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Introdução
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Contextualização e Motivação

Os sistemas de recomendação buscam prever e 
recomendar itens a seus usuários (AGGARWAL,2016):
▰ maior facilidade em encontrar itens
▰ aumento do volume de vendas e do lucro
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Contextualização e Motivação

Existem vários fatores que podem influenciar a 
preferência do usuário, como o contexto no qual 
ele está inserido.
▰ Estação do ano
▰ Companhia
▰ Tipo de viagem
▰ ...

O uso do contexto pode gerar recomendações 
mais precisas (ADOMAVICIUS; TUZHILIN, 2011).
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Contextualização e Motivação

As recomendações geradas têm grande impacto 
na satisfação do usuário e no volume de vendas 
(AGGARWAL,2016):

▰ A avaliação é crucial na tarefa de recomendação
▰ A maioria dos trabalhos avalia apenas a acurácia 

das recomendações

▻ Não consideram se as recomendações são 
explicáveis: algoritmos caixas-pretas
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Contextualização e Motivação

Diante disso, é importante fornecer explicações 
que detalhem o processo de recomendação 
(TINTAREV; MASTHOFF, 2007)

▰ Quando o usuário entende o porquê das 
recomendações, ele se torna mais receptível 
a elas

▰ Aumento da satisfação do usuário
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Contextualização e Motivação

Podem ser gerados diferentes tipos de 
explicação (HERLOCKER; KONSTAN; RIEDL, 2000):
▰ “Porque você viu o filme X, pode se interessar 

também pelos filmes a seguir”
▰ “Usuários similares a você gostaram dos seguintes 

itens”
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Contextualização e Motivação

Utilizar o contexto para gerar as explicações é 
uma alternativa (SATO et al., 2018)

▰ “O filme Harry Potter é adequado para ser visto com 
a família”

▰ “Esse restaurante é ótimo para almoços de 
negócio”

Ainda não foram identificados trabalhos que 
geraram explicações de qualidade satisfatória 
utilizando o contexto. 8



Objetivo principal

Diante disso, o objetivo principal deste trabalho é 
agregar as informações de usuários, itens e 
contextos em uma única representação, gerando 
recomendações e explicações.
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Fundamentos
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Sistemas de Recomendação

No processo de recomendação, estão envolvidas 
diferentes entidades (usuários, itens e contextos) 
que se relacionam:
▰ Entender essas relações e a sua influência sobre 

o processo de recomendação pode trazer 
semântica ao processo

▰ Escolha adequada do modelo de representação
▻ Melhores recomendações e explicações
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Sistemas de Recomendação

A representação utilizada para modelar os 
sistemas de recomendação tem grande impacto 
no resultado final e pode ser de dois tipos (SHI et 
al., 2017):
▰ Modelo Espaço-Vetorial
▰ Redes
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Modelos de Representação

No modelo espaço-vetorial, as avaliações dos 
usuários são armazenadas em uma matriz:
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Figura 2 - Representação do problema de recomendação no modelo espaço 
vetorial. Fonte: elaborada pelo autor.



Modelos de Representação

Nas representações em rede, podem ser criados 
nós de diferentes tipos, representando as 
entidades envolvidas no processo:

14Figura 3 - Representação do problema de recomendação como uma rede 
heterogênea. Fonte: elaborada pelo autor.

Usuários

Itens



Modelos de Representação

As representações em rede são promissoras para 
os sistemas de recomendação por permitirem 
explorar (SHI et al., 2017):
▰ Relacionamentos entre as entidades
▰ Padrões nas interações da rede

Essas informações podem ser usadas como 
fonte das recomendações e explicações.
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Proposta
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Visão geral da proposta

17Figura 5 - Visão geral da proposta deste mestrado.  Fonte: elaborada pelo autor.



Método de Pesquisa

18Figura 5 - Visão geral da proposta deste mestrado.  Fonte: elaborada pelo autor.

1ª etapa



Coleta de bases de dados reais

1ª etapa: Coleta de bases de dados reais com 
informações contextuais
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Tabela 2 - Bases de dados sensíveis ao contexto consideradas adequadas



Método de Pesquisa

20Figura 5 - Visão geral da proposta deste mestrado.  Fonte: elaborada pelo autor.

2ª etapa



Construção da rede heterogênea

2ª etapa: Construção da rede heterogênea de 
usuários, itens e contextos
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Figura 6 - Rede heterogênea a ser proposta.  Fonte: elaborada pelo autor.



Construção da rede heterogênea

2ª etapa: Construção da rede heterogênea de 
usuários, itens e contextos
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Figura 6 - Rede heterogênea a ser proposta.  Fonte: elaborada pelo autor.

Nós-usuário



Construção da rede heterogênea

2ª etapa: Construção da rede heterogênea de 
usuários, itens e contextos
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Figura 6 - Rede heterogênea a ser proposta.  Fonte: elaborada pelo autor.

Nós-contexto



Construção da rede heterogênea

2ª etapa: Construção da rede heterogênea de 
usuários, itens e contextos
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Figura 6 - Rede heterogênea a ser proposta.  Fonte: elaborada pelo autor.

Nós-item



Construção da rede heterogênea

2ª etapa: Construção da rede heterogênea de 
usuários, itens e contextos
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Figura 6 - Rede heterogênea a ser proposta.  Fonte: elaborada pelo autor.

Definição das arestas entre os 
nós:
➢ Usuário viu item em um 

contexto
➢ Usuários similares
➢ Itens similares
➢ ...



Método de Pesquisa

26Figura 5 - Visão geral da proposta deste mestrado.  Fonte: elaborada pelo autor.

3ª etapa



Implementação da regularização em redes

3ª etapa: Implementação de método de 
recomendação baseado em regularização da rede:
▰ Inspirado no TriRank (He et al. 2015)
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Regularização para cada usuário
▰ Rotula os itens com a nota que o 

usuário deu (classes 1 a 5).
▰ Propaga os rótulos para o restante da 

rede
▰ Recomenda os top-N itens com maior 

rótulo.



Método de Pesquisa

28Figura 5 - Visão geral da proposta deste mestrado.  Fonte: elaborada pelo autor.

4ª etapa



4ª etapa: Avaliação experimental
▰ As recomendações e explicações geradas 

devem ser avaliadas
▰ Uso de métricas offline, como precisão, erro 

quadrático médio, MAP, etc.

Avaliação Experimental
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Acertos no começo da lista têm 
maior valor que acertos no final



Os principais resultados esperados são:
1. Um processo para construção de redes heterogêneas de 

usuários, itens e contextos

2. Um método que gera recomendações e explicações 
utilizando informações contextuais

3. Avaliações do método implementado

4. Publicação dos principais resultados em artigos científicos

Resultados Esperados
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