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Resumo

Os sistemas de recomendação fazem uso de algoritmos para facilitar a busca de itens de
interesse do usuário. Esta tese apresenta uma solução para recomendação através do agrupamento
em redes complexas, dado que este encontra padrões que beneficiam a recomendação. É utilizada
a métrica de modularidade para auxiliar na divisão de uma rede em grupos e, com base nesse
agrupamento, realizar recomendação. Assim, foram propostos dois métodos de recomendação
baseados em modularidade, dois algoritmos de agrupamento e uma nova métrica de modularidade.
O primeiro método proposto estima o peso da aresta entre dois elementos em uma rede bipartida
(usuário e item) após a formação de grupos e faz uso das arestas do grupo do item. O método
citado anteriormente serviu de inspiração para o segundo método, o qual faz uso das arestas entre
grupos. Para este segundo método foram propostos dois algoritmos: AMV (Agrupamento com
Movimento de Vértices), o qual realiza os agrupamentos com diversas métricas existentes; e o
AMA (Agrupamento com Movimento de Arestas), o qual realiza agrupamentos apenas com a
métrica proposta. O algoritmo AMA tem um tempo de processamento menor que o AMV. Com
as observações realizadas na segunda proposta, uma nova métrica de modularidade foi elaborada
para melhorar a recomendação. Esta modularidade possui maior valor quando os pesos dos
relacionamentos entre os grupos são semelhantes. A primeira proposta se mostrou adequada
para o problema e obteve o 6º lugar na competição do RecSys 2014. A segunda proposta obteve
resultados comparativos equivalentes ao de métodos de recomendação no estado-da-arte. A
métrica proposta mostrou-se adequada para a recomendação.

Palavras-chave: Sistemas de recomendação. Redes complexas. Agrupamento em redes
complexas. Métrica de modularidade.



Abstract

This thesis uses the modularity metric to assist in dividing a network into groups and,
based on this grouping, apply recommendation procedure. We propose two methods of recom-
mendation based on modularity, two grouping algorithm and also a new metric of modularity.
The first method proposed estimates the rating between two nodes in a bipartite network after
grouping it, for this estimation the item’s group is used. The first method was the inspiration
for the second one: which uses the edges between groups to estimate the edges weight. Two
algorithms were created for this second method: AMV (grouping with vertex movement), which
can be used with different modularity metrics; and AMA (grouping with edges moviment),
which makes use of the modularity metric proposed here and is faster than the previous one. A
different modularity metric was proposed to improve the recommendation system. This modula-
rity has greater value when the weights of relationships between groups are similar. The first
proposal was adequate to the problem and obtained the 6th place in the RecSys Challenge 2014
competition. The second proposal has equivalent results compared to other recommendations
methods in the state of the art. The experiments with the proposal metric showed that this metric
is adequate to recommender systems.

Keywords: Recommender systems. Complex networks. Clustering in complex networks.
Modularity metric.
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1
Introdução

Um sistema de recomendação é um modelo de filtragem de informação que apresenta
para um dado usuário um item de seu interesse (RESNICK; VARIAN, 1997). A depender do
sistema, o item pode ser: pessoa, livro, música, filme, artigo, serviço, entre outros. Diversos
serviços disponíveis na Internet mantém um sistema de recomendação, como, por exemplo:
Facebook, LinkedIn e Twitter. Um sistema de recomendação trabalha de forma a dar uma
recomendação personalizada para seus usuários de acordo com o seu histórico, preferências e/ou
restrições. Um dos desafios dos sistemas de recomendação é o de encontrar um item que seja
do interesse do usuário e que esta recomendação seja feita de forma individualizada, reduzindo
assim o trabalho e o tempo do usuário em buscar um item que seja do seu gosto, aumentando sua
interação no sistema.

A área de sistemas de recomendação é multi-disciplinar e se beneficia de diversas áreas
da Computação, como aprendizagem de máquina e mineração de dados. Essas áreas estudam
como desenvolver métodos que permitam aos computadores aprender a solucionar problemas
e trabalhar com dados relacionados àqueles desafios (TAN; STEINBACH; KUMAR, 2005).
Assim, o suporte de áreas como estas permite que um sistema de recomendação encontre padrões
relevantes para recomendação em grandes bases de dados.

Recentemente, os sistemas de recomendação começaram a ser interpretados como redes
complexas (ZHANG, 2008; DANG; VIENNET, 2013; LI; CHEN, 2013; BELLOGIN; PARA-
PAR, 2012; LEE et al., 2013; DEMOVIC et al., 2013). Redes complexas são modelos que
representam sistemas reais. As propriedades dos elementos das redes são representadas através
de suas conexões com os outros elementos do mesmo sistema. A rede é dita complexa pelas
relações de interdependência entre seus elementos, como exemplo: as redes de formigas, de
pessoas e de neurônios. VEGA-REDONDO (2007) lista algumas características que podem ser
observadas nas redes complexas: (i) grande quantidade de entidades e heterogeneidade entre
elas; (ii) estrutura da rede com arquitetura particular na qual não há uma homogeneização em
relação ao grau dos vértices; (iii) diferentes regras operando em um mesmo local, por exemplo,
um vértice recebe influência dos outros diversos vértices aos quais está ligado; (iv) presença de
eventos repentinos, não lineares.

Podemos caracterizar os sistemas de recomendação como redes complexas através de
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duas importantes características destes sistemas: a dimensão dos dados e sua topologia não
trivial. Normalmente, os sistemas de recomendação são sistemas Web e um dos grandes desafios
de trabalhar com esses sistemas é a grande quantidade de dados. Isso dificulta a mineração
por informações nesses dados, além de demandar um tempo maior de busca por informações
relevantes. Além disso, quando mapeados em redes complexas, os sistemas de recomendação,
sendo um sistema real, geralmente apresenta uma topologia complexa e livre de escala em
relação ao grau dos vértices.

Computacionalmente, as redes complexas são modeladas como grafos. Suas conexões
podem ter peso associado a elas, assim como também podem ter direção. Diversas redes
complexas tem apenas um tipo de vértice, como: pessoa (rede social), neurônio (rede neural),
proteína (rede de proteínas) etc. Para mapear sistemas de recomendação em redes complexas
normalmente se representa com grafos bipartidos, pois existem pelo menos dois elementos na
rede: usuário e item, na qual a ligação é entre os dois diferentes elementos da rede.

As redes reais diferem das sintéticas pois são extraídas da natureza e não criadas artifi-
cialmente. De acordo com a análise de muitas redes reais, estas apresentam o seguinte padrão:
existem poucos vértices com muitas ligações e muitos vértices com poucas ligações (BARABáSI,
2016). Observando-se o gráfico de distribuição de grau dos vértices da rede, vê-se que ela segue
uma lei de potência. Esta é a estrutura apresentada pelas redes livres de escala (scale free).

Nas redes livres de escala, a probabilidade de um nó se ligar a outro é proporcional ao
grau deste nó, ou seja, quanto maior o grau de um nó, maior probabilidade ele tem de ter mais
ligações, característica conhecida como união preferencial de nós. Um exemplo gráfico deste
tipo de rede é apresentada na Figura 1.1, na qual os nós azul, verde e vermelho representam os
nós com o maior número de ligações (hubs).

Figura 1.1: Rede complexa livre de escala. Os vértices azul, verde e vermelho são os hubs da
rede.

FONTE: (STROGATZ, 2001).

O agrupamento de nós em redes complexas busca unir os nós que têm estreita relação.
Tal agrupamento encontra padrões na rede. No exemplo apresentado por BLONDEL et al.
(2008) tem-se uma rede que foi construída com todos os históricos de uma rede telefônica
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belga, seus usuários eram os nós e as relações entre eles representavam as ligações feitas em um
período de 6 meses. Uma característica particular na Bélgica é que há dois grupos linguísticos
particulares: um francês e outro holandês. O agrupamento realizado nesta rede distinguiu esses
grupos linguísticos. O agrupamento transpareceu nesses dois grupos distintos, pois usuários
que falam uma determinada língua normalmente ligam para outras pessoas que falam a mesma
língua. Assim, surge a hipótese de que o agrupamento de nós em redes complexas pode trazer
aos sistemas de recomendação os benefícios de se encontrar padrões em sua estrutura quando
realizado agrupamentos observando-se apenas a topologia da rede.

Diversos algoritmos de agrupamento de nós em redes complexas foram desenvolvidos
(CLAUSET; NEWMAN; MOORE, 2004; BLONDEL et al., 2008; CHAKRABORTY et al.,
2013; SUZUKI; WAKITA, 2009; JAMES; BROWN; RAGSDALE, 2010; MALL; LANGONE;
SUYKENS, 2014). Porém, como saber se um determinado agrupamento uniu os elementos
mais estreitamente relacionados em grupos e separou os não bem relacionados? Uma grande
dificuldade em definir grupos nas redes complexas é definir quantos grupos a rede possui e
quantos nós há em cada grupo. A chamada métrica de Modularidade, inicialmente proposta por
NEWMAN; GIRVAN (2004), quantifica a qualidade da divisão dos grupos na rede unipartida.
A qualidade de um agrupamento é caracterizado por muitas ligações entre elementos de um
mesmo grupo e poucas ligações entre nós de grupos distintos. Ou seja, a métrica de modula-
ridade aumenta seu valor quando são formados grupos com uma densa quantidade de arestas
internas e escassas arestas entre grupos. Algoritmos que otimizam esta métrica não precisam
especificar quantos grupos haverá na rede e quantos nós haverá em cada grupo. Quanto maior o
valor desta métrica, a divisão da rede é considerada melhor segundo o critério de NEWMAN;
GIRVAN (2004): os nós fortemente conectados estarão juntos e os nós fracamente conectados
estarão em grupos distintos. Posteriormente, também foram desenvolvidas algumas métricas de
modularidade utilizadas em redes bipartidas (BARBER, 2007), (GUIMERà; SALES-PARDO;
AMARAL, 2007), (MURATA, 2009), (SUZUKI; WAKITA, 2009).

Recentemente houve um grande interesse pela aplicação das redes complexas em sistemas
de recomendação, mapeando-se a base de dados de tais sistemas nestas redes para encontrar
usuários semelhantes (DANG; VIENNET, 2013; ZHANG, 2008). Porém, algumas questões,
como o tempo que leva para o algoritmo formar os agrupamentos numa rede complexa, a
qualidade desses agrupamentos, a quantidade de grupos formados e a qualidade da recomendação
devem ser melhor pesquisadas e, por conta disso, procurou-se abordar estes temas nesta tese.

Assim, como resposta a estes pontos de discussão, propõe-se aqui a recomendação
baseada em agrupamentos realizadas com a métrica de Modularidade. Tal recomendação faz
uso da modularidade para encontrar grupos coesos e, posteriormente, fazer a recomendação a
partir destes grupos formados com toda a rede. As recomendações propostas aqui fazem uso dos
agrupamentos encontrados na rede, observando o grupo do qual o usuário faz parte e do qual o
item faz parte. Notando-se que as modularidades existentes não preenchiam alguns requisitos
da recomendação, foi proposta uma nova modularidade. Dois algoritmos de agrupamento com
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modularidade também foram propostos: um que pode ser utilizado com diversas métricas de
modularidade e outra que retorna os agrupamentos em um tempo muito pequeno.

1.1 Hipótese

Nesta tese, procura-se verificar se as redes complexas podem trazer benefícios se aplica-
das a sistemas de recomendação. As características particulares dos grupos podem facilitar a
encontrar itens similares, além de usuários com perfis similares. Assim, as hipóteses lançadas
para a presente tese são:

1. Os grupos encontrados na modularização da rede unem os elementos mais semelhan-
tes da rede, o que viabiliza a recomendação.

2. Os agrupamentos realizados através de algoritmos existentes que usam métricas
de modularidade devem encontrar grupos coesos de forma que devam apresentar
bons resultados para a recomendação. Exemplo de tais algoritmos são: o Louvain
(BLONDEL et al., 2008), o qual realiza agrupamento para grafos unipartidos, e o
proposto por SUZUKI; WAKITA (2009), o qual realiza agrupamento para grafos
bipartidos.

3. As métricas de modularidade existentes, como a de NEWMAN; GIRVAN (2004) e
a de SUZUKI; WAKITA (2009), não são os melhores medidores da qualidade dos
agrupamentos para sistemas de recomendação.

4. Quanto maior o valor da métrica de modularidade para os agrupamentos, menor a
taxa de erro da recomendação1, haja vista que um agrupamento com um maior valor
de modularidade que outro apresenta uma melhor divisão dos grupos, ou seja, os
grupos são mais intimamente ligados.

1.2 Objetivos

Apesar de existirem diversos algoritmos de recomendação, a sua grande maioria tem
uma grande complexidade computacional, levando a gargalos de memória, seja em sua etapa de
treino, ou pior, na sua etapa de predição, o que será visto nos experimentos realizados por esta
tese. A busca por resultados melhores de recomendação (que apresente ao usuário o produto
de seu interesse com exatidão) ainda está em aberto, uma vez que se tem trabalhado para obter
uma menor taxa de erro nas recomendações e satisfazer as necessidades reais dos usuários que
fazem uso de sistemas com estes tipos de algoritmos. Esta tese tira vantagem dos algoritmos de
agrupamentos em redes complexas para resolver o problema de recomendação.

1Entende-se como erro de recomendação quando recomenda-se algo para o usuário e o mesmo não tem interesse.
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Assim, esta tese realiza um estudo sobre redes complexas e suas características, bem
como os agrupamentos encontrados e os padrões da rede encontrados nestes agrupamentos. O
objetivo desta é propor a relação do estudo de redes complexas aos sistemas de recomendação
realizando agrupamentos através da métrica de modularidade. Além disso, avaliar os resultados
desta interação. Para alcançar este intento, as metas abaixo foram estabelecidas:

� Detalhar as características das redes complexas, as técnicas de agrupamento nestas
redes e como elas se relacionam a sistemas de recomendação.

� Alguns sistemas de recomendação tem sua base de conhecimento modelada como
um grafo bipartido. É um objetivo encontrar uma modelagem que permita extrair
informações que atualmente não são inferidas de tais sistemas de recomendação.

� Avaliar as métricas de modularidade existentes para agrupamento em redes bipartidas,
analisando o funcionamento destas e a melhor definição de grupo dada por cada autor
de modularidade.

� Aplicar o conhecimento sobre agrupamentos em redes complexas, fazendo uso das
métricas de modularidade proposta por NEWMAN; GIRVAN (2004) e por SUZUKI;
WAKITA (2009) em sistemas de recomendação e analisar seus resultados.

� Propor uma nova modularidade mais adequada para sistemas de recomendação.

� Propor um algoritmo rápido para a modularidade proposta.

1.3 Estrutura da Tese

Esta tese está organizada da seguinte forma:

Capítulo 2: Apresenta o embasamento teórico necessário para uma boa leitura desta tese. Temas
como Sistemas de Recomendação, Redes Complexas, algoritmo Louvain e a métrica
NDCG estão presentes.

Capítulo 3: Apresenta uma revisão da literatura dos temas relacionados a este trabalho: Siste-
mas de Recomendação em Grupos, Agrupamento em Redes Complexas e a métrica de
Modularidade usada para grafos unipartidos e bipartidos. Além disso, outros trabalhos
relacionados à tese foram apresentados: os que buscaram soluções de recomendação em
redes complexas e que fizeram uso da métrica de modularidade.

Capítulo 4: Apresenta um método de recomendação em grupos baseado na métrica de modulari-
dade. Neste método cada grupo pode ser formado pelos dois tipos de elementos: usuário e
item, e para fazer a recomendação é precisa saber o grupo no qual o usuário está, e também
o grupo no qual o item está. Porém, só as arestas do grupo do item são utilizadas para
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a estimação do peso da aresta. Para verificação da eficiência deste método, foi feito um
estudo de caso na base de dados do Twitter (twitter.com), nomeado como MovieTweetings.
A solução foi apresentada para o seguinte problema: apresentar um ranque de tweets de
acordo com seu valor de engajamento. Um tweet é uma mini postagem no sítio Twitter, e
o valor de engajamento é a soma da quantidade de vezes que um dado tweet foi colocado
como favorito com a quantidade de vezes que aquele tweet foi compartilhado. Cada tweet

é postado por um usuário com a qualificação dada por este para um dado filme. Para
solucionar este desafio, a solução proposta (SIBALDO et al., 2014) foi modelar o sistema
de recomendação em uma rede complexa bipartida. Para tal, definiu-se agrupamentos
na rede maximizando a métrica de modularidade proposta por Newman e Girvan. O
agrupamento foi feito na rede bipartida com o algoritmo de Louvain (BLONDEL et al.,
2008), o qual usa a modularidade de Newman e Girvan (NEWMAN; GIRVAN, 2004). A
solução foi avaliada através da métrica NDCG@10 (WANG et al., 2013), a qual avalia
soluções para problemas de ranque. Os dados deste experimento são conjuntos de arestas
cujo peso é o engajamento. Os nós que as arestas unem fazem parte, respectivamente, do
grupo de nós que representam os usuários e do grupo de nós que representam os itens.

Capítulo 5: Apresenta um segundo método de recomendação e propõe uma nova métrica de
modularidade para sistemas de recomendação em que há a qualificação do usuário para os
itens do sistema. Além disso, apresenta o algoritmo AMV para realizar os agrupamentos
na rede com esta modularidade proposta, mas que é robusto o suficiente para ser utilizado
também com outras métricas de modularidade, modificando apenas o cálculo desta métrica.
Também é proposto o algoritmo AMA que similarmente realiza agrupamentos e tem uma
rápida resposta. Em ambos os algoritmos os grupos formados contêm vértices de apenas
um tipo: ou usuário ou item, e os grupos de tipo de vértices diferentes podem se relacionar
entre si.

Capítulo 6: Aqui são realizados os experimentos com os algoritmos e métrica de modularidade
propostos no Capítulo 5. Os experimentos foram realizados com as seguintes bases de
dados: MovieLens 100k, MovieLens 1M, MovieTweetings, Book-Crossing e Jester. Os
resultados dos experimentos foram comparados com outros trabalhos, usando-se a raiz
quadrada do erro médio quadrático como métrica de avaliação. Além disso, foi analisada a
relação entre o valor da modularidade dos agrupamentos e o erro médio quadrático das
recomendações realizadas com aquele valor de modularidade.

Capítulo 7: Apresenta as considerações finais e contribuições desta tese e os trabalhos que
poderão ser feitos no futuro em continuação desta.
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2
Embasamento Teórico

Neste capítulo serão apresentados algumas temas que serão constantemente citados nesta
tese.

2.1 Redes Complexas

As redes complexas são formadas por elementos, chamados de vértices, e o relaciona-
mento entre estes elementos, representados por arestas. O termo redes complexas refere-se à
estrutura topológica não trivial composta por estes vértices e arestas (BARABASI, 2003). Cada
vértice da rede complexa deve ser observada com suas conexões, pois elas contêm informações,
não devendo ser tais vértices isolados para estudo. Essas redes complexas (LANCICHINETTI
et al., 2010) são redes onde existem elementos complexos, os quais se relacionam entre si
(NEWMAN, 2010).

As redes complexas são modelos usados para representar sistemas complexos, razão
pela qual inúmeras redes, sejam elas social, econômica, biológica etc, recorrem a esta forma
de representação. Inicialmente, o estudo de redes focava em pequenas redes e em vértices
particulares desta rede. Hoje, com o avanço da tecnologia, redes de comunicação e o crescente
número de dados, têm-se redes com milhões ou bilhões de vértices, e a interligação de cada
vértice com seus vizinhos pode ser estudada (NEWMAN, 2003; BARABASI, 2003).

As redes complexas são computacionalmente representadas por grafos. Em um grafo
há um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Os vértices representam os elementos da
rede e as arestas o relacionamento entre estes elementos. As arestas de um grafo podem ter um
valor, o qual é chamado de peso: valores que representam algo em suas relações. Por exemplo, o
peso de uma aresta que informa a ligação entre cidades pode ser a distância entre estas cidades
em quilômetros. Os pesos das arestas adicionam informação ao grafo e devem ser considerados
quando o grafo for analisado (FORTUNATO, 2010). Um grafo pode ser direcionado (dígrafo),
nesse caso, suas arestas tem um sentido de um vértice origem para um vértice destino. Os
dígrafos podem ser cíclicos, quando há um caminho de um vértice para ele mesmo, ou acíclico,
quando não há este caminho.

Há também grafos com tipos distintos de elementos. Por exemplo, tem-se grafo bipartido,



2.1. REDES COMPLEXAS 24

o qual contém dois tipos de elementos. Um exemplo seria na modelagem de um sistema de
recomendação, onde tem-se o elemento que será recomendado e o elemento que receberá a
recomendação.

As redes complexas têm alguns atributos que as caracterizam (VEGA-REDONDO, 2007).
Essas propriedades são úteis para diversas análises na rede, exemplo delas são:

Coeficiente de aglomeração Esta propriedade também é conhecida como fenômeno de transiti-
vidade, que é quando um vértice A está conectado ao vértice B, e B a C, o que aumenta
as chances do vértice A estar conectado a C. Ou seja, este coeficiente quantifica os agru-
pamentos intrínsecos na rede, como as conexões triângulos presentes na rede (A, B e
C).

Distribuição de graus Esta é uma propriedade chave para qualquer rede. A distribuição de
graus indica a probabilidade de um vértice observado aleatoriamente ter uma determinada
quantidade de conexões com outros vértices. Uma rede aleatória segue a distribuição
de Poisson (BARABáSI, 2016) e a maioria das redes reais seguem a Lei de Potência
(NEWMAN, 2005).

Resiliência Indica a característica da rede de não perder sua funcionalidade, mesmo com a
retirada de alguns vértices dela. Por exemplo, em uma rede de troca de e-mails, tal rede
vai continuar caracterizando a rede de e-mails, mesmo retirando alguns nós.

Misturas de padrões Pode-se obter diferentes padrões em redes cujos vértices representam
diferentes tipos de elementos. Por exemplo, em uma rede de telefonia onde os diferentes
tipos de vértices representam os usuários que moram em um certo município, é apresentada
uma grande quantidade de arestas ligando os vértices de mesmo município, enquanto há
poucas arestas entre os usuários moradores de municípios diferentes.

Correlação de graus Indica se as arestas da rede associam vértices de graus semelhantes. Essa
propriedade é usada para investigar a probabilidade de conexão dos vértices.

Para caracterizar uma rede em relação ao seu conjunto de características, há três modelos
importantes de redes complexas: Grafo Aleatório (Random Graph, de Erdõs e Rényi), Pequeno-
Mundo (Small-World, de Watts e Strogatz) e Livre de Escala (Scale-Free, de Barabási e Albert).

A construção dos grafos aleatórios de Erdõs e Rényi começa com os N vértices descone-
xos e as arestas são colocadas entre os pares de vértices com uma probabilidade p. A distribuição
de graus deste tipo de rede segue a distribuição de Poisson para grandes N. As redes aleatórias
são simples, mas não modelos das redes reais, as quais são caracterizadas por conexões de graus
heterogêneos e uma grande quantidade de ciclos (WATTS; STROGATZ, 1998).

O modelo Pequeno-Mundo desenvolvido por Watts e Strogatz não tem uma distribuição
de graus uniforme. As redes Pequeno-Mundo são esparsas, têm uma distância mínima curta
entre os vértices e um alto coeficiente de agrupamento. A construção deste grafo se dá quando se
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tem N vértices e cada um é conectado com seus k vizinhos mais próximos. Depois, cada aresta é
realocada com probabilidade p, ou seja, a aresta pode mudar a quem ela está ligada com esta
probabilidade. Quando p tende a 0, o caminho mínimo entre dois vértices é grande. Quando p

tende a 1, a rede se torna aleatória.
A rede Livre de Escala é um modelo de rede observado por Barabási e Albert, a qual é

formada dinamicamente. Este modelo foi elaborado para explicar a distribuição de conectividade
presente em diversas redes reais. Suas duas características principais são seu crescimento e união
preferencial de ligação (ALBERT; BARABÁSI, 2002). Nas redes Livre de Escala, há o frequente
crescimento da rede, pois novos nós estão sempre sendo acrescentados, e ligando-se a nós já
existentes. Normalmente, estes novos nós se ligam a nós que já têm uma grande quantidade de
ligações (ligação preferencial) (VEGA-REDONDO, 2007).

Para a construção de uma rede Livre de Escala, inicialmente tem-se N vértices e posteri-
ormente são adicionados mais vértices. Para cada novo vértice, M novas arestas são inseridas
conectando o novo vértice a vértices já existentes. Os vértices escolhidos para serem conectados
aos novos nós são escolhidos com uma probabilidade proporcional ao seu grau. Assim, um novo
vértice tem probabilidade maior de se ligar aos nós já existentes que tem maior grau.

As redes reais são modelos que representam sistemas do mundo real, como os biológicos,
social, de informação e tecnológico, por exemplo. Tais redes têm características comuns entre si,
e geralmente estas redes são livres de escala.

O modelo da rede complexa Livre de Escala (Scale-Free) é muito conhecido. O termo é
Livre de Escala porque sua distribuição de graus é Livre de Escala, ou seja, os nós não têm um
grau médio semelhante, há muitos vértices com graus abaixo da média de graus da rede (pouca
conectividade) e poucos vértices com grau muito acima da média (muita conectividade). Seu
gráfico de distribuição de graus tem a cauda pesada (tem um longo espaço de valores pequenos
no eixo y), seguindo a Lei de Potência. Ou seja, segundo a Lei de Potência, a probabilidade de
um vértice ter k conexões decai a medida que k aumenta: P(k)∼ k−γ , com k > 0 e γ > 0. Onde
γ é denominado expoente Livre de Escala, cujo valor normalmente é 2 < γ < 3, podendo haver
exceções, e determina a ocorrência de vértices com grau k (CLAUSET; SHALIZI; NEWMAN,
2009).

Além desta característica, as redes reais têm uma baixa distância entre um vértice e
outro (pequena distância geodésica média); o número de arestas cresce linearmente em relação
ao número de vértices; tem um valor de agrupamento razoavelmente alto; são muito esparsas,
embora tenham muitos vértices; e elas normalmente têm a mesma componente conexa, ou seja,
há sempre um caminho entre um nó e outro.

As redes complexas são grafos que têm características particulares, como pode ser visto
através dos modelos apresentados. Estes modelos servem para observar os diferentes tipos de
dinâmicas nas redes, como epidemias, logística, redes sociais, entre outros.
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2.1.1 Redes Bipartidas

As redes complexas com dois tipos de elementos (redes bipartidas) são representadas por
grafos bipartidos, que é uma ferramenta geral para modelar redes complexas bipartidas (reais ou
não). Um grafo é denotado por G(V,E), sendo V o conjunto de vértices e E o conjunto de arestas
do grafo. Um grafo bipartido é um grafo G(V,E), contendo duas classes de vértices: I e U , e
V =U ∪ I e U ∩ I = /0 e cada aresta em E tem uma ligação em U e outra em I (wiu = (u, i, p),
em que u ∈U , i ∈ I e p é o peso da aresta). Um grafo bipartido com peso é definido como
G(V,E,W ) com W = {wiu} onde wiu > 0 denota uma aresta com peso entre os vértices i e u

(ZHA et al., 2001).
Segundo GUILLAUME; LATAPY (2004), muitas redes complexas reais podem ser

vistas como redes bipartidas. Um exemplo disso é a rede Polbooks, rede de livros vendidos
na Amazon.com sobre política nos Estados Unidos acerca da eleição presidenciável de 2004
(KREBS, 2003). Na rede Polbooks, uma rede clássica cujos vértices são livros sobre política nos
EUA e as arestas, as ligações entre eles, representam que um mesmo leitor leu ambos os livros; e
com a mesma base podemos modelar uma rede bipartida tendo, de um lado, livros, e de outro,
seus compradores, com as arestas ligando um usuário ao livro que comprou.

Abaixo seguem algumas redes reais bipartidas utilizadas para validação de sistemas:

� Book-crossing (ZIEGLER et al., 2005): base de dados coletada por Cai-Nicolas Zie-
gler de agosto a setembro de 2004. Esta base contém usuários, livros e a qualificações
dadas pelo usuário a livros. Pode-se formar uma rede bipartida com os vértices usuá-
rios e livros, que são os elementos principais presentes na base de dados, sendo as ares-
tas a qualificação que um usuário deu ao livro no site http://www.bookcrossing.com/.

� Jester (GOLDBERG et al., 2001): rede bipartida com usuários e piadas coletados
entre abril de 1999 e maio de 2003. As arestas representam a qualificação de -10.0 a
+10.0 do vértice usuário para o vértice piada.

� Last.fm: esta base de dados foi coletada no sítio Last.fm e contém o usuário, identifi-
cador do artista, nome do artista e total de vezes que um usuário ouviu as músicas
daquele artista. A rede bipartida é formada pelos vértices: usuário e artista, e suas
arestas representam a quantidade de músicas que aquele usuário ouviu daquele artista.

� MovieLens: é uma base muito utilizada por vários autores para testar e compa-
rar a performance de modelos de recomendação. Essa base foi coletada no sítio
do MovieLens (movielens.umn.edu) pelo GroupLens Research Project na Univer-
sidade de Minnesota e foi disponibilizada gratuitamente no sítio do GroupLens
(grouplens.org/datasets/movielens). A base de dados coletada do sítio MovieLens
foi pré-processada: contém apenas usuários que avaliaram no mínimo 20 itens e
que continham informações demográficas completas. A rede bipartida é composta
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pelos vértices usuário e filme, e sua aresta representa a qualificação feita por um dado
usuário a um filme. O peso da aresta é o valor da qualificação.

� Netflix: Esta base de dados foi colhida do site Netflix e é composta por usuários e
filmes. A rede bipartida se assemelha à do MovieLens.

� MovieTweetings Extended: esta base de dados é uma versão estendida da base de
dados MovieTweetings e foi disponibilizada pelo RecSys Challenge 2014 para validar
o desafio proposto (DOOMS; DE PESSEMIER; MARTENS, 2013).Esta base de
dados apresenta tweets postados no Twitter por seus usuários. Uma rede bipartida
que pode ser criada com esta base contém os seguintes tipos de vértices: tweet e
pessoa que postou o tweet, e as arestas ligam um tweet à pessoa que o postou.

� Yahoo! Music User Ratings of Musical Artists, versão 1.0 (423 MB): base de dados
para validar sistemas de recomendação ou filtragem colaborativa na qual se tem
usuários do Yahoo! Music e diversos artistas musicais que recebem a qualificação
desses usuários. O tamanho da base é de 423 MB e tem por volta de 10 milhões de
qualificações coletadas no período de pouco antes de março de 2004 até março de
2004.

É importante caracterizar um sistema como uma rede complexa real para saber que
seus elementos não podem ser vistos isoladamente, mas que estes fazem parte de um grupo de
elementos que interagem entre si, além de tal sistema ter padrões semelhantes a tantos outros
sistemas do mundo real.

Uma rede bipartida pode ser convertida em duas redes unipartidas. Como ilustrado na
Figura 2.1, esta transformação ocorre da seguinte forma: dois elementos do mesmo tipo estarão
unidos na rede unipartida se tiverem um elemento do outro tipo em comum. A rede unipartida
terá apenas vértices de um dos tipos da rede bipartida original. Na Figura 2.1 é apresentada
a conversão da rede bipartida, que tem vértices rotulados com letras e vértices rotulados com
números, em apenas uma unipartida: a dos vértices rotulado com letras. BIRMELE (2009) cita
que, observando a distribuição de graus de ambas as redes unipartidas criadas, se for encontrada
uma distribuição de graus que segue a Lei de Potência para pelo menos uma das redes unipartidas,
então esta é uma rede complexa real. Esta característica é observada se a versão clássica (versão
original com apenas um tipo de vértice) desta rede segue também a Lei de Potência, pois o grau
de um vértice na rede clássica é a soma dos graus dos nós superiores com os quais este vértice
está conectado menos o número de vértices em comum na vizinhança deste nó.

Durante o processo de construção de um grafo bipartido, a distribuição de graus dos
vértices de um tipo é obtida a partir da distribuição de graus dos vértices do outro tipo, realizada
pela ligação preferencial, que é o processo de construção realizado em redes reais. Por exemplo,
na base do MovieLens, onde há filmes e usuários, quando um filme é lançado, normalmente é
assistido pelo usuário que assiste a muitos filmes (ligação preferencial).
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Figura 2.1: Conversão de uma rede bipartida em uma unipartida.

FONTE: própria autora.

É mostrado em NEWMAN; STROGATZ; WATTS (2001) que o grafo de projeção dos
vértices de um determinado tipo é conectado ou pelo menos tem um grande componente, que é
observado em redes complexas reais. Para uma rede complexa real é esperado que esta tenha
uma distribuição de graus aproximando uma Lei de Potência, uma pequena distância média
(distância média logarítimica) e um coeficiente de agrupamento alto.

Realizada a transformação de uma rede bipartida em duas unipartidas, uma para cada
tipo de nó, e apresentado o gráfico de distribuição de graus de cada rede unipartida, se pelo
menos um dos gráficos se aproxima da Lei de Potência, então a rede bipartida é caracterizada
como uma rede livre de escala. Isso foi o que BIRMELE (2009) demonstrou.

2.2 Algoritmo Louvain

O algoritmo Louvain divide a rede em grupos fazendo uso da modularidade de Newman
e Girvan. O algoritmo Louvain tem um baixo custo de tempo de processamento e retorna valores
da métrica de modularidade maiores que muitos outros algoritmos de agrupamento para grafos
que fazem uso desta métrica, como os apresentados em CLAUSET; NEWMAN; MOORE (2004);
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Algoritmo 2.1: Algoritmo Louvain para agrupamento em grafos unipartidos.
1: loop
2: for i = 1, . . . , |V | do
3: ci = i
4: end for
5: loop
6: for i = 1, . . . , |V | do
7: Para cada vizinho j de i, remover i de sua comunidade e colocar na comunidade de

seu vizinho j.
8: Colocar i na comunidade de seu vizinho que obteve um maior ganho de

modularidade. Se o maior valor de modularidade foi quando i estava em seu próprio
grupo, então ele continua onde estava.

9: end for
10: if Nenhuma melhora de modularidade foi obtida durante o loop (linhas 5 a 9) then
11: Termina
12: end if
13: end loop
14: Fazer com que cada comunidade ci forme um novo nó i
15: Colocar a aresta entre dois novos nós i e j como sendo a soma das arestas entre os nós em

ci e c j no grafo anterior.
16: if O grafo criado (linhas 14 e 15) tem a mesma quantidade de vértices do grafo criado na

iteração anterior then
17: Termina
18: end if
19: end loop

ROSVALL; BERGSTROM (2007).
O algoritmo Louvain realiza os agrupamentos em duas fases:

� Fase 1 (linhas 2 - 13): Inicialmente cada nó do grafo é um grupo (linhas 2 - 4) e, para
cada nó, é observado se colocando o nó em questão em cada grupo de seus vizinhos
há aumento da modularidade (linhas 7 - 8). Caso seja positivo, esse nó é agrupado
àquele grupo no qual obteve maior ganho, caso não, é deixado da forma que está.
Essa primeira fase é executada para cada nó e iterativamente, até que não haja mais
ganho na modularidade (linhas 10 - 12), ou seja, até que nenhuma mudança de grupo
dos nós possa melhorar a modularidade.

� Fase 2 (linhas 14 - 18): Esta fase também é conhecida como fold. Nesta fase cada
grupo formado é fundido em um único nó (linha 14), e o peso de cada novo nó para
um outro nó será a soma dos pesos das arestas que ligavam os nós de um grupo
a outro (linha 15). Após a conclusão desta segunda fase, a primeira fase pode ser
chamada novamente, e consequentemente a segunda também, até que não haja mais
novos grupos formados na primeira fase (linhas 15 - 18).
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2.3 Sistemas de Recomendação

Sistemas de recomendação estão presentes hoje em inúmeros serviços disponíveis na
Internet, sejam eles de redes sociais (como, por exemplo, o Facebook), comércio eletrônico
(Amazon), acadêmico (Mendeley), serviços de vídeos (YouTube), de filme (Netflix, MovieLens),
de música (Last.fm), entre outros. O objetivo dos sistemas de recomendação é encontrar conteúdo
relevante para o usuário, dentre as várias opções existentes.

Tradicionalmente, os sistemas de recomendação apresentam 6 distinções entre suas
técnicas, são elas (KANTOR, 2009; BURKE, 2002):

� Baseada em conteúdo: recomenda itens similares aos que o usuário gostou no passado.
A semelhança entre os itens é calculada a partir de alguma medida de similaridade.

� Filtragem colaborativa: recomenda ao usuário itens que outros usuários similares a
ele gostaram no passado. A similaridade entre os usuários é calculada comparando
históricos. Técnica bastante conhecida e implementada em diversos sistemas de
recomendação, como o Netflix (www.netflix.com).

� Demográfica: recomenda itens baseando-se no perfil demográfico do usuário, assumindo-
se que a recomendação pode ser diferente dependendo de diversos nichos demográfi-
cos, como por exemplo: idade, cidade, língua falada no local (região, país) onde o
usuário se encontra.

� Baseada em conhecimento: recomenda itens baseada em algum domínio específico
do conhecimento, provendo ao usuário algum item necessário, útil ou preferido
daquele usuário naquele domínio.

� Baseada em comunidades: recomenda itens baseada no perfil dos amigos do usuário,
seguindo a ideia "diga-me quem são seus amigos, e eu te direi quem és", considerando
que os usuários confiam mais em sugestões feitas por amigos, do que por pessoas
que não conhecem.

� Métodos híbridos de recomendação: técnica de recomendação que combina algumas
técnicas supracitadas, como exemplo o recomendador do Last.fm, que faz uso das
técnicas baseada em conteúdo e filtragem colaborativa.

Os sistemas de recomendação baseados em filtragem colaborativa são:

Filtragem colaborativa baseada em memória: Estes algoritmos fazem uso de toda a matriz
usuário-item para realizar as predições. Para se fazer a recomendação, são procurados os
vizinhos mais próximos dos usuários em foco, os quais têm um histórico similar ao deste.
Assim, o sistema deve calcular a recomendação combinando o histórico do usuário em
foco com os de seus vizinhos mais próximos.
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Filtragem colaborativa baseada em modelo: Estes algoritmos foram criados para resolver os
problemas dos algoritmos baseados em memória, assim, realizam recomendação muito
mais rapidamente. O modelo sintetiza as características dos dados. A estratégia utilizada é
a seguinte: recomendar ao usuário itens semelhantes aos que ele qualificou como tendo
interesse, e não recomendar os que ele qualificou como não tendo interesse. Esta técnica
não precisa encontrar os vizinhos mais próximos do usuário em foco, o que ocasiona
gargalo de tempo na abordagem baseada em memória.

A ideia central dos sistemas de filtragem colaborativa é encontrar um item que um
usuário provavelmente gostará, baseado no histórico de uma comunidade de usuários. Há
diversos sistemas de recomendação fazendo uso desta abordagem colaborativa, como a baseada
em Usuário e a baseada em Item. Abaixo estas abordagens são descritas.

2.3.1 Algoritmos de filtragem colaborativa baseada em Usuário

Esta abordagem faz filtragem baseada em memória. Ela busca encontrar vizinhos que
tenham tido comportamento semelhante ao do usuário em foco para recomendar a ele o que
aqueles usufruíram e gostaram. Assim, dado um item, é realizada uma predição consultando
seus vizinhos mais próximos (usuários semelhantes) para saber se aquele usuário tem interesse
naquele item.

A predição é feita da seguinte forma:

� Considerando um usuário em foco, é feito o uso de uma métrica de similaridade para
encontrar os k vizinhos mais próximos/semelhantes a ele. Para medir a correlação en-
tre os usuários, as métricas mais usadas são a Correlação de Pearson e a Similaridade
do Cosseno. Segundo HERLOCKER et al. (1999), para a recomendação baseada
no Usuário, a métrica de Pearson é melhor que outras métricas para comparar os
usuários.

� Para cada item não usufruído pelo usuário em foco, é feita a predição do valor de
qualificação que este usuário daria a cada item, conforme a Equação 2.1 (JANNACH
et al., 2010):

pred(u, i) = r̄u +
∑b∈U sim(u,b)∗ (rb,i− r̄b)

∑b∈U sim(u,b)
,

�
 �	2.1

em que pred(u, i) é a predição da qualificação do usuário u para o item i, r̄u é a
média das qualificações que o usuário u deu para todos os itens que ele já qualificou,
sim(u,b) é a função de similaridade entre o usuário u em foco e o usuário b, o qual
pertence ao conjunto de todos os usuários da rede U , rbi que é a qualificação dada
pelo usuário b ao item i e r̄b é a média das qualificações que o usuário b deu para
todos os itens que ele já qualificou.

� São escolhidos os itens a serem recomendados baseando-se nas predições realizadas.
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Assim, essa recomendação depende de dois pontos chaves: (i) a quantidade de usuários
vizinhos e (ii) a métrica de similaridade para se escolher os vizinhos mais próximos/semelhantes
(EKSTRAND, 2014). Uma vez que, como visto, é importante saber escolher bem a quantidade
de vizinhos e a métrica de similaridade, pois disso dependerá se os vizinhos mais semelhantes
serão escolhidos ou não.

2.3.2 Algoritmos de filtragem colaborativa baseada em Item

Esta abordagem de algoritmo realiza a filtragem baseada em modelo. Os sistemas
colaborativos baseados em item criam um modelo que sintetiza os dados e foram criados para
resolver o problema de gargalo de tempo longo dos sistemas baseados em usuário. Assim, a
ideia é observar a matriz Usuário x Item e encontrar padrões nela. Para os sistemas baseados em
itens, foca-se em recomendar para o usuário itens semelhantes aos que o usuário qualificou bem
e evitar recomendar itens semelhantes aos que o usuário qualificou mal.

Tais sistemas funcionam da seguinte forma:

� Avalia-se o conjunto de itens avaliado pelo usuário em foco e calcula-se a similaridade
entre estes e cada item i do conjunto de itens não avaliados pelo usuário

� Seleciona-se uma lista dos itens mais semelhantes aos itens que o usuário avaliou
bem.

� Armazena-se esta lista selecionada. Normalmente armazena-se uma quantidade k

dos itens mais similares.

� Faz-se a predição da nota que o usuário em foco daria para um determinado item i atra-
vés da média ponderada entre as qualificações dadas pelo usuário a itens semelhantes
ao item i e a similaridade entre este e os itens já qualificados pelo usuário.

Um dos pontos mais importantes na recomendação baseada em Item é a de se calcular a
similaridade entre os itens e de encontrar os itens mais semelhantes (SARWAR et al., 2001). Há
diferentes formas de se calcular a similaridade entre os itens, algumas são descritas abaixo:

Similaridade baseada no Cosseno: Para se calcular esta similaridade, tem-se que cada item é
um vetor do espaço de itens e são escolhidos dois vetores/itens e computado o cosseno do
ângulo entre ambos. A Equação 2.2 calcula o cosseno entre dois vetores.

cosθ =
~i ·~j∥∥∥~i∥∥∥×∥∥∥~j∥∥∥ ,

�
 �	2.2

na qual o numerador é o produto interno entre os dois vetores e denominador é o produto
das normas de cada um dos vetores.
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Para o problema em questão, a equação pode ser reescrita de acordo com a Equação 2.3
(SARWAR et al., 2001) apresenta esta métrica:

sim(i, j) =
∑uεU(ru,i− r̄i)(ru, j− r̄ j)√

∑uεU(ru,i− r̄i)2
√

∑uεU(ru, j− r̄ j)2
,

�
 �	2.3

na qual sim(i, j) é a similaridade entre os itens i e j, ru,i é a qualificação do usuário u para
o item i, r̄i é a média das qualificações que o item i recebeu.

Similaridade baseada na Correlação: A similaridade entre dois itens aqui é calculada a partir
da medida de correlação de Pearson. Para realizar este cálculo, apenas os usuários que
qualificaram ambos os itens são selecionados. A Equação 2.4 (SARWAR et al., 2001)
apresenta esta métrica:

sim(i, j) =
∑uεU(ru,i− r̄u)(ru, j− r̄u)√

∑uεU(ru,i− r̄u)2
√

∑uεU(ru, j− r̄u)2
,

�
 �	2.4

em que r̄u é a média das qualificações dadas pelo usuário u aos itens já usufruídos por ele.

Similaridade do Cosseno Ajustado: Esta métrica tenta amenizar a diferença de escala entre
as qualificações na métrica de similaridade baseada na correlação.

Segundo HERLOCKER et al. (1999), dentre as métricas de similaridade para as técnicas
baseadas em item, a métrica do Cosseno traz melhores resultados que a de Pearson.

Para realizar a predição neste tipo de sistemas de recomendação, duas técnicas são usadas
e descritas a seguir.

Soma dos pesos: Esta forma de predição tenta prever como um usuário qualificaria um item
através da qualificação que ele deu a itens similares. É calculada a soma das qualificações
dadas pelo usuário em evidência e dividida pela quantidade de itens similares qualificados
(SARWAR et al., 2001).

Regressão: A qualificação predita para um item dada por um usuário é calculada usando a
aproximação dos valores de qualificação dados pelo usuário a itens similares baseada no
modelo de regressão linear (SARWAR et al., 2001).

Uma diferença primordial entre os sistemas de recomendação baseado em usuário e
baseado em item é que as informações sobre os itens normalmente não modificam, enquanto as
dos usuários mudam com frequência. Assim, uma das possibilidades no modelo baseado em
item é de pré-computar as similaridades entre todos os itens, o que é um trabalho O(n2), sendo n

o número de itens, pois se comparará cada item com todos os outros. Também pode ser guardado
apenas uma quantidade k dos itens mais próximos de cada item, sendo k muito menor que n

(SARWAR et al., 2001).
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2.3.3 Singular Value Decomposition (SVD)

Singular Value Decomposition (SVD), decomposição em valores singulares, é um método
de fatoração de matrizes amplamente utilizado para estimar a avaliação de um usuário para
um item em sistemas de recomendação. Esta técnica tornou-se popular com a competição de
recomendação do Netflix1 através da abordagem de Simon Funk, a qual ficou conhecida como
FunkSVD (FUNK, 2006). Depois da publicação da proposta de Funk, muitos competidores
optaram por trabalhar com SVD (AMATRIAIN, 2009). Mas SVD já era uma técnica utilizada
em sistemas de recomendação (SARWAR et al., 2002).

Utilizando esta técnica, cada usuário e cada item são representados por um vetor de
características (ou aspectos). O valor estimado para a avaliação de um usuário para um item é o
produto interno entre os dois vetores de aspectos. Seja

u =


u1
...

uk


o vetor de k aspectos do usuário e

v =


v1
...

vk


o vetor de k aspectos do item, a estimação ŵ da avaliação deste usuário para este item é

ŵ = u ·v
�
 �	2.5

ou ŵ = uT v.
FUNK (2006) dá um exemplo que demonstra a intuição por trás do método. Considere o

usuário Joe que tem os seguintes dois aspectos (ação = 3, romance = -1) e o filme O Exterminador
do Futuro com os aspectos (ação = 1,2, romance = -1). Portanto a estimação da avaliação de Joe
para o referido filme será 3 ·1,2+(−1) · (−1) = 4,6. Enfatiza-se que, se tanto usuário quanto
item tiverem um mesmo aspecto com valor negativo, isto pode aumentar a nota dos usuários para
o item. Neste exemplo, é como se eles fossem anti-romance.

É interessante discutir sobre o tamanho do modelo. É necessário um vetor com tantos
valores quanto o número de aspectos para cada usuário e para cada item. Ou seja, se existe
k aspectos, n usuários e m itens, é necessário armazenar duas matrizes. Uma matriz com os
aspectos para os usuários com dimensões k× n. Outra matriz de dimensões k×m para os
aspectos do itens. Dando um total de k · (m+n) valores.

Encontrar os valores dos aspectos é um problema de minimização (KOREN; BELL, 2011;

1Esta competição terminou em 2009 e pagou um milhão de dólares para o primeiro colocado www.
netflixprize.com

www.netflixprize.com
www.netflixprize.com
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KOREN, 2008). De forma simplificada, pode ser descrito como minimizar o erro quadrático
médio entre o valor estimado e a avaliação real. Este erro pode ser descrito como e (Equação
2.6).

e =
1
n

n

∑
i=1

(wi−uT
i vi)

2,
�
 �	2.6

em que n é o número de avaliações conhecidas, wi é o valor da i-ésima avaliação, ui é o vetor
com os aspectos do usuário da i-ésima avaliação e vi é o vetor com os aspectos do item da i-ésima
avaliação.

Os vetores de aspectos podem ser calculados através de um procedimento iterativo. Os
vetores de aspectos são atualizados a cada iteração de modo a minimizar o erro médio quadrático,
como descrito acima. FUNK (2006) utiliza as Equações 2.7 e 2.8 para atualizar os pesos. O
procedimento inicia ajustando o primeiro aspecto para todos os usuários e itens. Finalizado o
treinamento para o primeiro aspecto, é iniciado o treinamento para o segundo. Finalizado este, é
iniciado o ajuste dos valores do terceiro aspecto e assim por diante.

Para ajustar o valor ui j[t+1] do j-ésimo aspecto do usuário da i-ésima avaliação na iteração
[t +1], iteração atual, é calculado o erro de estimação (wi−uT

i vi). Este erro é multiplicado pela
taxa de aprendizagem a e pelo valor do j-ésimo aspecto do item da i-ésima avaliação. E este
produto é somado com o valor atual ui j[t] (calculado na iteração passada, [t]) do aspecto que está
sendo atualizado, como descrito na Equação 2.7. Por questão de simplicidade, são omitidos os
subscritos referentes a iteração de ui[t], vi[t] e vi j[t].

ui j[t+1] = ui j[t]+a(wi−uT
i vi)vi j.

�
 �	2.7

Procedimento semelhante é utilizado para atualizar os aspectos do item:

vi j[t+1] = vi j[t]+a(wi−uT
i vi)ui j.

�
 �	2.8

Finalmente, é conveniente tratar sobre quais parâmetros utilizar. EKSTRAND et al.
(2011) utilizam 30 aspectos, 100 iterações por aspecto e taxa de aprendizagem igual a 0,001
em várias bases distintas. FUNK (2006) inicializa os vetores de aspectos com 0,1 em todas as
posições.

O Algoritmo 2.2 apresenta o SVD. A descrição deste algoritmo segue abaixo:

� Linha 1. Recebe como parâmetro a taxa de aprendizagem e o número de épocas
(quantidade de vezes que ele ajusta o peso). A taxa de aprendizagem sendo pequena,
demora mais para chegar ao valor ideal (o que está sendo procurado), mas cada vez
fica mais próximo desse resultado. Se a taxa de aprendizagem é grande, vai chegar
mais rápido, mas pode passar do resultado ideal.

� Linha 2. Deve ser inicializado p, que é a matriz onde cada linha é um vetor de
características.
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� Linha 3. Deve ser inicializado q, que é a matriz onde cada coluna é um vetor de
características. Em uma matriz as características estão nas linhas e na outra nas
colunas para facilitar o cálculo, já que o produto interno é equivalente a multiplicar
um vetor linha por um vetor coluna.

� Linha 4. Valor parcial de estimação utilizada até a última característica treinada.
Como nenhuma característica foi treinada ainda, o valor parcial de estimação é zero.
Este array contém um valor para cada aresta. Assim que uma característica é treinada,
este valor é incrementado com um valor (positivo ou negativo) que corresponde à
contribuição da característica para a estimação.

� Linhas 5-13. Fase de treinamento.

� Linha 5. Treina uma característica por vez. num_caracteristicas tem o valor infor-
mando quantas características tem.

� Linha 6. Para cada característica ajusta seus valores tantas vezes quanto o número de
épocas, cada ajuste diminui o erro quadrático médio (Mean Squared Error - MSE)
de estimação.

� Linha 7. Para cada aresta (rating) do conjunto de treino. Rating é o vetor com os
valores das qualificações dadas pelo usuário a um item.

� Linha 8. A predição é o valor parcial para a aresta r mais a contribuição da caracte-
rísticas. Esta contribuição é o produto entre dois escalares, os quais são o valor da
características para o usuário, p, e o valor da características para o item, q.

� Linha 9. O a juste é o erro (o valor da qualificação menos o valor predito) vezes a
taxa de aprendizagem.

� Linha 10. Equação de atualização da característica f para o usuário da aresta
(user_id(r)).

� Linha 11. Equação de atualização da característica f para o item da aresta (item_id(r)).

� Linhas 14-16. Para cada aresta (linha 14). Uma vez que terminou o treinamento para
esta característica, é ajustado o valor parcial de estimação para cada aresta (linha 15).

� Linha 18. rating_estimado é o valor da aresta estimada para cada aresta do conjunto
de teste. Inicializado com zero, cada.

� Linhas 19-23. Fase de teste. Predição calculada para a fase de teste.

� Linha 21. O valor estimado é o produto interno entre o vetor de características do
usuário e o vetor de características do item.
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Algoritmo 2.2: Algoritmo SVD (Singular Value Decomposition).
1: Input: taxa_aprendizagem, num_maximo_epocas
2: p
3: q
4: parcial
5: for f = 1, . . . ,num_caracteristicas do
6: for epocas = 1, . . . ,num_maximo_epocas do
7: for r = 1, . . . , length(rating) do
8: predicao = parcial(r)+ p(user_id(r), f )∗q( f , item_id(r))
9: a juste = taxa_aprendizagem∗ (rating(r)− predicao)

10: p(user_id(r), f ) = p(user_id(r), f )+a juste∗q( f , item_id(r))
11: q( f , item_id(r)) = q( f , item_id(r))+a juste∗ p(user_id(r), f )
12: end for
13: end for
14: for r = 1, . . . , length(rating) do
15: parcial(r) = parcial(r)+ p(user_id(r), f )∗q( f , item_id(r))
16: end for
17: end for
18: rating_estimado
19: for f = 1, . . . ,num_caracteristicas do
20: for r = 1, . . . , length(rating_estimado) do
21: rating_estimado = p(test_user_id(r), f )∗q( f , test_item_id(r))
22: end for
23: end for

Embora muitos algoritmos e sistemas tenham sido elaborados para recomendação, ainda
há muitos desafios para esta área, como melhorar a acurácia das recomendações, grande quanti-
dade de dados esparsos e os desafios do início-frio (cold-start), que é o desafio de recomendar
quando não se tem informações suficientes para inferir uma recomendação.

2.4 NDCG@10 (Normalized Discounted Cumulative Gain)

NDCG@10 (Normalized Discounted Cumulative Gain) é uma métrica para avaliar
funções ranqueáveis. Neste contexto, ela avalia o resultado da estimativa dos engajamentos. A
métrica DCG (Discounted Cumulative Gain) soma os valores do grau de relevância dos itens
ranqueados. O peso da relevância depende da posição no ranque do objeto avaliado. O peso
decresce a medida que vai descendo no ranque, ou seja, o peso de relevância dos elementos
abaixo no ranque sempre será menor que o que está acima, por isso o termo discounted. NDCG
normaliza DCG baseado em um DCG ideal, ou seja, o melhor resultado de ranqueamento, e
seu valor está em [0,1]. NDGC@k é a versão da métrica NDCG em que o desconto é zero para
ranques acima dos valores de k (WANG et al., 2013), ou seja, a partir da posição k+1.

O NDCG da rede é calculado por usuário da seguinte forma: ordena da maior qualificação
estimada para a menor e, depois, compara com o ranque real. Para cada erro de qualificação
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em uma determinada posição, é calculado o desconto da seguinte forma: 1/ log p, onde p é a
posição no ranque que se está comparando. Depois, somado todos esses descontos, subtrai-se
de 1. Após calculado o NDCG para cada usuário, é feita a soma destes e dividido pelo DCG
do ranque real. Esta forma de se calcular o NDCG foi retirado de SHANI; GUNAWARDANA
(2011), em que o DCG é calculado com a Equação 2.9 e o NDCG, que é o DCG normalizado,
com a Equação 2.10. A função max na Equação 2.9 é para quando o valor de p for 1, sendo o log
desta 0. Ainda na Equação 2.9, U é o conjunto de usuários, P são todas as posições do ranque
dos pesos estimados e wuip é o valor real da aresta do usuário u para o item i na posição p.

DCG =
1
N

U

∑
u=1

P

∑
p=1

wuip

max(1, log p)

�
 �	2.9

NDCG = DCG/DCG∗,
�
 �	2.10

em que DCG∗ é o DCG ideal, ou seja, o DCG calculado para os valores reais das qualificações.
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3
Estado da Arte

Neste capítulo são apresentado alguns trabalhos do estado da arte sobre agrupamento em
redes complexas, a métrica de modularidade e recomendação em grupo.

3.1 Modularidade e Agrupamento em Redes Complexas

O agrupamento de dados forma grupos que unem os elementos com características
semelhantes. Agrupamentos em redes complexas podem ser realizados observando apenas
a topologia da rede, ou seja, o relacionamento dos nós entre si. Tais divisões na rede são
comuns para se encontrar grupos com vértices semelhantes. O agrupamento em redes complexas
é um agrupamento em grafo. Tais agrupamentos só podem ser encontrados se o grafo for
esparso (FORTUNATO, 2010), pois se não for, toda a rede estará fortemente conectada, não
possibilitando agrupar. Sabe-se que encontrar a divisão ótima da rede em grupos é um problema
NP-completo1 (BRANDES et al., 2006). Portanto, são desenvolvidas heurísticas que podem
encontrar boas soluções de agrupamento (BRANDES et al., 2006).

3.1.1 Modularidade

No contexto de agrupamento em redes complexas, a modularidade é uma métrica de
avaliação de um agrupamento específico da rede. Inicialmente, a modularidade foi proposta
por NEWMAN; GIRVAN (2004) para redes com um único tipo de elemento. A modularidade
proposta por NEWMAN; GIRVAN (2004) mede a densidade das ligações internas a um grupo
comparado às ligações entre os grupos. Seu valor está dentro do intervalo -1 a 1. O agrupamento
é considerado melhor quanto maior for o valor da modularidade. A modularidade para grafos
unipartidos com peso é a apresentada na Equação 3.1 (NEWMAN, 2004):

Q =
1

2m ∑
i j

[
Ai j−

kik j

2m

]
δ (ci,c j),

�
 �	3.1

1É um subconjunto dos problemas NP, problemas cujo tempo de execução é não polinomial a depender do
tamanho da entrada. Ou seja, para entradas muito grandes o tempo é muito longo, sendo inaceitável (SIPSER,
2007).



3.1. MODULARIDADE E AGRUPAMENTO EM REDES COMPLEXAS 40

onde Ai j representa o peso na aresta que liga os nós i e j, ∑i j Ai j é a soma dos pesos de cada
aresta no grafo, ki = ∑ j Ai j é a soma dos pesos que têm uma ligação em i, ci é a comunidade na
qual o vértice i é atribuído. A função δ (ci,c j) é 1 se ci = c j e 0 caso contrário , e m = 1

2 ∑i j Ai j,
ou seja, m é a soma dos pesos de todas as arestas do grafo.

Um algoritmo muito usado para realizar agrupamento em grafos unipartidos com a
modularidade de Newman e Girvan é conhecido como algoritmo Louvain, proposto por BLON-
DEL et al. (2008). O objetivo deste algoritmo é encontrar um agrupamento que maximize a
modularidade. Segundo CHAKRABORTY et al. (2013) o algoritmo Louvain consegue encontrar
agrupamentos com maior modularidade e tempo de retorno bem menor do que outros métodos
propostos anteriormente (CLAUSET; NEWMAN; MOORE, 2004; ROSVALL; BERGSTROM,
2007). Enquanto o processamento de outros algoritmos pode durar horas, o algoritmo Louvain
dura segundos, sendo sua complexidade O(n logn), sendo n o número de vértices da rede.

3.1.2 Modularidade em Redes Bipartidas

Existem diversas propostas de modularidade para redes bipartidas. A seguir serão
detalhadas algumas propostas de agrupamentos para redes complexas bipartidas, bem como de
métricas de modularidade.

BARBER (2007) trabalha com a identificação de grupos em uma rede complexa bipartida.
Assim como nas redes unipartidas, Barber definiu para redes bipartidas que os grupos são
formados por nós densamente conectados. Ele também apresentou uma métrica de modularidade
para redes bipartidas a qual é extensão da métrica de Newman e Girvan, além de apresentar um
algoritmo de otimização que busca dividir uma rede bipartida com uma boa estrutura de grupos,
o qual é chamado de Adaptive BRIM (bipartite, recursively induced modules). O problema
de agrupamento foi reduzido em maximizar a métrica de modularidade proposta por ele. As
restrições da modularidade de Barber foram: i) para cada grupo, só ter um relacionamento
dele com outro grupo e o grupo com o qual ele se relaciona ser de tipo diferente, ou seja, a
correspondência é um-para-um entre os grupos de diferentes tipos de nós; ii) a quantidade de
grupos de ambos os tipos de nós devem ser iguais.

Conforme apresentado por LIU; MURATA (2009), Barber considera que um agrupa-
mento bipartido encontra grupos nos dois tipos de nós, porém, cada grupo tem apenas nós de um
tipo. MURATA (2009) diz que a definição de grupos bipartidos ainda está em aberto, de onde se
pode concluir que não existe uma única definição de agrupamento em redes bipartidas.

SUZUKI; WAKITA (2009) apresentaram alguns tipos de agrupamento bipartido: (i)
amalgamativo: une os nós superiores e inferiores em um único grupo. (ii) Simétrico: o agrupa-
mento é realizado nos nós superiores e nos nós inferiores, tendo apenas uma correspondência
um-para-um de um grupo superior com um grupo inferior, como o de Barber. Há uma mesma
quantidade de grupos superiores e inferiores. (iii) Compartilhado: há grupo nos nós superiores
e grupos nos nós inferiores e cada grupo de um tipo de nó pode se ligar a mais de um grupo do
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outro tipo.
LIU; MURATA (2009) fazem uma revisão dos algoritmos: (i) Adaptive BRIM (BARBER,

2007) e (ii) LP (label propagation) (RAGHAVAN; ALBERT; KUMARA, 2007). O Adaptive

BRIM trabalha bem na função de agrupar pequenas redes, mas para grandes redes demanda
um tempo muito grande para determinar a quantidade de grupos. Já o LP (label propagation)
é um algoritmo rápido para detectar comunidades na rede e trabalha de forma a inicialmente
especificar um rótulo (por exemplo, um número) para cada grupo. No início, cada grupo contém
apenas um nó (singleton), e seus rótulos vão mudando de acordo com os rótulos de seus vizinhos:
um determinado nó terá seu rótulo mudado para o rótulo da maioria de seus vizinhos. Liu e
Murata também propõem um novo algoritmo baseado em ambas as técnicas: LP&BRIM. Este
algoritmo proposto começa a estratégia com o LP para fazer uma boa divisão e depois usa o
BRIM para fazer a divisão final.

Liu e Murata fizeram seus experimentos em duas bases de dados: na Author-paper

Network of ArXiv (LESKOVEC et al., 2008) e Southern women event participation (DAVIS;
GARDNER; GARDNER, 1941), tendo a primeira base citado 8.638 nós de autores e 31.348 nós
de artigos na área da Física. Nesta primeira base, utilizando-se o algoritmo BRIM encontrou-se
um valor de modularidade maior que utilizando o LP&BRIM. Porém, LESKOVEC et al. (2008)
consideram ser natural para grandes redes ter um grande número de grupos com poucos nós.
Como o algoritmo LP&BRIM dividiu a rede em uma maior quantidade de grupo, optou-se por
seu agrupamento por parecer mais natural, embora o valor da modularidade tenha sido menor
que o do BRIM, apenas.

GUIMERà; SALES-PARDO; AMARAL (2007) estendem o trabalho de Barber para
fazer agrupamento de forma mais flexível e geral, porém esse agrupamento é assimétrico: apenas
um dos tipos de nós é agrupado, após a rede ser convertida em uma rede unipartida. MURATA
(2009) propôs uma abordagem que trata ambos os tipos de nós do grafo e que também é aplicado
para grafos unipartidos, apresentando o valor da modularidade igual à modularidade de Newman.
Esta abordagem apresenta instabilidade e limitações devido a dupla função de sua modularidade
(redes unipartidas e bipartidas), pois tende a superestimar grandes grupos em redes unipartidas.

SUZUKI; WAKITA (2009) apresentam para grafos bipartidos uma extensão da modula-
ridade de Newman e Girvan, que foi originalmente elaborada para grafos unipartidos. Alguns
trabalhos anteriores já abordaram essa vertente, porém eles tratavam agrupamento apenas com a
correspondência um-a-um (BARBER, 2007), ou seja, deveria haver o mesmo número de grupos
para ambos os tipos de nós.

A modularidade de SUZUKI; WAKITA (2009) possibilita que um tipo de nó, digamos
’usuário’, possa se relacionar com mais de um grupo dos nós do outro tipo, apresentando sua
forma diversificada, o que foi chamado de agrupamento compartilhado (shared clustering),
exemplificado na Figura 3.1. Cada caixa na Figura 3.1 é um grupo, e as ligações entre grupos
significam que existe relação entre os nós de cada grupo de tipo distinto. Os autores também
apresentam uma extensão do algoritmo de agrupamento Louvain (BLONDEL et al., 2008) para
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Figura 3.1: Exemplo de agrupamento compartilhado proposta por SUZUKI; WAKITA (2009).
As caixas estão representando grupos e as arestas representam as ligações entre os nós dos grupos

os quais cada aresta está ligando.
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FONTE: própria autora.

grafos bipartidos. Esse algoritmo foi aplicado a uma base de dados coletada por DAVIS; GARD-
NER; GARDNER (1941) na cidade de Natchez, EUA, que contém os dados da participação de
mulheres em eventos meridionais na comunidade negra e branca de 1930.

Na criação do agrupamento, Suzuki e Wakita definiram o agrupamento bipartido da
seguinte forma: (i) os grupos serão do tipo: top-side clusters, onde só haverá nós do tipo T1

no grupo, e bottom-side clusters, onde só haverá nós do tipo T2 no grupo. (ii) Não haverá
sobreposição (overlap) de nós nos grupos, ou seja, cada nó não pode fazer parte de dois grupos
de seu tipo ao mesmo tempo. O tipo de agrupamento formado por esta modularidade é chamado
de agrupamento compartilhado (Figura 3.1), ou seja, cada grupo do tipo T1 pode estar ligado a
mais de um grupo do tipo T2 e vice-versa.

A métrica de modularidade para grafos bipartidos proposta por SUZUKI; WAKITA
(2009) é uma pequena modificação da proposta por MURATA (2009). Ambas as métricas,
a proposta por Murata e a proposta por Suzuki e Wakita, têm uma estrutura semelhante à
modularidade de Newman. Suzuki e Wakita propuseram a métrica de modularidade para grafos
sem peso e sem direção (Equação 3.2), e também para grafos com peso e direcionados (Equação
3.3).
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QSW =
1
2 ∑

Ck,Cl∈C

‖Ck→Cl‖
‖Ck→V‖

×
(
‖Ck→Cl‖
|E|/2

− ‖Ck→V‖×‖Cl →V‖
(|E|/2)2

)
,

�
 �	3.2

QSW =
1
2 ∑

Ck∈C,Cl∈C

‖Ck→Cl‖w
‖Ck→V‖w

×

×
(
‖Ck→Cl‖w
‖V →V‖w

−
‖Ck→V‖w×‖Cl →V‖w

(‖V →V‖w)
2

)
,

�
 �	3.3

na qual C é o conjunto de todos os grupos; Ck é o k-ésimo grupo com nós do tipo T1; Cl é o
l-ésimo grupo com nós do tipo T2; ‖Va→Vb‖w é a soma dos pesos das arestas que ligam os
vértices do conjunto Va para o conjunto de vértices Vb; V = T1∪T2 é o conjunto de todos os
vértices do grafo; E é o conjunto de todas as arestas existentes no grafo e |E| sua cardinalidade.

O termo ‖Ck→Cl‖w/‖Ck→V‖w é a proporção de arestas entre grupos Ck e Cl e o
número total de arestas do grupo Ck, esta proporção atua como um peso para o segundo termo.
O segundo termo ‖Ck→Cl‖w/‖V →V‖w−‖Ck→V‖w×‖Cl →V‖w/(‖V →V‖w)

2 compara
a proporção real das arestas entre dois grupos com a proporção estimada. A proporção estimada
considera que a rede é um grafo estocástico com igual probabilidade de ligação entre os nós
da rede. Se a proporção estimada for maior que a real, a modularidade terá valor negativo e o
agrupamento é considerado ruim. O maior valor da modularidade de Suzuki e Wakita é 1.

O algoritmo para formar grupo em um grafo bipartido proposto por SUZUKI; WAKITA
(2009) é descrito no Algoritmo 3.1, que é extensão do algoritmo proposto por BLONDEL et al.
(2008) para grafos unipartidos, não herdando, porém, sua velocidade, que é quase linear. Os
autores afirmam que isso se deu por causa da densa relação entre os grupos nas redes bipartidas
e por causa de sua complexa definição de agrupamento. XU; CHEN; ZOU (2013) e MURATA
(2009) citam que a eficácia e efetividade do algoritmo proposto por Suzuki e Wakita não são
apresentadas.

Este algoritmo basicamente faz a busca de um grupo para cada vértice. A decisão para
saber em qual grupo colocar depende do valor da modularidade. O vértice fica onde houver
a maior modularidade. O algoritmo está descrito a seguir. Cada nó do grafo forma um grupo
contendo apenas ele mesmo, descrito na linha 1. Nas linhas 2 a 9 está descrito o laço que pode
ser interrompido na linha 7 do algoritmo. Nas linhas de 3 a 5 está um laço que opera em cada
nó do grafo; para cada par (v,Ci) é recalculada a modularidade da rede colocando o nó v no
grupo Ci; depois de avaliada a modularidade da rede com o nó em cada possível grupo, o nó é
transferido para o grupo cuja modularidade da rede obteve maior valor. Na linha 6 é verificado
se não houve mudanças nas comunidades em relação ao agrupamento da iteração passada, se os
agrupamentos permanecem os mesmos durante duas iterações do laço mais externo o algoritmo
para, como descrito na linha 7.
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Algoritmo 3.1: Algoritmo de agrupamento bipartido Suzuki-Wakita
1: C = {{v}|v ∈ T1∪T2} // Forma os grupos: cada nó é um grupo
2: loop
3: for v ∈ T1∪T2 do
4: Coloca v em um grupo para o qual a modularidade é maximizada. Se a modularidade é

máxima quando v está em seu grupo original, então não muda de grupo.
5: end for
6: if Nenhum vértice mudou de grupo no loop (linhas 3 a 5) then
7: Termina
8: end if
9: end loop

Para os experimentos de agrupamento com sua modularidade, Suzuki e Wakita usaram a
base de dados Researcher’s subscription (SUZUKI; WAKITA, 2009), a qual apresenta pesquisa-
dores e periódicos para os quais esses pesquisadores submeteram artigos. Essa base foi utilizada
procurando encontrar os pesquisadores interdisciplinares, que trabalham não apenas com uma
área específica, mas com algumas áreas.

LIU (2010) trabalha com grafos não direcionados e unipartidos, realizando agrupamentos
com lógica difusa. Para avaliar os agrupamentos difusos, em que um nó pode pertencer a mais de
um grupo com um peso de pertinência para cada grupo, Liu estendeu a métrica de modularidade
de Newman e Girvan para uma formulação com lógica difusa, que é definida como se segue:
Q f = nreal−nesperado, onde nreal é o número probabilístico de arestas dentro das comunidades,
e nesperado é o número probabilístico esperado das arestas dentro das comunidades. O número
probabilístico depende da pertinência de cada nó para um grupo. Dado um nó em particular, este
irá fazer parte do grupo em que há uma maior pertinência do nó para o grupo. Esta modularidade
quantifica a qualidade das partições probabilísticas.

Na Tabela 3.1 tem-se um resumo das características das métricas de modularidades
apresentadas aqui. A métrica de modularidade de NEWMAN (2004) qualifica numericamente o
agrupamento em redes unipartidas sem e com peso. BARBER (2007) e LIU; MURATA (2009)
desenvolveram a métrica para redes bipartidas sem peso, apresentando agrupamentos do tipo
simétrico. Já a modularidade de SUZUKI; WAKITA (2009) é para redes bipartidas sem e com
peso e os agrupamentos realizados são do tipo compartilhado. A modularidade de GUIMERà;
SALES-PARDO; AMARAL (2007) é para ambos os tipos de rede: uni e bipartidas sem e com
peso, porém, para realizar os agrupamentos nas redes bipartidas, deve-se transformar tais redes
em unipartidas. A métrica de LIU (2010) quantifica os agrupamentos em redes unipartidas com
peso através da lógica difusa. Nota-se que a métrica de modularidade começou a ser utilizada
para grafos unipartidos e que hoje se tem diversas modularidades para grafos bipartidos e com
diversas propostas de agrupamento bipartido.

Este trabalho apresenta uma nova modularidade. Esta modularidade proposta é do tipo
compartilhada e também realiza seus agrupamentos em redes com peso. Os grupos formados por
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Tabela 3.1: Comparação entre as diversas métricas de modularidade existentes: de Newman e
Girvan, de Barber, de Liu e Murata, de Suzuki e Wakita, de Guimerà, Sales-Pardo e Amaral e de
Liu. Foi avaliado se o tipo de agrupamento de cada métrica é em redes uni ou bipartidos, o tipo de

agrupamento que é realizada e se trabalhar com redes com ou sem peso.

Modularidade Agrupamento Tipo Peso
NEWMAN (2004) Unipartido - Sem e com
BARBER (2007) Bipartido Simétrico Sem
LIU; MURATA (2009) Bipartido Simétrico Sem
SUZUKI; WAKITA (2009) Bipartido Compartilhado Sem e com
GUIMERà; SALES-PARDO; AMARAL (2007) Uni e bipartido Transforma para uni Sem e com
LIU (2010) Unipartido Com lógica difusa Com

ela são formados por elementos do mesmo tipo. Ela foi proposta para se trabalhar com sistemas
de recomendação, que será discutido mais à frente neste mesmo capítulo. A modularidade
proposta apresenta características para se criar uma quantidade distinta de grupos de um tipo e
de outro tipo e foca em unir em um mesmo grupo nós que tenham peso de aresta semelhante
para os mesmos nós aos quais eles estão ligados. Esta característica para agrupamento não foi
encontrada em nenhuma outra métrica de modularidade já proposta.

3.2 Recomendação Baseada em Grupos

As redes sociais on-line surgiram e trouxeram junto uma grande quantidade de informa-
ções dos usuários e de suas interações. Foi quando HE (2010) apresentou um novo paradigma
de sistemas de recomendação: começou a vê-los como uma rede complexa através da análise
de redes sociais. Segundo HE (2010), as informações colhidas nas redes sociais trouxeram
melhorias na performance de seu sistema de recomendação.

Recentemente, alguns trabalhos vêm citando o que chamou-se de Recomendação Baseada
em Grupos, que são recomendações que fazem uso das vantagens dos grupos, tendo sido o sistema
observado como uma rede complexa e dividido em grupos com características específicas. A
seguir, alguns trabalhos que trazem recomendações com esta nova abordagem são apresentados.

ZHANG (2008) faz uso da filtragem colaborativa, que é a técnica de recomendação
mais implementada e conhecida. Em sistemas de recomendação colaborativa, existem dois
desafios. Primeiro, a matriz de adjacência que representa a rede através de um grafo é esparsa.
Embora possa haver uma grande quantidade de relacionamentos na rede, seu número é pequeno
se comparado com os possíveis relacionamentos entre usuários e itens. Isso se dá porque cada nó
da rede se relaciona com uma baixa quantidade de vértices. Até mesmo o nó com maior grau na
rede tem uma baixa quantidade de ligações, se comparado à quantidade total de nós na rede. Isso
dificulta encontrar um usuário semelhante ao usuário em destaque, já que para a recomendação
observa-se quem já qualificou certos itens. Segundo ZHANG (2008), itens semelhantes com
nomes distintos são tratados como itens diferentes.

ZHANG (2008) comenta também outras dificuldades na recomendação: exemplificando
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para a base de filmes, o usuário mais similar ao em destaque pode não ter assistido àqueles filmes
assistidos pelo que está em destaque, e por isso não seria escolhido como similar; ou a métrica
de similaridade entre os dois usuários pode não ser confiável.

ZHANG (2008) cita resultados de pesquisas sociais apresentadas em WASSERMAN;
FAUST (1994), nas quais as ações de pessoas são vistas como ações interdependentes, ao invés
de independentes um do outro. Uma estrutura social apresenta um grupo com cultura semelhante,
por isso que observar uma comunidade seria interessante para um sistema de recomendação.
Quanto mais unidos estão as pessoas (vértices) em uma comunidade, mais semelhança há entre
as pessoas (vértices) do grupo.

A abordagem de recomendação agrupando nós em um grafo apresentada no trabalho de
Zhang é feita em três etapas. A primeira etapa mapeia a base de dados em uma rede, quando
o peso das arestas entre as pessoas é calculado, partindo de uma medida de similaridade. Essa
medida de similaridade envolve um valor de similaridade semântica, bem como estrutural. A
similaridade semântica define uma métrica de distância entre usuários observando seus dados
(idade, sexo, ocupação e código postal), dos itens (título do filme, data de lançamento etc),
gênero do filme e a qualificação dada ao usuário para um filme. Já a similaridade estrutural
trabalha com as seguintes noções: usuários são similares se qualificam itens similares; itens são
similares se são qualificados por usuários similares. A aresta com peso de similaridade existirá
se o valor de similaridade for maior que um limiar.

A segunda etapa cria grupos na rede formada. Embora na primeira etapa tenham sido
observadas as similaridades estruturais em um grafo bipartido, nesta segunda etapa, temos um
grafo unipartido. O agrupamento nos elementos da rede foi feito utilizando uma abordagem
apresentada por CLAUSET; NEWMAN; MOORE (2004), a qual faz uso da métrica betweenness2.
A métrica de betweenness é utilizada para fazer o agrupamento da seguinte forma: 1) Calcula-se
o valor da métrica de centralidade (betweenness) para todas as arestas da rede. 2) Encontram-se
as arestas com o maior valor de centralidade e removem-nas da rede. Depois, repetem-se os
passos 1 e 2.

A terceira etapa prediz um valor para um item não visto ainda por um usuário baseado
nas comunidades criadas na segunda etapa. Nesta última etapa, são verificadas no grupo do
usuário as pessoas que já assistiram àquele filme e é utilizada a qualificação que elas deram
àquele filme para estimar a qualificação do usuário em foco ao filme em destaque.

Os experimentos realizados por Zhang foram na base de dados do MovieLens3 e Book-
Crossing (ZIEGLER et al., 2005). Da base de dados do MovieLens, foram extraídos 500 usuários
com mais de 30 qualificações e, para a base de dados do Book-Crossing, foram extraídos 10.000
usuários com mais de 40 qualificações. A métrica de avaliação usada por eles foi o erro absoluto
médio (MAE - Mean Absolute Error).

2A métrica de betweenness mede a centralidade do nó. Ou seja, o valor de betweenness de um determinado nó é
o número de caminhos mínimos entre pares de nós que passam por esse nó em foco. Caminho mínimo é a menor
sequência de arestas conectando dois nós.

3http://www.grouplens.org/node/73/
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Zhang não usou nenhuma base completa disponibilizada no MovieLens, nem suas
divisões (as quais estão em 5-fold), e não se sabe nem se foi utilizada a base de dados do
MovieLens 100k ou outra versão da base. Também não se sabe quais filmes foram qualificados.
Portanto, o experimento não pode ser comparado com os nossos resultados apresentados no
Capítulo 6, mas foi importante discutir esse experimento aqui, porque ele também estima a
qualificação realizando agrupamento, mesmo que um agrupamento diferente do proposto nesta
tese.

O trabalho de Zhang tem semelhanças com o apresentado nesta tese, porém, tem uma
grande complexidade na construção da rede e na fase de agrupamento, para, no fim, estimar o va-
lor da qualificação que um usuário daria a um item através do seu grupo. Quando o agrupamento
é realizado, tem-se uma rede unipartida, criada com a ajuda da medida de similaridade. Além
disso, para dividir a rede em grupo, vértices que contêm o maior valor da métrica de centralidade
(betweenness) são retirados, perdendo-se informação.

DANG; VIENNET (2013) afirmaram que as comunidades na rede potencializam a
qualidade dos sistemas de recomendação. Eles trabalham com a detecção de grupos em grafos
com atributos, que são denotados como G = (V,E,X), onde V é o conjunto de nós, E o conjunto
de arestas e X é um conjunto de atributos associados a um dado nó v pertencente a V . Antes do
agrupamento, uma medida de similaridade entre os nós foi determinada, a qual será o peso entre
os vértices. A medida deve apresentar o grau de aproximação entre os vértices considerando
os valores dos atributos. Assim, o trabalho de DANG; VIENNET (2013) tenta incorporar
informações estruturais e de atributo do grafo e apresenta dois algoritmos, SAC1 (Structure-

Attribute Clustering 1) e SAC2 (Structure-Attribute Clustering 2), para extrair comunidades em
grafos de atributos.

O algoritmo SAC1 faz uso de uma versão modificada da função de modularidade de
Newman, incorporando o atributo de similaridade, como pode ser visto na Equação 3.4.

Qsim = ∑
C

∑
i, j∈C

α×
(

1
2m
×
(

Ai j−
did j

2m

))
+(1−α)×ω(i, j),

�
 �	3.4

na qual α é o fator peso, sendo 0≤ α ≤ 1, e ω é o atributo da função de similaridade entre os
nós i e j. E as variáveis já existentes na função de modularidade de Newman são: A é a matriz de
adjacência, m é o número total de arestas do grafo, di e d j, são os graus do vértice i e do vértice
j, respectivamente.

O SAC1 faz uso dessa modularidade apresentada na Equação 3.4 e seu algoritmo é
diretamente inspirado no algoritmo Louvain. O algoritmo SAC2 faz uso dos vizinhos mais
próximos do nó (nodes’s nearest neighbours). Dado um nó com atributos, é definido um grafo
com k-vizinhos mais próximos (k-nearest neighbours graph, k-NN): Gk = (V,Ek), no qual cada
nó tem exatamente k arestas conectando os seus k vizinhos mais similares do grafo G original. A
medida de similaridade entre dois nós é definida na Equação 3.5.
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S(i, j) = α×Ai, j +(1−α)×ω(i, j)
�
 �	3.5

Esta equação é aplicada na primeira fase do algoritmo, que é a construção do grafo Gk. Na
segunda fase é aplicado um método de agrupamento estrutural para encontrar comunidades. O
SAC2 tem uma complexidade temporal menor que o SAC1, sendo adequado para grafos muito
grandes.

Os experimentos do trabalho de DANG; VIENNET (2013) utilizaram as bases de dados
Delicious e Last.fm. O trabalho deles apresentou, através das métricas de Precision e Recall, que
a recomendação com o método de agrupamento obteve melhores resultados, dado os valores das
métricas de avaliação, que a tradicional filtragem colaborativa. A filtragem colaborativa baseada
em comunidade realizada pelo trabalho de DANG; VIENNET (2013) foi feita em dois passos: 1)
encontrar a comunidade de um dado usuário u; e 2) predizer a qualificação de um usuário u para
um item i, baseando-se na qualificação que outros usuários do mesmo grupo de u deram ao item
i, usando a soma dos pesos ou a média dos pesos. Para a recomendação: 1) é selecionada uma
lista de itens que o usuário u ainda não assistiu; 2) é calcula a predição da qualificação dos itens
na lista; 3) são selecionados os T itens com a maior qualificação para a lista de recomendação.

A presente tese corrobora com a afirmação de Dang e Viennet sobre a potencialização
da qualidade da recomendação, quando se usa agrupamento em grafos. Porém, há algumas
diferenças: Dang e Viennet unem atributos dos vértices e a topologia da rede. A rede é criada
através da medida de similaridade entre os nós, o que pode ocasionar gargalos de memória e
de tempo (pois terá que buscar pelos similares entre todos os vértices de usuário da rede), e
depois é aplicada a modularidade proposta por DANG; VIENNET (2013) para o agrupamento.
Este agrupamento foi realizado já em um grafo unipartido. Os métodos propostos nesta tese
obtiveram como resultados uma maior simplicidade ao realizar a recomendação apenas com
informações da topologia da rede, além de um algoritmo muito ágil em realizar as predições.
Também foi proposto nesta tese uma modularidade que trabalha apenas com a topologia e, ao
mesmo tempo, observa a interação entre os elementos dos grupos. Essa modularidade apresenta
um maior valor para agrupamentos que tenham pesos semelhantes das arestas entre os grupos,
resultando em agrupamentos que levam a uma boa taxa de acerto na recomendação.

LI; CHEN (2013) consideram que sempre há muita informação nas transações (quando
um usuário realiza alguma ação sobre o item) em um sistema, mais do que informação de
qualificação (quando um usuário qualifica um dado item), por isso eles focam na predição de
transações. Eles criaram um grafo bipartido com dois tipos de nós: usuário e objeto, sendo as
arestas o relacionamento entre ambos. Assim, o trabalho faz a predição de arestas entre um
usuário e um objeto, dada as transações anteriormente realizadas, propondo uma abordagem de
aprendizagem de máquina baseada em Kernel a ser utilizada em sistemas de recomendação.

O algoritmo proposto por Li e Chen faz uma busca pelos nós que estão próximos do
par usuário-item. Os autores propõem ainda um novo grafo kernel para capturar a estrutura e
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características dos que estão próximos ao par usuário-item. Os passos para o framework baseado
em kernel são os que seguem. 1) É construído um grafo usuário-item do histórico de transações
e também são extraídas características dos usuários e itens da base de dados. 2) É construído
o kernel para o par usuário-item baseado na sua estrutura contextual e características. Este é
o módulo essencial para a predição. 3) É construído um classificador para separar ligações
potenciais de ligações impossíveis. É utilizado o algoritmo SVM (Support Vector Machines)
(YAJIMA, 2006) com uma classe que busca um hiper-plano para separar instâncias positivas para
a recomendação, ou seja, que possivelmente sejam de interesse do usuário. 4) São ranqueados os
itens para cada usuário de acordo com suas interações para a predição, então é apresentada uma
recomendação dos N itens melhores ranqueados. Para fazer o ranqueamento é usada a distância
Euclidiana das instâncias dos dados para a classificação do hiper-plano. O kernel do grafo é
obtido através de um caminho aleatório4 (random walk) que passa através do par usuário-item.
Os kernels foram construídos em dois passos a partir do par usuário-item.

Ainda de acordo com o trabalho de LI; CHEN (2013), foram utilizadas as seguintes bases
para realizar os testes: uma da maior livraria em Taiwan (coletados 2.000 usuários selecionados
aleatoriamente, 9.695 livros e 18.771 transações coletadas durante um período de 5 anos)
(HUANG; ZENG; CHEN, 2007a), a outra de uma loja de roupas on-line de um comerciante líder
de mercado nos Estados Unidos (coletadas em um período de 3 meses de transações, tendo 4
milhões de usuários, 128.000 itens e 16 milhões de transações) (HUANG; ZENG; CHEN, 2007b)
e uma de qualificação de livros coletada da comunidade Book-Crossing (278.858 usuários e
1.149.780 qualificações em 271.379 livros) (ZIEGLER et al., 2005). Além disso, 3 métricas de
avaliação da recomendação foram utilizadas: Precision, Recall e F-measure. Embora o trabalho
de LI; CHEN (2013) não faça uso da métrica de modularidade, sua recomendação faz uso de
agrupamento na rede, buscando os nós mais próximos do usuário e do item.

No trabalho de Li e Chen, observam-se duas características não interessantes para um
sistema de recomendação: ineficiência no tempo de recomendação, pois para realizar uma
recomendação ainda será criado um kernel com seus usuários mais próximos (semelhante à
filtragem baseada em usuários), e o outro é que são observados apenas alguns vértices para
realizar a recomendação, o que não acontece com o método proposto na presente tese. Esta tese
apresenta um algoritmo, AMA (Agrupamento com Movimento de Arestas), que tem uma rápida
execução durante o treinamento e ainda mais rápida para a predição (O(1)). Além disso, todas
as arestas da rede são utilizadas.

BELLOGIN; PARAPAR (2012) têm o objetivo de recomendar filmes para usuários,
para isso, eles estimam as notas de qualificação que um usuário daria para um certo filme.
Para realizar a recomendação, os autores modelam sua base em um grafo unipartido com peso,
onde os vértices são os usuários. Em seguida, dividem o grafo em grupos com um algoritmo
de agrupamento espectral: Normalised Cut. Neste caso, o Normalised Cut é utilizado para a

4 O algoritmo de caminho aleatório é um passeio em um grafo a partir de um ponto de partida, no qual a direção
de um ponto no caminho para o próximo é escolhido aleatoriamente.
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recomendação por filtragem colaborativa, colhendo os vizinhos mais similares dos grupos através
da medida de correlação de similaridade de Pearson. Para evitar muito ruído, é comum usar um
limiar para a quantidade máxima de vizinhos.

O trabalho de Bellogin e Parapar também estima a nota que um usuário daria para um
certo filme, mas faz isso criando uma rede unipartida só com usuários e realizando a filtragem
colaborativa a partir dos agrupamentos neste tipo de rede. Este tipo de abordagem não deixa
claro quais os filmes são semelhantes entre si, dado que realiza o agrupamento em uma rede
unipartida, apenas com usuários; nem transparece os filmes que são do gosto de um certo grupo
de usuários. Os agrupamentos realizados não fazem uso da métrica de modularidade.

LEE et al. (2013) apresentam um sistema híbrido de recomendação, na qual esta é
realizada para mais de um usuário (fazendo uso de seus perfis), e fazem uso das técnicas de
recomendação colaborativa, baseada em conteúdo e recomendação demográfica. Para realizar
todos estes tipos de recomendação, o domínio (filmes) é modelado em um grafo heterogêneo
com um conjunto de tipos de vértices e um conjunto de tipos das arestas. É proposta a métrica
PathRank (LEE et al., 2013), que, assim como a famosa métrica PageRank (BRIN; PAGE, 1998),
também ranquea seus nós atribuindo um valor a cada um deles como base, mas nesse caso
faz uso do algoritmo caminho aleatório. As consultas que serão entregues ao sistema devem
estar bem definidas contendo: o conjunto de vértices envolvido, o tipo do vértice que será dado
como resposta e o número de recomendações (n) que se quer como resposta àquela consulta.
Computado o vetor de PathRank (o que pode gerar subgrafos com tipos diferentes de arestas) e
ordenado de forma descendente, os n primeiros objetos serão dados como recomendação. Lee et

al. também trabalham com recomendação na base modelada em grafos, porém, fazem diversos
tipos de recomendação e é preciso criar um grafo particular para cada tipo de item diferente.
Além disso, para se obter uma recomendação, ou uma lista dela, tem que se realizar uma consulta
com algumas informações e dizer quantas recomendações se quer.

DEMOVIC et al. (2013) propuseram um sistema de recomendação modelado em grafo
pensando na possível mudança de interesse dos usuários em relação ao item buscado. Seu
experimento foi feito com a base de dados de filmes. O grafo foi composto por 3 tipos de vértices:
usuário, filme e gênero. Os 4 algoritmos de recomendação apresentados por DEMOVIC et al.
(2013) começam a partir dos nós iniciais que podem ser descritos explicitamente pelo usuário,
por exemplo, o gênero do filme que ele quer assistir, ou podem ser inferidos pelo sistema. Os
algoritmos tentam encontrar os nós mais próximos dos nós iniciais. Com esse parâmetro inicial,
os algoritmos podem encontrar em um momento uma recomendação e logo depois, com outros
parâmetros, outra recomendação diferente, suprindo rapidamente sua mudança de interesse. Os
4 algoritmos apresentados foram: 1) Union color, baseado no algoritmo básico de busca em
grafo conhecido como busca em largura5. Este algoritmo faz uso de diferentes cores para marcar

5Também conhecido como Breadth-first search - BFS, este algoritmo começa do nó raiz, faz sua busca nos nós
vizinhos a ele e, para cada nó vizinho, é explorado também seu conjunto de vizinhos, até que encontre o alvo da
busca.
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Tabela 3.2: Comparação entre as características dos trabalhos de recomendação que fazem uso de
grafos em relação a se fazem uso ou não da métrica de modularidade, se fazem uso de grupos para
recomendar, se realizam consulta para receber a recomendação e quantidade de vértices no grafo

trabalhado.

Trabalho Modularidade Grupos Consulta Vértices
ZHANG (2008) Não Sim Não 2
DANG; VIENNET (2013) Sim Sim Não 2
LI; CHEN (2013) Não Não Não 2
BELLOGIN; PARAPAR (2012) Não Sim Não 1
LEE et al. (2013) Não Não Sim -
DEMOVIC et al. (2013) Não Não Sim 3

os nós visitados. 2) Mixing colors, algoritmo semelhante ao Union Color, divergindo de como
cada um lida com a representação e união de cores. 3) Energy spread, algoritmo baseado em
um método para busca associativa em redes. 4) Algoritmo de Dijkstra modificado, que faz a
busca por caminhos mínimos no grafo. O trabalho de Demovic et al. é um outro exemplo de
recomendação tomando como base um grafo, embora não trabalhe com recomendação entre
grupos, como no trabalho desta tese. Ele realiza a recomendação fazendo a busca apenas nos nós
mais próximos, podendo perder informações relevantes de vértices mais distantes, característica
essa realizada pelo método proposto nesta tese. Um ponto positivo do trabalho de DEMOVIC
et al. (2013) é que ele foca na mudança de interesse do usuário em diversos momentos.

A Tabela 3.2 sumariza os trabalhos aqui apresentados. Todos eles fazem recomendação
Colaborativa, e só o trabalho de LEE et al. (2013) também faz recomendação baseada em
Conteúdo e Demográfica. Apenas DANG; VIENNET (2013) trabalha com a métrica de Modula-
ridade em sua recomendação, sendo esta uma modificação da proposta por Newman e Girvan.
Os trabalhos que exploram os grupos em si são os de ZHANG (2008), DANG; VIENNET
(2013) e BELLOGIN; PARAPAR (2012). Os trabalhos de LEE et al. (2013) e DEMOVIC et al.
(2013) realizam consulta para realizar a recomendação. LEE et al. (2013) trabalham com um
grafo heterogêneo, não tendo definido a quantidade de vértices utilizados. DEMOVIC et al.
(2013) fazem uso de um grafo com 3 tipos de nó, conforme citado anteriormente, e BELLOGIN;
PARAPAR (2012) realizam a recomendação utilizando um grafo unipartido de usuários. Os
outros trabalhos modelam seu sistema em um grafo bipartido.

3.3 Conclusão

Neste capítulo foi visto o algoritmo de Suzuki e Wakita, Algoritmo 3.1, que pode
ser bastante lento quando o número de nós for muito grande. Este é o caso de bases reais
de recomendação com a base do MovieLens 100K, MovieTweetings, MovieLens 1M, Book-
crossing e Jester, por exemplo. Será proposto no Capítulo 5 uma variação deste algoritmo,
chamado de AMV (Agrupamento com Movimento de Vértices), que pode terminar sua execução
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em um menor tempo. Além deste algoritmo, um outro que não foi inspirado no de Suzuki e
Wakita também foi proposto, o AMA (Agrupamento com Movimento de Arestas), que é ainda
mais rápido que o AMV.

SUZUKI; WAKITA (2009) afirmam que a modularidade de Newman e Girvan não é útil
para redes bipartidas, porém, será apresentado nesta tese ser possível a utilização de algoritmos
que fazem uso desta modularidade nestas redes, permitindo que ambos os tipos de nós façam
parte de um mesmo grupo, o que não foi considerado por SUZUKI; WAKITA (2009).

O uso dos agrupamentos em grafos para a recomendação realizada por BELLOGIN;
PARAPAR (2012) é uma característica semelhante entre este trabalho e o aqui proposto, e
apresenta uma melhor performance se comparada a algumas técnicas padrões no estado da arte,
corroborando a ideia de que o agrupamento em grafos propicia boas recomendações. O trabalho
de LEE et al. (2013) se assemelha ao apresentado nesta tese em relação ao uso de grafos com mais
de um tipo de vértices para ranquear as recomendações, porém se diferencia por não criar grupos
explicitamente, embora faça a busca por uma solução percorrendo um conjunto de nós. Uma
outra diferença é sua abordagem híbrida (que faz uso de mais de uma abordagem de algoritmo
de recomendação) na recomendação e o uso de consultas para realizar a recomendação, podendo
ser custoso para o sistema. DEMOVIC et al. (2013) utilizaram 4 algoritmos de recomendação
que fazem uso de um grafo com três tipos de vértices e é realizada uma busca por um nó resposta.
Essa busca e a quantidade de vértices o diferencia dos algoritmos propostos nesta tese, que
realiza o agrupamento em grafo bipartido. LI; CHEN (2013) predisseram ligações, fazendo
uso apenas dos nós próximos do usuário-item em foco, não sendo realizado agrupamento na
rede, mas criando-se um subgrafo em que os nós relacionados a estes fazem parte. O trabalho
apresentado nesta tese se diferencia por observar uma maior quantidade de nós, pois observa-se
os grupos aos quais o par usuário-item faz parte.

ZHANG (2008) define dois usuários estruturalmente semelhantes se eles qualificam
os mesmos itens. Também afirma que itens são semelhantes se são qualificados por usuários
semelhantes. Nossa proposta de métrica tenta melhorar este pensamento com a seguinte premissa:
usuários são semelhantes se qualificam de forma semelhante itens em comum. Assim como os
itens são semelhantes se são qualificados com notas semelhantes por mesmos usuários. Ou seja,
um usuário pode ter assistido a um filme, mas não gostado dele, qualificando-o, assim, com nota
baixa. Portanto, para uma recomendação futura para aquele usuário, é interessante que não seja
recomendado a ele um filme semelhante àquele, dado que não é de seu interesse.

O trabalho de DANG; VIENNET (2013) faz uso da métrica de modularidade, apresen-
tando uma modularidade que faz uso de uma métrica de similaridade.

DANG; VIENNET (2013) fazem uso do grupo do usuário para predizer a qualificação de
filmes daquele usuário para um determinado item, baseando-se na qualificação apresentada pelos
usuários daquele grupo para o dado item. A tese apresentada aqui tem a distinção de fazer uso
de agrupamento, ou seja, trabalhou-se com o grupo do usuário e o grupo do item, diminuindo os
cálculos para toda a rede quando for recomendar.



3.3. CONCLUSÃO 53

O trabalho proposto por nessa tese também apresenta uma nova modularidade, a qual
minimiza a taxa de erro da recomendação, dado que foca no agrupamento de nós que tem pesos
de arestas semelhantes entre grupos.

No capítulo seguinte é apresentada uma proposta de recomendação, a qual faz uso de
agrupamentos em grafos criados a partir da otimização da métrica de modularidade.
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4
Um Estudo de Caso em Recomendação Baseada em Modularidade

Muitos sistemas disponíveis na Internet podem ser mapeados como redes bipartidas, ou
seja, redes compostas por dois tipos de nós diferentes. Esse é o caso do sistema de recomendação
de filmes MovieLens (movielens.org), em que há dois principais componentes neste sistema: os
usuários e os filmes.

De acordo com ZHANG (2008), os agrupamentos realizados na rede têm apresentado
benefício para a recomendação, ao encontrar padrões característicos de grupos na rede. Tais
agrupamentos podem ser realizados de diversas formas, entre elas, através da métrica de modula-
ridade, inicialmente proposta por Newman e Girvan (NEWMAN; GIRVAN, 2004; NEWMAN,
2004) para redes unipartidas.

Para grafos bipartidos, em especial, há diferentes modularidades, observando agrupa-
mentos de formas diferentes (GUIMERà; SALES-PARDO; AMARAL, 2007; MURATA, 2009;
BARBER, 2007; SUZUKI; WAKITA, 2009): grupos formados em redes unipartidas, grupos
formados apenas em um dos tipos de nós em redes bipartidas, ou grupos são formados em ambos
os tipos de nós, mas sem uni-los em um mesmo grupo, apenas relacioná-los (redes bipartidas).
Em todas estas propostas, quanto maior o valor da métrica de modularidade, melhor a disposição
dos agrupamentos na rede, conforme a noção de melhor de cada autor.

Algoritmos de maximização da métrica de modularidade para redes complexas tentam
encontrar uma melhor divisão de grupos dos vértices da rede. Encontram-se em tal divisão
grupos com grandes semelhanças ou dependência, dadas as suas muitas conexões entre os
vértices contidos nele.

Assim, dada a necessidade dos sistemas de recomendação de encontrar uma boa reco-
mendação para seus usuários e notando que a modelagem de tal sistema pode ser feita através de
redes complexas, uniu-se nesta tese a divisão na rede encontrada pela maximização da métrica de
modularidade aos sistemas de recomendação. Acreditou-se que tal divisão traria grupos coesos
de itens disponíveis no sistema e de usuários.

Os sistemas que fazem uso de recomendação normalmente tem dois tipos de vértices: o
vértice do tipo usuário e o vértice do item a ser recomendado. Como para o agrupamento bipartido
não existe uma única definição da composição de grupo, nesta tese, inicialmente trabalhou-se
com os grupos bipartidos sendo formados pelos dois tipos de vértices. Posteriormente, no
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Capítulo 5, formou-se grupos de dois tipos: os grupos de usuários e os grupos de itens.

4.1 O Problema

O Twitter é um sítio onde seus usuários fazem uso do seu serviço de microblog, ou seja,
seus usuários podem postar alguma experiência que queiram através de um pequeno texto de
até 140 caracteres. Esta postagem é conhecida como um tweet. Um usuário pode seguir outros
usuários, assim como também pode ser seguido. A opção de "seguir"um usuário fará com que
um determinado usuário possa acompanhar a publicação desses microtextos do usuário seguido.

O RecSys Challenge 2014, evento organizado pela conferência ACM Recommender

System no ano de 2014, apresentou o seguinte desafio (SAID et al., 2014): estimar a quantidade de
engajamento que um tweet receberia. Os tweets apresentados na base de dados foram minerados
para conter apenas aqueles em que o usuário qualifica um filme, não tendo tweets de outro assunto.
Dado um tweet postado por um usuário, o qual apresenta a qualificação de 1 a 10 a um item,
se quer estimar o engajamento (engagement) daquele tweet, ou seja, a soma da quantidade de
favorites (quando um tweet foi colocado como favorito) com a quantidade de retweeted (quando
um tweet foi compartilhado) que aquele tweet receberá: engagement = f avorites+ retweeted.
Quando um usuário quer guardar certo tweet como um de seus favoritos, ele o coloca como
favorite. Quando um usuário acha interessante um certo tweet e o compartilha com seus
seguidores, este tweet tem o estado de retweeted. Além disso, devia-se ordenar, do maior para o
menor, os tweets em relação à quantidade de engajamento que cada tweet receberia.

Para avaliar o método proposto no Capítulo 4, tentou-se solucionar este desafio de estima-
ção de engajamento, fazendo uso da base disponibilizada para ele. Para estimar o engajamento,
estimou-se o peso de uma aresta, já que a base de dados foi mapeada em grafo, no qual a aresta
representa o engajamento.

4.2 Grupos podendo conter dois tipos de vértice cada

Primeiramente criou-se grupos bipartidos podendo conter dois tipos de vértices, cujos
elementos que compõem o grupo estejam juntos por terem similaridade: os usuários semelhantes
entre si, os itens semelhantes entre si e usuários e itens fortemente conectados.

Os elementos que fazem parte de um mesmo grupo devem ter uma densa quantidade de
arestas conectando-os (no caso, as arestas conectam os usuários aos itens), o que representa suas
similaridades. Já os elementos em diferentes grupos devem ter pouca ou nenhuma similaridade,
pois há poucas ou nenhuma aresta entre eles.

Entretanto, o agrupamento em grafos apresenta alguns desafios conhecidos, como exem-
plo, temos: o de qualificar os agrupamentos formados, ou seja, saber se os nós que estão no
mesmo grupo têm de fato uma estreita relação; e o tempo gasto pelos algoritmos para apresentar
um agrupamento em redes reais, as quais são muito grandes, geralmente são milhões de arestas e
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milhares de nós, demanda muito tempo. Uma métrica constantemente utilizada para o primeiro
problema citado é a de modularidade (NEWMAN; GIRVAN, 2004), a qual quantifica quão boa
é a formação de um grafo, o que consiste em condensar nos grupos as arestas entre os nós de
forma que as arestas entre grupos sejam escassas.

Após a formação do grafo bipartido, no qual só há aresta ligando vértices de tipos distintos
(característica de grafos bipartidos), utilizou-se o algoritmo de agrupamento apresentado por
BLONDEL et al. (2008), conhecido como algoritmo Louvain, que é um algoritmo rápido mesmo
sendo usado em grandes redes reais.

Embora o algoritmo de Louvain tenha sido originalmente criado para grafos unipartidos,
o agrupamento é trivialmente realizado em grafos bipartidos. Tal algoritmo tenta unir os grupos
densamente conectados, respeitando o peso das arestas.

A modularidade mede a densidade de arestas dentro do grupo, comparando-a à quantidade
de ligações entre as comunidades, e recebe um valor escalar entre -1 e 1. Quanto maior o valor
da métrica, melhor a separação dos grupos.

BRANDES et al. (2006) demonstraram em seu trabalho que o problema de maximização
ótima da métrica de modularidade usada para agrupamentos em grafos é NP-completo, ou
seja, não se conhece um algoritmo em tempo polinomial que encontre a maior modularidade
do agrupamento da rede para todos as instâncias de problema, o que justifica os algoritmos
heurísticos de otimização da modularidade. Assim, BRANDES et al. (2006) mostraram que,
embora muitos algoritmos sejam criados para maximizar a métrica de modularidade, nenhum
deles tem se mostrado como um algoritmo ótimo de agrupamento.

Dado isso, buscou-se com o algoritmo Louvain (BLONDEL et al., 2008) padrões na rede
construída com a base de treinamento. A Figura 4.1 apresenta o esquema do método proposto
por esta tese neste capítulo, também representado no Algoritmo 4.1 o qual tem as seguintes
etapas:

1. Modelagem da rede complexa (linha 1): o sistema de recomendação é mapeado em
uma rede bipartida, sendo seus vértices de dois tipos: usuário e item, e sua aresta é o
valor do relacionamento que envolve um par usuário-item.

2. Agrupamento utilizando a métrica de modularidade (linha 2): o agrupamento foi
realizado com o algoritmo Louvain (BLONDEL et al., 2008), o qual usa a métrica
de modularidade de Newman e Girvan (NEWMAN; GIRVAN, 2004), desenvolvida
para ser utilizada em grafos unipartidos. Definiu-se para este experimento que um
grupo pode conter vértices dos dois tipos: usuário e item. Por causa dessa definição,
pode-se usar o algoritmo Louvain para realizar o agrupamento em uma rede bipartida.

3. Seleção dos grupos (linhas de 4 a 7): para estimar o peso de uma aresta que liga
um usuário a um item, é preciso identificar o grupo a que o item pertence (gi, grupo
de i) e selecionar todas as arestas dos elementos que compõem este grupo (Agi,
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conjunto de arestas do grupo do item i), seja usuário ou item. Na Figura 4.1, as
arestas selecionadas estão em vermelho.

4. Estimativa do peso da aresta (linhas de 8 a 11): para estimar o peso de uma aresta, é
utilizada a média aritmética dos pesos das arestas selecionadas no passo 3. A aresta a
ser estimada agora é vista como uma aresta entre grupos e indica a existência de um
relacionamento entre um item de um grupo e um usuário de um determinado grupo.
O laço iniciado na linha 3 e terminado na linha 12 é utilizado para que o cálculo do
peso da aresta seja realizada para todas as arestas da rede.

Algoritmo 4.1: Método 1 de agrupamento bipartido proposto: grupos nos quais
contêm vértices de ambos os tipos

1: Criação o grafo bipartido adjacente
2: Execução do algoritmo Louvain (entrada: o grafo criado)
3: loop
4: Seleciona um usuário
5: Seleciona o grupo do usuário selecionado
6: Seleciona um item
7: Seleciona o grupo do item selecionado
8: for i = 1, . . . , |Agi| do
9: peso = peso+ pesoi

10: end for
11: w = peso/|Agi|
12: end loop

Passa-se o grafo bipartido com peso como parâmetro de entrada para o algoritmo Louvain,
para que ele realize o agrupamento. Os grupos encontrados pelo algoritmo Louvain para o grafo
bipartido são formados por vértices de ambos os tipos: do tipo item e do tipo usuário. Os grupos
contêm os vértices mais relacionados de ambos os tipos e distintos dos outros grupos, dado que
isso é possível, já que as arestas do grafo bipartido têm peso, facilitando esse agrupamento.

A Figura 4.2 ilustra um grafo bipartido com os vértices usuário e item. O agrupamento
encontrado pelo algoritmo Louvain que obtém maior valor da métrica de modularidade para o
grafo apresentado na Figura 4.2 é Grupo1 = {U1,U3, I1, I2, I3} e Grupo2 = {U2,U4, I4, I5}.
Outro agrupamento também encontrado pelo algoritmo obteve valor 0.3516 e sua divisão
foi: G1 = {U1, I1, I3}, G2 = {U3, I2}, G3 = {U2, I4} e G4 = {U4, I5}. Nos agrupamentos
apresentados, observa-se que, embora haja dois grupos de vértices na Figura 4.2, os grupos
criados contêm vértices de ambas as classes. Como foi utilizado o algoritmo Louvain, o
agrupamento tem a seguinte característica: mantém denso o número de arestas entre os vértices
dentro do grupo e escasso o número de arestas entre os grupos.
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Figura 4.1: Esquema de processos do primeiro método de recomendação proposto: modelagem,
agrupamento, estimação do peso da aresta e seleção de grupos. Vértices do tipo usuário: {U1, U2,
U3, U4}. Vértices do tipo item: {I1, I2, I3, I4, I5}. Pesos das arestas: U1-I1 = 2, U1-I2 = 4, U1-I3

= 5, U2-I4 = 4, U2-I5 = 4, U3-I2 = 4, U3-I3 = 5, U4-I5 = 1. Grupos criados: {G1, G2}
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4.3 Base de dados Extended MovieTweetings

A base de dados utilizada para os experimentos da técnica descrita neste capítulo é a
versão estendida da base MovieTweetings (DOOMS; DE PESSEMIER; MARTENS, 2013), na
qual só existem tweets sobre filmes. A base de treinamento contém 80% dos dados, com 22.079
usuários, 13.618 itens e 170.285 tweets; a de teste contém 20% dos dados, com 5.717 usuários,
4.226 itens e 21.285 tweets. A base de teste faz parte dos tweets cronologicamente postados logo
após os tweets da base de treinamento. A diferença de atributos entre as bases é que na base de
teste não temos os atributos que, somados, nos dão o valor do engament: tweet_ f avorite_count

e tweet_retweet_count. Na base de teste também temos tweets postados por novos usuários e/ou
com novos itens.

Na Seção 4.3.1, é mostrado que o grafo tem características de uma rede livre-de-escala.
A base de dados do desafio foi mapeada em um grafo bipartido com peso, no qual há dois tipos
de vértices: usuário e item, e sendo suas arestas o valor do engajamento recebido na base de
treinamento pelo tweet no qual um usuário postou sobre um determinado item/filme. Fez-se o
agrupamento neste grafo criado para se encontrar, na rede, usuários semelhantes, bem como item
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Figura 4.2: Agrupamento criado pelo algoritmo do Louvain neste pequeno grupo bipartido
formado por usuários e itens que obteve maior valor da métrica de modularidade, 0.4688:

Grupo1 = {U1,U3, I1, I2, I3} (vértices azuis) e Grupo2 = {U2,U4, I4, I5} (vértices verdes).
Vértices usuários: {U1,U2,U3,U4}; vértices itens: {I1, I2, I3, I4, I5}.
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semelhantes.

4.3.1 Grafo Bipartido

Para estimar o engajamento citado, decidiu-se mapeá-lo em grafo. Como um tweet é
postado por um usuário e contém nele um item e a qualificação deste dado pelo usuário, formou-
se um grafo bipartido com os vértices usuário e item e a aresta sendo o valor do engajamento
obtido no conjunto de treinamento. Para o engagement = 0, wiu = 0 significa que não há aresta
entre os nós i e u

O grafo bipartido gerado é modelado em uma matriz de adjacência, cujas linhas e colunas
são compostas por ambos os tipos de nós: usuário e item. Mesmo apresentando um grafo
bipartido como uma matriz de adjacência, as restrições V =U ∪ I e U ∩ I = /0 foram mantidas,
resultando no grafo esparso apresentado na Figura 4.3. O grafo bipartido construído com a base
de treinamento contém um total de 35.697 vértices, sendo 22.079 do tipo usuário e 13.618 do
tipo item. Os usuários estão enumerados de 1 a 22.079 no grafo e os itens são enumerados de
22.080 a 35.697. Na matriz, a interseção entre um usuário e um item é o valor do engajamento
na base de treinamento para o tweet que relaciona ambos.
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Figura 4.3: Matriz de adjacência modelando o grafo bipartido esparso da base de dados
MovieTweetings com linhas e colunas formadas pelos vértices usuário (enumerados de 1 a 22.079)

e itens (enumerados de 22.080 a 35.697). Apenas 15.964 valores entre usuários e itens são
diferentes de zero (nz = non zero).
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FONTE: própria autora.

A Figura 4.4 apresenta a distribuição de graus do grafo bipartido criado transformado
em dois grafos unipartidos: um grafo para o vértice do tipo usuário e outro grafo para o vértice
do tipo item. No grafo unipartido do usuário, por exemplo, haverá uma aresta ligando dois
usuários, se, no grafo bipartido, ambos os usuários tiverem em comum pelo menos uma ligação
com um mesmo item. A frequência do grau do vértice indica quantos nós têm aquele grau.
BIRMELE (2009) mostra que, dada uma rede mapeada em um grafo bipartido, essa rede é uma
rede livre-de-escala se pelo menos um de seus gráficos de distribuição de nós de ambos os grafos
unipartidos se aproxima de uma lei de potência. Como pode ser visto na Figura 4.4, o valor de
γ (gama) para ambas as distribuições é 3,5, concluindo-se não ser uma lei de potência. Assim,
concluiu-se que esta rede bipartida não é uma rede livre de escala.

O algoritmo Louvain é usado em redes complexas. Dada a rede formada, procurou-se
saber se a rede formada com esta base de dados é uma rede livre-de-escala, que comumente são
as redes reais, embora não todas (BARABáSI, 2016).
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Figura 4.4: Distribuição dos graus do grafo bipartido do MovieTweetings transformado em dois
grafos unipartidos: usuário e item. O valor de gama é 3,5.

FONTE: própria autora.

4.4 Estimação do engajamento

Após o agrupamento dos vértices da rede com o algoritmo Louvain, faz-se uma filtragem
da seguinte forma: para cada novo usuário e item relacionados na base de teste, procura-se a
comunidade do agrupamento realizado na qual está o item. Caso o grupo contenha mais do
que o próprio item, faz-se a média aritmética dos engajamentos de todos os componentes do
grupo, ou seja, de todos os usuários e todos os itens daquele grupo. Esta operação foi realizada
considerando que um novo tweet com um determinado item terá engajamento semelhante aos
itens similares a ele, assim como também terá engajamento semelhante ao que está ligado às
pessoas mais estreitamente relacionadas àquele item, ou seja, às pessoas do seu grupo.

Formalizando matematicamente o cálculo da estimativa do engajamento, temos: seja k o
vértice que representa o item e gk o rótulo do grupo ao qual o nó k pertence:

� Vk é o conjunto que contém todos os nós que fazem parte do mesmo grupo do vértice
k, independentemente do seu tipo:

Vk = {v|gv = gk};
�
 �	4.1
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� Wk contém toda aresta com peso maior que zero dos vértices que fazem parte do
mesmo grupo de k, V é o conjunto de todos os vértices no grafo:

Wk = {wab|wab > 0,a ∈Vk,b ∈V},
�
 �	4.2

� ŵku é o peso estimado para a aresta que liga o item k a um usuário u:

ŵku =
1
|Wk| ∑

a∈Vk,b∈V
wab,

�
 �	4.3

wku ∈Wk, |Wk| é o número de elementos em Wk.

4.5 Ranqueando as arestas por peso

A avaliação da estimação do engajamento foi através da métrica NDCG@10. Motivados
pela avaliação da métrica NDCG@10, redefinimos a estimação do engajamento para uma função
de ranqueamento. Para tanto, o valor obtido com a média aritmética foi somado ao valor da
qualificação apresentada pelo usuário ao item no tweet postado por ele, acrescentando assim uma
opinião pessoal do usuário àquele item. Considerando que os seguidores do usuário no Twitter
possuem semelhanças com ele, acreditamos que, se o usuário deu um valor de qualificação alto
para o filme, seus seguidores irão querer assistir àquele filme e, portanto, marcar como favorito
para assistir depois, ou já terão assistido, podendo retuitar, concordando com aquela postagem.

Além disso, também foi somado ao valor do engajamento estimado do tweet o valor do
atributo tweet_retweeted multiplicado por 10, fazendo uso da informação de se aquele tweet

havia sido retuitado alguma vez, tendo valor 1, ou não, tendo o valor 0. O valor 10 foi escolhido
heuristicamente para sabermos no valor estimado se aquele tweet já foi retuitado, pois se o valor
é acima de 10, então foi retuitado. A multiplicação pelo valor 10 importa para distanciar no
ranque um tweet que já sabemos ter engajamento diferente de 0 e dar um peso maior para estes.

O atributo tweet_retweeted também é informado na base de teste e ele é bastante impor-
tante para se ranquear os engajamentos, principalmente quando se trata de um novo usuário, ou
um novo item, ou quando ambos são novos na base de teste, caso conhecido em sistemas de
recomendação como início frio (cold start). O início frio acontece quando se quer recomendar
um item o qual ninguém ainda qualificou ou quer fazer uma recomendação para um usuário que
ainda não realizou nenhuma interação na rede (SCHEIN et al., 2002), por exemplo, ainda não
postou nenhum tweet.

As somas ao valor estimado foram feitas de maneira a ranquear de forma diferente os
itens no mesmo grupo, além de atribuir um valor de ranque para os itens que estão sozinhos em
grupos. Assim, o valor do engajamento para cada tweet é calculado conforme a Equação 4.4:

engiu = ŵiu + rateiu +10× tweet_retweetediu,
�
 �	4.4
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em que engiu é o engajamento estimado para um tweet que envolve o usuário u e o item i, rateiu

é a qualificação dada pelo usuário u ao item i e tweet_retweetediu
1 é um valor binário (0 ou

1) recebido pelo tweet postado pelo usuário u que contém o item i, indicando se o tweet já foi
compartilhado (retweeted) ou não. Os valores de engiu maiores que user_ f ollowers_count foram
modificados para o valor deste atributo. Na base de dados, o valor de user_ f ollowers_count

informa a quantidade de seguidores que o usuário tem. Assim, se o valor estimado de engajamento
for maior que a quantidade de seguidores, seu valor é colocado como a quantidade de seguidores.

4.6 Experimentos

Foi observado na base de treinamento que 162.107 tweets têm valor de engajamento
igual a zero e para apenas 8.178 tweets esse valor é maior que 1, concluindo-se que pouquíssimos
tweets possuem engajamento. Como a quantidade de tweets com engajamento maior que 0 é
muito baixa na base de treinamento, teve-se como primeira ideia atribuir a todos os engajamentos
da base de teste o valor 0. A Tabela 4.1 apresenta o resultado da avaliação para este método. Na
tabela, este método é chamado de Todos Zero.

Posteriormente, utilizou-se o método proposto no Capítulo 4, o qual foi chamado aqui de
Agrupamento, realizando os seguintes passos:

1. O grafo bipartido construído com a base de treinamento é uma matriz de adjacência
35.697 por 35.697 (22.079 vértices do tipo usuário e 13.617 vértices do tipo item,
onde as ligações são apenas entre usuários e itens (15.964 arestas), conforme a Figura
4.3 apresenta. O peso das arestas é o valor do engajamento recebido por um tweet

composto por um dado usuário e um certo item. No caso da dupla usuário-item
se repetir, foi colhido o valor de engajamento do último tweet que os relaciona,
considerando que o tweet mais recente representa melhor a atual situação;

2. Este grafo foi passado como parâmetro de entrada para o algoritmo Louvain, o qual
retornou os grupos com um valor de modularidade igual a 0,4438, tendo ocorrido
apenas 4 iterações;

3. Para cada tweet da base de teste, encontrou-se o grupo ao qual o item pertencia no
grafo e calculou-se a média aritmética do engajamento dos objetos dentro do grupo
no qual o item estava e atribuiu-se ao valor de engajamento daquele tweet.

O método chamado de Agrupamento aumentou o valor da avaliação, o qual está apresen-
tado na Tabela 4.1. Porém, como o problema em foco foi interpretado como um problema de
ranqueamento e o método proposto não atribuía valor para os novos itens e conferia igual valor
para itens diferentes que estavam no mesmo grupo, foi feito um último experimento.

1Esse valor não está disponível explicitamente na base de dados, mas pode ser obtida verificando se o tweet tem
outro tweet dentro dele, o que acontece para retweets.
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Tabela 4.1: Valores de avaliação para os métodos apresentados: Todos Zero, Agrupamento,
Agrupamento Melhorado. O avaliador utilizado faz uso da métrica nDCG@10.

Método Avaliação
Todos Zero 0,7494269049198918

Agrupamento 0,7901253952498258
Agrupamento Melhorado 0,8276262261122109

No terceiro teste, chamado de Agrupamento Melhorado, que foi elaborado especialmente
para esta base de dados e este problema em particular, acrescentou-se, então, valores para
distinguir os engajamentos dos itens no mesmo grupo e para atribuir algum valor a tweets que já
haviam sido identificados com algum engajamento (observando o atributo tweet_retweeted na
base de teste). Somou-se também o valor da base de teste da qualificação do usuário que assistiu o
item em foco e a multiplicação por 10 do valor do atributo de tweet_retweeted. Por fim, se o valor
estimado do engajamento resultou em um valor maior que o do atributo user_ f ollowers_count,
o engajamento recebe este valor. Este último método é descrito como Agrupamento Melhorado

na Tabela 4.1.
Na Tabela 4.1 são apresentados os valores para os métodos Todos Zero, Agrupamento

e Agrupamento Melhorado e suas avaliações. Os organizadores do desafio RecSys 2014 dis-
ponibilizaram um software para avaliação baseado na métrica que avalia funções ranqueáveis
NDCG@10, apresentada no Capítulo 2. A versão 0.14 deste software avaliador foi a utilizada
e a última disponibilizada pelos organizadores do desafio. Quanto maior o valor da avaliação,
melhor a solução.

4.7 Conclusões

Conclui-se que o agrupamento de grafos bipartidos tratados desta forma - com grupos
nos quais vértices de ambas as classes podem estar presentes, agrupamento este não considerado
por BARBER (2007) - opera eficientemente para o reconhecimento de padrões no grafo. Neste
método, não é preciso transformar o grafo bipartido em grafos unipartidos, tornando o trabalho
mais simples por não haver a conversão e não demandar tempo para isto (pois esta operação tem,
no mínimo, complexidade O(|U |× |I|), sendo |U | a quantidade de usuários e |I| a quantidade de
itens), além de não perder informação (arestas).

Além disso, também foi apresentado um novo método de recomendação através de agru-
pamentos em grafos, utilizando a métrica de modularidade de Newman para grafos unipartidos,
aplicando-a a grafos bipartidos e empregando o algoritmo Louvain.

Dado que o algoritmo de agrupamento em grafos utilizado foi o Louvain (BLONDEL
et al., 2008), obtiveram-se agrupamentos significativos, observando-se o valor da métrica de
modularidade e os resultados obtidos. Além disso, obteve-se um tempo de processamento
rápido, dado que sua complexidade, O(n logn), é menor que a dos outros algoritmos da literatura.
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Figura 4.5: Resultado final do RecSys Challenge 2014: User Engagement as Evaluation. O
grupo Pilgrims, o qual propôs o método apresentado nesta seção, ficou classificado em 6º lugar

com a taxa de acerto 0.8129.

FONTE: <http://2014.recsyschallenge.com/leaderboard/>.

Observando-se que as outras operações do método proposto nesta seção não têm complexidade
maior que a do agrupamento, O(n logn), pode-se afirmar que a metodologia proposta obtém
resposta em um pequeno espaço de tempo para o treinamento e que sua realização tem uma
grande simplicidade. Para o teste, ou estimação do peso da aresta, o tempo é O(Agi), sendo Agi a
quantidade de arestas dentro do grupo do item.

Pode-se argumentar que se utilizando o grafo bipartido sem transformá-lo em um unipar-
tido torna o número de vértices bem maior. Porém, realizar a transformação citada pode tornar
o procedimento mais complexo e o tempo de transformação, que é O(|U |× |I|), no qual U é
o conjunto de usuários e I o conjunto de itens, também deve ser considerado. Assim, tem-se
que este algoritmo pode ser utilizado com dados de uma janela de tempo, pois isso possibilitará
também acompanhar a mudança de perfil dos usuários em relação a filmes, como é provável que
aconteça (DEMOVIC et al., 2013).

O método apresentado foi utilizado para solucionar o desafio do RecSys 2014 e obteve
o 6º lugar na competição, representado pelo grupo Pilgrims no placar da Figura 4.5, com a
taxa de acerto de 0.8129. O primeiro (1º) colocado, Inria Sequel, obteve uma taxa de acerto
de 0.8598. O trabalho do Inria Sequel (GUILLOU et al., 2014) fez uso da combinação de um
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algoritmo que ranquea uma lista de itens chamado de LambdaMART, o qual ganhou o Yahoo!

Learning to Rank Challenge, e de modelos de regressão. O trabalho de BenHuns (PáLOVICS
et al., 2014), 2º colocado, utilizou um algoritmo de classificação para informar se o tweet tem
engajamento ou não, para isso ele fez uso de algoritmos de regressão linear e SVM (Support

Vector Machine), entre outros. Para ranquear o resultado fez uso de uma árvore de decisão
otimizada. O trabalho de SUD (DIAZ-AVILES et al., 2014), 3º colocado, construiu um método
colaborativo de raqueamento que aprende a ranquear (learning-to-rank) otimizando a métrica de
avaliação (nDCG@10). O trabalho de UCD (WASILEWSKI; HURLEY, 2014), 4º colocado, faz
o agrupamento dos itens cronologicamente por uma série de tweets que cada filme recebeu. Logo
após, aplica a transformada de Fourrier na série, resultando em uma representação no domínio
de frequência, em seguida, usa o algoritmo k-means para realizar o agrupamento nos itens. O
trabalho de UT-IIS (ZAMANI; SHAKERY; MORADI, 2014), 5º colocado, agregou resultados
de regressão e de métodos que aprendem a ranquear, para isso, utilizou a abordagem KEMENY
(1959) para minimizar a divergência de resultado de ambos os métodos utilizados.
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5
Modularidade para Recomendação

Em muitos sistemas de recomendação, tem-se que estimar a qualificação que um usuário
daria a um determinado item para saber se aquele item deveria ser recomendado a ele.

O agrupamento em redes complexas apresenta, dentro dos grupos, itens semelhantes, o
que é do interesse dos sistemas de filtragem colaborativa, pois, estes seguem a ideia de que se o
histórico de duas pessoas são semelhantes, estas gostarão de itens semelhantes. A métrica de
modularidade possibilita esse agrupamento com itens semelhantes dentro dos grupos fazendo
uso das arestas entre vértices e dos pesos das arestas: os grupos serão formados por uma densa
quantidade de aresta dentro deles. Neste caso, embora o peso das arestas para formar os grupos
seja levado em consideração (quanto maior ele for, mais estreita a relação entre os vértices),
quando há uma aresta entre os vértices, mesmo que seu peso seja baixo, os vértices normalmente
ficarão em um mesmo grupo por aquela aresta existir, ainda que de baixo valor.

Assim, para um sistemas de recomendação, esta última característica citada não é
interessante para se formar os grupos quando o peso de suas arestas é a qualificação dada a
um item por um usuário, pois, considerando apenas um item, ter usuários que qualificaram
muito bem e outros que qualificaram muito mal tal item não seria interessante, pois demonstra
dissemelhança entre os usuários.

Para tanto, foi proposta neste capítulo uma métrica de modularidade para sistemas de
recomendação mapeados em redes bipartidas.

O método apresentado no Capítulo 4 serviu de inspiração para o método que será
apresentado neste capítulo. Naquele capítulo, os grupos bipartidos eram formados por vértices
de ambos os tipos. Neste capítulo, formalizamos um grupo com vértices do mesmo tipo: ou só
com usuários, ou só com itens. Entre estes grupos pode haver conexões. Essa nova versão de
grupos foi utilizada aqui para que pudessem ser apresentados os relacionamentos entre um grupo
de usuários para os diversos grupos de itens e vice-versa, além de isolar os usuários semelhantes
e os itens.

Dada a motivação de agrupamento com base na métrica de modularidade em grafos
bipartidos, isto é, unir nós semelhantes de acordo com o contexto da rede e observar seu
relacionamento com outro grupo de tipo distinto de vértice, decidiu-se fazer uma análise para
entendimento do processo de recomendação e saber quais os componentes e relações são
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Figura 5.1: Esquema do segundo método de recomendação proposto. Vértices do tipo usuário:
{U1, U2, U3, U4}. Vértices do tipo item: {I1, I2, I3, I4, I5}. Pesos das arestas: U1-I1 = 2, U1-I2 =

4, U1-I3 = 5, U2-I4 = 4, U2-I5 = 4, U3-I2 = 4, U3-I3 = 5, U4-I5 = 1. Grupos criados: {G1, G2,
G3, G4, G5, G6}. As etapas deste método correspondem a: 1. mapear o sistema de recomendação

em uma rede bipartida; 2. agrupar os vértices fortemente relacionados; 3. observar os grupos
como nós; e 4. estimar o peso da aresta entre grupos.
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importantes.
A Figura 5.1 esboça o método de recomendação proposto neste capítulo. A explicação

da figura está a seguir:

1. Modelagem em rede complexa: a base de dados é modelada em um grafo bipartido,
cujos relacionamentos têm peso, que é o valor da qualificação definido por um usuário
sobre um item.

2. Agrupamento (modularidade): é utilizado um algoritmo de agrupamento que faz uso
da métrica de modularidade. Para este método, o agrupamento foi definido como
agrupamento compartilhado, no qual para cada grupo só há um tipo de nó nele e as
relações entre nós distintos permanecem. Este algoritmo maximiza o valor da métrica
de modularidade. Aqui foram propostos e utilizados dois algoritmos. O primeiro
é baseado no apresentado por SUZUKI; WAKITA (2009), este algoritmo proposto
pode ser executado com diversas métricas de modularidade. E o segundo só faz uso
da métrica proposta aqui, mas tem um tempo de execução bem menor.
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3. Observação de grupos: para estimar o peso de uma aresta para definir se um dado
item é do interesse de um usuário, cada grupo é visto como um nó apenas. Essa
visualização foi chamada por BLONDEL et al. (2008) como fold. Ela possibilita
realizar processamento com uma menor quantidade de nós.

4. Estimativa do peso da aresta: para estimar o peso de uma aresta é preciso definir em
qual grupo está o usuário e em qual grupo está o item e fazer a estimativa através
da média das arestas entre grupos. Caso não haja arestas entre os grupos, como no
exemplo da Figura 5.1, a moda (valor mais frequente em um conjunto de valores)
dos pesos das arestas do grafo é atribuída.

Propôs-se também uma métrica de modularidade para grafos bipartidos com peso, objeti-
vando aumentar a taxa de acerto das recomendações nesses tipos de rede de qualificação. Esta
métrica proposta beneficia os grupos com valores semelhantes das arestas entre grupos de tipos
de nós distintos, para que a taxa de erro da estimação do peso da aresta diminua.

Um exemplo da aplicação desta modularidade é para se fazer a previsão da nota que um
usuário dará a um filme, como o problema abordado na base MovieLens, na qual os tipos de nós
do grafo bipartido são usuários (tipo T1) e filmes (tipo T2).

5.1 O Problema

Para a modelagem deste problema, foi criado um grafo bipartido composto pelos nós
usuários e nós itens, as arestas entre os diferentes tipos de nós contêm um peso que é a nota da
qualificação que um usuário apresentou para um item. Assim, formou-se um grafo bipartido
(ZHA et al., 2001) G da seguinte forma:

G = (T1,T2,W ),
�
 �	5.1

no qual T1 é o conjunto de nós do tipo usuário, T2 é o conjunto de nós do tipo item, T1∩T2 = /0.

W = {wui|u ∈ T1, i ∈ T2},
�
 �	5.2

é o conjunto de arestas; wui é o peso da aresta, ou seja, a qualificação que o usuário u deu para o
item i; seu valor é discreto e depende da base de dados utilizada. Tal grafo pode ser representado
por uma matriz de adjacência de dimensões |T1|×|T2|. Na matriz de adjacência, wui = 0 denota a
inexistência da aresta ligando o nó u ao nó i. Chamou-se de matriz de adjacência por representar
nós adjacentes do grafo, porém, esta matriz não tem a característica tradicional de uma matriz de
adjacência, onde ai j = a ji.
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5.2 Recomendação Baseada na Modularidade

No Capítulo 4, foi apresentado um método de estimação do valor da aresta entre dois
vértices. A recomendação proposta aqui é inspirada no método apresentado naquele capítulo.
Um agrupamento que maximiza a modularidade é formado e é feita a estimação do valor das
arestas como a média dos pesos das arestas entre dois grupos.

A recomendação é realizada através dos agrupamentos encontrados na rede. Tal agrupa-
mento maximiza uma métrica de modularidade. Para estimar o peso de uma aresta wui, que liga
um usuário u a um item i, utiliza-se os grupos gu e gi; gu é o grupo de usuários que contém o nó
u; gi é o grupo de itens que contém o nó i. As arestas que ligam os nós de gu aos nós de gi são
o conjunto de arestas que ligam os elementos entre estes dois grupos. Este conjunto pode ser
chamado Wui:

Wui = {wab | ga = gu,gb = gi,wab > 0}.
�
 �	5.3

O peso das arestas entre estes grupos será usado para estimar o peso da aresta entre estes dois
nós. Este peso estimado é a média aritmética entre os pesos das arestas que relacionam estes
dois grupos. O peso estimado para a aresta wui é ŵui:

ŵui =

 1
|Wui|∑wab∈Wui wab , se |Wui|> 0

σ , caso contrário
,

�
 �	5.4

sendo σ um parâmetro da recomendação chamado peso padrão. Caso não exista nenhuma aresta
entre os grupos gu e gi, a recomendação é este valor padrão. O parâmetro σ é a moda dos
pesos das arestas da rede na base de treinamento. O peso padrão só é usado quando não se tem
informação de grupo para aquele vértice, assim o uso da moda como este peso foi devido a ser o
peso mais comum na rede, tendo a hipótese de que este peso tem uma maior probabilidade de
existir também em arestas futuras. Para calcular a moda destes pesos são consideradas apenas as
arestas com peso maior que zero.

Para estimar o peso de uma aresta para cada par usuário-item, existem dois casos. No
primeiro caso, se o usuário e o item existem na base de treinamento, então estima-se o valor
do peso da aresta através da Equação 5.4. No segundo caso, temos o problema de cold-start

(LIU et al., 2014). Se o usuário ou o item não existe na base de treinamento, este nó também não
pertence a nenhum dos grupos formados. Então o nó pertence a um novo grupo contendo apenas
ele mesmo. Como o nó é novo e nenhuma aresta se liga a ele, também não existem arestas entre
seu grupo e os demais grupos, isto é, |Wui|= 0 (o segundo caso da Equação 5.4). Portanto, se o
usuário ou o item não existe na base de treinamento, é atribuído o valor peso padrão σ .

O resultado da estimativa do peso de uma aresta é que indica se um item deve ser
recomendado para um usuário. Por exemplo, um item seria considerado relevante para ser
recomendado a um usuário caso a estimativa de sua aresta fosse 5, em um intervalo de qualificação
[1, 5] como afirmam SAID; BELLOGÍN (2014). Isso porque esta estimativa informar que o
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usuário aprecia bastante aquele item (no caso da maior nota ser a maior apreciação). Na subseção
5.3, é proposta uma métrica de modularidade adequada para este método de estimação de peso
de arestas.

A recomendação para cada usuário será personalizada porque os itens a serem reco-
mendados para uma pessoa do grupo podem ser diferentes para outra pessoa do mesmo grupo,
dado que irá depender de quais itens a pessoa já teve acesso e pode haver um grupo de itens
que recebeu o valor de estimação da qualificação mais alto, podendo-se escolher qual deles
recomendar para cada indivíduo do grupo. Ou dois grupos com mesmo valor de estimação (o
valor mais alto) e o recomendador decidir itens de qual grupo recomendar.

5.3 Modularidade Proposta

A modularidade proposta avalia um agrupamento dando maior valor quando os pesos
das arestas entre um par de grupos forem mais próximos. Para o problema de recomendação
abordado, notou-se que as métricas de modularidade existentes não eram adequadas o suficiente
para o problema, por isso propôs-se esta nova modularidade. Tais métricas existentes avaliam
positivamente usuários em um mesmo grupo apenas por existir arestas para os mesmos itens.
As arestas informam que o usuário qualificou o item, mas não necessariamente que gostou dele.
Esta informação é apresentada pelo peso da aresta, ou seja, com qual qualificação o usuário
marcou o item. A métrica aqui proposta considera os pesos destas arestas na sua avaliação e
beneficia agrupamentos nos quais as qualificações de um grupo de usuários são semelhantes para
um mesmo grupo de itens. Um usuário pode ter qualificado um item com nota mínima, enquanto
outro avaliou o mesmo item com nota máxima. Levando em consideração apenas este item, estes
usuários não deveriam estar no mesmo grupo, dado que a opinião deles não é a mesma para um
item específico.

A modularidade proposta é usada em grafos bipartidos não-direcionados e com peso.
De forma semelhante à modularidade Suzuki-Wakita (SUZUKI; WAKITA, 2009), realiza o
agrupamento compartilhado (shared clustering), ou seja, agrupamentos nos quais um mesmo
grupo de um único tipo de nó podem se relacionar com mais de um grupo de nós do outro tipo.
São definidos grupos tanto para os nós de um tipo, o qual chamaremos de T1, quanto para os nós
de outro tipo, T2. Cada grupo contém nós de apenas um tipo. A quantidade de grupos formados
de um tipo pode ser diferente da quantidade de grupos formados pelo outro tipo e cada grupo
pode ter arestas para qualquer outro grupo do outro tipo. Esta modularidade pode ser utilizada
tanto para quando a nota máxima de qualificação significa o ótimo, quanto para quando a nota
mínima significa o mais apreciado.

Assim, esta modularidade minimiza o erro médio quadrático (Mean Squared Error -
MSE) de estimação dos pesos das arestas, Equação 5.4, pois para se calcular o valor do peso
da aresta a média aritmética de todas as arestas entre grupos são utilizadas, assim, o valor de
MSE será menor, quando menor for a diferença entre as arestas. Cada aresta é estimada através
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das outras arestas que ligam os usuários de um determinado grupo aos elementos de um outro
determinado grupo. Avaliar o MSE da estimação das arestas na modularidade proposta faz com
que as arestas de grupo para grupo tenham valores semelhantes e diferença mínima.

A modularidade proposta Q̃ é apresentada na Equação 5.5. Esta é uma métrica de
modularidade para grafos bipartidos com peso. Seu valor é o inverso do MSE encontrado,
portanto o valor máximo desta modularidade é zero. Para estimar o peso de uma aresta, esta é
removida do grafo. Então a aresta é estimada utilizando o método de estimação da Equação 5.6.

Q̃ = (−1)× 1
|W | ∑

wui∈W
(wui− w̃ui)

2 ,
�
 �	5.5

em que W é o conjunto dos pesos das arestas, descrito na Equação 5.7, e |W | sua cardinalidade.
O peso estimado para uma aresta wui ∈W existente no grafo é w̃ui:

w̃ui =

 1
|Xui|∑wab∈Xui wab , se |Xui|> 0

σ , caso contrário
,

�
 �	5.6

sendo Wui o conjunto de arestas que ligam os nós no grupo do nó u e os nós do grupo do nó
i, apresentado na Equação 5.3; Xui =Wui−wui é o conjunto Wui após a remoção da aresta wui;
σ é o valor padrão de recomendação, semelhante à Equação 5.4. Não se utiliza ŵui (Equação
5.4) para calcular Q̃ quando estamos utilizando a base de treinamento, pois esta estimativa é
enviesada, principalmente para grupos pequenos, pois utilizará o peso da própria aresta que se
quer estimar. Portanto, o peso de uma aresta, para o cálculo da modularidade, é estimado a
partir das outras arestas do grupo. A Equação 5.4 é utilizada na base de teste. Q̃ é o inverso do
MSE para a estimação dos pesos da arestas utilizando a Equação 5.4 em uma avaliação estilo
leave-one-out.

W = {wui|u ∈ T1, i ∈ T2,wui ∈ ϕ}
�
 �	5.7

é o conjunto de arestas; wui é o peso da aresta, ou seja, a qualificação que o nó u deu para o item
i. ϕ é o intervalo discreto de valores que o usuário pode qualificar o item.

Afim de exemplificar melhor os agrupamentos que a métrica de modularidade proposta
valoriza, uma rede bipartida com peso e já agrupada é apresentada na Figura 5.2. Na figura,
os vértices são do tipo usuário e do tipo item e o peso da aresta representa a qualificação dada
por aquele usuário a um dado item. Abaixo estão alguns agrupamentos realizados e o valor da
métrica de modularidade para cada agrupamento. O peso real das arestas é: U1-I1 = 2; U1-I2 =
4; U1-I3 = 5; U2-I4 = 4; U2-I5 = 4; U3-I2 = 4; U3-I3 = 5; U4-I5 = 1. O valor real dos pesos é
definido no treinamento com os valores de qualificação da base de treinamento. A estimação do
peso das arestas é realizada através da Equação 5.6. Para o cálculo da modularidade proposta
(Equação 5.5), o valor estimado dos pesos não é arredondado. Na Figura 5.2 o agrupamento
representado é o Agrupamento 4, dos que segue abaixo.
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Figura 5.2: Rede bipartida com usuários e itens e o peso de suas arestas, representando a
qualificação dada por um usuário a um item. As diferentes cores dos vértices indicam a formação

dos seguintes grupos: {U1, U3}, {U2}, {U4}, {I1}, {I2, I3}, {I4, I5}.

  

U1

I1

U2 U3 U4

I2 I3 I4 I5

2 4

5
4

1

5
4 4

U1-I1 = 2; U1-I2 = 4; U1-I3 = 5;
U2-I4 = 4; U2-I5 = 4;
U3-I2 = 4; U3-I3 = 5;
U4-I5 = 1

FONTE: própria autora.
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� Agrupamento 1: {U1, U3}, {U2, U4}, {I1, I2, I3}, {I4, I5}.

Estimação do peso das arestas para o agrupamento 1: U1-I1 = 4,5; U1-I2 = 4; U1-I3
= 3,75; U2-I4 = 2,5; U2-I5 = 2,5; U3-I2 = 4; U3-I3 = 3,75; U4-I5 = 4.

Cálculo da modularidade proposta para o agrupamento 1:

Q̃1 = (−1)× 1
8 × [(2− 4,5)2 +(4− 4)2 +(5− 3,75)2 +(4− 2,5)2 +(4− 2,5)2 +

(4−4)2 +(5−3,75)2 +(1−4)2] = −22,875
8 = -2,859375

� Agrupamento 2: {U1, U3}, {U2, U4}, {I1}, {I2, I3}, {I4, I5}.

Estimação do peso das arestas para o agrupamento 2: U1-I1 = 4; U1-I2 = 4,66; U1-I3
= 4,33; U2-I4 = 2,5; U2-I5 = 2,5; U3-I2 = 4,66; U3-I3 = 4,33; U4-I5 = 4.

Cálculo da modularidade proposta para o agrupamento 2:

Q̃2 = (−1)× 1
8 × [(2−4)2 +(4−4,66)2 +(5−4,33)2 +(4−2,5)2 +(4−2,5)2 +

(4−4,66)2 +(5−4,33)2 +(1−4)2] = −19,269
8 = -2,375

� Agrupamento 3: {U1, U3}, {U2}, {U4}, {I1, I2, I3}, {I4, I5}.

Estimação do peso das arestas para o agrupamento 3: U1-I1 = 4,5; U1-I2 = 4; U1-I3
= 3,75; U2-I4 = 4; U2-I5 = 4; U3-I2 = 4; U3-I3 = 3,75; U4-I5 = 4.

Cálculo da modularidade proposta para o agrupamento 3:

Q̃3 = (−1)× 1
8 × [(2− 4,5)2 +(4− 4)2 +(5− 3,75)2 +(4− 4)2 +(4− 4)2 +(4−

4)2 +(5−3,75)2 +(1−4)2] = −18,375
8 = -2,296875

� Agrupamento 4: {U1, U3}, {U2}, {U4}, {I1}, {I2, I3}, {I4, I5}.

Estimação do peso das arestas para o agrupamento 4: U1-I1 = 4; U1-I2 = 4,66; U1-I3
= 4,33; U2-I4 = 4; U2-I5 = 4; U3-I2 = 4,66; U3-I3 = 4,33; U4-I5 = 4.

Cálculo da modularidade proposta para o agrupamento 4:

Q̃4 = (−1)× 1
8 × [(2−4)2 +(4−4,66)2 +(5−4,33)2 +(4−4)2 +(4−4)2 +(4−

4,66)2 +(5−4,33)2 +(1−4)2] = −14,769
8 = -2,125

Dados os valores da modularidade dos agrupamentos, o agrupamento 4 obteve a maior
modularidade e o agrupamento 1 obteve a menor modularidade. Q̃4 obteve maior valor, pois a
divisão de seus agrupamentos prezou para que as arestas entre os grupos tivessem valores mais
semelhantes. Já Q̃1 obteve o menor valor pois o agrupamento 1 foi o que os valores das arestas
entre grupos obtiveram maior diversidade de valores.

5.4 Agrupando com a modularidade

O método de recomendação proposto faz uso da métrica de modularidade. Uma métrica
de modularidade avalia um agrupamento. Quanto maior o valor da modularidade, melhor é
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o agrupamento. A seguir, são apresentados dois algoritmos de agrupamento desenvolvidos,
fazendo uso da métrica de modularidade. O primeiro algoritmo, apresentado na Seção 5.4.1, foi
desenvolvido inicialmente, mas dada a sua lenta execução, desenvolveu-se o segundo algoritmo,
apresentado na Seção 5.4.2, para ser utilizado com grandes bases de dados.

5.4.1 Algoritmo Agrupamento com Movimento de Vértices (AMV)

O algoritmo de agrupamento AMV é uma extensão do algoritmo de agrupamento de
Sukuki-Wakita, Algoritmo 3.1. Estes algoritmos repetidamente trocam os nós de grupos, en-
quanto a modularidade é incrementada. Ambos os algoritmos formam grupos que maximizam
a modularidade. O algoritmo de Suzuki e Wakita começa sendo um grupo cada nó e vai di-
minuindo sua quantidade de grupo. Para cada realocação de um vértice em todos os outros
grupos é calculada a modularidade, a qual envolve toda a matriz usuário x item. Esse algoritmo
pode ter um tempo muito longo até parar sua execução. O algoritmo AMV pode convergir mais
rapidamente do que aquele proposto por Suzuki-Wakita, pois restringe a quantidade de grupos
no espaço de busca, se esta quantidade for passada como parâmetro de entrada. O algoritmo
proposto é robusto o suficiente para ser utilizado com outras métricas de modularidade, além
da modularidade aqui proposta. O algoritmo de Suzuki e Wakita foi apresentado fazendo uso
apenas de sua métrica.

Nos experimentos, o algoritmo AMV é utilizado tanto com a modularidade proposta
quanto com a modularidade Suzuki-Wakita.

O pseudocódigo do algoritmo proposto está descrito no Algoritmo 5.1 e funciona como
segue. Este algoritmo está apresentado com a variável que representa a quantidade de grupos do
tipo usuário: m, e para o tipo item: n.

� Linhas 1-6: São definidos agrupamentos iniciais para os dois tipos de nós: para
os nós usuário criou m grupos e para os nós item criou n grupos, sendo m e n os
parâmetros passados para o algoritmo. Esses agrupamentos foram feitos da seguinte
forma: cada nó u do tipo usuário foi colocado no grupo de rótulo gu = mod(u,m)+1,
sendo mod(u,m) o resto da divisão de u por m. Assim como para os nós do tipo item,
cada nó i foi colocado em um grupo seguindo essa identificação gi = mod(i,n)+1.
A função mod(x,y) é o resto da divisão de x por y.

� Linhas 7-17: É um loop que executa indefinidamente, só podendo ser interrompido
caso a condição da linha 14 seja verdadeira. Neste laço, o agrupamento pode
ser modificado para aumentar a modularidade. Caso não ocorra modificação no
agrupamento, a condição da linha 14 é satisfeita e o algoritmo termina (linha 15).

� Linhas 8-13: Move-se cada nó da rede para cada um dos outros grupos de seu tipo
de nó, e a modularidade é computada em cada caso. O nó é atribuído ao grupo
no qual obteve-se maior modularidade. O algoritmo é on-line, ou seja, a cada
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Algoritmo 5.1: Algoritmo de agrupamento bipartido AMV.
1: for u = 1, . . . , |T1| do
2: gu = mod(u,m)+1
3: end for
4: for i = 1, . . . , |T2| do
5: gi = mod(i,n)+1
6: end for
7: loop
8: for u = 1, . . . , |T1| do
9: Tenta realocar o usuário u em outros grupos de seu tipo, para que a modularidade seja

maximizada. Caso a maior modularidade seja com u em seu grupo inicial, ele
permanece no grupo inicial.

10: end for
11: for i = 1, . . . , |T2| do
12: Tenta realocar o item i em outros grupos de seu tipo, para que a modularidade seja

maximizada. Caso a maior modularidade seja com i em seu grupo inicial, ele
permanece no grupo inicial.

13: end for
14: if Nenhum vértice foi realocado durante o loop (linhas 8 a 13) then
15: Termina
16: end if
17: end loop

mudança realizada de um nó para um determinado grupo, essa mudança já é levada
em consideração para a iteração com o próximo nó.

Sobre a complexidade do algoritmo AMV temos que ele calcula a modularidade para
cada usuário u (sendo |U| a quantidade de usuários), vezes |G|, que é a quantidade de grupos de
usuários, vezes o número t de iterações do algoritmo. Calcular a modularidade tem um custo
O(|A|), sendo |A| o número de arestas (assumindo que a recomendação é O(1), o erro para cada
aresta é O(1), portanto a modularidade é O(|A|)). Desta forma, a parte do AMV para usuário
tem complexidade O(|U ||G||A|t), se o número de iterações é constante (ou limitado) é O(1) e
a complexidade é O(|U ||G||A|). A complexidade do AMV para os itens é O(|I||H||A|t), sendo
|I| o número de itens e |H| o número de grupo de itens. Assim, a complexidade do algoritmo
AMV é O([|U ||G|+ |I||H|]×|A|t), sendo |U | o número de usuários, |G| o número de grupos de
usuários, |I| a quantidade de itens, |H| o número de grupo de itens, |A| a quantidade de arestas
na rede e t é o número de iterações do algoritmo. Em muitas execuções, t é uma constante de
baixo valor, podendo ser desconsiderado de sua complexidade.

5.4.2 Algoritmo Agrupamento com Movimento de Arestas (AMA)

Os sistemas de recomendação hoje contêm uma grande quantidade de nós, o que faz
com que algoritmos como o proposto aqui na Seção 5.4.1 precise de uma quantidade de tempo
considerável para apresentar uma solução. Como os sistemas de recomendação demandam uma
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rápida resposta de processamento, pensou-se em otimizar o algoritmo para melhor atender às
necessidades de tais sistemas.

O algoritmo otimizado é apresentado em Algoritmo 5.4. Duas funções são chamadas
neste algoritmo, a função ADICIONA_ARESTA, apresentada em Algoritmo 5.2, e a função
SUBT RAI_ARESTA, apresentada em Algoritmo 5.3. Ambos recebem como entrada uma aresta
a. Na linha 2 de ambos, é encontrado o grupo do usuário o qual a aresta a está ligada, bem
como o grupo do item o qual a mesma aresta está ligada. Em ambos os algoritmos, as linhas
3 e 4 atualizam as matrizes: RAT ING_SUM, a qual armazena a soma dos valores dos pesos
das arestas entre grupos, e RAT ING_COUNT , a qual armazena a quantidade de arestas entre
grupos. Além disso, também recebem como parâmetro o grupo de usuário e o grupo de
item. As duas matrizes são m por n, sendo m a quantidade de grupos de usuários, e n a
quantidade de grupos de itens. A linha 3 de ADICIONA_ARESTA adiciona o peso da aresta a

em RAT ING_SUM e na linha 4 adiciona mais uma aresta na matriz RAT ING_COUNT . A linha
3 de SUBT RAI_ARESTA subtrai o peso da aresta a em RAT ING_SUM e na linha 4 subtrai uma
aresta da matriz RAT ING_COUNT .

Algoritmo 5.2: Método ADICIONA_ARESTA(aresta).
1: {Atualiza as matrizes RAT ING_COUNT e RAT ING_SUM adicionando uma aresta e seu

valor.}
2: Encontra-se gu e gi
3: RAT ING_SUM(gu,gi) = RAT ING_SUM(gu,gi)+ rating(k)
4: RAT ING_COUNT (gu,gi) = RAT ING_COUNT (gu,gi)+1

Algoritmo 5.3: Método SUBT RAI_ARESTA(aresta).
1: {Atualiza as matrizes RAT ING_COUNT e RAT ING_SUM subtraindo uma aresta e seu

valor.}
2: Encontra-se gu e gi
3: RAT ING_SUM(gu,gi) = RAT ING_SUM(gu,gi)− rating(k)
4: RAT ING_COUNT (gu,gi) = RAT ING_COUNT (gu,gi)−1

A seguir está a descrição do Algoritmo 5.4:

� Este algoritmo começa com o mesmo trecho das linhas 1 a 6 do Algoritmo 5.1, as
quais definem os agrupamentos iniciais para os dois tipos de nós: para os nós usuário,
criou-se m grupos e para os nós item, criou-se n grupos, sendo m e n os parâmetros
dados como entrada o algoritmo.

� Linha 1: Inicia-se um loop que irá ser interrompido caso a modularidade do agrupa-
mento seja menor que a modularidade anterior (linhas 46 a 48).

� Linha 2: Cria-se a matriz RAT ING_SUM preenchida com valores 0, que irá somar
os pesos das arestas entre grupos. Também é criada a matriz RAT ING_COUNT
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Algoritmo 5.4: Algoritmo otimizado proposto para agrupamento bipartido: AMA.
1: loop
2: Criam-se as matrizes RAT ING_SUM e RAT ING_COUNT
3: for a = 1, . . . , |A| do
4: ADICIONA_ARESTA(a)
5: end for
6: for a = 1, . . . , |A| do
7: SUBT RAI_ARESTA(a)
8: w = rating(a)
9: u = user_id(a)

10: for g = 1, . . . , |Gu| do
11: if ratings_count(g,gi)> 0 then
12: we = ratings_sum(g,gi)/ratings_count(g,gi)
13: else
14: we = padrao
15: end if
16: e = (w−we)2

17: ErroGu(u,g) = ErroGu(u,g)+ e
18: end for
19: ADICIONA_ARESTA(a)
20: end for
21: for u = 1, . . . , |U | do
22: [e,user_group(u)] = min(ErroGu(u, :))
23: Modularidade = Modularidade− e
24: end for
25: Atualizam-se os grupos de usuários
26: for a = 1, . . . , |A| do
27: SUBT RAI_ARESTA(a)
28: w = rating(a)
29: u = item_id(a)
30: for g = 1, . . . , |Gi| do
31: if ratings_count(g,gi)> 0 then
32: we = ratings_sum(g,gi)/ratings_count(g,gi)
33: else
34: we = de f ault
35: end if
36: e = (w−we)2

37: ErroGi(u,g) = ErroGi(u,g)+ e
38: end for
39: ADICIONA_ARESTA(a)
40: end for
41: for i = 1, . . . , |I| do
42: [e, item_group(i)] = min(ErroGi(i, :))
43: Modularidade = Modularidade− e
44: end for
45: Atualizam-se os grupos de itens
46: if modularidade <= modularidade_antiga then
47: Termina
48: end if
49: end loop
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preenchida com valores 0, que irá somar a quantidade de arestas entre grupos.

� Linhas 3-5: É feito um loop em que cada aresta a do conjunto de arestas A (linha
3) é passada como parâmetro para a função ADICIONA_ARESTA, apresentada no
Algoritmo 5.2. A função ADICIONA_ARESTA preenche a matriz com as notas entre
os grupos.

� Linhas 6-20: Neste trecho de código, é realizada a predição do peso da aresta na
fase de treinamento. O erro da predição é observado quando o usuário está em cada
um dos grupos existentes. Antes de se estimar o valor da aresta a no grafo, esta é
retirada do grafo, a fim de que o resultado não seja enviesado, para isso, chama-se a
função SUBT RAI_ARESTA(a) (linha 7). É guardado o valor real do peso da aresta,
w, a qual se quer estimar (linha 8) e é guardado também o identificador do usuário
em u (linha 9). Das linhas 10 a 18, para cada grupo g dos grupos de usuário Gu,
se a quantidade de arestas entre o grupo de usuários g e o de itens gi for maior que
zero (linha 11), então o peso estimado we será a média dos pesos das arestas entre
estes grupos (linha 12), senão será passado um valor padrão padrao para a estimativa
(linha 14). Este valor padrão é a moda das arestas do grafo. Na linha 16, calcula-se o
erro quadrático e entre o peso real w e o peso estimado we. Na linha 17, ErroGu é
uma matriz cujas linhas são os usuários e as colunas são os grupos de usuários. Para
cada usuário, é guardado o erro estimado dele para cada grupo de usuário. Assim, na
linha 17, acrescenta-se ao erro que já se tem (inicialmente o erro é zero) do usuário u

ao grupo g o valor de e. Na linha 19, adicionamos para futuros cálculos a aresta que
foi retirada.

� Linhas 21-24: Este trecho de código escolhe o grupo no qual o usuário irá ficar nesta
iteração. Para cada usuário do grafo (linha 21), o grupo escolhido para ele ficar será
o que obteve menor erro (linha 22), ou seja, maior modularidade. Na linha 22, e

recebe o valor mínimo de erro e user_group(u) recebe o índice do grupo no qual o
usuário obteve menor taxa de erro. Na linha 23, a modularidade do agrupamento é
atualizado, somando-se ao valor que já existe, o valor simétrico do erro e: −e, que é
a modularidade individual do usuário.

� Linha 25: Atualiza os grupos dos usuários e as matrizes RAT ING_COUNT e
RAT ING_SUM de acordo com os vértices atualizados em cada grupo de usuário.

� Linhas 26-40: Este trecho de código é semelhante ao das linhas 6 a 20, porém, a
predição do peso da aresta que é realizada aqui é feita modificando os grupos em que
cada item está e verificando sua taxa de erro em cada um deles. A linha 29 demonstra
que agora é escolhido o identificador do item u.
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� Linhas 41-44: Trecho de código semelhante ao das linhas 21 a 24, porém, agora é
escolhido para cada item o grupo no qual o item obteve um menor erro.

� Linha 45: Atualiza os grupos dos itens e as matrizes RAT ING_COUNT e RAT ING_SUM

de acordo com os vértices atualizados em cada grupo de item.

� Linha 46-48: Como citado acima, este trecho do algoritmo observa se a modularidade
atual é menor ou igual à antiga. Se for, então o programa é terminado, pois a ideia é
maximizar a modularidade.

� Linha 49: Esta linha sinaliza o fim do loop começado na linha 1.

Tem-se que a complexidade do algoritmo AMA, apresentado no Algoritmo 5.4, é
O(|A||G|t + |A||H|t + |U |+ |I|), sendo |A| a quantidade de arestas na rede, |G| a quantidade
de grupos de usuários, |H| a quantidade de grupos de itens, t o número de iterações do al-
goritmo, |U | a quantidade de usuários na rede e |I| a quantidade de itens na rede. Como a
quantidade de arestas, |A|, é sempre maior que o número de grupos e o número de itens, a soma
de |U| e de |I| pode ser desconsiderada da complexidade. Assim, a complexidade do algoritmo
AMA é O([|G|+ |H|]×|A|t), sendo t normalmente uma constante de baixo valor, esta pode ser
desconsiderada.

Este algoritmo é mais rápido que o AMV, apresentado na Seção 5.4.1, porque faz uso
das arestas contidas na rede, e não da matriz usuários x itens. Além disso, para se decidir em
qual grupo o usuário ou o item ficará, é calculada uma modularidade que envolve apenas dois
grupos: o do usuário e o do item, e não toda a rede.

O processamento deste algoritmo depende da quantidade de arestas contidas no grafo,
seu processamento não é dependente diretamente da quantidade de usuários e de itens, assim
como os algoritmos baseados em usuário e baseado em item.

5.5 Conclusão

Neste capítulo, foram apresentadas quatro contribuições para a área de sistemas de
recomendação: um método de recomendação, uma métrica de modularidade, um algoritmo de
agrupamento em redes bipartidas e a otimização deste. O método de recomendação proposto é
colaborativo e baseado em grupos formados, tomando como base a métrica de modularidade.
O método é colaborativo, pois, para se recomendar algo para o usuário, observa-se seus pares,
quais item os usuários mais semelhantes a ele qualificaram como bom. Este método estima
o peso de arestas a partir do relacionamento entre pares de grupos na rede. Estes grupos são
definidos a partir dos algoritmos de agrupamento para grafos bipartidos propostos. Os algoritmos
de agrupamento dependem de uma modularidade para grafos bipartidos.

A métrica de modularidade proposta para sistemas de recomendação proporciona agru-
pamentos mais homogêneos. Os grupos são compostos por pessoas que têm gostos semelhantes
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por determinados grupos de itens. Do mesmo modo, encontram-se grupos compostos por itens
que foram qualificados de forma semelhante por determinados grupos de pessoas. Assim, os
grupos apresentam maior semelhança dos componentes entre si e maior coerência em seus
relacionamentos com outros grupos, favorecendo uma boa recomendação.

O Algoritmo 5.1, o AMV, faz agrupamento bipartido recebendo como parâmetro a
quantidade de usuários e a quantidade de itens. Os grupos formados contêm vértices de apenas
um tipo: ou usuário ou item, e os grupos de vértices diferentes podem conter relações entre
si. Este algoritmo pode fazer uso de diversas métricas de modularidade bipartida, não apenas
a proposta aqui. A complexidade do algoritmo AMV é O([|U ||G|+ |I||H|]×|A|t), sendo |U |
o número de usuários, |G| o número de grupos de usuários, |I| a quantidade de itens, |H| o
número de grupo de itens, |A| a quantidade de arestas na rede e t é o número de iterações do
algoritmo. Ou seja, leva-se um tempo considerável para processar bases muito grandes. O
Algoritmo 5.4, o AMA, tem a formação dos grupos da mesma forma que o AMV. AMA é um
algoritmo de complexidade O([|G|+ |H|]×|A|t). Comparando-o com o Algoritmo 5.1 e com
outros da literatura, o algoritmo AMA tem uma rápida resposta de treinamento e predição.

Os algoritmos propostos aqui, AMV e AMA, têm boa performance para a recomendação,
ou para a predição, pois, embora na fase de treino se processe muita informação, na fase de teste
as informações estarão nos grupos, sendo esta O(1).
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6
Experimentos da Modularidade para Recomendação

Para sistemas diversos de recomendação, depois de a recomendação ter sido realizada,
tem-se a medição da performance desta, baseada na acurácia das predições e/ou da precisão
baseada no ranqueamento. No caso da proposta apresentada no Capítulo 4, foi avaliada a precisão
do ranqueamento, a qual foi apresentada um estudo de caso no mesmo capítulo. Neste capítulo,
deve-se avaliar a acurácia das predições realizadas com o método proposto no Capítulo 5, o qual,
após o agrupamento, para realizar a estimação da aresta, são utilizadas as arestas entre grupos.

A área de pesquisa em sistemas de recomendação sempre compara seus sistemas em
relação à precisão das previsões: quanto melhor a precisão, melhor o sistema. Porém, é muito
difícil fazer essas comparações, dadas as muitas opções de estratégias de avaliação.

Segundo SHANI; GUNAWARDANA (2011), métricas que avaliam a taxa de erro dos
sistemas de recomendação são úteis, dado que são muito utilizadas por diversos usuários para
comparar a acurácia dos sistemas.

Métricas de ranqueamento, como Precision, Recall, nDCG e ranque médio recíproco
(MRR - mean reciprocal rank) são usadas para quantificar a qualidade de um ranque particular.
Algumas métricas de avaliação são mais comuns: precision, recall, erro-médio-quadrático etc.
Porém, levando em consideração as diferentes implementações de mesmos algoritmos, ainda
quando usando a mesma base de dados, os valores das métricas de avaliação podem variar se
comparando algoritmos de diferentes implementações (SAID; BELLOGÍN, 2014).

Ainda em (SAID; BELLOGÍN, 2014), foram apresentados alguns testes realizados
para demonstrar a dificuldade em relação a comparação entre sistemas de recomendação. Os
testes realizados por Said e Bellogin fizeram uso de três bases de dados que são consideradas
benchmarks: duas no domínio de filmes (MovieLens 100k e MovieLens 1M1) e outra de usuários
revisores de trabalhos (Yelp2). Os resultados apresentados foram obtidos utilizando como
principal benchmark o MovieLens 100k, com resultados complementares das outras bases. Isso
se deu por MovieLens 100k ser uma base pequena, com apenas 100.000 arestas, enquanto que
MovieLens 1M tem 1.000.000 arestas e a Yelp tem 2.900.000 arestas.

SAID; BELLOGÍN (2014) apresentam algumas características de três frameworks de

1http://grouplens.org/datasets/movielens/
2http://www.yelp.com/dataset_challenge
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recomendação: LensKit, Mahout e MyMediaLite, dando uma visão geral de suas similaridades e
diferenças, como, por exemplo, em relação a: avaliação, gerenciamento de dados (base de treino
e de teste) e como alguns algoritmos foram implementados.

Ainda em (SAID; BELLOGÍN, 2014), diversos algoritmos de recomendação foram ava-
liados utilizando os três frameworks citados. Embora os algoritmos tenham sido implementados
de forma semelhante em cada frameworks, os valores de resultados foram diferentes. Said e
Bellogin notaram também que existe diferença em relação aos métodos de avaliação. Assim, haja
vista o grande número de sistemas de recomendação, os autores recomendaram detalhar bem
todo o processo de avaliação (particionamento dos dados, treinamento, teste), além de detalhar o
algoritmo em si.

Embora SAID; BELLOGÍN (2014) mostrem quão diferentes podem ser os resultados das
avaliações, mesmo que de algoritmos semelhantes, utilizar métricas de avaliação para realizar
comparações entre sistemas de recomendação diferentes é o que de fato é usado, e por isso será
utilizado nesta tese. Dado isso, foram utilizados aqui alguns algoritmos já implementados no
framework LensKit, bem como o algoritmo AMA proposto.

Este capítulo apresenta os experimentos realizados em algumas bases de dados para
estimação da qualificação, essas bases são: MovieLens 100k, MovieTweetings, MovieLens 1M,
BookCrossing e Jester (as bases aqui descritas estão ordenadas por ordem de quantidade de
arestas). As bases de dados utilizadas nos experimentos são de referência (benchmark) e muito
utilizadas por vários autores para testar e comparar a performance de modelos de recomendação.
Todas estas bases têm usuário, item e a qualificação do usuário para o item. Foi realizada
validação cruzada com k igual a 5 para todas as bases de dados.

Os resultados desses experimentos são comparados com os algoritmos: algoritmo de
filtragem colaborativa baseada em usuário, baseado em item e SVD. A comparação será feita
com estes algoritmos e não com os do estado da arte, pois os experimentos dos algoritmos do
estado da arte ou não foram realizados com bases de dados disponíveis ou não fizeram uso de
bases de dados completas disponíveis.

A comparação com os algoritmos baseado em usuário, baseado em item e SVD e os
propostos aqui serão feitas em um mesmo ambiente, fazendo uso de uma mesma infraestrutura:
o framework LensKit. A métrica de comparação entre os resultados foi o RMSE (Root Mean

Squared Error) e o NDCG (Discounted Cumulative Gain).
Todos os algoritmos utilizados neste capítulo foram executados no LensKit e estão

descritos abaixo. Os métodos utilizados para fins de comparação foram:

� UBCos50: filtragem baseada em usuário (User Based) com a métrica de similaridade
Cosseno com 50 vizinhos;

� UBPea50: filtragem baseada em usuário (User Based) com a métrica de similaridade
a correlação de Pearson com 50 vizinhos;
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� IBCos: filtragem baseada em item (Item Based) com a métrica de similaridade
Cosseno com 50 vizinhos;

� IBPea: filtragem baseada em item (Item Based) com a métrica de similaridade a
correlação de Pearson com 50 vizinhos;

� SVD50: método SVD (Singular Value Decomposition) com 50 características, ou
seja, o tamanho do vetor extraído para usuário e para item. Cada usuário tem 50
características e cada item tem 50 características;

� AMA6: método proposto, AMA (Agrupamento com Movimento de Arestas), com 6
grupos de usuários e 6 grupos de itens. A quantidade de 6 grupos é a mesma utilizada
nos experimentos do Capítulo 4 e foi escolhida a partir da quantidade de grupos
resultante do agrupamento com o algoritmo Louvain;

� AMA20: método proposto, AMA, com 20 grupos de usuários e 20 grupos de itens.
O valor de 20 grupos foi escolhido empiricamente;

� Referência: a estimação da qualificação é sempre a média de todas as qualificações
da base de treinamento, ou seja, soma-se todas os pesos das arestas na rede e divide
pela quantidade de arestas da rede. Esse algoritmo é colocado na comparação para
saber se os algoritmos propostos são melhores do que simplesmente calcular a média
dos pesos das arestas da rede.

6.1 O Problema

As bases de dados utilizadas nos experimentos foram mapeadas, cada uma, em um grafo
bipartido composto pelos nós usuários e nós itens. As arestas entre os diferentes tipos de nós
contêm um peso que é a nota da qualificação que um usuário apresentou para um item. Assim,
tem-se o grafo:

G = (T1,T2,W ),
�
 �	6.1

onde T1 é o conjunto de nós do tipo usuário, T2 é o conjunto de nós do tipo item, T1∩T2 = /0;

W = {wui|u ∈ T1, i ∈ T2,wui ∈ ϕ}
�
 �	6.2

é o conjunto de arestas; wui é o peso da aresta, ou seja, a qualificação que o nó u deu para o filme
i. ϕ é o intervalo discreto de valores que o usuário pode qualificar o item. Tal grafo pode ser
representado por uma matriz de adjacência de dimensões |T1|× |T2|. Na matriz, wui = 0 denota a
inexistência da aresta ligando o nó u ao nó i.

O LensKit (lenskit.org) (EKSTRAND et al., 2011) é um framework que dá suporte a
sistemas de recomendação. Ele é escrito em Java e já tem a implementação de alguns algoritmos
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colaborativos e possibilita que outros algoritmos sejam implementados nele. A comparação
entre algoritmos de recomendação em um mesmo ambiente proporciona uma real comparação
entre eles, já que as mesmas implementações dos algoritmos serão utilizados, as bases de dados
utilizadas serão divididas e utilizadas da mesma forma e é a mesma implementação das métricas
de recomendação.

O LensKit foi desenvolvido pelo GroupLens (Universidade de Minnesota) e pesquisa-
dores da Universidade do Texas, além de contribuições de diversos desenvolvedores de todo o
mundo. Projetos como o MovieLens (movielens.org) e o BookLens (booklens.umn.edu) fazem
uso do LensKit em sua produção. O LensKit utilizado para os experimentos que serão descritos
aqui é a versão 2.2.1.

6.2 Bases de dados utilizadas

Abaixo estão descritas as bases de dados utilizadas.

6.2.1 MovieLens 100k

A base de dados MovieLens 100k foi coletada no sítio do MovieLens (movielens.umn.edu)
no período de 19 de setembro a 22 de abril de 1998 pelo GroupLens Research Project na
Universidade de Minnesota e foi disponibilizada gratuitamente no sítio do GroupLens (grou-
plens.org/datasets/movielens). A base de dados coletada do sítio MovieLens foi pré-processada:
contém apenas usuários que avaliaram no mínimo 20 itens e que continham informações demo-
gráficas completas. Os dados desta base são um conjunto de descrições do tipo identificador
do usuário, identificador do item, qualificação, e a nota que um usuário atribui a um filme é
chamada qualificação (rating). Esta qualificação é um inteiro de 1 a 5, sendo 5 a melhor nota.
Ela é conhecida como 100k, pois contém 100.000 qualificações. O número de usuários desta
base é 943, e o de itens é 1.675.

A base de dados é dividida da seguinte forma:

� u.data Base de dados completa, com as 100.000 qualificações (de uma (1) a cinco
(5) estrelas) dos 943 usuários sobre 1.675 filmes.

� u.info O número de usuários, itens e qualificações na base u, que é toda a base do
MovieLens 100k.

� u.item Lista de informações sobre os itens (filmes): identificador, título, data de
lançamento, URL da IMDb e a indicação sobre o gênero do filme, recebendo o valor
1 se é daquele gênero e 0 se não é: desconhecido, ação, aventura, animação, infantil,
comédia, crime, documentário, drama, fantasia, policial, terror, musical, mistério,
romance, ficção científica, suspense, guerra, faroeste.

� u.genre Lista de gêneros dos filmes.
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Figura 6.1: Matriz representando o grafo bipartido Usuário x Item da base MovieLens 100k, em
que no eixo x tem-se 1675 identificadores de itens e no eixo y 943 identificadores de usuários. A

existência de arestas é representada pelos pontos azuis.

FONTE: própria autora.

� u.user Informações demográficas dos usuários, como: identificador do usuário,
gênero, ocupação, código postal.

� u.occupation Lista de ocupações dos usuários.

� u1.base, u1.test, u2.base, u2.test, u3.base, u3.test, u4.base, u4.test, u5.base, u5.test
As bases de dados u1 até u5 para treino e teste. Foi utilizada validação cruzada com
o número de partições igual a 5 (5-fold cross validation), portanto as bases de teste
são sempre diferentes para cada ui.test.

� ua.base, ua.test, ub.base, ub.test Estas bases dividem a base u em base de treina-
mento e de teste com exatamente 10 qualificações por usuário na base de teste. As
bases ua.test e ub.test são disjuntas.

O grafo construído com a base de dados do MovieLens 100K tem |VTU |= 943, |VTI |=
1.675 e número de arestas |A|= 100.000. O grafo criado da base MovieLens 100k está represen-
tado pela matriz apresentada na Figura 6.1.
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Figura 6.2: Matriz representando o grafo bipartido Usuário x Item da base estendida do
MovieTweetings, onde no eixo x tem-se 13.618 identificadores de itens e no eixo y 22.079

identificadores de usuários.

FONTE: própria autora.

6.2.2 MovieTweetings

Esta base de dados já foi descrita no Capítulo 4 e será utilizada também para o experi-
mento com o algoritmo AMA, porém, o grafo bipartido utilizado aqui tem os vértices Usuário e
Item e as arestas que representam a qualificação dada por um usuário a um filme/item postado
em um tweet. A qualificação está no intervalo discreto [1, 10].

O grafo construído com a base de dados MovieTweetings tem |VTU |= 22.079, |VTI |=
13.618 e número de arestas |A|= 170.285, oriundo do conjunto de treinamento dividido em 5
conjuntos (folds), como nos demais experimentos. A Figura 6.2 apresenta a matriz deste grafo.

6.2.3 MovieLens 1M

A base de dados MovieLens 1M tem informações semelhantes a da MovieLens 100k,
porém, nesta base, tem-se 1 milhão de qualificações de 6.000 usuários sobre 4.000 filmes. O
intervalo de qualificação também está dentro do intervalo discreto de [1,5].

O grafo construído com a base de dados do MovieLens 1M tem |VTU |= 6.040, |VTI |=
3.706 e número de arestas |A|= 1.000.208. A Figura 6.3 apresenta a matriz deste grafo: uma
matriz menos esparsa do que a do MovieLens 100k.
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Figura 6.3: Matriz representando o grafo bipartido Usuário x Item da base MovieLens 1M, onde
no eixo x tem-se 3.706 identificadores de itens e no eixo y 6.040 identificadores de usuários.

FONTE: própria autora.

6.2.4 Book-crossing

A base de dados do Book-Crossing (ZIEGLER et al., 2005) foi colhida com permissão
do sítio do Book-Crossing (http://www.bookcrossing.com/ ) durante quatro semanas. Esta base
contém 278.858 usuários anônimos, mas com informações demográficas, os quais qualificaram
271.379 livros. Há 1.149.780 qualificações. O www.bookcrossing.com dispõe do serviço de
recomendação de livros, além de rotulação, compartilhamento e acompanhamento de livros.
As qualificações desta base estão no intervalo [1,10], cujo maior valor representa uma maior
apreciação do livro.

As informações encontradas no sítio do GroupLens sobre o Book-crossing são as seguin-
tes: tem 278.858 usuários, 271.379 itens e 1.149.780 qualificações, porém, na base de dados
encontraram-se valores de usuários e itens diferentes. A seguir, estão as informações utilizadas
para a construção do grafo da base de dados do Book-crossing: |VTU |= 105.283, |VTI |= 340.553
e número de arestas |A|= 1.149.780.

O grafo desta base de dados está apresentada na Figura 6.4. Nota-se que os livros mais
novos (número de identificador maior) não são qualificados pelos usuários mais antigos (número
de identificador menor).
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Figura 6.4: Matriz representando o grafo bipartido Usuário x Item da base Book-crossing, em que
no eixo x tem-se 340.553 identificadores de itens e no eixo y 105.283 identificadores de usuários.

FONTE: própria autora.

6.2.5 Jester

Jester (GOLDBERG et al., 2001) é uma base de dados para recomendação de piadas
normalmente utilizada com algoritmos de filtragem colaborativa. Ela tem 4.1 milhões de
qualificações que estão no intervalo real [-10, +10] acerca de 100 piadas de 73.496 usuários
anônimos, ou seja, pequeno número de itens, mas grande quantidade de usuários e qualificações.
Uma maior apreciação da piada é representada por um valor de qualificação maior. Estes dados
foram coletados no período de abril de 1999 a maio de 2003 e são disponibilizados gratuitamente.

O grafo construído com a base de dados do Jester tem |VTU | = 73.421, |VTI | = 100 e
número de arestas |A|= 4.136.360. Tal grafo é apresentado na matriz da Figura 6.5. O eixo x da
matriz foi multiplicado por 500 para melhor visualizar, já que, por conter apenas 100 itens, não
dava para observá-lo satisfatoriamente. As colunas em branco são as que não existem de fato no
grafo, mas que estão presentes para esparsar as outras para que haja uma melhor observação. A
matriz é densa, pois quase todos os usuários qualificaram aquelas 100 piadas.
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Figura 6.5: Matriz representando o grafo bipartido Usuário x Item da base Jester, em que no eixo
x tem-se 100 identificadores de itens e no eixo y 73.421 identificadores de usuários.

FONTE: própria autora.

6.3 Experimentos com a base de dados MovieLens 100k

O problema de recomendação na base MovieLens é estimar a qualificação que o usuário
determina para um item específico. Juntamente com a base de dados, foram fornecidas as
divisões da base para treino e teste em 5 partições para validação cruzada. Estas partições pré-
estabelecidas auxiliam na comparação dos resultados com outros métodos. SAID; BELLOGÍN
(2014) apresentam os resultados da raiz do erro médio quadrático (RMSE - Root Mean Squared

Error), eRMSE , para alguns métodos de recomendação utilizando o particionamento proposto.
Para isso, eles usaram o LensKit. Experimentos semelhantes foram replicados, porém, em uma
versão mais nova do LensKit (versão 2.2.1). SAID; BELLOGÍN (2014) utilizaram a versão 2.0.5
deste framework. Tais resultados estão descritos na Tabela 6.1. O RMSE é derivado do erro
médio quadrático (MSE - Mean Squared Error), eRMSE =

√
eMSE . Esta métrica também será

utilizada para avaliar e comparar as outras bases de dados. O MSE é definido como eMSE :

eMSE =
1
|W | ∑

wui∈W
(ŵui−wui)

2,
�
 �	6.3

sendo |W | o número de arestas do grafo, ŵui é o valor estimado para o peso da aresta wui. Note
que, conforme a Equação 6.2, W não contém arestas com peso igual a zero, arestas com peso
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Tabela 6.1: Valores do erro médio quadrático (MSE) e raiz do erro médio quadrático (RMSE)
para os métodos de recomendação de referência executados no framework Mahout aplicados à

base de dados MovieLens 100k. Valores retirados de SAID; BELLOGÍN (2014).

Algoritmo RMSE MSE
IBCos 1.041 1.084
IBPea 1.073 1.151

SVD50 0.950 0.902
UBCos50 1.178 1.388
UBPea50 1.126 1.268

igual a zero são apenas um artifício utilizado para representar o grafo como matriz de adjacência.
Desta forma, o MSE verifica o erro de estimação apenas para arestas com peso maior do que
zero.

Os valores de RMSE e MSE apresentados na Tabela 6.1 foram encontrados quando os
algoritmos foram executados no Mahout por SAID; BELLOGÍN (2014).

Nesta seção são descritos quatro experimentos. Todos utilizam o método de recomenda-
ção proposto na Seção 5.2. O primeiro experimento utiliza o método de recomendação proposto
com o algoritmo de agrupamento Louvain e a modularidade de Newman e Girvan. Os demais
utilizam o algoritmo AMV. Além da utilização da modularidade proposta, também foi avaliada a
modularidade Sukuki-Wakita com o algoritmo AMV.

6.3.1 Recomendação Proposta com o Algoritmo Louvain e a Modularidade Unipartida
de Newman e Girvan

Este primeiro experimento tem dois objetivos: (i) avaliar a utilização do método de
recomendação proposto na Seção 5.2, com os grupos definidos pelo algoritmo de agrupamento
Louvain, o qual maximiza a modularidade de Newman e Girvan (Capítulo 2). (ii) Encontrar o
número de grupos formados por este algoritmo para ser passado como entrada para o algoritmo
AMV. O algoritmo Louvain foi escolhido para encontrar o número de grupos por ser bastante
rápido e definir esta quantidade de grupos automaticamente. Nos cinco conjuntos de treino,
percebeu-se que a quantidade de grupos de usuários com mais de um usuário era, na média,
igual a 6. A mesma quantidade para os grupos de itens. Portanto, nos experimentos utilizando o
método de agrupamento proposto, foram utilizados 6 grupos de usuários e 6 grupos de itens. Os
valores de modularidade e MSE para os conjuntos de treino e teste estão descritos na Tabela 6.2.
Este método obteve a média do MSE no conjunto de teste igual a 1.312, este valor de MSE fica
abaixo de apenas um dos cinco métodos da Tabela 6.1, o UBCos50. O valor de MSE estando
próximo nos outros evidencia que o método proposto é equivalente a outros.
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Tabela 6.2: Valor do erro médio quadrático (MSE) para a recomendação proposta com o
algoritmo Louvain e a modularidade de Newman e Girvan.

Partição Modularidade MSE (Treino) MSE (Teste)
1 0.263 1.313 1.378
2 0.248 1.273 1.294
3 0.247 1.305 1.283
4 0.259 1.332 1.308
5 0.256 1.307 1.298

Média - 1.306 1.312
Desvio padrão - 0.021 0.038

6.3.2 Recomendação Proposta com o Algoritmo AMV e a Modularidade Bipartida Suzuki-
Wakita

Este experimento tem o objetivo de avaliar o método de recomendação proposto (Seção
5.2), utilizando os grupos definidos pelo método de agrupamento proposto no AMV (Seção
5.4), com a modularidade de Suzuki e Wakita (Capítulo 3). O número de grupos foi definido
a partir do experimento anterior, com 6 grupos de usuários e 6 grupos de itens. Os valores de
modularidade e MSE para estimação dos pesos das arestas para os conjuntos de treino e teste
estão descritos na Tabela 6.3. Este método obteve a média do MSE no conjunto de teste igual a
1.340, ficando abaixo de apenas um dos cinco métodos da Tabela 6.1, o UBCos50. Os resultados
para este caso são comparáveis com os resultados do experimento anterior.

Tabela 6.3: Valor do erro médio quadrático (MSE) para a recomendação proposta com o
algoritmo AMV e a Modularidade bipartida Suzuki-Wakita.

Partição Modularidade MSE (Treino) MSE (Teste)
1 0.118 1.376 1.419
2 0.113 1.282 1.295
3 0.110 1.389 1.363
4 0.111 1.254 1.237
5 0.109 1.385 1.382

Média - 1.337 1.340
Desvio padrão - 0.064 0.073

6.3.3 Recomendação Proposta com o Algoritmo AMV e a Modularidade Bipartida Pro-
posta

Este experimento tem o objetivo de avaliar o método de recomendação proposto (Seção
5.2), utilizando o algoritmo AMV (Seção 5.4), com a modularidade aqui proposta (Seção 5.3). O
número de grupos foi definido a partir do experimento da Seção 6.3.1 com 6 grupos de usuários
e 6 grupos de itens. Os valores da modularidade proposta para estimação dos pesos das arestas
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para os conjuntos de treino e teste estão descritos na Tabela 6.4. Este método obteve a média
do MSE no conjunto de teste igual a 1.029, ficando abaixo de quatro dos cinco métodos da
Tabela 6.1, o que significa que sua taxa de erro não foi menor que apenas um algoritmo (SVD50)
apresentado na tabela citada. Este resultado sugere que este método de recomendação apresenta
um resultado comparável com outros métodos no estado da arte, e uma recomendação com
melhores resultados do que os outros dois experimentos.

Tabela 6.4: Valor do erro médio quadrático (MSE) para a recomendação proposta com o
algoritmo AMV o e a Modularidade bipartida proposta.

Partição Modularidade MSE (Treino) MSE (Teste)
1 -0.941 0.941 1.067
2 -0.948 0.948 1.027
3 -0.950 0.950 1.017
4 -0.963 0.963 1.019
5 -0.950 0.950 1.017

Média - 0.950 1.029
Desvio padrão - 0.008 0.021

A Tabela 6.5 apresenta uma síntese dos métodos do estado da arte apresentado na Tabela
6.1 com os métodos que foram apresentados neste capítulo.

6.3.4 MovieLens 100K utilizando o algoritmo AMA

A Tabela 6.6 apresenta os valores da média e do desvio padrão do tempo de treinamento
e tempo de predição em segundos, RMSE (Root Mean Square Error) e NDCG (Normalized

Discounted Cumulative Gain).
Para calcular o NDCG, quando há empate nos valores estimados das arestas, ordena-se

na ordem inversa (do menor para o maior) dos pesos reais. Isso foi feito para não mascarar o
resultado, para que ele não pareça melhor do que é. Suponha que os valores das arestas tiveram
valores iguais, poderia ser deixado na ordem real, porém, este resultado estaria mascarado, por
isso que se colocou na ordem inversa, para que apenas os ranques acertados transpareçam no
valor final do DCG e, consequentemente, do NDCG também.

De acordo com o apresentado na Tabela 6.6, o valor de RMSE do AMA6 é maior que os
IBCos e o SVD50, e menor que o UBCos50, UBPea50, IBPea e o de Referência. O valor de
RMSE do AMA20 é maior que o UBCos50, IBCos e o SVD50, e menor que os UBPe50, IBPe e
o de Referência. O valor de nDCG do método AMA6 só é maior que o de Referência. O valor
de nDCG do método AMA20 é maior que o IBPea e o de Referência.

Na Tabela 6.6 e nas seguintes, valor1± valor2 informa que o valor1 é a média e o
valor2 o desvio padrão. Além disso, os três melhores valores de tempo de treinamento, tempo
de predição, RMSE e NDCG estão em negrito. Ainda na Tabela 6.6, vê-se que o tempo de
treinamento dos métodos propostos só é maior do que os baseados em usuários (UBCos50 e
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Tabela 6.5: Valores o erro médio quadrático (MSE) dos métodos de recomendação de referência
aplicados à base de dados MovieLens 100k.

Algoritmo RMSE MSE
IBCos 1.041 1.084
IBPea 1.073 1.151

SVD50 0.950 0.902
UBCos50 1.178 1.388
UBPea50 1.126 1.268

Newman-Girvan 1.145 1.312
Suzuki-Wakita 1.157 1.340

AMV com a Modularidade Proposta 1.014 1.029

Tabela 6.6: Experimentos utilizando a base de dados MovieLens 100K.

MovieLens-100K

Método
Tempo de

Treinamento
(segundos)

Tempo de
Predição

(segundos)
RMSE nDCG

UBCos50 0,016 ± 0,011 9,684 ± 1,341 0,965 ± 0,008 0,956 ± 0,001
UBPea50 0,016 ± 0,011 10,056 ± 1,771 1,014 ± 0,009 0,954 ± 0,001
IBCos 1,457 ± 0,201 0,983 ± 0,518 0,933 ± 0,000 0,955 ± 0,001
IBPea 2,558 ± 0,163 1,117 ± 0,508 1,063 ± 0,013 0,925 ± 0,001
SVD50 6,309 ± 0,086 0,025 ± 0,014 0,934 ± 0,007 0,955 ± 0,001
AMA6 0,318 ± 0,091 0,006 ± 0,008 0,961 ± 0,011 0,917 ± 0,005
AMA20 1,098 ± 0,115 0,003 ± 0,007 0,981 ± 0,004 0,932 ± 0,002
Referência 0,003 ± 0,007 0,000 ± 0,000 1,126 ± 0,017 0,806 ± 0,003

UBPea50) e o de Referência. Mas, como se sabe, o algoritmo baseado em usuário não tem
treinamento, ele só salva as informações que serão utilizadas, é na predição que todo o algoritmo
é executado, a começar pela escolha dos vizinhos. Por outro lado, no treinamento baseado em
item, os vizinhos já são selecionados no treino, pois as informações sobre os itens não mudam,
já as dos usuários estão em constante mudança. Comparando com os métodos IBCos, IBPea e
SVD50, o tempo de treinamento do AMA com 6 e 20 grupos é bem menor. Assim, em relação
ao tempo de treinamento, desconsiderando o algoritmo de Referência e o UBCos50 e UBPea50,
nos quais não há treinamento, o algoritmo AMA com 6 e 20 grupos obtiveram o menor tempo de
treinamento. O menor tempo de predição também foi do algoritmo AMA (desconsiderando o
algoritmo de Referência). O tempo de treinamento do algoritmo AMA é dezenove (19) vezes
menor que o SVD50, e o de predição quatro (4) vezes menor. Já o valor de RMSE do algoritmo
AMA6 é o terceiro melhor. Assim, o algoritmo AMA apresenta um melhor desempenho na base
MovieLens 100K, tendo um valor de RMSE entre os valores dos outros algoritmos, o que é um
ponto positivo para redes reais, que têm inúmeros nós.
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Tabela 6.7: Experimentos utilizando a base de dados Extended MovieTweetings.

MovieTweetings

Método
Tempo de

Treinamento
(segundos)

Tempo de
Predição

(segundos)
RMSE nDCG

UBCos50 0,029 ± 0,013 40,120 ± 0,969 1,748 ± 0,005 0,980 ± 0,000
UBPea50 0,028 ± 0,014 42,043 ± 1,395 1,852 ± 0,007 0,976 ± 0,001
IBCos 3,219 ± 0,538 1,204 ± 0,473 1,765 ± 0,000 0,978 ± 0,001
IBPea 3,950 ± 0,518 0,647 ± 0,363 1,883 ± 0,002 0,968 ± 0,001
SVD50 12,655 ± 0,711 0,194 ± 0,131 1,679 ± 0,006 0,981 ± 0,000
AMA6 1,223 ± 0,449 0,053 ± 0,050 1,708 ± 0,025 0,971 ± 0,003
AMA20 2,334 ± 0,472 0,038 ± 0,024 1,815 ± 0,020 0,976 ± 0,001
Referência 0,009 ± 0,009 0,038 ± 0,026 1,872 ± 0,003 0,930 ± 0,001

6.4 Experimentos com a base de dados Extended MovieTweetings

Na Tabela 6.7, o valor de RMSE do AMA6 é maior que o SVD50, e menor que o
UBCos50, o UBPea50, o IBCos, o IBPea e o de Referência. O valor de RMSE do AMA20 é
maior que o UBCos50, o IBCos, o SVD50, e menor que o UBPea50, o IBPea e o de Referência.
O valor de nDCG do algoritmo AMA6 é maior que o IBPea e o de Referência. O valor de nDCG
do algoritmo AMA20 é maior que o IBPea e o de Referência, e igual ao UBPea50.

Na base MovieTweetings, o tempo de treinamento para o algoritmo AMA, tanto com 6
ou 20 grupos é menor que os outros algoritmos, assim como o tempo de predição. O tempo de
treinamento do algoritmo AMA é dez (10) vezes menor que o SVD50, e o de predição três (3)
vezes menor. Já o valor de RMSE, o AMA6 é o segundo menor.

6.5 Experimentos com a base de dados MovieLens 1M

Na Tabela 6.8, o valor de RMSE do AMA6 é maior que o UB, o IBCos e o SVD50, e
menor que o IBPea e o de Referência. O valor de RMSE do AMA20 é maior que o IBCos e o
SVD50, e menor que os UB, o IBPea e o de Referência. O valor de nDCG dos algoritmos AMA
só é maior que o de Referência.

Na Tabela 6.8, observa-se que o tempo de treinamento do algoritmo AMA, com 6 e
20 grupos é bem menor que os outros algoritmos, assim como o de predição. O tempo de
treinamento do algoritmo AMA com 6 grupos é quinze (15) vezes menor que o SVD50, e o de
predição sete (7) vezes menor. O valor de RMSE do algoritmo AMA (com 20 grupos) ficou entre
os três primeiros, caracterizando um algoritmo com resultados equivalente a outros do estado da
arte, porém, mais rápido para treinar e prever.
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Tabela 6.8: Experimentos utilizando a base de dados MovieLens 1M.

MovieLens-1M

Método
Tempo de

Treinamento
(segundos)

Tempo de
Predição

(segundos)
RMSE nDCG

UBCo50 0,041 ± 0,009 898,381 ± 40,268 0,905 ± 0,001 0,962 ± 0,000
UBPea50 0,041 ± 0,009 898,381 ± 40,268 0,905 ± 0,001 0,962 ± 0,000
IBCos 18,892 ± 1,405 14,633 ± 1,249 0,884 ± 0,000 0,962 ± 0,000
IBPea 36,136 ± 0,956 14,518 ± 0,687 1,016 ± 0,002 0,946 ± 0,000
SVD50 63,090 ± 0,417 0,284 ± 0,095 0,887 ± 0,001 0,962 ± 0,000
AMA6 4,025 ± 1,134 0,037 ± 0,009 0,919 ± 0,002 0,927 ± 0,005
AMA20 13,095 ± 3,481 0,035 ± 0,007 0,902 ± 0,001 0,943 ± 0,001
Referência 0,019 ± 0,007 0,037 ± 0,008 1,117 ± 0,001 0,809 ± 0,000

Tabela 6.9: Experimentos utilizando a base de dados Book-crossing.

Book-crossing

Método
Tempo de

Treinamento
(segundos)

Tempo de
Predição

(segundos)
RMSE nDCG

UBCos50 0,056 ± 0,014 322,337 ± 5,963 3,983 ± 0,005 0,844 ± 0,001
UBPea50 0,034 ± 0,021 289,243 ± 7,127 4,230 ± 0,008 0,820 ± 0,001
IBCos 116,448 ± 4,505 14,171 ± 0,921 3,789 ± 0,000 0,837 ± 0,001
IBPea 81,123 ± 0,934 3,061 ± 0,171 3,909 ± 0,012 0,816 ± 0,001
SVD50 156,456 ± 2,278 0,509 ± 0,117 4,216 ± 0,005 0,847 ± 0,001
AMA6 4,271 ± 0,580 0,081 ± 0,017 3,998 ± 0,022 0,822 ± 0,002
AMA20 15,525 ± 8,200 0,072 ± 0,008 4,086 ± 0,028 0,832 ± 0,001
Referência 0,016 ± 0,001 0,075 ± 0,007 3,854 ± 0,004 0,740 ± 0,001

6.6 Experimentos com a base de dados Book-crossing

Os métodos IBCos e IBPea para a base de dados Book-crossing utilizaram apenas os
itens com 4 ou mais qualificações. Esse limiar (threshold) foi utilizado pois a base de dados tem
uma enorme quantidade de vértices e o tempo de processamento estava sendo muito grande.

De acordo com a Tabela 6.9, O valor de RMSE do AMA6 é maior que o UBCos50, o
IBCos, o IBPea e o Referência, e menor que o UBPe e SVD50. O valor de RMSE do AMA20 é
maior que o UBCos50, o IBCos, o IBPea e o Referência, e menor que o UBPe50 e o SVD50. O
valor de nDCG do método AMA6 é maior que o UBPea50, o IBPea e o Referência, da mesma
forma com o AMA20.

Conforme observado na Tabela 6.9, com as informações sobre a base Book-crossing,
o tempo de treinamento do algoritmo AMA com 6 e 20 grupos é bem menor que os outros
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Tabela 6.10: Experimentos utilizando a base de dados Jester.

Jester

Método
Tempo de

Treinamento
(segundos)

Tempo de
Predição

(segundos)
RMSE nDCG

UBCos50 0,109 ±0,031 33599,655 ± 1829,896 4,302 ± 0,006 0,623 ± 0,002
UBPea50 0,106 ± 0,013 33185,258 ± 1757,039 4,679 ± 0,003 0,591 ± 0,002
IBCos 3,395 ± 0,093 10,308 ± 1,528 4,213 ± 0,000 0,617 ± 0,001
IBPea 6,749 ± 0,262 10,717 ± 1,119 4,288 ± 0,004 0,616 ± 0,001
SVD50 321,548 ± 14,431 0,974 ± 0,120 4,663 ± 0,003 0,587 ± 0,001
AMA6 37,284 ± 14,107 0,128 ± 0,007 4,429 ± 0,004 0,463 ± 0,006
AMA20 256,945 ± 90,007 0,128 ± 0,007 4,376 ± 0,008 0,493 ± 0,007
Referência 0,075 ± 0,013 0,150 ± 0,008 5,295 ± 0,002 -0,454 ± 0,003

algoritmos, assim como o tempo de predição. O tempo de treinamento do algoritmo AMA com
6 grupos é trinta e seis (36) vezes menor que o SVD50, e o de predição seis (6) vezes menor. O
valor de RMSE do AMA6 é o quarto menor.

6.7 Experimentos com a base de dados Jester

Na Tabela 6.10, o valor de RMSE do AMA6 é maior que o UBCos50, o IBCos e o IBPea,
e menor que o UBPea50, SVD50 e Referência. O valor de RMSE do AMA20 é maior que o
UBCos50, o IBCos e o IBPea, e menor que o UBPea50, o SVD50 e o Referência. O valor de
nDCG do método AMA6 só não é menor que o Referência, assim como o AMA20.

Com a base Jester, conforme apresentado na Tabela 6.10, levando em consideração os
algoritmos que realizam a fase de treino, o menor tempo de treinamento foi dos algoritmos
baseado em Item - IBCos e IBPea - isso porque só há 100 items nesta base de dados. O próximo
algoritmo com tempo menor tempo foi o AMA, com 6 grupos. O tempo de treinamento do
algoritmo AMA com 6 grupos é oito (8) vezes menor que o SVD50, e o de predição sete (7)
vezes menor. Os algoritmos que obtiveram melhor (menor) valor de RMSE foram os baseados
em Item e o UBCos50.

O algoritmo AMA nunca aparece entre os três algoritmos com melhores taxa de NDCG,
isto se dá por o problema não ser um problema de ranqueamento.

6.8 Modularidade e Erro Médio Quadrático (MSE)

O objetivo deste experimento é avaliar a relação entre o valor da modularidade e o
erro médio quadrático. Para tal, utilizou-se a partição 3 das divisões de treino e teste da base
MovieLens 100k. Durante as iterações do laço principal do algoritmo de agrupamento proposto
AMV (Seção 5.4), foram salvos os agrupamentos e os valores de modularidade. A partir dos
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Figura 6.6: Valores da modularidade proposta nas iterações do algoritmo AMV (Seção 5.4) e
respectivo MSE para o conjunto de teste da base de dados MovieLens 100k.
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Figura 6.7: Valores de modularidade de Suzuki e Wakita nas iterações do algoritmo AMV (Seção
5.4) e respectivo MSE para o conjunto de teste da base de dados MovieLens 100k.
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Figura 6.8: Modularidade x MSE com o algoritmo AMA para a base de dados MovieLens 100k.

FONTE: própria autora.

agrupamentos, foram medidos o MSE da recomendação do método proposto e então gerados os
gráficos das Figuras 6.7 e 6.6.

Uma observação feita nas Figuras 6.7 e 6.6 foi a de que a relação entre o valor da
modularidade proposta e o MSE da base de teste seguiu a seguinte tendência, como pode ser
vista na Figura 6.6: quanto maior a modularidade proposta para a rede, menor a taxa de erro.
Isto ratifica que, de fato, a modularidade transparece quão bons são os agrupamentos realizados
para recomendação, pois o aumento do valor da métrica de modularidade proporcionou melhores
estimações de novas qualificações. A tendência citada não foi encontrada entre o valor da
modularidade Suzuki-Wakita e a taxa de erro, como pode ser visto na Figura 6.7.

Com a maioria das bases de dados que foram utilizadas com o algoritmo AMA, o qual faz
uso da modularidade proposta por esta tese, foi observado o mesmo padrão encontrado quando o
algoritmo AMV faz uso desta modularidade. O padrão citado refere-se apenas à base de teste, já
que na base de treino este padrão sempre aparecerá, já que o valor da modularidade é o inverso
do MSE.

Este padrão pode ser encontrado na Figura 6.8, que apresenta o gráfico refeito para a
base MovieLens 100k fazendo uso do algoritmo AMA. Para gerar estes gráficos resultantes do
algoritmo AMA, foi utilizado o primeiro fold de cada experimento. As Figuras 6.9, 6.10, 6.11 e
6.12 também apresentam o gráfico relacionando o valor da modularidade proposta com o valor
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Figura 6.9: Modularidade x MSE com o algoritmo AMA para a base de dados MovieTweetings.

FONTE: própria autora.

do MSE para treino e teste.
Observa-se que, apenas para o gráfico da Figura 6.11, o padrão citado não foi encontrado

a partir de um certo valor de modularidade, isso se deu porque nesta base de dados (Book-
crossing), a base de teste contém um número muito grande de novos elementos, sejam eles
usuários ou itens (livros). Essa ocorrência apontou que deve-se melhorar a estratégia quando
novos usuários ou livros são apresentados no sistema (cold-start).

A Tabela 6.11 sumariza os resultados dos testes de hipótese realizados para verificar se
existe correlação entre a modularidade proposta e o MSE. Compara-se a modularidade tanto com
o MSE de treino como com o MSE de teste. O teste tem a hipótese nula H0 : ρ = 0, ou seja, não
existe correlação entre o MSE e a modularidade. E a hipótese alternativa H1 : ρ 6= 0, a correlação
não é nula. Foi utilizada a correlação de Pearson. Para gerar esta tabela foi utilizado o primeiro
fold de cada experimento (conforme foi feito para os gráficos). O algoritmo foi configurado para
limitar o número de comunidades a 6 grupos de usuários e 6 grupos de itens. Em cada iteração
do algoritmo, foram calculados a modularidade da rede, o MSE para o conjunto de treino e o
MSE para o conjunto de teste. O número total de iterações é descrito na tabela como n.

É conveniente lembrar que a modularidade proposta é aproximadamente−1 multiplicado
pelo MSE para o conjunto de treino, por esta razão o valor de correlação obtido (entre a
modularidade da rede e o MSE do treino) foi de −1,0000 para todas as bases de dados. Todos
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Figura 6.10: Modularidade x MSE com o algoritmo AMA para a base de dados MovieLens 1M.

FONTE: própria autora.

estes casos apresentaram um p-valor menor que 0,05, portanto assume-se que existe correlação
entre estas duas variáveis com 95% de significância.

Resultado similar é obtido quando observada a correlação entre o MSE para o conjunto
de teste e a modularidade. Em todos os casos, rejeita-se a hipótese nula, com o p-valor menor que
0,05, portanto assume-se que existe correlação entre a modularidade e o MSE de teste. Para as
bases MovieLens 100k, MovieTweetings, MovieLens 1M e Jester, esta correlação é próxima de
−1,0, como em relação ao conjunto de treino. Este resultado mostra que o algoritmo consegue
ajustar os grupos de modo que o MSE de estimação das arestas também diminui no conjunto de
teste. Mas o resultado para a base Book-crossing é contraditório: enquanto o MSE diminui no
conjunto de treino aumenta no conjunto de teste.

Tabela 6.11: Teste de hipótese correlacionando a modularidade com o MSE (de treino e de teste)
das bases de dados MovieLens 100k, Twitter, MovieLens 1M, Book-crossing e Jester.

(modularidade, MSE treino) (modularidade, MSE teste)
Base n correlação p-valor correlação p-valor
MovieLens 100k 40 −1,0000 1,7733×10−153 −0,9938 6.9718×10−38

MovieTweetings 27 −1,0000 4,7117×10−105 −0,9826 8,2743×10−20

MovieLens 1M 29 −1,0000 3,4628×10−145 −1,0000 5,5738×10−58

Book-crossing 20 −1,0000 5,1487×10−94 0,7014 5,6962×10−04

Jester 61 −1,0000 0,0000 −0,9990 6,7436×10−81



6.9. ANÁLISE DOS GRUPOS NA BASE MOVIELENS 100K 102

Figura 6.11: Modularidade x MSE com o algoritmo AMA para a base de dados Book-crossing.

FONTE: própria autora.

6.9 Análise dos grupos na base MovieLens 100k

Nesta seção são descritos os resultados de uma análise dos grupos formados utilizando o
algoritmo de agrupamento proposto, AMA. São observados o número de nós em cada grupo, o
número de arestas entre grupos, a média dos pesos da arestas entre grupos e o perfil dos usuários
e dos itens de cada grupo. Para tanto foi utilizada a base MovieLens 100k e foram gerados 6
grupos de usuários e 6 grupos de itens, como em experimentos anteriores deste capítulo.

6.9.1 Quantidade de nós por grupo

A Tabela 6.12 descreve a quantidade de usuários por grupo. O grupo com menos usuários
é o 4, contém 85 usuários, os quais representam 9% do total de usuários. O grupo 6 é o grupo com
mais usuários, contém 24% do total de usuários, 227 nós. A Tabela 6.13 registra a quantidade de
itens por grupo. O grupo 4 contém menos itens que os demais grupos 196 ou 12%. O grupo 3
contém mais itens que os outros grupos de itens, 335 ou 20%. A distribuição do número de itens
por grupo é mais homogênea que a distribuição de usuários por grupo.
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Figura 6.12: Modularidade x MSE com o algoritmo AMA para a base de dados Jester.

FONTE: própria autora.

Tabela 6.12: Quantidade de usuários por grupo (6 grupos, base MovieLens 100k).

Grupo do usuário 1 2 3 4 5 6 Total
Quantidade de nós 193 166 165 85 107 227 943
Percentual do total 20,47% 17,60% 17,50% 9,01% 11,35% 24,07% 100%

6.9.2 Média dos pesos das arestas entre grupos

A média dos pesos das arestas entre grupos é mostrada na Tabela 6.14. Considerando os
grupos de itens (colunas), o grupo 1 é aquele que apresenta os maiores valores de peso médio
para cada grupo de usuários, ou seja, o grupo 1 contém itens que comumente recebem avaliações
altas. O oposto acontece para o grupo 6 de itens. Este grupo contém os menores valores de peso
médio para cada grupo de usuários. Isto é, o grupo 6 contém os itens com os menores valores de
avaliações.

Efeito semelhante ocorre com os grupos de usuários. O grupo 4 contém os menores

Tabela 6.13: Quantidade de itens por grupo (6 grupos, base MovieLens 100k).

Grupo do item 1 2 3 4 5 6 Total
Quantidade de nós 262 290 335 196 289 310 1.682
Percentual do total 15,58% 17,24% 19,92% 11,65% 17,18% 18,43% 100%
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Tabela 6.14: Média dos pesos das arestas entre os grupos de usuários (linhas) e os grupos de itens
(colunas). Base: MovieLens 100k.

Grupos de itens
Grupos de
usuários 1 2 3 4 5 6

1 4,45 4,05 2,88 3,93 3,50 2,25
2 4,24 3,72 2,59 2,89 3,23 1,75
3 3,98 3,77 3,33 3,44 3,58 2,84
4 3,48 3,02 1,84 2,54 2,38 1,45
5 4,47 4,31 3,83 4,22 4,16 3,27
6 3,90 3,45 2,60 3,48 2,94 2,13

valores médios de avaliação para cada grupo de item. Portanto, este grupo contém usuários que
costumam avaliar com um valor baixo. Por outro lado o grupo 5, contém usuários que (na média)
dão os maiores valores de avaliação para os itens independentemente do grupo ao qual o item
pertence.

A segunda maior média de avaliação para cada grupo de item se revesa entre os grupos
de usuário 1 e 3. E a segunda menor média para cada grupo de item está ou no grupo de usuário
2 ou no grupo de usuário 6. O grupo de itens 3 contém a segunda menor média de avaliações
para cada grupo de usuários.

6.9.3 Número de arestas entre grupos

A Tabela 6.15 mostra o número de arestas entre cada par de grupos. Os valores em
negrito marcam o maior e o menor número de arestas entre para cada grupo de usuários. Os
grupos de itens 1 e 2 são os que contém os maiores números de arestas para os grupos de usuários.
Ou seja, os filmes dos grupos 1 e 2 são os mais assistidos. Já os grupos de itens 4 e 6 são aqueles
que receberam menos avaliações, ou seja, são os menos assistidos. Para cada grupo de usuários,
o menor número de arestas aparece ou no grupo de itens 4 ou no 6.

Uma estratégia do sistema de recomendação seria apresentar ao grupo de usuários que
mais avaliam filmes, os filmes que são lançamentos. Esta estratégia também pode ser uma boa
estratégia para o cold-start dos filmes. Assim como poderia recomendar a um novo usuário
um filme do grupo mais bem avaliado, porque mostra que um grande número de pessoas gosta
daqueles filmes.

O grupo de itens 4 é o grupo com o menor número de itens e faz sentido que existam
poucas arestas para este grupo. Já o grupo 6 é o segundo grupo com mais itens, e é estranho
existirem poucas arestas para este grupo. Pode-se concluir que os filmes do grupo 6 são filmes
menos prováveis de serem assistidos do que os filme dos outros grupos. Caso semelhante ocorre
com o grupo de item 3, que é o grupo como mais itens, mas não está entre os grupo que mais
receberam avaliações. Estes grupos não apenas contém filmes visto por poucas pessoas mas
também filmes que receberam notas baixas de avaliação.
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Tabela 6.15: Número de arestas entre os grupos de usuários (linhas) e os grupos de itens
(colunas). Base: MovieLens 100k.

Grupos de itens
Grupos de
usuários 1 2 3 4 5 6

1 6.693 6.670 2.348 1.349 4.402 756
2 4.886 4.857 2.002 925 3.470 796
3 3.808 4.392 2.172 881 3.542 890
4 3.238 3.230 1.315 879 2.194 587
5 1.605 1.996 1.158 480 1.761 492
6 7.690 7.886 2.727 1.601 5.393 929

Os grupos de itens 1 e 2 não são os grupos que contém o maior número de itens, mas
contém o maior número de arestas. Os filmes destes grupos são os mais assistidos. Não apenas
isto, mas também receberam ótimas notas por parte dos usuários, como pode ser visto na Tabela
6.14. Disto surge a intuição de que quanto mais o filme é assistido (ou avaliado) maior a média
de avaliação por parte dos usuários, independentemente do grupo de usuários. Portanto são bom
filmes para recomendação.

O grupo de usuários 5 contém o menor número de arestas para cada grupo de itens. Este
grupo contém 107 usuários. O número de filmes assistidos pelo grupo 5 é menor que o número
de filmes assistidos pelo grupo 4, que contém apenas 85 usuários. Portanto o grupo 4 é um grupo
de consumidores que, apesar de menor, consome mais filmes do que o grupo 5. Esta informação
pode ser útil na venda ou promoção de novos produtos. Finalmente, o grupo de usuários 6, o
grupo com mais usuários, é também aquele que tem mais arestas para cada grupo de itens.

6.9.4 Gênero dos usuários em cada grupo

A Figura 6.13 mostra o gênero dos usuários em cada grupo (ou comunidade) e também
para toda a base. Para toda a base, pode-se perceber que o número de mulheres é um pouco
menos da metade do número de homens. O mesmo pode ser percebido no grupo 3. Nos grupos
1, 2 e 6, o número de mulheres está em torno de um terço do número de homens. Portanto os
grupos 1, 2 e 6 contém uma maior proporção de homens que os demais grupos. Nos grupos 4 e
5 a proporção de mulheres é muito maior que nos demais grupos. Percebe-se que existe uma
relação da proporção de gêneros nos grupos de usuários. E supõe-se que esta relação também
esteja relacionada à preferência em relação aos filmes.

6.9.5 Gênero dos filmes em cada grupo

A Figura 6.14 mostra os histogramas da quantidade do gênero dos filmes para toda
a base e em cada grupo de itens. Os gêneros dos filmes seguem a seguinte numeração: (1)
desconhecido, (2) ação, (3) aventura, (4) animação, (5) infantil, (6) comédia, (7) policial (crime),
(8) documentário, (9) drama, (10) fantasia,(11) film noir, (12) terror, (13) musical,(14) mistério,
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(15) romance, (16) ficção científica, (17) suspense, (18) guerra, (19) faroeste.
Para toda a base, os filmes mais assistidos são do gênero 9 (drama). Esta tendência

também ocorre para os demais grupos com exceção dos grupos 3 e 6, nos quais os filmes
mais assistidos são do gênero 6 (comédia). Portanto, os grupos 3 e 6 são quem contém maior
proporção de filmes comédia. Já nos grupos 1, 2 e 4 a proporção de filmes de comédia é bem
menor que no geral.

Os grupos 3, 5 e 6 têm uma proporção maior que a média de filmes do gênero 2 (ação).
Os grupos 1, 4 e 5 têm uma proporção maior que o geral de filmes do gênero 15 (romance). E os
grupos 1, 3 e 5 têm uma maior proporção, em relação a outros grupos, de filmes do gênero 17
(suspense).

Os gêneros mais comuns nesta base são 9 (drama), 6 (comédia), 2 (ação), 15 (romance)
e 17 (suspense). Existem muitos filmes de drama em todos os grupos, portanto é um gênero bem
aceito em todos os grupos e não é um diferencial. Observando-se estes gêneros mais comuns
pode-se realizar algumas conclusões sobre os grupos de itens:

� o grupo 1 tem muitos filmes de romance e suspense;

� o grupo 2 apresenta uma menor proporção para cada gênero, prevalecendo assim o
gênero drama;

� o grupo 3 tem muitos filmes de comédia, ação e suspense;

� o grupo 4 tem muitos filmes de romance;

� o grupo 5 tem muitos filmes de ação, romance e suspense;

� o grupo 6 tem muitos filmes de comédia e ação.

Essas informações encontradas podem ser utilizadas para recomendar, por exemplo, um
filme de romance para uma pessoa que se tem pouca informação e que está no grupo de usuário
que tem muitas relações com o grupo 4.

6.9.6 Idade dos usuários em cada grupo

A faixa etária dos usuários para toda a base em cada grupo pode ser visto na Figura
6.15. Em todos os grupos existem muito usuários entre 20 e 30 anos. Contudo, esta faixa etária
apresenta uma proporção muito maior no grupo 2. Em relação à faixa etária, os grupos podem
ser diferenciados da seguinte maneira:

� o grupo 1 possui a maioria dos usuários com idade entre 20 e 40 anos;

� o grupo 2 possui a maioria dos usuários com idade menor que 30 anos;

� o grupo 3 possui alguns picos marcantes perto do 20, dos 40 e dos 60 anos;
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� o grupo 4, como o grupo 1, possui a maioria dos usuários com idade entre 20 e 40
anos, mas apresenta uma proporção maior de usuários entre 40 e 60 anos;

� o grupo 5, possui uma proporção grande e atípica de usuários com idades entre 30 e
50 anos;

� o grupo 6, possui uma proporção maior de usuários com mais de 60 anos.

O grupo que apresenta a maior proporção de usuários jovens, com idade menor que 20
anos, é o grupo 2, seguido do grupo 3, grupo 1, grupo 4, grupos 5 e grupo 6.

6.9.7 Profissão dos usuários em cada grupo

A profissão dos usuários em cada grupo pode ser vista nas Figuras 6.16 e 6.17. A legenda
para cada uma das profissões é: administrator (administrador), artist (artista), doctor (médico),
educator (educador), eg engineer (engenheiro), et entertainment (entretenimento), executive

(executivo), healthcare (da área da saúde), homemaker (dona de casa), lawyer (advogado),
librarian (bibliotecário), marketing, none (nenhum), other (outro), programmer (programador),
retired (aposentado), salesman (vendedor), scientist (cientista), student (estudante), technician

(técnico), writer (escritor).
Observando-se toda a base, as profissões mais comuns são: estudante, administrador, edu-

cador e outros. Sendo que estudante é a ocupação que mais se destaca em todas as comunidades.
Para cada grupo, individualmente, destaca-se:

� o grupo 1 apresenta um número elevado de engenheiros;

� o grupo 2 possui menos administradores que o geral;

� o grupo 3 apresenta uma proporção um pouco maior de programadores;

� o grupo 4 apresenta uma proporção grande de educadores, bibliotecários, escritores e
do grupo de profissão genérica denominado ‘outros’.

� o grupo 5 apresenta uma proporção menor em todas as profissões, prevalecendo a
maior proporção de estudantes;

� o grupo 6 não difere muito do comportamento geral para toda a base.

6.9.8 Outras considerações

Várias análises foram feitas com relação a: quantidade de usuários ou itens em cada
grupo; peso médio das arestas entre grupos; número de arestas entre grupos; gênero de filmes
mais comuns nos grupos de filmes; proporção de homens e mulheres em cada grupo; profissão e
idade dos usuários em cada grupo. Existe uma marcada diferença em cada grupos destes fatores
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analisados. Estas informações podem ser bastante úteis na tomada de decisão ou recomendação
de filmes. As informações foram vistas isoladamente, mas podem ser mais enriquecedoras
se analisadas em conjunto, por exemplo, para traçar um perfil mais detalhado dos grupos de
usuários. Estes experimentos demonstram como o método de agrupamento proposto é capaz de
encontrar grupos nos quais os elementos tem muitas características em comum.

6.10 Discussão

A seguir estão algumas considerações sobre os experimentos realizados na base Movie-
Lens 100k com o algoritmo AMV. A taxa de erro médio quadrático das estimativas das arestas
com as modularidades de Newman e a de Suzuki-Wakita foi, respectivamente, 1.312 e 1.340
(ver Tabela 6.5) para a base de teste. Estes valores de MSE estão entre aos valores de MSE dos
métodos do estado da arte, apresentados na Tabela 6.5, porém, abaixo da maioria deles. Isto
mostra que o método de recomendação proposto baseado em modularidade consegue valores de
MSE entre os valores do estado da arte mesmo utilizando métricas de modularidades pouco ade-
quadas. Notou-se que a menor taxa de erro da estimação com o algoritmo AMV foi encontrada
fazendo uso da modularidade proposta: 1.029. Para as outras modularidades, o MSE é menor
para apenas um dos cinco métodos de referência. Já para a modularidade proposta, o MSE é
menor para quatro dos cinco métodos de referência. Isto mostra que a modularidade proposta é
adequada para sistemas de recomendação e pode melhorar significativamente a recomendação,
se comparando com o uso de outras métrica de modularidade para o agrupamento.

A seguir estão algumas considerações sobre os experimentos com o algoritmo AMA.
Para as bases de dados MovieLens 1M, Book-crossing e Jester, na maioria das vezes, a média
dos valores de RMSE dos 5 folds para o algoritmo AMA é menor que a maioria dos algoritmos
comparados, ficando abaixo de apenas um deles (o que aconteceu nos experimentos das bases
de dados Jester e MovieLens 1M) ou dois (Book-Crossing), desconsiderando o Referência. Os
valores de RMSE para o algoritmo AMA podem diminuir à medida que é mudado o parâmetro
correspondente à quantidade de grupos.

Como o brasileiro Gilberto Titericz, cientista número 1 do Kaggle de novembro de 2015,
disse, é bom ter um algoritmo rápido para treino, pois será preciso ajustar os parâmetros do
algoritmo (KAGGLE, 2015). Assim também, o algoritmo AMA proposto apresentou valor de
RMSE entre os valores dos outros algoritmos apresentados, porém normalmente seu tempo de
treino e predição é menor que todos os outros. É importante que um algoritmo de recomendação
apresente uma baixa taxa de erro. Porém, na prática, o seu tempo de processamento é muito
importante, como aconteceu com o caso do Netflix. O algoritmo vencedor não é utilizado, pois a
melhoria na recomendação não justificava o custo de seu uso (JOHNSTON, 2012).

Em relação ao tempo, o algoritmo AMA tem a grande vantagem de ter resposta muito
rápida no treino até para grandes bases de dados, com sua complexidade de O([|G|+ |H|]×|A|t)
(sendo |G| a quantidade de grupos de usuários, |H| a quantidade de grupos de itens, |A| a
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quantidade de arestas no grafo e t a quantidade de iterações do algoritmo), e na predição o
resultado é muito mais rápido, sendo O(1). O algoritmo AMA só faz uso da modularidade
proposta.

Dado que os agrupamentos caracterizam os nós semelhantes (ZHANG, 2008; SIBALDO
et al., 2014) segundo a topologia da rede, tinha-se a hipótese de que quanto maior a modularidade,
melhor a formação dos grupos e, portanto, menor a taxa de erro da recomendação. Como o
resultado do algoritmo AMV para a modularidade Suzuki-Wakita não ratificou esta hipótese,
procurou-se saber a causa. Observou-se na base de dados Movie-Lens 100K que a modularidade
bipartida de Suzuki e Wakita tendencia a agrupar pela existência ou não de arestas entre os
grupos, por exemplo: se o peso da aresta for baixo, ele adiciona no grupo o nó ligado a essa
aresta, sua modularidade é maior quando é adicionada mais uma aresta que tem nós do grupo
em comum. Diferentemente, a modularidade é menor se se deixa essa aresta fora do grupo.
Observou-se que isso não é interessante para um sistema de recomendação.

Assim, as outras métricas de modularidade agrupam nós pela existência ou não de
arestas, enquanto o valor da modularidade proposta é aumentado quando há arestas com pesos
homogêneos entre grupos. A modularidade proposta beneficia essa característica, pois observa-se
que usuários diferentes podem ter qualificado os mesmos itens, mas não terem o mesmo gosto se
as qualificações para os mesmos itens forem diferentes. Já se as qualificações para os mesmos
itens foram iguais ou semelhantes, isso apresenta similaridade entre os perfis dos usuários. O
mesmo comportamento foi observado nas bases de dados MovieTweetings, MovieLens 1M e
Jester quando utilizando o algoritmo AMA. Para a base de dados Book-crossing, este resultado
se mostrou um pouco diferente na base de teste, pois nesta há uma grande quantidade de novos
usuários e itens.

O trabalho de ZHANG (2008) também apresenta um algoritmo baseado em grupos e se
utiliza das bases de dados MovieLens e Book-Crossing, fazendo uso da métrica de avaliação Erro
Absoluto Médio (MAE - Mean Absolute Error), porém, apenas uma porção da base de dados foi
selecionada para testar o algoritmo: apenas 500 usuários que tenham qualificado pelo menos 30
filmes na base do MovieLens; 10.000 usuários com mais de 40 qualificações no Book-crossing.
Os resultados não podem ser comparados com os apresentados aqui, dado que as bases de dados
são diferentes.

O método de recomendação AMV proposto mostrou resultados que está entre os métodos
do estado da arte quando utilizando a métrica de modularidade Suzuki-Wakita ou a de Newman
e Girvan e seu agrupamento unipartido, porém os resultados não são melhores que a maioria
dos algoritmos com os quais este método foi comparado. É importante salientar, entretanto,
que a métrica de modularidade proposta melhorou significativamente os resultados. Já com o
método AMV, os resultados também se apresentaram bons, haja vista que, a depender da base
de dados utilizada, obteve melhores resultados que a maioria dos métodos do estado da arte.
Portanto, neste capítulo, foi notada a efetividade da modularidade proposta para sistemas de
recomendação.
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Uma outra conclusão importante é que a métrica quantifica o quão bem dividida a rede
está, então, quanto maior o valor da métrica, melhor deveria ser a recomendação. Isto foi o que
se apresentou nos experimentos realizados: quanto maior o valor da métrica de modularidade
proposta, menor a taxa de erro na recomendação.

Também foram analisadas as características particulares de cada grupo dos 6 grupos
criados da base de dados MovieLens 100k.
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7
Considerações Finais

O trabalho proposto utilizou o agrupamento baseado em modularidade aplicado à reco-
mendação. Através do estudo aprofundado dos temas envolvidos, chegou-se à conclusão de que
a união entre estas duas áreas, redes complexas e sistemas de recomendação, pode gerar bons
resultados de recomendação. Dois métodos diferentes de recomendação, dois algoritmos de
agrupamento e uma nova métrica de modularidade foram propostos. A pesquisa apresentada
aqui utilizou-se de grafos bipartidos, pois os sistemas de recomendação normalmente têm pelo
menos dois tipos de nós: o usuário que receberá a recomendação e o item que será recomendado.

A primeira técnica proposta foi utilizada para estimar o peso de uma aresta entre um
usuário e um item. O método criado realizou o agrupamento na rede bipartida com a métrica de
modularidade proposta por Newman e Girvan e utilizou o algoritmo Louvain. Embora ambos
tenham sido criados para redes unipartidas, eles foram utilizados em redes bipartidas porque
definiu-se que um grupo podia conter vértices de ambos os tipos de nós. Após a realização do
agrupamento, é identificado o grupo do usuário e o grupo do item para que a estimação seja feita.
Entretanto, só as arestas do grupo do item foram utilizadas. Esta proposta de método foi utilizada
para solucionar o RecSys Challenge 2014, cujo tema foi User Engagement as Evaluation. Com
o resultado deste método obteve-se o 6º lugar na competição, o qual envolveu grupos de diversos
lugares do mundo.

O outro método proposto também utiliza agrupamento em grafos bipartidos. Para este
método, o diferencial na recomendação é que aqui foram utilizadas todas as arestas entre o grupo
do usuário e o grupo do item. Para este novo método, foram desenvolvidos dois algoritmos:
o Agrupamento com Movimento de Vértices (AMV), que pode ser utilizado com diversas
métricas de modularidade, e o Agrupamento com Movimento de Arestas (AMA), que faz uso da
modularidade proposta e é mais rápido que outros algoritmos da literatura e, ainda, do AMV.
Com o AMV, realizaram-se experimentos na base de dados do MovieLens 100K com três
modularidades: i) a de Newman e Girvan, ii) a de Suzuki e Wakita, iii) a modularidade proposta.
Para o experimento realizado com a modularidade de Newman e Girvan, usou-se a definição
de grupo no qual ambos os tipos de nós podem fazer parte dele. Para o experimento realizado
com a modularidade de Suzuki e Wakita, cada grupo é formado por apenas um tipo de nó e a
quantidade de grupos de um tipo de nó pode ser diferente da quantidade de grupos do outro tipo
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de nó. Para ambos os experimentos, obteve-se valores de taxa de erro semelhantes aos valores
apresentados por métodos de recomendação muito utilizados. Dessa forma, quando comparados
com outros métodos de referência através do erro médio quadrático, os resultados de ambos se
mostraram equivalentes.

Para o mesmo método apresentado, mas utilizando a métrica proposta, o valor do erro
médio quadrático obtido foi de 1.029, o qual está acima apenas de um dos cinco métodos
apresentados na Tabela 6.1 (SAID; BELLOGÍN, 2014), a saber, o método SVD50 com MSE =
0.902. Esta nova métrica foi desenvolvida para diminuir o erro médio quadrático nas recomen-
dações. Observou-se que as outras modularidades utilizadas nos dois experimentos anteriores
não contemplavam um agrupamento adequado para recomendação quando o peso das arestas
informa a qualificação. As métricas utilizadas privilegiam os agrupamentos em que os nós têm
arestas em comum, mesmo que de valores de peso muito distantes. A métrica proposta privilegia
o agrupamento em que as arestas entre os grupos tenham valores semelhantes.

Para os experimentos do algoritmo AMA, foi utilizada também a base de dados Movie-
Lens 100K, além de outras que também são amplamente usadas para avaliar recomendações,
como a MovieLens 1M, MovieTweetings, Book-crossing e Jester. Os resultados apresentados
são melhores que a maioria dessas bases, quando se compara os algoritmos: filtragem colabo-
rativa baseada em usuário (User Based) e baseada em item (Item Based) com as medidas de
similaridade Cosseno e a correlação de Pearson, além do SVD (Singular Value Decomposition).
Um outro ponto muito importante é sua rapidez tanto para o treinamento, quanto para a predição.
Ponto muito importante para sistemas de recomendação reais, os quais contêm uma enorme
quantidade de elementos.

Concluiu-se também que com a modularidade proposta quanto maior o valor da mo-
dularidade, menor a taxa de erro da recomendação. Para todas as métricas de modularidade
utilizadas aqui, tem-se a ideia de que quanto melhor a divisão da rede, maior o valor da métrica
de modularidade. Assim, se as outras métricas fossem adequadas para a recomendação, quanto
maior o valor da métrica, melhor estaria a formação dos grupos e supostamente a taxa de erro
seria menor. Porém, isso só ocorreu com a métrica de modularidade proposta aqui.

Retomando a lista de hipóteses apresentada no Capítulo 1 desta tese, temos que:

1. Sim, os grupos formados na rede que modela um sistema de recomendação viabilizam
a recomendação, pois são encontrados padrões interessantes para a recomendação,
como: grupo de usuários que têm o mesmo gosto por filmes e filmes semelhantes.

2. O algoritmo Louvain (NEWMAN; GIRVAN, 2004) e o de SUZUKI; WAKITA (2009)
formam grupos coesos, porém, para sistemas de recomendação, notou-se uma falta
nas métricas utilizadas por eles: o valor da métrica cresce quando se une vértices
ligados por arestas. Para sistemas de recomendação, o peso dessas arestas importa,
não apenas a existência delas.

3. Como citado no último tópico, vimos que os sistemas de recomendação pedem
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agrupamentos com uma particularidade: são semelhantes os usuários que possuem
gostos semelhantes pelos itens contidos no sistema, por isso foi proposta uma nova
métrica de modularidade que observa isso.

4. Observou-se que quando se utilizou a métrica proposta o valor da taxa de erro
diminuía quando o valor da modularidade aumentava, transparecendo os bons agru-
pamentos realizados pela métrica. Com os outras métricas não ocorreu isso.

7.1 Contribuições

De forma sintetizada, as contribuições apresentadas por esta tese são:

1. A modelagem dos dados de sistemas de recomendação em redes complexas e a
formação de grupos nesta rede para encontrar padrões que melhorem a recomendação,
como os grupos de usuários semelhantes, assim como grupo de itens.

2. Um método de recomendação baseado na modularidade. Este método faz uso de
todas as arestas do grupo do item.

3. Um segundo método de recomendação baseado na modularidade. Este método
faz uso de todas as arestas entre os grupos. Tanto este método, como o primeiro,
obtiveram taxas de erro semelhantes a outras técnicas de referência.

4. Uma nova métrica de modularidade voltada para a recomendação. Esta métrica
é importante, pois foi elaborada observando algumas particularidades de agrupamen-
tos para sistemas de recomendação, as quais outras métricas não consideravam, como
colocar no mesmo grupo usuários que têm a mesma opinião sobre o mesmo grupo de
itens. Com a utilização desta métrica para quantificar a qualidade dos agrupamentos,
obteve-se uma redução na taxa de erro da recomendação.

5. Dois algoritmos de agrupamento em redes complexas. O primeiro, AMV (Agru-
pamento com Movimento de Vértices), que pode ser utilizado com diversas mé-
tricas de modularidade, embora seja lento. A complexidade do algoritmo AMV é
O([|U ||G|+ |I||H|]× t|A|), sendo |U | o número de usuários, |G| o número de grupos
de usuários, |I| a quantidade de itens, |H| o número de grupo de itens, |A| a quanti-
dade de arestas na rede e t é o número de iterações do algoritmo. E o segundo, AMA
(Agrupamento com Movimento de Arestas), que é rápido em sua execução pois tem
a complexidade O([|G|+ |H|]×|A|t), sendo |A| a quantidade de arestas na rede, |G|
a quantidade de grupos de usuários, |H| a quantidade de grupos de itens, t o número
de iterações do algoritmo. O algoritmo AMA faz uso apenas da métrica proposta.

Avaliou-se a qualidade das soluções propostas para alcançar os objetivos citados uti-
lizando redes bipartidas reais e com centenas de milhares de nós. A avaliação foi através da
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comparação do valor da métrica de ranqueamento NDCG (Normalized Discounted Cumulative

Gain), quando avaliando o ranque das respostas, e do erro médio quadrático (MSE - Mean

Squared Error), quando para comparar a acurácia. Os resultados comparativos demonstraram
que a abordagem de recomendação e os algoritmos propostos apresentam valores da métrica
de avaliação próximos ao de outras técnicas de referência. Entretanto, para problemas de reco-
mendação através da qualificação de itens, quando usando a modularidade proposta, o valor da
métrica de MSE é menor que o valor de muitas técnicas de referência.

7.2 Trabalhos Futuros

Como trabalhos futuros, pretende-se:

� Desenvolver um algoritmo para que ele mesmo encontre a quantidade de grupos mais
adequada, não precisando passar parâmetros.

� Escolher o número de grupos de usuários e de itens com validação cruzada.

� Desenvolver uma melhor estratégia para diminuir a falta de informação nos casos de
novos elementos na rede (cold-start). A análise dos grupos já existentes na rede pode
ajudar neste ponto.

� Reorganizar a rede quando um novo vértice é inserido nesta. Por exemplo, quando a
rede já está agrupada e um novo nó é inserido, seria interessante observar em qual dos
grupos este novo nó pode ficar, ou, não sendo este vértice semelhante a de nenhum
grupo, criar um novo grupo com ele.

� Realizar a predição de qualificação com média ponderada. Um problema com o
método proposto é que, para 6 grupos de usuário e 6 grupos de itens existem apenas
36 possíveis valores de qualificação para predição, o que atrapalha o NDCG, dado
que esta métrica ranqueia os itens para os usuários e com apenas 36 valores de
qualificação muitos itens estarão em um mesmo ranque, pois obtiveram o mesmo
valor de qualificação. Uma possível solução é fazer uma média ponderada: 10% da
média do usuário para todos os itens que ele avaliou e 90% a média das arestas do
grupo de usuário para o grupo de itens.

� Recomendar quando não há interseção entre os grupos de usuários. Acontece de poder
não ter recomendação de itens de um grupo para usuários de um determinado grupo.
Isto significa que nenhum usuário daquele grupo qualificou um item do outro grupo.
Isto pode tanto demonstrar desinteresse dos usuários deste grupo para itens do outro
grupo, quanto pode demonstrar que os grupos são muito pequenos. Dependendo da
informação sobre os tamanhos dos grupos, pode-se fazer uma recomendação melhor
que a média.
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� Realizar a predição do valor das arestas com os elementos da rede podendo estar em
diversos grupos do seu tipo ao mesmo tempo (overlap).
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