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Bővebb kutatási téma 

Implicit feedback alapú ájánlóalgoritmusok 

Az ajánlórendszerek olyan információszűrő alkalmazások, amik segítenek megtalálni a releváns 

tartalmat/termékeket a felhasználóik számára. Az ajánlóalgoritmusokat a bementi információ típusa 

alapján két csoportba oszthatjuk: explicit és implicit feedback alapú módszerekre. Az utóbbi azt 

jelenti, hogy a felhasználói feedback nem tartalmazza tisztán a preferenciákat, azokra csak 

következtethetünk az adatokból. Egy esemény léte nem jelent feltétlenül pozitív preferenciát, és egy 

esemény hiánya csak legritkább esetben jelent negatív preferenciát. 

Jelen kutatás az implicit ajánlási probléma megoldásával, a területen elérhető algoritmusok 

továbbfejlesztésével és új módszerek kifejlesztésével foglalkozik. A kutatás fontos része a kontextus-

vezéreltség (context-awareness) vizsgálata, amikor a szokásos felhasználó és termék dimenziók 

mellett egyéb, az eseményeket jellemző információt (kontextus) is felhasználunk a modellépítés és az 

ajánlás során. 

 

Jelenlegi kutatás (2013.04.01. – 2013.07.01.) 

Implicit ALS alapú kontextus vezérelt megoldások tanítási idejének csökkentése 

A korábban kifejlesztett ALS alapú, kontextus vezérelt módszerek (iTALS, iTALSx) lineárisan 

skálázódnak az események számával és köbösen (gyakorlatban: négyzetesen) a faktorok számával. Ez 

utóbbi, bár elfogadható, nehézzé teszi a nagyobb faktorszámú modellek tanítását. A kutatás célja 

megvizsgálni, hogy a futási idő csökkentése hogyan oldható meg ALS-t közelítő módszerek 

segítségével. Megvizsgálom a koordinátánkénti optimalizálás (coordinate descent) és a konjugált 

gradiens (conjugate gradient) módszerek alkalmazhatóságát; valamint a futási idő csökkenés és a 

pontosság közötti összefüggéseket. 

 

Korábbi (a témához kapcsolódó) kutatás 

Mátrixfaktorizáció inicializálása – SimFactor 

A mátrixfaktorizációs eljárásokat álatlában véletlenszerűen inicializálják. Ugyanakkor egy jó 

mátrixfaktorizációs eljárás esetén azt tapasztaljuk, hogy a hasonló termékek feature vektorai 

hasonlóak. A módszerek pontossága javítható úgy, ha az inicializálás során a hasonló termékek 

feature vektorait hasonlóra állítjuk. A megoldás lényege, hogy a termékekhez ritka leíróvektorokat 

rendelünk, majd az így kapott mátrixot faktorizáljuk. A termék és leíró feature vektorokból a 

SimFactor algoritmus segítségével elkészítjük az inicializáláshoz használt vektorokat. Az így kapott 

vektorok jobban őrzik a termékek közti (leírók szerinti) hasonlóságot, mintha csak a termékek feature 

vektorait vennénk figyelembe. Az inicializálás használatával különféle kiegészítő információk 

integrálhatóak a faktorizációs keretrendszerbe (pl. termék metaadatok, kontextus). 



 

Hatékony ALS alapú tenzorfaktorizáció implicit adatokon – iTALS 

A kontextus figyelembevételének egy módja az, hogy az eseményeket a felhasználó-termék mátrixból 

egy D dimenziós tenzorba szervezzük át, ahol az első két dimenzió a felhasználó és a termék, a 

további dimenziók pedig a különféle kontextusokhoz tartoznak. Az így kapott tenzort többféle 

képpen is faktorizálhatjuk. Az általam használt megoldással minden dimenzió minden egyes 

eleméhez kapunk egy feature vektort; a preferenciát pedig a megfelelő entitásokhoz tartozó D 

feature vektor elemenkénti szorzatának L1 normájaként kapjuk. Implicit esetben különösen figyelni 

kell arra, hogy a tanítás jól skálázódjon, mivel a tenzor minden eleme ismert, nincsenek hiányzó 

értékek. Néhány nem triviális lépés alkalmazásával megoldható, hogy a tanítás hatékonyan 

skálázódjon: lineárisan az események számával; köbösen a faktorok számával, de ez utóbbi a 

gyakorlati paraméterértékek mellett valójában négyzetes skálázódást jelent. 

 

Páronkénti modell kontextus vezérelt ajánlásra implicit adatokon – iTALSx 

A kontextus figyelembevételének egy másik lehetősége, ha D elemből álló rekordoknak tekintjük az 

eseményeket, ahol az első attribútum a felhasználó, a második a termék, a többi pedig a különböző 

kontextusok értéke az adott eseménynél. Akkor érdemes így tekinteni az eseményekre, ha olyan 

modellel szeretnénk becsülni a preferenciát, ami nem írható fel hagyományos tenzorfaktorizációként. 

Itt egy ilyen modellt, a páronkénti modellt használom. Egy kontextus dimenzió esetén  a preferenciát 

három skalárszorzat összegével becsüljük, amik a felhasználó-termék, a felhasználó-kontextus és a 

termék-kontextus feature vektorok skalárszorzataként állnak elő. A módszer tanítása itt sem triviális, 

de megmutatom, hogy hatékonyan megoldható ALS és néhány kiegészítő lépés segítségével. A 

páronkénti modell és a 3-utas (elemenkénti szorzat) modell összehasonlítása során megvizsgálom, 

hogy melyik módszer milyen körülmények között hatékonyabb a másiknál. 

 

Kontextus-vezérelt termék hasonlóságok 

Mátrixfaktorizációs eljárások esetén a termékek hasonlóságát a termék feature vektorok cosinus 

hasonlóságával (ritkábban: skalár szorzatával) szokták jellemezni. A kontextust is figyelembe vevő 

modellek kapcsán felmerül a kérdés, hogy a kontextust figyelembe lehet-e venni, érdemes-e 

figyelembe venni a hasonlóságszámítás során. A kontextus-vezérelt hasonlóságoknak két szintjét 

definiáltam. Az első szinten maga a modell tanítás figyelembe veszi a kontextust, de a hasonlóságok 

számításához csak a termék feature vektorokat használjuk. A második szinten a a hasonlóságok is 

teljesen kontextus-vezéreltek, mivel a hasonlóságok modellezésénél a kontextus feature vektorait is 

figyelembe vesszük. Ehhez többféle modell is használható. Megvizsgálom mind a 3-utas (elemenkénti 

szorzat), mind a páronkénti modellt. Az eredmények alapján érdemes kontextus-vezérelt 

hasonlóságokat használni, ugyanakkor figyelni kell a kontextus dimenzió minőségére, különösen, ha a 

sokkal érzékenyebb, elemenkénti szorzat modellt használjuk. 

 


