banco de dados.

Com as estimativas das previsões feitas utilizando a similaridade entre usuários com

constante de similaridade igual a 0,167, tivemos mais uma decisão a fazer: optar pela nota

de corte dada pelo critério do Recall, Precision e medida F, 3,81, ou pela nota de corte

dada pelo critério da Sensibilidade, Especificidade e ı́ndice de Youden, 4,05? A partir de

então, optamos por utilizar as duas notas de corte para tomar a decisão entre recomendar

ou não os filmes para os usuários, e comparar as recomendações feitas por cada uma.

Percebemos que a nota de corte dada pelo critério da medida F fez mais recomendações

que a dada pelo ı́ndice de Youden, e isso se dá pelo fato de que a primeira nota de corte

é mais baixa que a segunda. Ou seja, com a nota de corte mais baixa, escolhemos por

não deixar de recomendar a maior parte dos filmes relevantes, e com a nota de corte mais

alta, escolhemos por somente recomendar filmes caso a chance de que ele seja relevante

seja alta. Esta chance de um filme ser relevante para um certo usuário é aferida segundo

a estimativa da nota.

Sendo assim, percebemos que, ao tomar uma decisão entre dois critérios de decisão é

necessário que o pesquisador defina a estratégia que deseja utilizar ao fazer recomendações.

Ao aumentarmos a probabilidade de recomendarmos itens relevantes aos usuários,

mais itens serão apresentados e assim também acabamos aumentando a probabilidade de

recomendar itens irrelevantes. E o contrário também acontece, se decidimos minimizar

completamente as chances de se fazer recomendações erradas, iremos estar na verdade

recomendando menos itens, e isto fará com que alguns itens que na verdade seriam rele-

vantes deixem de ser recomendados.



5 Conclusões 54

Por fim, conclúımos que para decidir qual a melhor forma de se trabalhar com a

Filtragem Colaborativa é necessário pesar quais propriedades queremos que se destaquem.

Para um certo site pode ser que seja muito arriscado que se façam recomendações ruins aos

usuários, pois desta forma o usuário pode passar a não confiar mais nas recomendações

geradas pelo site e então ele perde sua credibilidade. Já para outro, não importa se

alguns itens irrelevantes sejam recomendados aos usuários, já que o mais importante é

nunca deixar de recomendar um item relevante, pois isso irá gerar mais lucro.

Como próximos passos para este trabalho será proposto avaliar o tópico da norma-

lização dos dados citado anteriormente afim de eliminar questões de escalas das notas,

utilizar outras formas para o cálculo da similaridade, comparar a metodologia da Filtra-

gem Colaborativa com outros métodos tais quais a Modelagem de Clusters, o Método

Baseado em Pesquisa, etc.
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ANEXO A -- Lista de Filmes Avaliados

1) Homem de Ferro 3

2) Meu Malvado Favorito 2

3) Minha Mãe é uma Peça - O Filme

4) Velozes & Furiosos 6

5) Wolverine: Imortal

6) Thor: O Mundo Sombrio

7) João e Maria - Caçadores de Bruxas

8) Detona Ralph

9) Universidade Monstros

10) Se Beber, Não Case! Parte III

11) Vai que Dá Certo

12) Meu Passado me Condena

13) Somos tão Jovens

14) Faroeste Caboclo

15) O Concurso

16) Mato sem Cachorro

17) Cine Holliúdy

18) Odeio o Dia dos Namorados
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19) Argo

20) Django Livre

21) As Aventuras de Pi

22) Lincoln

23) A Hora Mais Escura

24) Os Miseráveis

25) O Lado Bom da Vida

26) Indomável Sonhadora

27) Amor

28) O Amante da Rainha

29) Trapaça

30) Capitão Phillips

31) Clube de Compras Dallas

32) Gravidade

33) Ela

34) Philomena

35) 12 Anos de Escravidão

36) O Lobo de Wall Street

37) A Caça

38) Frozen: Uma Aventura Congelante

39) Até que a Sorte nos Separe 2

40) Muita Calma Nessa Hora 2

41) Frankenstein - Entre Anjos e Demônios

42) Tarzan - A Evolução da Lenda
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43) Atividade Paranormal: Marcados pelo Mal

44) A Menina que Roubava Livros

45) Uma Aventura Lego

46) Caminhando com Dinossauros

47) Jogos Vorazes - Em Chamas

48) Azul é a Cor Mais Quente

49) Flores Raras

50) O Hobbit: A Desolação de Smaug
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ANEXO B -- Lista de Notas Omitidas da

Matriz de Utilidade

Usuário Filme Nota Real

72 Odeio o Dia dos Namorados 2

84 O Concurso 1

93 Frankenstein - Entre Anjos e Demônios 1

112 Flores Raras 1

113 Homem de Ferro 3 5

192 Cine Holliúdy 3

202 Minha Mãe é uma Peça - O Filme 1

218 Os Miseráveis 2

220 Flores Raras 5

221 Somos tão Jovens 2

244 Muita Calma Nessa Hora 2 4

248 Uma Aventura Lego 2

248 Frankenstein - Entre Anjos e Demônios 2

249 Azul é a Cor Mais Quente 1

249 Philomena 2

249 Meu Passado me Condena 2

251 Philomena 5

256 Faroeste Caboclo 3

262 Frankenstein - Entre Anjos e Demônios 2

266 Uma Aventura Lego 5

266 Frozen: Uma Aventura Congelante 2

276 Somos tão Jovens 4

279 Ela 3

280 Caminhando com Dinossauros 3

281 O Hobbit: A Desolação de Smaug 5
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Usuário Filme Nota Real

281 Minha Mãe é uma Peça - O Filme 4

282 Se Beber, Não Case! Parte III 3

283 Clube de Compras Dallas 2

283 Universidade Monstros 4

285 Até que a Sorte nos Separe 2 2

291 12 Anos de Escravidão 5

294 Minha Mãe é uma Peça - O Filme 1

295 Mato sem Cachorro 4

295 Vai que Dá Certo 3

295 Meu Passado me Condena 4

295 Django Livre 5

298 A Menina que Roubava Livros 5

299 Flores Raras 4

299 Capitão Phillips 3

299 Frozen: Uma Aventura Congelante 1

300 Indomável Sonhadora 3

301 Minha Mãe é uma Peça - O Filme 3

302 Flores Raras 4

302 O Lado Bom da Vida 2

305 Frozen: Uma Aventura Congelante 1

305 Muita Calma Nessa Hora 2 2

307 Minha Mãe é uma Peça - O Filme 4

308 Indomável Sonhadora 5

311 Lincoln 5

312 Atividade Paranormal: Marcados pelo Mal 4

312 Lincoln 5

312 Até que a Sorte nos Separe 2 3

312 Os Miseráveis 5

313 Frankenstein - Entre Anjos e Demônios 4

314 Thor: O Mundo Sombrio 5

316 Capitão Phillips 3

317 12 Anos de Escravidão 4

317 Argo 2
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Usuário Filme Nota Real

317 A Menina que Roubava Livros 4

318 O Lobo de Wall Street 1

318 Meu Passado me Condena 4

320 Argo 5

321 Até que a Sorte nos Separe 2 3

323 Amor 5

323 Ela 3

323 As Aventuras de Pi 5

325 Argo 4

327 Capitão Phillips 5

327 Minha Mãe é uma Peça - O Filme 4

332 Vai que Dá Certo 3

332 Até que a Sorte nos Separe 2 4

333 O Lobo de Wall Street 2

334 Cine Holliúdy 3

335 Odeio o Dia dos Namorados 4

335 Velozes & Furiosos 6 3

337 Trapaça 1

337 As Aventuras de Pi 1

338 Amor 5

339 Clube de Compras Dallas 5

340 Jogos Vorazes - Em Chamas 2

342 Ela 3

343 Minha Mãe é uma Peça - O Filme 5

347 Frankenstein - Entre Anjos e Demônios 1

347 A Hora Mais Escura 3

348 Meu Passado me Condena 5

355 O Concurso 4

358 Vai que Dá Certo 3

360 Faroeste Caboclo 4

360 Até que a Sorte nos Separe 2 1

369 Se Beber, Não Case! Parte III 2

382 Vai que Dá Certo 1
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Usuário Filme Nota Real

397 Faroeste Caboclo 1

399 Mato sem Cachorro 3

403 Odeio o Dia dos Namorados 1

420 João e Maria - Caçadores de Bruxas 1

424 Atividade Paranormal: Marcados pelo Mal 1

436 12 Anos de Escravidão 2

453 Caminhando com Dinossauros 2

463 Atividade Paranormal: Marcados pelo Mal 2

500 Jogos Vorazes - Em Chamas 1
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