
1 T́ıtulo

Otimização de Sistemas de Recomendação Baseados em Conhecimento por meio de

Algoritmo Genético

2 Aptidão

Este projeto objetiva principalmente demonstrar a possibilidade de otimização de

técnicas de filtragem baseadas em conteúdo através do uso de algoritmo genético, a fim

de melhorar a eficiência e abrangência de sistemas de recomendação, assim como o tempo

necessário para encontrar ajustes ótimos para modelos de recomendação.

3 Descrição do Problema

Com a crescente expansão da Internet e principalmente da utilização da Word Wide

Web (WWW), os usuários estão cada vez mais sujeitos ao bombardeio de informações.

Assim, perebe-se um crescimento exponencial da informação dispońıvel acentuado pelo

fenômeno das redes sociais, causando uma sobrecarga de informação nos usuários.

Sabe-se que para cada usuário há conteúdos mais interessantes que outros, então gran-

des e-commerces estão usando sistemas de recomendação para auxiliar seus clientes a

encontrar itens que eles gostariam de comprar. Sistemas de recomendação ajudam as

pessoas a filtrarem conteúdos e itens como também encontrarem as informações mais

interessantes e valiosos para elas [Su, 2009].

Há várias técnicas de recomendação sendo que a maioria delas dependem de uma

ampla base com dados sobre os usuários e de aprendizagem de máquina. Mas, existe

uma técnica eficiente chamada filtragem baseada em conhecimento que não depende das

avaliações dos usuários e não necessita reunir extensas informações sobre um usuário em

particular [Trewin, 2000].

Sistemas de recomendação baseado em conhecimento faz sugestões baseadas na ne-

cessidade de um item para o usuário. Segundo [Jannach, 2010], as recomendações são

efetuadas de acordo com a semelhanças entre os requisitos do cliente e os itens ou com

base em regras de recomendação expĺıcitas.

Entretanto, a filtragem baseada em conhecimento envolve uma vasta análise das pre-

ferências do usuário assim como processamento para extração das caracteŕısticas dos pro-

dutos. Para melhorar a eficiência desta técnica, pode-se aplicar algoritmos genéticos,

os quais tem sido bastante utilizados em sistemas de recomendação com o propósito de

clustering ou para modelos h́ıbridos [Bobadilla, 2011].
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4 Fundamentação Teórica

Inteligência artificial é uma ciência que tem como objetivo tornar computadores inte-

ligentes e fazer com que eles realizem coisas inteligentes para que os humanos não tenham

que fazê-las. Além disso, também é direcionada a usar computadores para imitar os seres

humanos [Simon, 1983].

4.1 Aprendizagem de Máquina

Aprendizagem de Máquina é uma subárea da Inteligência Artificial que tem por obje-

tivo desenvolver técnicas computacionais de aprendizado e sistemas capazes de adquirir

conhecimento com base nas experiências acumuladas de forma autônoma.

De acordo com [Simon, 1983] aprendizado é alguma mudança no sistema que melhore

seu desempenho na próxima vez que repete a mesma tarefa ou faz outra de mesma na-

tureza. Assim, a aprendizagem de máquina busca melhorar o desempenho do sistema de

acordo com as decisões tomadas por ele e a utilidade gerada.

4.2 Sistemas de recomendação

Um sistema de recomendação é um agente autônomo que faz sugestões a um deter-

minado usuário de acordo com a experiência deste ou de outros. Por exemplo, ele pode

aconselhar usuários sobre itens para comprar ou examinar. As recomendações feitas por

ele podem auxiliar os usuários a navegar através da grande quantidade de informação

contidas em descrições de produtos, novos artigos ou outros itens [Trewin, 2000].

Observa-se que nos últimos anos, sistemas de recomendação tem empenhado um pa-

pel importante na redução da sobrecarga de informação, em que os usuários podem

demonstrar suas preferências por itens e serviços oferecidos por um determinado site

[Bobadilla, 2011] e estas avaliações são usadas para filtrar o conteúdo apresentado de

acordo com sua utilidade para ele. Para o E-commerce sistemas de recomendação trazem

grandes vantagens, pois normalmente eles fazem recomendações rápidas e precisas que

atrairão o interesse dos clientes e produzirão benef́ıcios para a empresa [Su, 2009].

Logo, sistemas de recomendação são uma classe de sistema de filtragem de informação

de modo a sugerir (ou fornecer) aos usuários o que eles supostamente precisam, preten-

dendo “descobrir” as preferências deste acordo com os itens que acessa. Dessa forma,

existem várias técnicas de recomendação de acordo com o conceito utilizado. Abaixo são

listadas as mais conhecidas:

• Filtragem Colaborativa: é a técnica mais utilizada atualmente, em que as reco-

mendações são feitas com base nas escolhas feitas por outros usuários com perfis

semelhantes, armazenando assim um histórico de cada usuário do sistema.
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• Filtragem Comunitária: também está sendo muito popular, a qual utiliza como meio

o crescente conceito de rede social, fazendo recomendações a um usuário com base

nas classificações ou preferências dos usuários que participam da mesma rede ou

comunidade.

• Filtragem baseada em Conteúdo: esta técnica baseia-se no histórico do usuário,

recomendando itens de conteúdo semelhantes ao que ele demonstrou ter interesse,

para tal utiliza-se aprendizagem de máquina.

• Filtragem baseada em Conhecimento: esta técnica precisa de algum conhecimento

adicional para relacionar os itens com os requisitos do usuário, como uma função de

utilidade e então produzir as recomendações [Jannach, 2010].

A popular técnica de filtragem colaborativa é amplamente aceita no comércio eletrônico

[Burke, 1999], entretanto é necessário que seja inicializada com uma grande quantidade

de dados sobre os usuários para que seja eficiente, pois até que seja coletado um número

suficiente de itens avaliados o sistema não será útil para um usuário em espećıfico levando

ao problema de ramp-up1 [Trewin, 2000].

Este problema também pode ser relacionado com a filtragem comunitária e com a fil-

tragem baseada em conteúdo, pois estas técnicas também precisam de grande quantidade

de dados sobre os usuários para que suas recomendações sejam realmente satisfatórias.

Já a filtragem baseada em conhecimento não apresenta o problema de ramp-up, tendo

em vista que suas recomendações não dependem de uma base de classificação do usuário

e não necessita de muitas informações sobre um usuário em espećıfico visto que não estão

vinculadas a gostos individuais mas sim da utilidade que o produto possui para o usuário

[Trewin, 2000].

4.3 Algoritmos Genéticos

A teoria de Darwin sobre a evolução nos diz que os melhores indiv́ıduos, ou seja, os mais

adaptados apresentam maiores probabilidades de sobreviver, reproduzir e consequente-

mente ter seu material genético passado para as próximas gerações. Algoritmos genéticos

são métodos de busca inspirados no mecanismo da evolução natural e herança genética

[Kim, 2010], conhecidos como heuŕısticas de busca baseadas no prinćıpio da seleção na-

tural.

Um algoritmo genético começa com uma população de soluções posśıveis em que cada

uma tem um valor de aptidão. O valor de uma solução normalmente é definido de acordo

com uma medida de qualidade denominada função de aptidão. Soluções de maior qua-

lidade (com os maiores valores de aptidão) terão maiores probalidades de reproduzir e

1Linha de tendência de evolução/crescimento de um determinado trabalho durante o tempo
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consequentemente de terem suas informações passadas para a próxima geração. Este pro-

cesso evolutivo (interativo) continua até que a condição de parada da busca seja safisfeita.

Geralmente são aplicados para otimizar soluções de problemas de busca e no caso

de sistemas de recomendação, estão sendo utilizados principalmente para dois aspectos:

clustering2 e para modelos h́ıbridos [Bobadilla, 2011].

5 Objetivos

Este projeto tem como objetivos principais:

• Estudar o funcionamento e as aplicações dos sistemas de recomendação;

• Apresentar os conceitos de sistemas de recomendação e das diversas técnicas utili-

zadas;

• Mostrar as caracteŕısticas da técnica de filtragem baseada em conteúdo;

• Demonstrar como algoritmos genéticos estão sendo cada vez mais utilizados para

problemas de otimização;

• Desenvolver um algoritmo genético para otimizar a técnica de filtragem baseada em

conteúdo;

• Analisar os resultados obtidos na aplicação do algoritmo genético na técnica de

filtragem baseada em conteúdo;

• Desenvolver um protótipo para demonstrar a eficiência do algoritmo desenvolvido.

6 Resultados Esperados

Entre os resultados esperados ao fim desse projeto destaca-se:

• Compreensão sobre sistemas de recomendação e sua crescente utilização na atuali-

dade;

• Entender as técnicas de recomendação mais populares;

• Mostrar a aplicabilidade da técnica de filtragem baseada em conteúdo de modo a

verificar suas vantagens e desvantagens;

2Técnica de Mineração de Dados para agrupar dados automaticamente segundo similaridades encon-

tradas
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• Contribuir para maior entendimento sobre algoritmos genéticos e sua capacidade de

otimização em problemas de busca;

• Servir de incentivo para pesquisas que destinam-se melhorar ou difundir as técnicas

de filtragem já existentes.

7 Descrição de Produtos

7.1 Produtos de PFC 1

Como produto de PFC 1 será apresentado um seminário junto à comunidade acadêmica

ou elaborado um artigo sobre otimização de sistemas de recomendação através de algo-

ritmos genéticos.

7.2 Produtos de PFC 2

Como produto de PFC 2 será redigido um artigo sobre o tema proposto, fazendo uma

comparação entre os resultados obtidos nesse trabalho com os resultados de algoritmos

já existentes. Este artigo será submetido a algum congresso ou periódico com Qualis em

Ciência da Computação. Também comporá o produto de PFC 2 a monografia desenvol-

vida.

8 Metodologia

A metodologia a ser empregada leva em consideracão aspectos relativos ao apren-

dizado, visando apresentar o universo da pesquisa teórica e aplicada na otimização de

sistemas de recomendação:

I) Levantamento do material bibliográfico: Compreende coletar e selecionar os ma-

teriais de apoio, artigos, sites especializados, periódicos já desenvolvidos por pesqui-

sadores na área relacionada, etc. Esse levantamento acontecerá no ińıcio do projeto

e perdurará durante todo o peŕıodo de desenvolvimento.

II) Estudo detalhado dos principais sistemas de recomendação: Necessário para

entender o funcionamento e os detalhes de implementação acerca destes sistemas,

enfocando na técnica de recomendação baseada em conhecimento.

III) Estudo dos sistemas de recomendação baseados em conhecimento: Visa a

comparação entre a eficiência dos sistemas de recomendação já existentes com o que

será otimizado através do algoritmo genético.
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IV) Estudo da arquitetura dos algoritmos genéticos: Compreende analisar a es-

trutura comum do algoritmo genético para posterior aplicação.

V) Aplicação do algoritmo genético para a otimização: Consiste em elaboração uma

técnica de recomendação otimizada por algoritmo genético.

VI) Coleta de bases de dados utilizadas para a avaliação: Objetiva encontrar meios

de se obter uma base de dados com as caracteŕısticas dos itens ou formas de extrair

tais caracteŕısticas.

VII) Experimentação e comparações: Baseia-se no desenvolvimento de um protótipo

para analisar o desempenho da técnica e comparação com outros sistemas de reco-

mendação da literatura.

VIII) Elaboração do produto de PFC 1: Esta etapa consiste em preparar e apre-

sentar o produto de PFC 1.

IX) Elaboração do produto de PFC 2: Etapa final do projeto visando a elaboração

e submissão do artigo.

X) Elaboração da monografia: Compreende a escrita e entrega da monografia.
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9 Cronograma

Ano 2013 2014

Mês 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Pesquisa bibliográfica e acompanhamento dos estado-da-arte

de sistemas de recomendação.

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Estudo detalhado dos principais sistemas de recomendação

existentes com foco em sistemas baseados em conhecimento.

√ √ √ √ √ √

Estudo e acompanhamento do uso de AGs para otimização

de sistemas de recomendação.

√ √ √ √ √ √ √

Coleta e pré-processamento de bases de dados utilizadas para

a avaliação de sistemas de recomendação.

√ √ √ √

Elaboração de um técnica de recomendação otimizada por

AG.

√ √

Desenvolvimento de um protótipo que implementa a técnica

de recomendação a ser elaborada.

√ √

Experimentação e comparação da técnica com outros

sistemas de recomendação da literatura.

√ √ √

Elaboração e apresentação da proposta de PFC.
√ √ √ √

Escrita de artigo(s).
√ √ √ √

Elaboração da monografia.
√ √ √ √ √
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