
 67

Comerţ Electronic Adaptiv 
 

Andrei-Nicolae CIORTEA 

Abstract—Popularitatea comerţului electronic a crescut 
exponenţial în ultimii ani, fapt ce a introdus noi probleme 
datorate atât creşterii numărului şi varietaţii produselor oferite 
de către magazinele online, cât şi creşterii numărului de 
utilizatori. Pentru a contracara aceste efecte, s-a încercat 
implementarea unor sisteme de recomandare a produselor care 
să vină în ajutorul cumpărătorului, însă majoritatea acestor 
sisteme prezintă numeroase limitări. 

În această lucrare vom propune o arhitectură pentru un 
sistem inteligent flexibil şi scalabil, capabil să ofere recomandări 
folositoare utilizatorului şi să înveţe din experienţă. Vom discuta 
şi despre competiţia Netflix Prize şi vom descrie un model 
implementat şi testat ale cărui performanţe îl plaseaza aproape 
de jumătatea cursei pentru obţinerea marelui preamiu de un 
milion de dolari. 

 
Index Terms—învăţare automată, sisteme de recomandare 

 

I. INTRODUCERE 

va
an

nsul comerţului electronic este remarcabil. Încă din 
ul 1994 încep să se dezvolte şi primele servicii online: 

Pizza Hut oferă posibilitatea clienţilor să efectueze comenzi 
pe site-ul sau, se deschide prima banca online, încep să apara 
servicii online de livrari la domiciliu şi abonamente pentru 
reviste [1]. Drumul parcurs nu a fost uşor. Compania 
Amazon.com (http://www.amazon.com), fondată în anul 1995, 
a înregistrat profit abia în anul 2003. Aşa cum îl înţelegem în 
prezent, ca achiziţionarea bunurilor şi serviciilor prin 
intermediul Internet-ului, comerţul electronic face parte din 
viaţa de zi cu zi a multor oameni. 

Cresterea exponenţiala a popularitaţii comerţului electronic 
a introdus o noua serie de probleme cu care se confruntă atât 
cumpărătorii, cât şi magazinele electronice. Acestea din urmă 
oferă o gamă tot mai largă de produse şi servicii. Cataloagele 
comercianţilor cu renume internaţional, precum Amazon.com, 
pot număra milioane de obiecte. Explorarea exhaustivă a unui 
astfel de spaţiu informaţional de către un vizitator al 
magazinului nici nu poate intra în discuţie. Promovarea 
produselor în mod eficient devine un proces tot mai greu, ca şi 
nevoia utilizatorilor de a găsi ceea ce caută cu un minim de 
efort. 

În încercarea de a întâmpina aceste efecte, s-au dezvoltat o 
serie de algoritmi de recomandare cu scopul de a facilita 
accesul utilizatorilor la produsele expuse în magazinele 
electronice. La rândul lor însă, sistemele de recomandare se 
confruntă cu problemele ridicate atât de diversitatea 
domeniilor de produse oferite, cât şi de creşterea numărului de 
utilizatori.  

Elaborarea unui sistem de recomandare capabil să facă faţă 
tuturor problemelor apărute se lasă încă asteptată. Dacă ne 
punem problema identificării caracteristicilor unui sistem 
ideal, acestea ar putea fi: acurateţe ridicată a recomandărilor, 
varietate sporită a listei de recomandări, capacitatea de a 
acumula experienţă, capacitatea de a justifica alegerile făcute, 
capacitatea de a oferi informaţii în legătură cu produsele 
prezentate, capacitatea de a îşi extinde aria de expertiză, 
capacitatea de a dialoga cu utilizatorul în limbaj natural. Un 
sistem care să deţină caracteristicile enumerate nu a fost încă 
dezvoltat şi se pune sub semnul întrebării chiar fezabilitatea 
unui astfel de proiect. 

Ideea lucrării de faţă porneşte de la întrebarea ridicată 
anterior. Se doreşte construirea şi implementarea unei 
arhitecturi flexibile şi usor extensibile ca punct de plecare în 
cercetarea elaborării unui sistem ale cărui caracteristici să fie 
cât mai apropiate de cele ale sistemului de recomandare ideal. 

 

II. STADIUL CUNOŞTINŢELOR ÎN DOMENIU 

Sistemele de recomandare au aparut datorită necesitaţii de a 
promova serviciile şi produsele oferite prin identificarea 
recomandărilor personalizate ce satisfac optim nevoile fiecărui 
cumpărător. Rolul lor este să studieze profilurile utilizatorilor, 
ale produselor şi ale serviciilor, să modeleze interacţiunea 
dintre utilizatori şi aceste produse sau servicii, identificând 
eventual şabloane ale preferinţelor unui anumit utilizator, 
pentru a putea construi o listă de astfel de recomandări 
personalizate. 

Potenţialul economic uriaş al comerţului electronic adaptiv 
a condus la numeroase cercetari în domeniul sistemelor de 
recomandare, studii ce au luat amploare mai ales la mijlocul 
anilor ’90, crescând în acea perioada interesul cercetătorilor 
pentru modelele bazate explicit pe rating-urile acordate de 
către utilizatori [2]. 

De multe ori, problema abordată de sistemele de 
recomandare poate fi redusă la estimarea rating-urilor asupra 
unor produse ce nu au fost încă evaluate de către un utilizator. 
În urma acestui proces, se pot recomanda produsele cu cele 
mai mari rating-uri estimate. 

Pentru a determina dacă un produs reprezintă sau nu o 
recomandare optima, se evaluează obiectele pe baza unei 
funcţii de utilitate. Această funcţie de utilitate este aleasă 
corespunzator arhitecturii sistemului şi poate fi rating-ul 
estimat pentru respectivul produs, similaritatea dintre acel 
produs şi alte produse, etc. Obiectele cu valori maxime pentru 
această funcţie sunt adăugate pe lista recomandărilor. 

A 
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A. Sisteme cu filtrare colaborativă 

Sistemele cu filtrare colaborativă (Collaborative Filtering 
Recommender Systems) sunt probabil cele mai populare 
abordări ale problemei recomandării de produse, fapt ce se 
datorează în mare măsură succesului de care s-a bucurat 
aplicarea practică a acestor modele. Unul dintre cele mai 
cunoscute sisteme cu filtrare colaborativă este cel creat de 
Amazon. Alte exemple comerciale de astfel de sisteme sunt 
sistemul Cinematch™ (dezvoltat de Netflix – 
http://www.netflix.com) şi sistemul de recomandări 
implementat de TiVo (http://www.tivo.com) [3]. 

Acest tip de sisteme încearcă să prezică utilitatea unui 
produs pe baza interacţiunii dintre produsul respectiv şi 
ceilalţi utilizatori. Mai puţin formal, se pleacă de la premisa că 
grupuri similare de oameni tind să cumpere produse similare. 
Atunci pentru fiecare utilizator ar putea fi gasit un grup format 
din oameni cu preferinţe cât mai apropiate de ale sale şi s-ar 
putea presupune că produsele ce au primit o evaluare pozitivă 
din partea acestora vor primi o evaluare pozitivă şi din partea 
utilizatorului ţintă. 
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a) Modelul gruparii utilizatorilor 
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este modelul grupării utilizatorilor. 
Pentru a găsi un grup de utilizatori cu preferinţe cât mai 

apropiate de ale utilizatorului ţintă, acest model împarte toţi 
utilizatorii în mai multe grupuri (clustere), transformând 
problema într-o problemă de clasificare: se doreşte încadrarea 
utilizatorului ţintă în grupul cu cei mai mulţi utilizatori 
similari. 

 În general se foloseşte un algoritm de grupare (un exemplu 
raspândit fiind algoritmul k-Means), deşi sunt aplicaţii ce 
utilizează segmente determinate manual [4]. Algoritmul va 
crea clusterele pe baza unei metrici de similaritate utilizată 
pentru a grupa utilizatorii cei mai similari. Deoarece gruparea 
unei baze mari de date nu este practică, multe aplicaţii 
folosesc tehnici greedy de grupare. 

Un avantaj al acestui model este faptul că determinarea 
clusterelor (calculul computaţional complex) poate fi 
executată offline, însă acurateţea acestei metode s-a raportat a 
fi scazută [4]. 

b) Modelul Vecinataţilor 

Cel mai cunoscut model de implementare al sistemelor cu 
filtrare colaborativă este modelul vecinătăţilor (k Nearest 
Neighbors). Această metodă identifică produse ce tind să 
primeasca rating-uri similare sau utilizatori ce au istorii ale 
evaluărilor / cumpărăturilor similare, iar cu ajutorul acestora 
prezice rating-uri pentru perechi utilizator – produs 
neobservăte. 

Se disting două abordări: 
 Abordarea orientată utilizator (user-to-user): 
Această este abordarea clasică. Pentru a construi lista 
de produse recomandate pentru utilizatorul u, se 
selecteaza toţi utilizatorii similari cu u (vecinii săi) şi se 

alcătuieşte lista de produse pe baza produselor 
cumparate (sau evaluate) de aceştia. Pentru a determina 
un rating al utilizatorului u pentru un produs p, se 
selectează vecinii săi care au comandat sau evaluat 
produsul p şi se calculeaza un rating estimat prin 
interpolarea coeficienţilor de similaritate dintre 
utilizatori: 

 
(1) 

 
unde V(u) este mulţimea vecinilor lui u, R(v,p) este 
rating-ul acordat de utilizatorul v produsului p, iar 
s(u,v) este coeficientul de similaritate dintre utilizatorul 
u şi utilizatorul v. 
 Abordarea orientată produs (item-to-item): 
Abordarea orientată produs este abordarea utilizată de 
sistemul implementat de Amazon [4]. Analog abordării 
orientate utilizator, se selectează de data aceasta pentru 
un produs p o vecinatate de produse pe care utilizatorii 
tind să le evalueze similar, iar rating-ul estimat este dat 
de: 

 
(2) 

 
unde V(p) este mulţimea vecinilor lui p, R(u,i) este 
rating-ul acordat de utilizatorul u produsului i, iar s(p,i) 
este coeficientul de similaritate dintre produsul p şi 
produsul i. Deoarece se calculează offline matricea de 
similaritate a produselor (ceea ce reprezintă costul 
computaţional major), prezicerile se pot face practic în 
timp real. Pentru o analiză mai detaliată şi pseudocod  
se poate consulta [4]. 

 

În ecuaţiile de mai sus am introdus coeficienţii de 
similaritate dintre doi utilizatori, s(u,v), respectiv dintre două 
produse, s(i,j). Pentru a calcula similaritatea dintre două 
obiecte (produse sau utilizatori), este necesară stabilirea unei 
metrici de similaritate. Două dintre cele mai folosite metrici de 
similaritate sunt cosinusul unghiului determinat de 
reprezentarea celor două obiecte într-un spaţiu N-dimensional 
determinat de caracteristicile acestora şi respectiv coeficientul 
de corelaţie Pearson. 

Limitări. Sistemele cu filtrare colaborativă s-au dovedit a fi 
extrem de utile în multe cazuri, însă prezintă şi o serie de 
limitări [5]. O primă problemă apare tocmai datorită modului 
în care sunt realizate predicţiile: este necesar ca sistemul să fie 
iniţializat cu un set de date, iar acurateţea sistemului este 
strâns legată de structura şi volumul datelor iniţiale. Un sistem 
ce procesează un set restrâns de date nu va obţine retultatele 
dorite. Această limitare este cunoscută şi sub numele de 
problema „urcării pantei” (ramp-up). 

O altă problemă este cea a adăugării produselor. În general 
sunt adăugate frecvent produse noi. Este destul de greu însă 
pentru un produs nou să îşi facă intrarea pe lista de 
recomandări, fiind necesar să primeasca întâi o serie de 
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evaluări. 
Similar cu cazul identificat anterior, apare aceeaşi problemă 

pentru un utilizator nou: până când acesta nu oferă un număr 
suficient de mare de rating-uri, sistemul nu va fi capabil să îi 
ofere o listă folositoare de sugestii. Această problemă mai este 
cunoscută şi sub numele de „problema începutului rece” (cold 
start). 

Există produse ce sunt cumpărate extrem de frecvent. Un 
exemplu bun în acest sens îl constituie bananele. Bananele 
sunt cumpărate frecvent în toate magazinele alimentare 
americane [5]. Din această cauză este foarte probabil ca orice 
coş de cumpărături dintr-un astfel de magazin să conţină 
banane. Un sistem de recomandări ce îşi bazează sugestiile pe 
conţinutul coşurilor de cumpărături va recomanda întotdeauna 
banane, deoarece bananele sunt în corelaţie cu aproape toate 
produsele, ceea ce nu este însă neapărat un fapt real. 

Interesele cumpărătorilor se pot schimba destul de frecvent. 
În forma să pură, un sistem cu filtrare colaborativă menit să 
construiască o listă cu cele mai bune recomandări pe baza 
informaţiilor acumulate până în acel moment, se adaptează 
greu la aceste schimbări. Să presupunem că avem un 
cumpărător interesat de cărţi din domeniul inteligenţei 
artificiale. Un astfel de sistem se va modela după această 
înclinaţie a cumpărătorului. Dacă clientul doreşte la un 
moment dat să cumpere o carte de bucate, sistemul nu îi va 
putea fi de folos, decât eventual dupa o perioadă de 
acomodare cu această nouă înclinaţie. 

Avantaje. Avantajul major al sistemelor cu filtrare 
colaborativă este că nu necesită informaţii despre domeniul 
produselor. acelaşi principiu de funcţionare poate fi aplicat 
asupra unei game largi de produse, fără să se ţină cont de 
domeniul acestora, importantă fiind interacţiunea utilizatorilor 
cu aceste produse. 

Sistemele cu filtrare colaborativă au obţinut rezultate foarte 
bune în practică. Majoritatea sistemelor comerciale de 
recomandare existente au la bază acest tip de sisteme. 

 

B. Sisteme bazate pe conţinut 

Sistemele bazate pe conţinut (Content-Based Recommender 
Systems) sunt sisteme de clasificare derivate din domeniul 
învăţării automate [6]. Prin tehnici de învăţare automată, 
sistemele bazate pe conţinut construiesc un clasificator ce 
decide dacă anumite produse sunt de interes pentru 
cumpărător sau nu. Utilitatea unui produs p pentru utilizatorul 
u se estimează pe baza produselor similare ce au fost evaluate 
de către utilizatorul u în trecut. 

Dezavantajul major al acestor sisteme este varietatea 
scăzută a produselor recomandate. Se poate identifica totodată 
o problema similara cu prima limitare identificată la sistemele 
prezentate anterior (ramp-up): pentru a îşi putea începe 
funcţionarea în parametri normali, sistemul are nevoie de o 
serie de evaluări din partea utilizatorului. 

De multe ori sistemele de recomandare bazate pe conţinut 
sunt integrate în cadrul sistemelor cu filtrare colaborativă. De 
altfel, chiar în cazul subsistemului cu filtrare colaborativă ce 

va fi prezentat în această lucrare s-ar putea regăsi elemente ce 
aparţin sistemelor bazate pe conţinut, fără a se putea trasa o 
graniţă clară între cele două. 

 

C. Sisteme bazate pe cunoştinţe 

În sistemele de recomandare bazate pe cunostinţe 
(Knowledge-Based Recommender Systems), generarea 
recomandărilor se realizează plecând de la cunostinţele 
deţinute despre utilizatori şi produse [6]. Am putea defini un 
cumpărător printr-un set de valori de cumpărare (buying 
points), unde o valoare de cumpărare reprezintă o 
caracteristică a produsului căutat de utilizator. Analog, putem 
defini un produs printr-un set de valori de vânzare (selling 
points), unde o valoare de vânzare reprezintă o caracteristică 
pe care o posedă produsul respectiv. 

Rolul sistemului de recomandare bazat pe cunoştinţe este să 
găsească produsul (sau lista de produse) ale cărui valori de 
vânzare acoperă cât mai bine valorile de cumpărare ale 
utilizatorului. 

 

Sisteme de recomandare bazate pe cazuri (Case-Based 
Recommender Systems). O categorie aparte a sistemelor 
bazate pe cunostinţe sunt sistemele bazate pe cazuri. Aceste 
sisteme sunt derivate din modelul raţionamentului bazat pe 
cazuri (Case-Based Reasoning), sau pe scurt RBC. 

RBC este un model de învăţare automată ce rezolvă 
problemele noi apărute pe baza problemelor similare rezolvate 
anterior. În terminologia RBC, un caz identifică o problemă 
rezolvată în trecut şi este alcătuit din descrierea problemei şi 
soluţia aplicată în acel context [7]. Toate cazurile sunt reţinute 
în baza de cunostinţe. Când se identifică o problemă nouă, 
sistemul caută cel mai apropiat caz din baza de cunosstinţe şi 
rezolvă problema utilizând o soluţie adaptată a acestuia. 

Avantaje. Sistemele bazate pe cunoştinţe evită multe dintre 
limitările întâlnite în cazul sistemelor cu filtrare colaborativă 
şi a sistemelor bazate pe conţinut. Nu este necesară o perioadă 
iniţială de antrenare în care să se acumuleze rating-uri 
furnizate de către utilizatori. Similar, se elimnă atât problema 
adăugării unui produs cât şi problema adăugării unui utilizator 
nou. De asemenea, schimbarea intereselor cumpărătorului nu 
are nici un efect: sistemul nu ţine cont de istoria 
cumpărăturilor sau evaluărilor utilizatorului. 

Limitări. Eliminarea tuturor acestor limitări vine însă cu un 
preţ destul de mare. Pentru a putea funcţiona, sistemul are 
nevoie de o bună cunoaştere a domeniului (sau a domeniilor) 
din care fac parte produsele. 

 

D. Sisteme hibride 

Au fost propuse o serie de sisteme de recomandare hibride 
(Hybrid Recommender Systems). Aceste arhitecturi hibride 
combină caracteristicile mai multor tipuri de sisteme de 
recomandare, încercând prin această metodă să elimine cât 
mai multe dintre neajunsurile sistemelor originale şi să 
conserve în acelaşi timp avantajele oferite de acestea. 
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III. DESCRIEREA SISTEMULUI 

A. Sistemul de recomandare propus 

Unul dintre scopurile acestui proiect este demonstrarea 
fezabilităţii realizării unui agent inteligent care să servească pe 
post de vânzător. Dezvoltarea unui astfel de agent este un 
proces foarte amplu şi complex ce include o componentă 
foarte importantă de cercetare. Sistemul propus reprezintă 
doar un punct de plecare în realizarea unui astfel de agent, 
urmărindu-se realizarea unei platforme de dezvoltare a 
acestuia. 

Sistemul propus în această lucrare este tot un sistem hibrid. 
Se doreşte ca sistemul să fie flexibil, capabil să înveţe domenii 
noi de produse şi să nu se specializeze numai pe un anumit 
domeniu, încercând în acelaşi timp să nu compromită 
acurateţea recomandărilor. 

Având în vedere acest caracter de generalizare la nivelul 
domeniilor produselor, în proiectarea sistemului propus, am 
pornit de la premisa ca domeniile de produse din lumea reala 
pot fi clasificate după cum urmează: 

 Produse sociale: Impropriu denumite astfel, sunt 
acele produse ce se află în strânsă legătură cu opiniile 
oamenilor şi pentru care în general o recomandare din 
partea altei persoane este oricând bine-venita (cum ar fi 
filme, carţi, etc). Pentru astfel de produse, sistemele cu 
filtrare colaborativă s-au dovedit a fi extrem de utile în 
practică. 
 Produse individuale: Sunt acele produse ce ţin mai 
mult de nevoile individuale ale fiecăruia (un calculator, 
o maşină, o casă, etc). O abordare bazată pe cunostinţe 
pare potrivită pentru această categorie de produse. 
 Produse mixte: Produse ce ţin de nevoi individuale, 
însă pot fi filtrate şi de opiniile celorlalte persoane – 
opinii ce pot reprezenta un simplu feedback, trend-uri, 
etc (cum ar fi, de exemplu, articolele vestimentare). 

 

 
Fig. 1. Reprezentarea sistemului hibrid propus. 

Pentru testarea funcţionării sistemului, vom considera două 
domenii de produse. Primul domeniu considerat este cel al 
filmelor şi este încadrat în prima categorie de produse, 
produsele sociale. Ne vom referi în continuare prin termenul 
generic „filme” atât la producţiile cinematografice, cât şi la 
cele de televiziune, indiferent daca este vorba de filme de lung 
metraj, scurt metraj sau seriale TV. 

Al doilea domeniu este cel al automobilelor. Am clasificat 
acest domeniu ca făcând parte din cadrul produselor 
individuale. Încadrarea unui domeniu de produse într-una 
dintre cele trei categorii nu este neaparat strictă şi poate 
constitui subiectul multor dezbateri. 

Plecând de la această observaţie, sistemul hibrid propus 
înglobează un sistem de recomandare cu filtrare colaborativă 
şi un sistem de recomandare bazat pe cunostinţe, ca în Fig. 1. 

Selecţia subsistemului adecvat se realizeaza dinamic, în 
funcţie de domeniul produsului căutat, şi, fie se efectuează 
alternativ, fie se aplică filtrarea colaborativă ieşirii 
subsistemului bazat pe cazuri. Pentru ca această selecţie să fie 
posibilă, este vital ca sistemul să fie capabil să acumuleze 
cunostinţe despre un domeniu nou, cum ar fi: tipul de 
domeniu (social, individual sau mixt), reguli speciale de 
selecţie ale subsistemului corespunzator, atribute necesare 
funcţionării subsistemului de recomanare bazat pe cazuri, etc. 
Toate aceste informaţii sunt acumulate şi procesate de către 
Modulul de Selecţie. 

Interfaţa cu Utilizatorul este cea răspunzatoare de preluarea 
şi interpretarea interogărilor cumpărătorului. Într-o variantă 
iniţială, această interfaţă va fi implementată ca un simplu 
parser capabil să identifice domeniul produsului căutat, 
eventuale valori pentru diferite atribute ale acestuia şi orice 
alte informaţii necesare în realizarea recomandărilor. 
1) Subsistemul de recomandare cu filtrare colaborativă 

Pentru primul domeniu de produse considerat, domeniul 
filmelor, acest tip de sisteme pare a fi adecvat. Printre 
sistemele de recomandări de filme deja dezvoltate amintim 
sisteme precum Cinematch™, sistemul comerical dezvoltat de 
Netflix, şi MovieLens, proiect dezvoltat de Universitatea din 
Minnesota [8]. 

Subsistemul cu filtrare colaborativă este implementat prin 
agregarea rezultatelor mai multor modele. Am putea identifica 
însă şi o serie de caracteristici ale sistemelor bazate pe 
conţinut. Din acest punct de vedere, am putea considera atunci 
că însăsi acest subsistem cu filtrare colaborativă este de fapt 
un sistem hibrid. 

Modelul factorial. Primul model implementat este modelul 
factorial. Acest model nu reprezintă o abordare clasică în 
domeniul sistemelor de recomandare, şi nu este un model pur 
colaborativ, combinând o serie a caracteristicilor sistemelor cu 
filtrare colaborativă cu cele ale sistemelor bazate pe conţinut. 
Atenţia asupra acestui model a fost atrasă în cadrul 
concursului Netflix Prize (http://www.netflixprize.com). 

Modelul factorial este un model bazat pe tehnici de învăţare 
automată ce încearcă descompunerea produselor şi a 
utilizatorilor într-o serie de caracteristici, ceea ce vom numi în 
continuare factori. Aceşti factori corespund, de fapt, definirii 
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unui model general de reprezentare al produselor şi 
utilizatorilor. Astfel, scopul algoritmului este plasarea fiecarui 
film şi fiecarui utilizator în spaţiul generat de aceşti factori. 
Problema se rezumă deci la descompunerea în valori singulare 
a matricei de rating-uri. 

Fie R matricea de rating-uri de dimensiune NxM, unde N 
reprezintă numărul de produse iar M numărul de utilizatori. 
Vom descompune această matrice în două matrice P şi Q, de 
dimensiuni FxN, respectiv FxM, unde F este numărul de 
factori. Atunci, rating-ul prezis pR(i,j), corespunzător rating-
ului acordat de către utilizatorul j filmului i, este dat de: 
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unde p reprezinta matricea coeficienţilor corespunzători 
factorilor pentru filme, iar Q matricea coeficienţilor 
corespunzători factorilor pentru utilizatori. 



Observaţie 1. Factorii determinaţi sunt independenţi de 
domeniul produselor şi pot reprezenta orice tip de 
caracteristici. 

În cazul unui sistem cu filtrare colaborativă, consideram un 
caz special de descompunere în valori singulare datorită 
dimensiunii foarte mari a matricei de rating-uri şi, în special, 
datorită numărului mare de rating-uri lipsă din această matrice 
(şi anume rating-urile ce se doresc a fi prezise). Este practic 
necesar să descompunem în valori singulare o matrice uriaşă, 
despre care însă nu avem prea multe informaţii. 

Un algoritm de învăţare automată este ideal pentru această 
problemă. Setul de învăţare este alcătuit din rating-urile deja 
cunoscute, prezente în matricea de rating-uri. Dorim să 
învăţăm valorile factorilor ce descriu filmele şi utilizatorii, 
matricele P şi respectiv Q. 

Iniţializam matricele de factori P şi Q cu valori mici. 
Definim eroarea E ca fiind diferenţa dintre rating-ul cunoscut 
şi cel estimat, adica: 

),(),( jipRjiRE   (4) 

Problema se poate traduce atunci prin minimizarea erorii. 
Vom utiliza backpropagation pentru metoda scăderii 
gradientului. Calculăm derivatele parţiale ale pătratului 
funcţiei de eroare în raport cu valorile parametrilor săi, şi 
anume valorile factorilor, unde 

. 
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Modelul vecinătăţilor. Se doreste implementarea 
modelului vecinătăţilor, amintit anterior, atât pentru sporirea 
acurateţii prezicerii rating-urilor, cât şi pentru creşterea 
varietăţii produselor recomandate. 

Vom reprezenta fiecare film prin rating-urile primite din 
partea utilizatorilor, adică printr-o mulţime de perechi 

, unde  reprezintă rating-ul acordat de utilizatorul 

u filmului f. Pentru a calcula similaritatea dintre două filme, 
luăm în considerare doar rating-urile primite de la utilizatori 
comuni. Vom considera vecinătatea unui film f toate acele 
filme ce au primit rating-uri de la utilizatorii ce au evaluat 
filmul f. 

),( ufru ufr

Atunci, pentru a calcula similaritatea dintre două filme, 

fiecare dintre acestea va fi reprezentat printr-un vector de 
numere întregi de la 1 la 5 de rating-uri primite de la 
utilizatori comuni, iar similaritatea dintre cele doua filme va fi 
coeficientul de corelaţie Pearson dintre vectorii asociaţi 
acestora. Este însă nevoie de o compensare a similarităţii în 
funcţie de numărul de utilizatori comuni ce au evaluat două 
filme. 

Apare însă o problemă: dacă filmul f are în vecinătatea sa 
două alte filme, dintre care cu primul are în comun doar 2 
utilizatori în timp ce cu al doilea are în comun 200 de 
utilizatori, atunci, fără o compensare în calculul similarităţii, 
primul film este favorizat şi ar putea să ajungă să fie 
considerat în mod eronat „mai similar” cu f decât al doilea. 

Pentru a rezolva această problemă, similaritatea dintre două 
filme, i şi respectiv j, se va calcula conform ecuaţiei: 

 (4) 
 

unde este coeficientul de corelaţie Pearson dintre filmele i 

şi j, iar n este numărul de utilizatori care au acordat rating-uri 
ambelor filme. 

ijr

Au fost luate în considerare mai multe funcţii pentru 
compensare (printre care ln, funcţia sigmoid, etc) însă funcţia 
logaritmică în bază 2 a obţinut cele mai bune rezultate 
experimentale. 

Agregarea rezultatelor modelelor. Pentru a spori 
acurateţea şi diversitatea recomandărilor, lista filmelor 
sugerate utilizatorului poate fi alcatuită atât prin rularea 
fiecărui model separat, cât şi prin combinarea rezultatelor 
obţinute, în funcţie de context. 

Sunt disponibile urmatoarele funcţionalităţi: 
 recomandări personalizate: sunt recomandate 

produse, în particular filme, pe baza rating-urilor 
estimate de modelul factorial 

 vecinataţi: sunt recomandate produse din vecinătatea 
unui produs specificat 

 vecinătăţi personalizate: sunt recomandate produsele 
din vecinătatea unui produs specificat care au obţinut 
cele mai bune rating-uri estimate de modelul 
factorial. 

Marele avantaj al abordării acestui subsistem este că nu 
necesită informaţii specifice domeniului produselor, gradul de 
generalitate al sistemului nefiind afectat. Abordarea oferă 
recomandări bazându-se exclusiv pe rating-urile utilizatorilor 
şi poate fi aplicată oricărui domeniu de produse dacă s-a 
înregistrat un număr rezonabil de rating-uri. 
2) Subsistemul de recomandare bazat pe cunoştinţe 

Dezvoltarea subsistemului bazat pe cunostinţe pleacă de la 
observăţia că două obiecte pot fi similare chiar dacă la prima 
vedere nu par a fi: un pantof nu are nici un fel de caracteristici 
comune cu o cărămidă, însă pot fi considerate obiecte similare 
dacă scopul este să arunci cu ele după cineva. Similaritatea 
este deci determinată în mare măsură şi de scopul în care 
doreşte utilizatorul să folosească obiectele respective. 

Luând în considerare această observăţie, în sistemul Entree 
[6], produsele, în acest caz restaurante, sunt descrise prin 
scopuri (goals) [6]. Aceste scopuri reprezintă de fapt 
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caracteristicile restaurantelor şi anume specialitatea culinară, 
categoria de preţuri, etc. 

Vom merge mai departe şi vom extinde această noţiune, 
identificând două tipuri de scopuri: 

 Scopuri primare: reprezentate de atributele 
obiectului; 
 Scopuri speciale: nu pot fi reprezentate prin 
caracteristicile produselor. Aceste scopuri vor fi învăţate 
automat de sistem. 

Învăţarea conceptelor. Să ne imaginăm un utilizator care 
doreşte să cumpere o maşină. Cerinţele sale sunt speciale şi 
doreşte să achiziţioneze o maşină de familie. Putem identifica 
de familie ca fiind un scop special, despre care însă sistemul 
nu ştie nimic dacă nimeni nu a mai cerut până în acel moment 
o maşină de familie. Dialogul cu utilizatorul va fi mai lung în 
acest caz. Este necesar să se raspunda la o serie de întrebari 
puse de sistem prin care să se specific o serie de caracteristici 
ale maşinilor din această clasă, cum ar fi: să aibă patru uşi, 
caroserie de tip sedan, etc. Se defineşte astfel un concept nou 
pe care sistemul trebuie să fie capabil să îl înveţe. Soluţia 
obţinută este de asemenea memorată, iar la următoarea căutare 
a unei maşini de familie sistemul va deţine o listă iniţială de 
recomandări pentru acest concept. 

În cazul domeniului de produse considerat, al 
automobilelor, metodele convenţionale de căutare ar putea 
obţine rezultate suficient de bune, sau chiar mai eficiente, 
pentru un cumpărător bine informat şi care ştie exact ce caută. 
Contribuţia semnificativă a subsistemului se face remarcată 
tocmai în urma interacţiunii cu un cumpărător ce nu este 
familiar cu diferitele caracterisitici tehnice ale produselor şi nu 
ştie exact care dintre aceste produse ar fi soluţia ideală pentru 
problema sa. Intuitiv, majoritatea cumpărătorilor online de 
produse ar putea fi încadraţi în această categorie. 

Un alt beneficiu al învăţării conceptelor este scurtarea 
dialogului cu utilizatorul. 

Pentru învăţarea conceptelor, a fost implementată o 
abordare ce utilizeaza învăţarea în spaţiul versiunilor. 

Efectuarea recomandărilor. Modelul dezvoltat este 
asemănător cu cel folosit de sistemul Entree [6] poate fi văzut 
ca o extindere a acestuia. Modelul proiectat este o adaptare a 
modelului vecinătăţilor descris anterior. Principala diferenţă 
este modul în care se calculează similaritatea dintre două 
produse. S-a luat în considerare şi utilizarea coeficientului de 
corelaţie Pearson ca funcţie de similaritate, însă s-a ajuns la 
concluzia că această variantă nu este fezabilă. 

Pentru a nu restrânge generalitatea valorilor atributelor, în 
proiectarea subsistemului bazat pe cunostinţe au fost luate în 
calcul următoarele variante de reprezentare a similarităţii 
valorilor posibile ale atributelor: 

 reţele semantice: Reprezentarea cunoştinţelor prin 
reţele semnatice este o abordare adecvată pentru 
atribute complexe. 

 tabele de similaritate: Există atribute pentru care nu 
este neapărat necesară utilizarea unor reţele 
semantice, fiind suficientă construirea unei tabele de 
similaritate. Această tabelă de similaritate poate fi 

interpretată ca fiind matricea de adiacenţă a unui graf 
complet ale carui muchii reţin gradul de similaritate 
dintre două entităţi. 

 valori numerice cu ordonări: Metrica dintre două 
atribute ce pot fi reprezentate prin valorile lor 
numerice va fi similară cu cea utilizată în sistemul 
Entree [6]. Sunt utilizate două posibile caracteristici 
(ordonări) ale acestor valori: 

o mai mult mai bine – Un exemplu de astfel de 
atribut ar putea fi numărul de cai putere ai unui 
autoturism sau memoria RAM a unui calculator. 
Cu cât valoarea unui astfel de atribut este mai 
mare, cu atât mai bine. 

o mai putin mai bine – Negaţia caracterisiticii 
anterioare, un astfel de atribut ar putea fi consumul 
în oraş al unui automobil. Preţul unui produs este 
un alt exemplu foarte bun în acest sens. 

Este necesar ca subsistemul să deţină toate aceste informaţii 
despre valorile atributelor produselor. Tocmai acest fapt 
îngreunează flexibilitatea sistemului în a efectua recomandări 
pentru un domeniu nou de produse. Am putea considera că 
această abordare este chiar opusul celei adoptate de 
subsistemul cu filtrare colaborativă. 

În afara metricilor asociate atributelor entităţilor, sistemul 
foloseşte o metrică specială asociată scopurilor speciale. 
Aceasta este de altfel şi metrica cea mai importantă a 
modelului. 

Această metrică poate fi implementată separat de funcţia de 
similaritate. Presupunând că se caută un produs cu un anumit 
scop special, se realizează o filtrare a candidaţilor şi sunt luaţi 
în considerare doar candidaţii ce aparţin conceptului respectiv. 
În cazul în care avem mai multe concepte (scopuri speciale), 
se va aplica un filtru pentru fiecare concept. 

Dialogul cu utilizatorul. Un punct cheie în dezvoltarea 
subsistemului de recomandare bazat pe cunoştinţe îl reprezintă 
dialogul cu utilizatorul. 

Se pot identifica doua modele principale de dialog: 
 navigare prin întrebari (navigation by asking): 

Dialogul cu utilizatorul este purtat printr-o serie de 
întrebări. Răspunsurile utilizatorului sunt 
monitorizate de sistem, iar în momentul în care 
sistemul deţine suficiente informaţii cu privire la 
caracterisiticile produsului căutat, îi oferă 
cumpărătorului o listă de recomandări. 

 navigare prin recomandări (navigation by 
proposing): Un exemplu bun de navigare prin 
recomandări este sistemul Entree [6]. În acest sistem, 
pornind de la un produs, aşa numitul punct de intrare, 
se pot selecta un număr de acţiuni ce reprezintă 
modificări ale caracterisiticilor produsului. În urma 
acestor acţiuni, este recomandat un alt produs ce 
satisface toate constrângerile implicate. 

Subsistemul bazat pe cunoştinţe utilizează un model hibrid 
de dialog. Se doreşte atât aflarea caracterisiticilor produsului 
căutat prin interogarea utilizatorului, cât şi propunerea unor 
variante de produse şi acceptarea criticării acestora. 
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O posibilă variantă de realizare a dialogului, varianta ce a 
fost luată în calcul şi în momentul elaborării acestui proiect, 
este utilizarea unui arbore de decizie. Dialogul cu utilizatorul 
se desfăşoară parcurgând acest arbore de la radacină către 
frunze. În fiecare nod al arborelui, sistemul îi pune o întrebare 
cumpărătorului cu privire la valoarea preferată pentru atributul 
din nodul respectiv. În urma parcurgerii arborelui, îi sunt 
recomandate cumpărătorului produsele din nodul (eventual 
nodurile) terminal. Această abordare pare un model 
convenient de realizare al dialogului. Problema acestei 
abordări (si de altfel motivul pentru care nu a fost utilizată) 
este că odată ce s-a trecut de un nod (atribut), nu se poate 
reveni asupra acestuia decât prin resetarea procesului. 

Abordarea utilizată este mult mai simplă. Pentru fiecare 
domeniu de produse este considerată o ordine de prioritate a 
atributelor produselor, în general echivalentă cu ordinea de 
prioritate a metricilor. Întrebările utilizatorului se ghidează 
după această ordonare a atributelor. În orice moment al 
dialogului, utilizatorul poate schimba valoarea unui atribut sau 
poate seta valoarea mai multor atribute. În acelaşi timp, cu 
fiecare „replică” a sistemului este propusă şi o listă de 
recomandări în funcţie de informaţiile deţinute de către sistem 
în momentul respectiv. Utilizatorul poate selecta o astfel de 
recomandare şi o poate adapta prin specificarea unor 
constrângeri (maşină mai ieftină, cu consum mai mic în oraş, 
etc). 

Principala problemă în cazul subsistemului bazat pe 
cunoştinţe este acumularea tuturor informaţiilor necesare 
despre domeniul produselor considerat. Acest fapt constituie o 
mare problema în privinţa adaptării sistemului la domenii noi 
de produse. 

B. Arhitectura sistemului 

Se doreşte dezvoltarea unei arhitecturi flexibile, care să 
poată fi extinsă uşor pentru a putea susţine dezvoltări 
ulterioare ale sistemului. Construirea acesteia a fost realizată 
având în vedere acest caracter de generalizare şi a fost gândită 
orientată pe obiecte. 

Proiectarea arhitecturii începe cu analiza nevoilor 
sistemului. În cadrul operaţiilor efectuate de acesta, se pot 
identifica doua tipuri de computaţii: 

 calcule offline: calcule computaţionale complexe ce 
nu pot fi executate online, cum sunt calculele 
efectuate de modelele de învăţare automată a căror 
execuţie poate necesita un timp de rulare de la câteva 
zeci de minute pâna la intervale de ordinul orelor. Un 
exemplu bun în acest sens este modelul factorial 
descris anterior. Interacţiunea cu utilizatorul este unul 
dintre factorii importanţi în orice sistem 
informaţional. Nu i se poate cere unui posibil 
cumpărător să aştepte un astfel de interval de timp 
până când îi sunt efectuate recomandările dorite. 
Executarea acestor calcule offline este imperativă. 
 calcule online: calcule computaţionale mai puţin 
complexe ce pot fi executate online fără a afecta 
interacţiunea utilizatorului cu sistemul. 

Arhitectura sistemului propus este prezentată în 
Fig. 2 şi cuprinde următoarele componente: 
 Sistemul de Prelucrare: rulează modelele de 
învăţare automată sau orice alt model ce necesită 
computaţie offline şi execută o serie de alte operaţii 
necesare asupra bazei de date. 
 Serviciul Web: realizează computaţia online şi 
transmite rezultatele obţinute (în general liste de 
recomandări) catre interfaţa cu utilizatorul. 
 Interfaţa cu Utilizatorul: realizeaza interacţiunea cu 
utilizatorul. 

 

 
Fig. 2. Arhitectura sistemului propus. 

IV. DATE DE TEST 

Înainte de a vorbi despre testarea sistemului, este necesară 
familiarizarea cu baza de date. Aceasta este alcatuită din două 
dataset-uri şi datele acumulate de sistem (pe care le vom numi 
în restul documentului baza de date proprie): 

 Dataset-ul Netflix: baza de date de filme pusă la 
dispoziţia concurenţilor în cadrul concursului Netflix 
Prize, descris in secţiunea următoare, şi utilizată pentru 
testarea subsistemului de recomandare cu filtrare 
colaborativă. Dataset-ul conţine un impresionant 
număr de 100.480.1770 rating-uri acordate de catre 
480.189 utilizatori distincţi pentru 17.770 filme. Datele 
au fost colectate în perioada octombrie 1998 – 
decembrie 2005 şi reflectă distribuţia tuturor rating-
urilor primite de Netflix în acea perioadă. Ca termen de 
comparaţie, dataset-ul EachMovie conţine doar 2,8 
milioane rating-uri, 73.000 utilizatori şi numai 1.628 
filme [9]. 
 Dataset-ul automobilelor: baza de date de 
autoturisme utilizată pentru testarea subsistemului de 
recomandare bazat pe cunoştinţe. 
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 Baza de date proprie: baza de date alcătuită de 
sistem, formată din rating-urile utilizatorilor, definiţii 
de concepte, etc. 

V. COMPETIŢIA NETFLIX PRIZE 

Începută în Octombrie 2006, această competiţie este o 
provocare lansată de Netflix de a întrece performanţele 
sistemului lor comercial de recomandări de filme, 
Cinematch™. Încrezătoare în sistemul dezvoltat, dar convinsă 
de faptul că întotdeauna este loc de mai bine, compania Netflix 
oferă un milion de dolari echipei capabile să dezvolte un 
sistem de recomandare ce aduce o îmbunătăţire a acurateţii 
estimării rating-urilor cu 10 procente faţă de sistemul 
Cinematch™. 

Măsurarea acurateţii estimării rating-urilor se realizează 
prin coeficientul RMSE (root mean squared error), definit ca 
radacină patrată din media pătratelor diferenţelor dintre 
rating-ul real şi cel prezis. 

Netflix pune la dispoziţia participanţilor o baza de date 
impresionantă. Alături de această bază de date, sunt oferite şi 
două subseturi de rating-uri: setul de test (Probe subset) şi 
setul de examinare (Quiz subset). 

Setul de test este alcătuit din rating-uri ce se regăsesc în 
baza de date şi este folosit pentru autoevaluarea sistemelor 
dezvoltate de participanţi. Cinematch™ a obţinut pe acest set 
de date un RMSE de 0,9525. 

Al doilea set de rating-uri, setul de examinare, este setul 
oficial considerat în cadrul competiţiei, iar rating-urile reale 
lipsesc din baza de date oferită. Pe acest set, Cinematch™ a 
obţinut un RMSE de 0,9514. 

Evaluarea performanţelor modelelor subsistemului de 
recomandare cu filtrare colaborativă se realizează în funcţie de 
coeficientul RMSE obţinut de acestea, considerându-se ca 
referinţe rezultatele obţinute de sistemul comercial 
Cinematch™. 

VI. REZULTATE OBŢINUTE 

A. Evaluarea sistemului cu filtrare colaborativă 

Evaluarea performanţelor modelului a fost realizată pe setul 
de test pus la dispoziţie de Netflix. Cinematch™ a obţinut pe 
acest set de test un RMSE de 0,9525. 

 

 
Fig. 3. Evoluţie RMSE. 

Funcţia descrisă de evoluţia coeficientului RMSE în funcţie 
de numărul de epoci este reprezentată grafic în Fig. 3. 
Coeficientul RMSE ajunge în punctul de minim global destul 

de repede, în mai puţin de 15 epoci după care începe să 
crească. Din acest motiv alogritmul rulează până când se 
identifică două creşteri succesive ale RMSE-ului. 

Tabelul 1 conţine rezultatele obţinute pentru un număr de 
42 de factori şi o variaţie a ratei de învăţare şi a factorului de 
scalare de la 0,005 la 0,2. 

 
 

TABELUL 1. REZULTATELE OBŢINUTE DE MODELUL FACTORIAL. 
 0,005 0,007 0,010 0,015 0,020 
0,005 0.918414  0.917428 0.917470 0.918146 0.918324 
0,007 0.922435  0.921341 0.920930 0.922289 0.922943 
0,010 0.929377  0.928730 0.928822 0.929972 0.930128 
0,015 0.944198  0.941435 0.941145 0.941587 0.944976 
0,020 0.956705  0.956476 0.954723 0.953180 0.955481 

 

Se observă înrăutaţirea coeficientului RMSE odată cu 
creşterea ratei de învăţare. Cea mai bună performanţă, cu un 
RMSE de 0,917428, a fost obţinută pentru o rată de învăţare 
de 0,005 şi un factor de scalare de 0,007 şi reprezintă o 
îmbunătăţire cu 3.8 procente faţă de performanţa obţinută de 
sistemul comercial Cinematch™. 

Timpul de antrenare al modelului scade cu creşterea ratei de 
învăţare şi cu scăderea factorului de scalare. Cel mai mic timp 
de antrenare cu parametrii din Tabelul 1 este de aproximativ 
15 minute, iar cel mai mare timp de rulare este de aproximativ 
o oră. Se remarcă o performanţă net superioară şi din acest 
punct de vedere faţă de prima abordare implementată. 

Experimental s-a constatat că introducerea unor valori 
constante în cele două matrice de factori, pentru utilizatori şi 
respectiv pentru filme, sporeşte acurateţea recomandărilor. 
Rezultatele raportate în Tabelul 1 utilizează această euristică. 

Valorile constante au fost introduse pentru factorul 0 din 
matricea coeficienţilor factorilor pentru utilizatori şi respectiv 
pentru factorul 1 din matricea coeficienţilor factorilor pentru 
filme. Toţi coeficienţii acestor factori au fost iniţializaţi cu 
constanta 1,80215. Această constantă nu a fost aleasă 
întâmplător, ea reprezentând jumătate din media rating-urilor 
din întregul set de date Netflix. Factorii constanţi nu sunt 
antrenaţi. Valorile lor ramân constante. 

În graficul din Fig. 4 este reprezentată evoluţia 
coeficientului RMSE cu şi fără introducerea valorilor 
constante în matricele de factori. Pentru testare s-au folosit 42 
de factori, o rată de învăţare de 0,005, un factor de scalare de 
0,007. 

 

 
Fig. 4. Introducerea valorilor constante. 

O altă euristică utilizată pentru obţinerea rezultatelor 
prezentate în Tabelul 1 a fost ordonarea datelor în ordine 
crescătoare a id-urilor utilizatorilor. În graficul din Fig. 5 
putem observa evoluţia RMSE-ului cu şi fără această 
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ordonare. Parametrii folosiţi pentru testare sunt aceeaşi ca şi în 
cazul precedent. 

 
Fig. 5. Sortarea datelor dupa id-ul utilizatorilor. 

B. Evaluarea modelului vecinătăţilor 

În stadiul actual al proiectului, modelul vecinătăţilor nu este 
folosit şi pentru estimarea rating-urilor, ci numai pentru a 
mări varietatea recomandărilor. 

Aşa cum s-a precizat anterior, modelul vecinataţilor a fost 
aplicat atât pe baza rating-urilor utilizatorilor, cât şi asupra 
caracteristicilor învăţate de modelul factorial. 

Vom analiza performanţa modelului prin analizarea unora 
dintre vecinataţile interesante identificate. 

Vom considera în continuare vecinătatea bine-cunoscutului 
film „Naşul” (The Godfather) din Tabelul 2. 

 
TABELUL 2. VECINĂTĂŢILE FILMULUI „NAŞUL”. 

Vecinatate bazata pe rating-uri Vecinatate bazata pe factori 
The Godfather, Part II [7,41029] The Godfather, Part II [3,65264] 
GoodFellas: Special Edition 
[4,67632] 

GoodFellas: Special Edition 
[3,29312] 

Scarface: 20th Anniversary Edition 
[3,33940] 

The Godfather Trilogy: Bonus 
Material [3,18922] 

Raging Bull [3,31130] GoodFellas: Special Edition: Bonus 
Material [3,09699] 

Apocalypse Now [3,28519] Raging Bull [3,05203] 
The Deer Hunter [3,14930] One Flew Over the Cuckoo’s Nest 

[2,97961] 
One Flew Over the Cuckoo’s Nest 
[3,13568] 

Serpico [2,96049] 
 

Taxi Driver [3,00712] Patton: Bonus Material [2,87545] 
Platoon [2,94338] The Untouchables [2,87189] 
Bonnie and Clyde [2,91702] Taxi Driver [2,84993] 

 
Toate filmele recomandate par a fi potrivite şi judecate 

corect ca facând parte din vecinatatea filmului considerat. 
Primele trei filme din vecinătatea bazată pe rating-urile 
utilizatorilor sunt trei filme clasice de referinţa: „Naşul, 
Partea a 2-a” (The Godfather, Part II), „Baieţi buni” 
(GoodFellas), „Scarface”. Pe primele două le regăsim şi în 
vecinătatea alcătuită pe baza caracteristicilor învăţate de 
modelul factorial. 

Un vecin interesant este „Zbor deasupra unui cuib de cuci” 
(One Flew Over the Cuckoo’s Nest). Deşi nu se încadrează în 
genul din care face parte filmul „Naşul”, ambele filme sunt 
considerate filme clasice şi de referinţă în cinematografie. 

Constatăm că ambele tipuri de vecinătăţi au în general o 
serie de filme comune, însă vecinătatea construită pe baza 
rating-urilor utilizatorilor tinde să includă recomandări mai 
bune. Exista însă cazuri, precum cel al filmului „Naşul”, în 
care putem identifica recomandări foarte bune ce apar doar în 
vecinătatea construită pe baza caracteristicilor învăţate de 

modelul factorial. Pe viitor se doreşte unificarea celor două 
tipuri de vecinătăţi şi reţinerea celor mai bune recomandări. 

VII. DEZVOLTARI ULTERIOARE 

A. Extinderea subsistemului de recomandare cu filtrare 
colaborativă 

Una dintre primele sarcini în extinderea subsistemului cu 
filtrare colaborativă este optimizarea modelelor deja 
implementate. Ulterior, pot fi adăugate elemente noi. 
1) Eliminarea efectelor 

Un utilizator îşi poate schimba nivelul de referinţă de-a 
lungul timpului, poate deveni mai indulgent sau, dimpotrivă, 
mai exigent pe măsură ce ajunge să se familiarizeze cu un 
anumit domeniu de produse. Vom numi aceasta fluctuaţie a 
rating-ului efect. Acest efect, ca şi multe altele, poate fi 
eliminat pentru îmbunătăţirea acurateţii recomandărilor [10]. 
2) Modelul factorial asimetric 

Se doreşte extinderea modelului factorial printr-o abordare 
asimetrică [11]. Se poate remarca o redundanţă în modelul 
factorial: valorile matricei coeficienţilor factorilor pentru 
utilizatori sunt evident dependente de valorile matricei 
coeficienţilor factorilor pentru filme şi reciproc. 
3) Modelul Maşinilor Boltzmann Restrictive (Restricted 
Boltzmann Machines) 

Un model ce se doreşte a fi implementat este Modelul 
MBR. Acest model pare a fi capabil să susţină un set de date 
de dimensiuni foarte mari, iar performanţele raportate de către 
autori [12] au fost confirmate şi de alţi cercetatori. 

Modelul utilizează un MBR pentru fiecare utilizator (având 
ca intrări rating-urile acestuia). Modelul matematic este 
descris în detaliu în [12]. 

B. Extinderea subsistemului de recomandare bazat pe 
cunoştinţe 

În stadiul actual, subsistemul de recomandare bazat pe 
cunostinţe ia în calcul scopurile speciale numai dacă acestea 
sunt specificate explicit de către utilizator. Acest fapt devine o 
limitare dacă utilizatorul nu cunoaşte denumirea unui anumit 
concept sau utilizează o altă denumire pentru conceptul 
respectiv, căci sistemul nu poate recunoaşte conceptul şi, chiar 
dacă ar deţine o listă adecvată de recomandări, poate să nu 
ofere cele mai bune sugestii. 

Pentru a rezolva această problemă, este necesară 
clasificarea unei probleme noi apărute în cadrul unui concept. 
Acest lucru se poate realiza printr-un arbore de decizie, prin 
implementarea algoritmului ID3. 

VIII. CONCLUZII 

Deşi sistemul prezentat în această lucrare se află la început 
de drum, modelele implementate s-au comportat bine. 
Performanţele obţinute de modelul factorial au fost cu mult 
peste cele aşteptate, înregistrând o performanţă cu aproximativ 
4 procente mai bună decât sistemul comercial Cinematch™ pe 
setul de date de test pus la dispoziţie de Netflix în cadrul 
concursului Netflix Prize. 
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Domeniul sistemelor de recomandare se bucură şi se va 
bucura în continuare de o cercetare intensă, iar sistemul 
dezvoltat reprezintă o bază solidă în continuarea testării şi 
elaborării modelelor de recomandare în cadrul unui proiect de 
amploare foarte mare. 
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