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Abstract

Implementation av webbsida för rekommendationssystem med
användaruppbyggd databas
Implementation of a recommendation system
webservice with a usergenerated database

Michelle Brundin, Emil Rosén, Gustav Åhlman, Peter Morris

The goal of this project was to create a 
web-based, crowd-sourced, correlational 
database, that easily allowed users to 
submit objects and receive correlated 
objects as results. The webservice was 
created in the web development languages 
of HTML, CSS, PHP and Javscript, with 
MySQL to handle the database. 
Simultaneous development was kept in 
check with the aid of the source code 
management system GIT. Upon completion, 
the service contained several HTML-
views, the ability to add and rate 
objects, a per-object dedicated page 
with information parsed from 
Wikipedia.org, and a view with objects 
ranked in accordance to the preferences 
specific to the current user. Roughly a 
month after the beginning of 
development, the website was publicly 
launched and promoted in order to 
collect data, and improvements were 
added to the website as needed. Two 
weeks after the public launch, the 
collected data was measured and 
analyzed. The algorithm proved effective 
and scalable, especially with the 
introduction of tags and simultaneous 
computation of object features.
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund

I dagens teknologiska era är information mer lättillgänglig än någonsin och sällan längre än ett

knapptryck borta. Denna stora mängd av information gör det svårt att upptäcka nya saker man

kanske gillar. Det har idag blivit en stor bransch att försöka förutspå saker personer gillar och

dessa metoder används på många ställen i vår vardag. Till exempel rekommenderar YouTube

nya videos baserat på vad en användare tittat på och gillat tidigare. Nyhetssidor kan

rekommendera en artikel beroende på hur många som läst den eller beroende på en artikels

kontext. Att ge bra rekommendationer är önskvärt då användare troligtvis kommer stanna kvar

längre på sidan och använda tjänsten oftare.

1.2 Enjoynd

Projektets huvudmål har varit att utveckla och implementera en tjänst i form av en webbsida, vid

namn Enjoynd, vars syfte är att rekommendera saker för användare baserat på saker som

användaren tidigare gillat. För att detta ska uppnås behövs utveckling och design av en

webbsida, implementering av en databas samt utveckling av den algoritm, EnyojndEnjyn, som

ger rekommendationer.

Många sidor som implementerar liknande funktionalitet är oftast bundna till en viss kategori, till

exempel rekommenderar YouTube användare andra YouTube videos. Enjoynd är tänkt att vara

en flexibel och fristående tjänst som inte är bunden till några specifika kategorier. Användare ska

kunna skriva in vad som helst, ett objekt som till exempel musik, platser och personer, och

sedan få rekommendationer på andra objekt.

Detta ska genomföras genom att användarna kan betygsätta objekten genom att ange om de

gillar, ogillar eller är neutralt ställda till dem. Användarnas betyg kommer bygga upp grunden för

rekommendationssystemet och kommer lära sig korrelationer mellan objekten över tid.

Användarna ska dessutom mer specifikt beskriva objekten genom ange dem taggar. En tagg kan

vara kategorisk, som till exempel musik eller film, eller mer beskrivande, som till exempel

spännande eller rolig. Taggarna fungerar som en extra betygsskala och rekommendationerna

justeras beroende på dem för att förhoppningsvis ge bättre resultat.

2 Teori

2.1 Teori: Webbutveckling

Kategorin webbutveckling är mycket generell och väldigt många tekniker samt standarder kan
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innefattas inom den. I denna teoridel kommer endast de tekniker, standarder och

programmeringsspråk som varit en del av detta projekt tas upp.

2.1.1 WAMP och LAMP

WAMP står för Windows-Apache-MySQL-PHP och LAMP står för Linux-Apache-MySQL-PHP.

Detta talar om vad för mjukvara man använder för att köra sin hemsida. Windows och Linux är

operativsystemet som körs på servern som hemsidan ligger på, Apache är webbservern som

används, MySQL är databashanteraren och PHP är scriptspråket som körs på serversidan. Mer

information om Apache, MySQL samt PHP finns under respektive rubrik i del 2 Teori.

2.1.2 HTML och CSS

HTML (HyperText Markup Language) är ett uppmarkeringsspråk för strukturering och sortering

av text, media och andra objekt som man vill visa på en hemsida. HTML är en standard och ett

syntax för specialtecken som webbläsaren läser in men inte visar upp för användaren. Istället

bestämmer dessa tecken hur sidan är strukturerad och vilka sorts objekt som finns så att

webbläsaren kan visa upp sidan för användaren enligt standaren.

CSS (Cascading Style Sheets)  är det språk som används för att bestämma hur innehållet i ett

strukturerat dokument, såsom HTML, ska visuellt presenteras. Med CSS bestämmer man till

exempel vilket typsnitt och vilken storlek texten ska ha, hur bilder ska placeras, med mera.

2.1.3 PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) är ett scriptspråk. Dock har språket nu även stöd för

objektorienterad programmering. PHP körs på webbservern, inte lokalt på användarens dator.

Vanligtvis används PHP för att köra script och beräkningar som behövs för att visa hemsidan för

användaren. PHP används ofta även för att kommunicera med en databas och lägga in samt

hämta ut data. PHP kan sedan skriva ut till exempel HTML kod i dokumentet som användaren

ser. På detta sätt kan dynamiska hemsidor skapas.

I PHP finns bland annat så kallade Get-och Postvariabler. En getvariabel är en variabel som

skickas till en phpsida via sidans url. Om man till exempel vill skicka in getvariabeln “like” med

värdet “Uppsala” till indexsidan på Enjoynd skriver man

www.enjoynd.net/index.php?like=Uppsala. Som man ser är getvariabeln synlig i sidans url. Detta

kan både vara till fördel och nackdel beroende på vad syftet med sidan är. Ett alternativ till

getvariabler är postvariabler som erbjuder samma funktionalitet som getvariabler men där

variabeln inte är synlig i sidans url.

1 Nixon, Robin; O’Reilly (2009); PHP, MySQL & Javascript
2 Musciano, Chuck; Kennedy, Bill; O’Reilly (2006); HTML & XHTML;
3 Meyer, Eric A; O’Reilly (2006); CSS The Definitive Guide;
4 http://www.php.net/ 7/5 - 2012

6

1

2

3

4



PHP har även stöd för sessioner som kan användas för att temporärt spara information för en

användare under tiden användaren är kvar på sidan. En unik användare ges en temporär unik

id-sträng som sparas i en kaka, och denna id-sträng identiferar en session som sparas på

serversidan. I denna session kan sessionsvariabler sparas som sedan kan användas och

ändras av phpscriptet.

2.1.4 Javascript och Jquery

Javascript är ett scriptspråk som oftast används för att köras på användarens dator från

dynamiska hemsidor. Då körs scripten i javascript motorn som finns inbyggd i användarens

webbläsare. Det används ofta både för att skicka data fram och tillbaka mellan server och

användare men även för att göra dynamiskt grafiskt innehåll på hemsidan.  Trots namnet har

Javascript inget med programmeringsspråket Java att göra, förutom att de båda har liknande

syntax som från början är inspirerat från programmeringsspråket C.

Jquery är ett bibliotek till Javascript som är mycket populärt. Det är idag det största biblioteket till

javascript.  Jquery gör det både lättare att skapa dynamisk grafik som animationer samt

underlättar dataöverföring såsom AJAX och används ofta för dessa två ändamål.

2.1.5 Relationsdatabaser, SQL och MySQL

En databas där datan sparas i tabeller och organiseras med så kallade relationer är en

relationsdatabas. All data sparas i tabeller, dock har tabellerna restriktioner på sig och relationer

mellan sig. En restriktion kan till exempel vara att ett visst värde inte får vara null. En relation kan

vara att man säger att en kolumn i en tabell representerar samma information som en kolumn i

en annan tabell, detta kallas foreign key. Restriktionerna och relationerna i databasen lägger

man till för att ge tabellerna ett logiskt värde samt för att motverka en rad fel som annars kan

uppstå.

SQL (Structured Query Language) är ett språk för att hantera data i en relationsdatabas. Med

SQL kan man både hämta ut, ändra och lägga in data. MySQL är en databashanterare som

använder språket SQL.

2.1.6 Git

Git är ett program för versionshantering av källkod som började utvecklas 2005 av Linus Torvald,

med syftet att hantera källkoden till Linuxkärnan. Git gör det enkelt att vara flera personer som

parallellt jobbar på samma projekt, eftersom det håller reda på olika versioner av kod samt kan

sammanfoga olika versioner. Dessutom kan man alltid gå tillbaka i historien och se hur

kodbasen såg ut då, för att till exempel lätt hitta buggar.

5 Dubblett från (1)
6 http://w3techs.com/technologies/overview/javascript_library/all 7/5 - 2012
7 http://git-scm.com/ 9/5-2012
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2.1.7 Crowdsourcing

Med termen crowdsourcing, som är en sammansättning av orden “crowd” och “outsourcing”,

menas principen att försöka lösa stora problem, eller analysera stora mängder data, genom att

låta en stor mängd människor delta. Till skillnad från outsourcing, där en mängd bestämda parter

tilldelas ett problem, är idén med crowdsourcing att allmänheten får delta i den mån de vill.

2.2 Teori: Rekommendationsalgoritm

Det finns många rekommendationssystem baserade på olika metoder.  Nedan kommer de

tekniker och metoder som användes i projektet att beskrivas.

2.2.1 Collaborative filtering

Collaborative Filtering (CF) är ett samlingsbegrepp för algoritmer som beräknar och hittar

korrelationer mellan olika objekt. Detta görs oftast genom att analysera objektens statistiska

egenskaper och är grunden för rekommendationssystem.

2.2.2 Betygsmatris

En betygsmatris, , är en rektangulär  matris där  är antalet objekt,  är antaletR  x u  e e u

användare och element  är användare ’s betyg på objekt  där  betyder attÀ 1 Ô Ri;j Ô 1 j i 1

användaren gillar objektet,  betyder att användaren är neutral, och  betyder att användaren0 À 1

ogillar objektet. Figur 1 är ett exempel på hur en betygsmatris kan se ut.

Då användare endast kommer att betygsätta en liten mängd av alla objekt kommer de flesta

element i betygsmatrisen att vara okända. Det betyder att betygsmatrisen kommer att vara en

mycket gles matris.

8 http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html 7/5 2012
9 Xiaoyuan Su and Taghi M. Khoshgoftaar, “A Survey of Collaborative Filtering Techniques,”

Advances in Artificial Intelligence, vol. 2009, Article ID 421425, 19 pages, 2009.

doi:10.1155/2009/421425
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Figur 1: Ett exempel av en betygsmatris med tre användare och tre objek t, Opeth, Tool och Lady Gaga.

Frågetecknen representerar okända betyg och det är rekommendationssystemets uppgift att förutspå

dessa värden.

2.2.3 Rekommendationssystem

Ett rekommendationssystem bygger på en CF algoritm och är skapad för att förutse de okända

betygen i betygsmatrisen. Dessa förutspådda värden kan sedan användas för att ge en

användare rekommendationer. Enligt Sarwar  ger rekommendationssystem som bygger på

korrelationer mellan objekt mycket mer kvalitativa resultat än de som rekommenderar objekt som

likartade användare korrelaterar med.

2.2.4 Singulärvärdesuppdelning (SVD)

Singulärvärdesuppdelning  (SVD) är en faktoriseringsmetod för rektangulära matriser. En  x u  e

matris  kan delas upp i faktorerna där  är en  matris,  är en  matrisR ÆUR = E T E  x e  e UT  x u  u

och  är en  diagonalmatris som innehåller ’s singulärvärden.  och   innehåller deÆ  x u  e R E UT

normaliserade singulärvektorerna till  respektive .RR T RRT

SVD kan användas för reducera antalet dimensioner för en datamängd och därmed effektivisera

analys av denna. Detta kan göras genom att endast ta med de  singulärvektorer med störstm

singulärvärde i och  där  är uppdelningens rang, E är en  matris och  är enE U ;m < e u  x m  e U

 matris. Dessa reducerade matriser kommer då att approximera originalmatrisen. x m  u

Matriserna  och  kan betraktas som egenskapsmatriser för objekten respektive användarnaE U

där de reducerade dimensionerna representerar egenskaper.  Om objekten till exempel är

filmer kan den första egenskapen vara action medan den andra egenskapen uttrycker

10 http://www10.org/cdrom/papers/519/ 7/5 - 2012
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Singular_value_decomposition  9/5 - 2012
12 http://sifter.org/~simon/journal/20061027.2.html 9/5 - 2012
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humorinnehållet i filmen.

Genom att beräkna en dimensionsreducerad SVD kan analys av betygsmatrisen effektiviseras

samt kan användare ges rekommendationer baserade på deras och objektens egenskaper.

2.2.5 Gradient Descent (GD)

Gradient Descent (GD) är en iterativ självlärande algoritm som används för att hitta ett minima

för en funktion . Algoritmen bygger på principen att funktionsvärdet minskas maximalt om manF

tar ett steg i motsatt riktning mot funktionens gradient.

∇F  an+1 = anÀ Í (1)

Detta ger garanterat konvergens mot ett lokalt minima för simpla funktioner för en godtyckligt

startgissning  om steglängden   är tillräckligt liten.a0 Í > 0

2.2.6 Incremental SVD

Gorell tog fram en algoritm för att beräkna en dimensionsreducerad SVD numeriskt med hjälp

utav GD, kallad Incremental SVD.  Genom att beräkna kvadratsumman mellan de kända och

förutspådda betygen fås felfunktionen:

 (R U )  W =
Pe

i=1

Pu

j=1
i;jÀ Æi;j

Pm

k=1
Ei;k j;k

2 (2)

Ekvation (2) minimeras enligt principen för GD för att få en så bra SVD som möjligt. Gradienten

beräknas till:

À (R U ) U  @Ei

@W = 2
Pe

i=1

Pu

j=1
i;jÀ Æi;j

Pm

k=1
Ei;k j;k ÁÆi;j j (3)

À (R U ) E  @U j

@W = 2
Pe

i=1

Pu

j=1
i;jÀ Æi;j

Pm

k=1
Ei;k j;k ÁÆi;j i (4)

Insättning i ekvation (1) ger detta uppdateringarna för egenskap  samt  för element ,Ei;k Uj;k Ri;j

rang  och iteration :k n

R U ) U  Ei;k
n+1 = Ei;k

n+ 2 Á Í Á ( i;jÀ Æi;j

Pm

k=1
Ei;k j;k ÁÆi;j

n
i;k (5)

R U ) E  Uj;k
n+1 = Uj;k

n+ 2 Á Í Á ( i;jÀ Æi;j

Pm

k=1
Ei;k j;k ÁÆi;j

n
i;k (6)

Om felet minskas mindre än en viss konvergenströskel för en iteration avbryts algoritmen då den

antingen bedöms konvergera för långsamt eller redan har nått tillräckligt hög grad av konvergens.

13 http://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_descent 9/5 - 2012
14 http://acl.ldc.upenn.edu/E/E06/E06-1013.pdf 9/5 - 2012
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I vanliga fall brukar CF algoritmer endast uppdatera korrelationerna varje dag eller vecka.

Incremental SVD kan beräkna en SVD bitvis vilket betyder att den kan användas för att i realtid

uppdatera korrelationerna när nya data kontinuerligt anländer. Detta ger dock ett visst fel men

metoden kan användas för att ta hand om nya data mellan uppdateringarna.

2.2.7 Tikhnov regularisering

Regularisering är en metod för att motverka överbestämning och brus för algoritmer som bland

annat GD.  En form av regularisering är Tikhnov regularisering som adderar parametrarnas

norm till felet, vilket inför en dämpning mot parametrar med stor norm.

För ett fel W regulated = W + Õ Á xj j
2

(7)

2.2.8 Funkian SVD

Simon Funk tog fram en CF algoritm för glesa matriser med många okända element baserad på

Gorells Incremental SVD, populärt kallat Funkian SVD. Den visade sig vara väldigt simpel att

implementera, effektiv vid realtidsberäkningar och gav dessutom kvalitativa resultat för analys av

dataset likt enjoynds.  Algoritmen har följande egenskaper:

● Singulärvärderna  räknas in i  samt  som därmed inte längre är normaliseradeÆi;j Ui V j

● Tikhnov regularisering tillämpas för att motverka överbestämning

● Singulärvektorerna är ej ortogonala, därmed ger Funkian SVD ej en riktig SVD

● Endast de kända elementen  tas med i beräkningarnaRi;j

● Egenskapsmatriserna initieras med en startgissning a0

Ekvation (2) samt (7) ger delfunktionen för Funkian SVD:

 (R U )  W =
Pe

i=1

Pu

j=1
i;jÀ

Pm

k=1
Ei;k j;k

2+ 2
Õ
Pe

i=1
Ej ij

2
+ 2

Õ
Pu

j=1
U

 Ì 
Ì 
Ì j

 Ì 
Ì 
Ì 
2

(8)

Gradienten beräknas till:

À (R U ) E  @Ei

@W = 2
Pe

i=1

Pu

j=1
i;jÀ

Pm

k=1
Ei;k j;k ÁUjÀ Õ i (9)

À (R U ) U  @U j

@W = 2
Pe

i=1

Pu

j=1
i;jÀ

Pm

k=1
Ei;k j;k ÁEiÀ Õ j (10)

Pseudokod för algoritmen:

● Iterera alla egenskaper

15 http://en.wikipedia.org/wiki/Regularization_(mathematics) 7/5 - 2012
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Tikhonov_regularization 7/5 - 2012
17 http://sifter.org/~simon/journal/20061211.html 9/5 - 2012
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○ Iterera tills egenskapen förändrats godtyckligt lite

■ Iterera de kända elementen

● Uppdatera användaregenskapen

● Uppdatera objektegenskapen

2.2.9 Anlöpning

Stegländen i GD får ej vara för stor då det finns det risk att algoritmen ej konvergerar mot minima

eller till och med divergerar. Är däremot steglängden för liten konvergerar GD väldigt långsamt.

Generellt kan steglängden vara stor vid de tidiga iterationerna då GD befinner sig långt ifrån

minima men borde minskas då algoritmen närmar sig.

Anlöpning är en process där steglängden vid varje iteration minskas enligt  , där är Í =
Í0

1 + t=To
Í0

den initiala steglängden,  nuvarande antalet iterationer och , anlöpningskonstanten, är ent T 0

dämpningskonstant som reglerar minskningen av steglängden.

2.2.10 Normalisering och skalproblem

Ett vanligt problem vid GD är skalskillnader mellan de olika parametrarna till den tillämpade

funktionen. Vid stora skalskillnader fastnar algoritmen i långa dalar och konvergerar mycket

långsamt mot minima, ett problem som kallas “Zig-Zagging”. Detta problem kan lösas genom att

parametrarna normaliseras.

2.2.11 Effektivvärde (RMS)

Effektivvärdet (RMS) är en vanlig metod för att beräkna kvaliteten på rekommendationerna från

CF algoritmer och beräknas enligt formeln:

MS  R =

s

(R  P )1
N

PN

n=1
n À  n

2 (11)

Där  är antalet betyg,  de riktiga betygen och  de förutspådda betygen.N R P

3 Metod

3.1 Webbutveckling

3.1.1 Planering och förberedelser

I den första fasen av projektet planerades och diskuterades projektets upplägg och

genomförande. Hela gruppen diskuterade även hur systemet som skulle utvecklas skulle fungera

18 http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs449/momrate.html 9/5 - 2012
19 https://class.coursera.org/ml/lecture/preview_view?lecture_id=21 9/5 - 2012
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samt hur webbsidans design skulle vara. Då ingen av medlemmarna i gruppen hade några

större erfarenheter inom webbutveckling innan projektets start behövde medlemmarna läsa in

och lära sig de programmeringsspråk och standarder som skulle användas i projektet.

För att underlätta den gemensamma programmeringen användes ett

versionshanteringssystemet GIT som är väldigt populärt vid professionell mjukvarautveckling och

detta ansågs vara ett bra tillfälle att få mer erfarenhet i hur det används. Med GIT kunde

medlemmarna i projektet enkelt arbeta på olika komponenter av koden och sedan sammanfoga

den med de andra medlemmarnas kod när deras del fungerade.

3.1.2 Grundstruktur av webbsida: Model-View-Controller

För att underlätta utvecklingen av Enjoynd valdes designmönstret att struktureras efter

“Model-View-Controller, se figur 2. Designmönstret “Model-View-Controller (MVC)” innebär att

man separerar data, Model, från presentationen, View, för att datahanteringen inte ska påverka

presentationslagret. Uppdelningen mellan Model och View görs med hjälp av en mellanhand,

Controller. Denna tar hand om och svarar på händelser, som till exempel användarinteraktion,

som då kan göra nödvändiga ändringar i Model och View.

Figur 2: Överblick  över Model-View-Controller designmönster

En stor fördel med att använda MVC är att den ger en klar uppdelning av funktionernas funktioner

och på grund av separationen av presentation och data kan dem ändras var för sig. Vill man

implementera en ny layout för till exempel smarta telefoner kommer den största delen arbete gå

åt till att göra presentationslagret då funktionaliteten redan finns där.

3.1.3 Index

Index är den första filen som anropas när en användare besöker Enjoynd och laddar in diverse

javascript bibliotek, teckensnitt och bilder som behövs för webbsidan. Index binder också

samman de olika php filerna och avgör vilken som ska köras beroende på inparametrar. Dessa

inparametrar är “get”-variabler, som skickas när man navigerar runt på sidan och syns i

addressfältet. Index ropar då på olika funktioner som finns i View.php, som ansvarar för att rita

upp sidan.

20 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649643.aspx 9/5 - 2012
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3.1.4 Views

3.1.4.1 Struktur

Views, eller hur sidan kommer se ut, är skapad med en blandning av HTML, CSS, Javascript

och PHP. View består av två huvudfunktioner; createStartView och createResultView som

anropas av Index med olika inparametrar. Dessa huvudfunktioner ropar sedan på flera

småfunktioner i View samt skriver ut HTML kod för att konstruera respektive sida.

När en användare först kommer till Enjoynd har denne inte betygsatt något objekt och

createStartView anropas. När användaren sedan navigerar på sidan skapas “get”-variabler och

index ropar på createResultView som beroende på vad “get”-variabeln är ritar antingen

resultatlista, infosida eller användarsida där man ser allt man gillat eller inte gillar.

Figur 3: Översik t av designstruk turen i View.

Funktionen createResultView är en gemensam kodbas för användarsidan, infosidan och

resultatsidan. Om “get” variablerna  “userPage” eller “infoPage” är satta till “true” ritas den

respektiva sidan, annars ritas den vanliga resultatsidan med en lista och de rekommenderade

värdena baserade på vad användaren har gillat, se figur 3.

View består också utav många småfunktioner som delas utav de olika sidorna såsom menyer,

tabeller etc vilket illustreras av figur 4 där man ser att många funktioner delas mellan

resultatsidan samt infosidan, vilket sparar mycket kodarbete jämfört med att man skrev all kod

för varje sida.
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Figur 4: Exempel på förhållande mellan de separata funktionerna samt infosida och resultatsida på Enjoynd.

3.1.4.2 Layout & CSS

Webbsidans utseende är skapad till största del med hjälp av CSS, vilket placerar och designar

de olika HTML elementen. För att reducera antalet problem vissa användare kunde stöta på

bestämdes designregler, som att sidan skulle få plats på 960 pixlars bredd så att de flesta

skärmar (som idag brukar ha minst 1024 pixlars bredd) inte skulle ha några problem att se hela

sidan. Det var också viktigt att de populäraste webbläsarna skulle klara av att rita upp sidan

funktionellt  eftersom deras hantering av CSS element varierar mycket och kan skapa problem.

Den första CSS filen som laddas in av Enjoynd är en “Reset CSS” fil, vilket nollställer alla default

värden de olika webbläsare har för t.ex. marginaler, överskrifter, teckensnittsstorlekar etc. Detta

för att försöka hålla sidan konsistent oavsett webbläsare.  Samtidigt laddas en generell CSS fil

in som används för gemensamma funktioner såsom knappar och listor. Enjoynd har därefter tre

CSS filer som väljs beroende på vilken sida man befinner sig på och innehåller endast den CSS

som är relevant för den aktuella sidan.

Webbsidan struktureras främst med hjälp av vad som heter “DIV” i HTML, vilket betyder “divide”

och är precis vad det gör. Genom att lägga innehåll i olika “divs”, som man kan sätta ID och

klass på, kan man avgränsa material till vissa specifika områden. Figur 5 demonstrerar denna

uppdelning utav “divs”. På dessa områden kan man sätta egenskaper och placering med hjälp

av CSS och referera till “div” klassen/ID.

Grundtanken med dessa avgränsningar är att de är lätta att hantera och innehållet får då en

referensram oberoende på hur den resterande sidan ser ut. Detta är mycket praktiskt vid t.ex.

utplacering av knappar och andra element. På startsidan, som visas i figur 5, så finns

exempelvis “mainwrapper” som är en referensram för de interna “mainlogo”, “bubblewrapper”

och “textenter” som i sig är är en referensram för deras interna element. Egenskaper som man

sedan kan sätta i dessa avgränsningar är t.ex. bakgrundsfärgen, som visas i “footer”.

21 http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/ 8/5-2012
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Figur 5. En överblick  över de olika divar som finnas på startsidan.

Resultatsidan, som visas i figur 6, följer samma design som startsidan. Sidan avgränsas i ett

par större div:ar för att få upp själva grundstrukturen på webbsidan och som sedan agerar

referensram för hur de resterande elementen ska placeras. Vissa element ärvs mellan sidorna

såsom “footer” som finns på alla sidor på Enjoynd.
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Figur 6. En överblick  över de olika divar som finnas på resultatsidan.

Som nämndes tidigare skulle sidan vara användbar på alla skärmar med minst 1024 pixlars

upplösning och figur 7 demonstrerar webbsidans adaptivitet. Bilden till vänster har en upplösning

på ungefär  pixlar medan den högra är ungefär . Som man ser920 x 1200  1 024 x 768  1

påverkas inte sidans funktion vid de olika upplösningarna då elementens referensramar är de

diverse div:arna.
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Figur 7. Enjoynd.net’s utseenede vid olika skärmupplösningar

3.1.5 Wiki-Parser

För att en användare lätt ska kunna avgöra om han/hon gillar rekommendationerna som Enjoynd

ger ansågs det viktigt att Enjoynd skulle ha information om objekten lätttillgängligt på webbsidan.

För att få information om de angivna resultaten behövs en extern databas. Flera alternativ

diskuterades som IMDB, Metacritic och Wikipedia. Det slutliga valet föll på Wikipedia då de

erbjuder en stor mängd artiklar, är gratis och uppmuntrar att man använder dem som källa.

Wikipedia, till skillnad från IMDB och Metacritic, är inte bundet till något specifikt ämnesområde

utan försöker vara ett uppslagsverk som täcker allt, vilket passar Enjoynd bättre som ska vara en

öppen sökmotor.

För att hämta information från Wikipedia använder man ett API, vilket är en regeluppsättning hur

man ska kommunicera med programvaran. Wikipedia använder WikiMedia API vilken kallas via

en webbaddress med de olika parametrarna man är intresserad av, samt vilket format man vill

att den ska returnera.  Ett exempel på ett anrop är:

http://en.wikipedia.org/w/api.php?action=opensearch&search=Battlefield%202&limit=1&namespa

ce=0&format=xml

där http://en.wikipedia.org/w/api.php? är anropet att man vill använda API:t för att hämta

information. Sedan kommer parametrarna där “action” är vilken funktion av api:et man vill

använda, “search” vad man vill söka på, “limit” är hur många resultat man vill få, “namespace” är

om man vill ha någon speciell del t.ex. media och “format” är vilket format man vill ha

informationen om resultatet i. I detta fall söktes “Battlefield 2” med en API metod “opensearch”

som söker wikipedia och ger förslag på resultat. “limit” sattes till ett då endast ett resultat var

intressant, “namespace” sattes till noll för att få huvudsidan och resultatet skulle returneras i XML

22 http://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page 7/5-2012
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format vilket är väldigt lätthanterligt i programmeringspråk som PHP. Resultatet av “opensearch”

är namnet, kort beskrivning, URL för bilden samt URL för artikeln, se figur 1 i 8.1 appendix för

hela resultatet.

Med hjälp av URL:en för artikeln ropas WikiMedia API:t igen men i detta fall hämtas HTML koden

för artikelsidan. HTML koden bygger upp sidan och innehåller det som ska hämtas till

infosidorna. HTML koden som returnerades från API:t följde en generell mall för texten där den

intressanta texten kunde plockas ut. Wiki-parsern returnerar sedan text, URL till sidan, länk till

bilden samt namn ifall MediaWiki API:t har föreslagit ett namn som är kopplat till det man sökte

på, t.ex. om användaren skrivit “LOTR”; vilket är förkortning för The Lord of the Rings.

För att få en snabbare hemsida sparas alla bilder lokalt på servern första gången en användare

skriver in ett nytt värde, detta för att undvika fler anrop till API:n än nödvändigt då dessa är

generellt sega och ger en märkbar fördröjning vid navigering av webbsidan. Wiki-Parsern

konverterar dessutom de nerladdade bilderna till jpeg om möjligt för att få ner filstorleken och

minska bandbreddskraven. Bilderna sparas med namnet som användaren skrev in istället för

orignalfilnamnet för att t.ex. LOTR blev refererad till rätt bild även om filen från Wikipedia heter

något helt annat. Om inte Wiki-parsern hittade någon bild lämnades det istället en tom textfil i

cachen med nopictureavailable framför namnet. Därmed vet parsen nästa gång anropet sker att

det ej finns någon bild och inget anrop kommer ske i onödan.

3.1.6 Databasen

Redan från starten av projektet skapades en MySQL databas. Databasen började mycket

minimalistisk  för att vid den tiden krävdes endast en enkel tabell “members” för användare,

“entity” för objekt samt en tabell “element” för korrelationerna mellan vad användare gillar och

ogillar. Det behövdes inte mer eftersom att sidan hade väldigt få funktioner och algoritmen som

räknade på korrelationerna var en grundläggande första version. Databasen fick sedan under

projektets gång utökas allt eftersom att algoritmerna uppdaterades och nya funktioner lades in.

För att göra databasen så säker som möjligt vidtogs åtgärder för att motverka SQL injektioner.

En SQL injektion är när en användare skriver ett SQL kommando i till exempel ett textfält.

Användaren hoppas sedan att detta SQL kommando tolkas som körbar kod, som därmed

exekveras. På detta sätt kan en illvillig användare få tillgång till databasen och kan därmed till

exempel radera hela databasen. För att motverka detta används preparerade kommandon till

databasen. SQL kommandona är alltså preparerade i koden och texten användare skriver in

behandlas som variabler. Med detta undviks många SQL injektioner.

3.1.7 Inloggning

I början av projektet diskuterades och undersöktes hur en inloggning skulle kunna implementeras

på sidan samt hur prioriterat en inloggning skulle vara i utvecklingsarbetet. Då en inloggning

ansågs vara en ganska viktig del av sidan beslutades det att arbetet på en inloggning skulle

påbörjas direkt.
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Flera olika alternativ fanns för hur en inloggning skulle kunna implementeras. Ett alternativ var att

bygga ett helt eget inloggningssytem. Detta valdes dock bort eftersom att arbetet med sidans

säkerhet skulle bli mycket mer omfattande då lösenord skulle behöva hanteras. Flertalet

tredjeparts inloggningssystem var möjliga att implementera på sidan istället, bland andra Twitter,

Facebook, OpenID samt BrowserID.

Browserid valdes som det system att implementera på sidan, då vid en snabb

undersökning såg den ut att vara lättaste att implementera. Först implementerades ett mycket

grundläggande exempel på hur Browserid skulle användas med hjälp från Browserids hemsida

och “Quick Setup” . I detta skede fanns en inloggningsknapp på en testsida. När den klickades

kom en Browserid inloggningssida upp där inloggningsnamn samt lösenord angavs. Från denna

skickades en så kallad assertion externt till Browserid som sedan skickade tillbaka en verifikation

på om inloggningen hade utförts korrekt. När detta grundläggande exempel fungerade började

jobbet med att hantera en inloggad användare på sidan.

För att komma ihåg att en användare är inloggad och spara lite information om användaren, som

till exempel email adress, användes session variabler i PHP under tiden användaren är kvar på

sidan. I databasen skapades även en tabell med namn members för att spara användare mellan

sessioner. Med hjälp av databasen samt session variabler kunde PHP funktioner skrivas som

bland annat loggar in eller loggar ut användaren, kollar om användaren är inloggad, lägger in

information om användaren i databasen med mera. Utifrån dessa funktioner kunde sidan sedan

byggas så att vad som visas upp på sidan och hur rekommendationer beräknas baseras på om

man är inloggad eller inte.

Det finns några svagheter med sessionvariabler i PHP. För att motverka detta skrevs en funktion

som validerar en användares session genom att inte bara kontrollera användares unika

automatiskt genererade id-sträng, utan även kontrollera resultatet från en krypteringsfunktion för

en sammansättning av användarens användaragent och en godtycklig sträng. Detta gör det

mycket svårare att kapa en session från en användare.

När inloggningssystemet fungerade skapades en välkomstsida. Första gången en användare

loggar in blir de skickad till en välkomstsida där användaren uppmanas att skriva in några saker

som man gillar, samt sitt födelsedatum och kön om man vill. Detta lades till endast för att ha lite

mer statistik som eventuellt kan användas i framtiden.

3.1.8 Lansering

Efter lite mer än halva projekttiden hade utvecklingen gått tillräckligt långt för att webbsidan kunde

användas av utomstående användare. Därmed bestämdes det att sidan skulle lanseras. Den

senaste versionen av webbsidan lades upp på domännamnet www.enjoynd.net och länkar till

sidan skickades sedan ut till vänner till projektgruppen. Under cirka en vecka gjordes inga försök

23 https://developer.mozilla.org/en/BrowserID/Quick_Setup 7/5 2012

20

23



att få fler användare till sidan, istället förbättrades sidan allt eftersom buggar hittades och kritik

kom från den lilla kretsen användare. Databasen övervakades och det var för första gången

möjligt att se hur bra rekommendationsalgoritmen fungerade med data från riktiga användare.

Innan denna mjuka lansering hade webbsidan och algoritmerna endast testats av fabricerad data

som projektgruppens medlemmar själva skapade. Efter en vecka gjordes ett försök att få ännu

fler användare. Länken till webbsidan skickades ut på sociala medier som till exempel Facebook,

Google Plus och Twitter. Vänner till projektgruppen uppmanades även att sprida länken vidare till

fler personer.

3.2 Utveckling av rekommendationsalgoritm

Funkian SVD implementerades för att Enjoynd initialt skulle kunna ge rekommendationer.

Därefter modifierades rekommendationsalgoritmen för att bland annat utnyttja taggar och

därmed förhoppningsvis ge bättre resultat. Modifikationerna beskrivs i mer detalj i detta avsnitt.

3.2.1 Taggar: Betygsbaserad

Genom att utöka betygsmatrisen till en matris i tre dimensioner,  där den tredje x u x t  e

dimensionen representerar taggar fås en betygsbaserad representation av taggarna.

● Element   är användare ’s betyg på objekt  och tag À 1 Ô Ri;j;l Ô 1 i j l

● Tag  tolkas som ingen tagl = 0

● Matrisen  kan då approximeras av tre egenskapsmatriser ,  och  enligt formenR E U T

för en dimensionreducerad SVD

Felfunktionen för den betygsbaserade tredimensionella matrisen utvecklas till:
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Gradienterna beräknas till:
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3.2.2 Taggar: Frekvensbaserad

Två nya matriser  och  infördes för att beskriva taggar, utöver betygsmatrisen , där TU ET R R

är ,  är  och  är  där  är antalet taggar. Element  beskriver x u  e TU  x t  u ET  x e  t t TU j;p

användare ’s preferenser för tag  och  beskriver objekt ’s preferenser för tag . Figur 8j p ET p;i i p

visar ett exempel på hur dessa två matriser kan se ut.
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● Element  beräknas som summan av antalet gånger användare  har taggat någotTU j;l j

objekt  med tag .i l

● Element  beräknas som summan av antalet gånger objekt  har blivit taggat medET l;i i

tag .l

● Matriserna  samt  normaliseras för att det inte ska uppstå skalproblem då dessTU ET

element kan växa obegränsat till skillnad från elementen i  som är begränsade.R

○ Raderna i  normaliseras genom att varje radvektor divideras med dessTU

maximumnorm.

○ Kolumnerna i  normaliseras genom att varje kolumnvektor divideras medET

dess maximumnorm.

● Tag  tolkas som ingen tag.l = 0

Figur 8: Visar de  till vänster och  till höger.  visar hur många gånger ett objek t blivit taggat medE  T  T  U E  T

en viss tag medan  visar hur många gånger en användare har taggat ett objek t med en viss tag.T  U

Frågetecknen visar okända element.

 och  approximeras likt  med en dimensionreducerad SVD.  faktoriseras tillTU ET R TU

matriserna  och  medan  faktoriseras till matriserna  och . Detta betyder att  harU T ET T E R

 gemensamt med  och  gemensamt med .  och  har egenskapsmatrisen E ET U TU TU ET T

gemensamt. Därmed approximeras de tre matriserna ,  och  med treR TU ET

egenskapsmatriser, ,  och .E U T

Gradienterna för de två nya felfunktionerna beräknas analogt med ekvation (9) och (10). Det ger

två skilda uppdateringar av respektive egenskapsmatris. Då varje matris ska konvergera mot
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samma värde uppdateras istället varje matris med medelvärdet av de två skilda

uppdateringarna. Detta ger den slutgiltiga formen för varje uppdatering till:
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3.2.3 Beräkningsordning av egenskaper

Som sett i 1.7 Funkian SVD beräknas alla egenskaper sekventiellt. Två andra sätt att beräkna

egenskaperna är simultant och elementvis. Nedan följer pseudokod för de båda metoderna.

3.2.3.1 Pseudokod för simultan beräkning

● Iterera tills egenskaperna förändrats godtyckligt lite

○ Iterera alla egenskaper

■ Iterera de kända elementen

● Uppdatera användaregenskapen

● Uppdatera objektegenskapen

3.2.3.2 Pseudokod för elementvis beräkning

● Iterera tills egenskaperna förändrats godtyckligt lite

○ Iterera de kända elementen

■ Iterera alla egenskaper

● Uppdatera användaregenskapen

● Uppdatera objektegenskapen

3.3 Evaluering av rekommendationsalgoritm

3.3.1 Initiala värden

Initiala värden på parametrarna för CF algoritmen togs fram genom test på fabricerat data så att

algoritmen gav någorlunda bra resultat. Dessa startvärden var:

● Rang: k = 5

● Konvergenströskel: inErr 0:01  m =  

● Steglängd: :1Ío = 0

● Initialvärde: :2a0 = 0

● Anlöpning: 0T 0 = 4

● Regularisering: :002Õ = 0
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3.3.2 Evalueringsmetod

Enyojnd är en ständigt växande sida och hade vid denna undersökning en databas innehållandes

969 objekt, 1070 användare, 119 taggar och 3253 separata betyg. Utifrån dessa data kunde en

betygsmatris skapas. Betygsmatrisen delades upp i två dataset, ett evalueringsset och ett

träningsset där träningssetet är ett visst antal slumpartade procent av det hela träningssetet

medan evalueringssetet byggs upp av resterande del.

För att beräkna kvaliteten på rekommendationerna för olika parametrar och metoder tränades

algoritmen på träningssetet. Därefter beräknades RMS mellan de förutspådda och givna betygen

i evalueringssetet. Ett litet RMS betyder att felet mellan de förutspådda och riktiga värdena var

litet och är därmed eftertraktat.

Detta utfördes med tio olika uppsättningar av evaluerings- och träningsset och medelvärdet av

RMS beräknades för att motverka stokastiska fluktuationer i val av träningsset.

Då betygen är begränsade mellan  begränsas även de förutspådda betygenÀ 1 < Ri;j < 1

mellan  och .À 1 1

3.3.3 Brister med evalueringsmetoden

Enyojnd behandlar endast betyg med värdena ,  och  och de förutspådda betygen kanÀ 1 0 1

anta alla värden mellan  och . Därmed finns det en tendens för RMS att bli lägre för de fallÀ 1 1

då de förutspådda betygen blir till magnituden större. Det gör att till exempel

regulationskonstanten är svår att evaluera kvaliteten på då en lägre konstant får lägre RMS i sig.

3.3.4 Bestämning av parametrar och val av metoder

Evalueringsmetoden användes för att ta fram vilka värden på parametrarna och metoder som

gav lägst RMS och därmed bäst rekommendationer. I vissa relevanta fall uppmättes även antalet

iterationer det tog för algoritmen att konvergera. Efter en parameter utvärderats valdes det

optimala värdet på parametern inför efterföljande tester. De parametrar och metoder som

testades var:

● Storleken på träningsmatrisen

● Taggar: Betygsbaserad

● Taggar: Frekvensbaserad

● Beräkningsordning av egenskaper för olika egenskaper

● Steglängd

● Anlöpningskonstant

● Antal egenskaper

24



4 Resultat

4.1 Resultat: Webbutveckling

I denna resultatdel presenteras först den hemsida som har utvecklats under projektet, samt hur

hemsidan kan användas. Sedan kommer mer ingående beskrivningar av några av sidans viktiga

komponenter och slutligen ett överblick över användar- och algoritmstatistik.

4.1.1 Användargränssnitt

När en användare navigerar till webbsidan Enjoynd visas startsidan, se figur 9. Centralt på

startsidan finns Enjoynds logotyp samt ett textfält där användaren kan skriva in saker denne

gillar.
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Figur 9: Startsidan som visas när en användare först kommer till webbplatsen Enjoynd.

Under textfältet finns en tabell som visar de objekt som flest användare har gillat eller ogillat så

att användaren kan få idéer om vad de kan skriva in i textfältet. Uppe i högra hörnet av startsidan

finns en inloggningsknapp. Genom att trycka på denna knapp kan användaren logga in på sidan.

Längst ner på sidan finns en länk för att kontakta Enjoynd samt två knappar för att gilla Enjoynd

på Facebook och Google plus.

När en användare börjar skriva in något i textfältet visas en lista under textfältet med förslag på

objekt som redan ligger i databasen. Med hjälp av denna lista kan användaren automatiskt

komplettera texten i fältet. Denna funktion illustreras i figur 10.

Figur 10: Förslag på objek t som finns i databasen visas för användaren när text skrivs in i textfältet.

När användaren har angivit några saker som den gillar i textfältet, tryckt på “Enjoyn it!”-knappen,

visas resultatsidan, som visas i figur 11. På resultatsidan visas en lista på användarens

rekommendationer baserat på vad användaren nyss skrev in samt vad denne gillat tidigare.

Dessutom är rekommendationslistan sorterad efter objektens förutspådda betyg.
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Figur 11: Resultatsidan som visar rekommendationer för användaren.

Till varje rekommendation visas även vilka taggar som tillhör objektet och användaren kan även

lägga till nya taggar till ett objekt genom “Add Tags” textfältet. Knapparna “Enjoy”, “Meh” samt

“Dislike” motsvarar att man gillar, är neutral, eller ogillar objektet och finns där så att användaren

enkelt kan ange vad den tycker om objektet. Högst upp på resultatsidan finns ett textfält med

samma funktion som textfältet på startsidan. På vänsterkanten av resultatsidan finns knappar för

att navigera mellan resultatsidan och användarsidan.

Användarsidan är till stora delar mycket lik resultatsidan. Skillnaden är att listan med objekt

centralt på sidan inte är rekommendationer utan objekt som användaren har angett att denne

gillar, ogillar eller är neutral till. Färgen på “Enjoy”, “Meh”, eller “Dislike” knapparna reflekterar hur

objektet är betygsatt. Användaren kan enkelt ändra sitt betyg på objektet med knapparna.

Användarsidan visas i figur 12.
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Figur 12: Användarsidan som visar tidigare betygsatta objek t.

Om en användare klickar på ett objekts namn visas en informationssida för det objektet, se figur

13.
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Figur 13: Informationssidan för ett objekt visar information om objektet från wikipedia.

På informationssidan visas information samt en bild tillhörande objektet, hämtat från wikipedia.

Till höger på sidan finns även en lista med användarens rekommendationer för snabb navigering.

Längst ner på informationssidan finns möjlighet att skriva kommentarer till objektet.

4.1.2 Databasen

Databasen har totalt 7 tabeller för att hantera användare, algoritmen samt övriga funktioner på

sidan. För namn och struktur på samtliga av dessa tabeller se Appendix 8.2 Databasens

tabeller. För att illustrera databasens design grafiskt visas i figur 14 ER-diagrammet för

databasen. Notera att ett objekt i databasen heter “Entity”, en tagg är “Tag” och en användare är

“Member”.
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Figur 14: Entity-Relationship diagram för databasen.

4.1.3 Inloggning

När en användare väljer att logga in på Enjoynd trycker denne på knappen Log in uppe till höger

på sidan, se figur 9. Då kommer en inloggningssida upp som är standard för Browserid, se figur

15.

Figur 15: Sidan som visas när en användare loggar in.
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Om tidigare användare kommer loggar in på sidan kommer användaren att skickas till

resultatsidan med dennes rekommendationer. Om en ny användare loggar in för första gången

kan användaren behöva registrera ett nytt konto med BrowserID. Detta gör då användaren enkelt

i samma sida som visas i figur 15. När användaren sedan för första gången loggar in på Enjoynd

skickas denna till en välkomstsida, se figur 16. På välkomstsidan kan användaren ange några

saker den gillar samt födelsedatum och kön, om den vill. Efter att ha klickat på “Accept” skickas

användaren vidare till resultatsidan, se figur 11.

Figur 16: Välkomstsidan som visas när en användare loggar in för första gången.

4.1.4 Användarstatistik

Ungefär två veckor efter lanseringen av webbsidan, under tiden reklam hade utförts på diverse

sätt, samlades data. Enjoynd.net hade fått ~1200 unika sessioner, dvs där någon navigerat till

sidan för första gången sedan de stängt ner webbläsaren, och tyckt till på åtminstone ett objekt.

20 stycken medlemmar hade registrerats via vårt inloggningsystem. Tillsammans hade alla

medlemmar skrivit in ~1100 objekt, och ~100 taggar. Cirka 4000 betyg hade totalt givits.

4.2 Resultat: Rekommendationsalgoritm

4.2.1 Storleken på träningsmatrisen

Som ses i figur 17 minskar felet kraftigt ju mer data algoritmen kan träna sig på när träningssetet

är väldigt litet. Denna förbättring minskar i takt med att storleken ökar. Resultatet visar att

algoritmen blir bättre på att ge rekommendationer då den har större datamängd att gå på, upp till

en viss gräns. Vid en storlek på  av hela datasetet ökar däremot felet igen, vilket stämmer0 %  8

överens med Sarwar  och beror antagligen på överträning. Den optimala storleken är ungefär

 av det totala datasetet och används därmed för resterande resultat.0 %  8

24 http://www10.org/cdrom/papers/519/ 7/5 - 2012
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Figur 17: RMS som funktion av storleken av träningssetet.

4.2.2 Taggar: Betygsbaserad

Denna metod presterade så dåligt att inga relevanta resultat gavs. Detta beror antagligen på att

CF algoritmen behöver en viss varians i datan för att kunna dela upp objekten i kategorier. Att

utöka betygsmatrisen till en tre dimensionell matris gjorde det bara svårare för CF algoritmen att

identifiera kategorierna.

4.2.3 Taggar: Frekvensbaserad

Införandet av taggar förbättrade resultatet markant, se figur 18. Att denna representation av

taggar fungerar så mycket bättre än den betygsbaserade varianten beror antagligen på att taggar

i sig är frekvensbaserade snarare än betygsbaserade. I efterföljande resultat används taggar för

att beräkna rekommendationerna.

Figur 18: Felet på de givna rekommendationerna beroende på om rekommendationssystemet tog hänsyn till

taggar eller inte.
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4.2.4 Beräkningsordning av egenskaper för olika initalvärden

Den slutsats man direkt kan dra efter att ha studerat figur 19 och figur 20 är att den elementvisa

metoden är underlägsen de andra både i antalet iterationer som krävs för konvergens samt

kvaliteten på rekommendationerna. Detta beror sannolikt på överbestämning då varje element

beräknas för alla egenskaper på en gång.

Man ser också att medan den sekventiella metoden krävde betydligt färre iterationer medan den

simultana gav bättre rekommendationer. Detta beror antagligen på att den sekventiella metodens

första egenskap får ett väldigt stort singulärvärde och överbestämms därmed kraftigt. De andra

egenskaperna kommer efter det att bli väldigt små och kommer knappt påverka resultatet.

Det är möjligt att den sekventiella metoden vid högre startvärden kommer att ge bättre

rekommendationer med färre iterationer, däremot ökar risken för divergens när initialvärdet ökar.

Därmed väljs den simultana metoden för fortsatta beräkningar med ett initialvärde på ungefär

.:250

Figur 19: RMS som funktion av egenskapernas initialvärden för de olika beräkningsmetoderna för
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Figur 20: Antal iterationer som krävs för konvergens för de olika beräkningsmetoderna för egenskaperna,

valda med det initialvärde som gav lägst RMS för respektive metod ur figur 19.

4.2.5 Optimering av parametrar

De optimala värdena på parametrarna uppmättes till:

● Steglängd, :15Í = 0

● Anlöpningskonstant, T o = 1

● Antal egenskaper, 21

De fullständiga resultaten kan ses i 8.3 Appendix Optimering av parametrar. Steglängd  gav:050

egentligen bättre resultat än  men med hjälp anlöpningskonstanten kunde RMS för:150

steglängd  minskas till nästan samma RMS som för  samtidigt som den konvergerar:150 :050

mycket snabbare. Se figur 4 och figur 5 från appendix 8.3.

5 Diskussion

5.1 Webbsidan Enjoynd

Webbsidan tycker vi har varit en enorm succé. Efter knappt en månad, utan förkunskaper i

webbutveckling, har vi nu skapat en väldigt funktionell hemsida. Resan dit har inte varit helt

problemfri och den bristande erfarenheten har ofta gjorts att det krävts några omskrivningar

innan en väl fungerande och optimal metod hittats.

Efter Enjoynd fick lite spridning kunde algoritmerna testas och användarna gav sina åsikter och

tankar. Det var tydligt att många tyckte sökningarna gav lite underliga resultat och fick ungefär

samma resultat vid varje ny sökning efter att de hade gillat många saker. Enjoynd baserar

sökningen på alla tidigare Like/Meh/Dislike som användaren har gjort, vilket gjorde att

sökningarna efter en längre användning konvergerade mot en viss resultatlista. Detta skapade

en diskussion om att Enjoynds sök funktion skulle ändras till att ge två resultat, där ena baseras
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på just den nuvarande sökningen och en annan som baseras på användarens hela historik.

Detta var dock för stort förändring för att kunna implementeras innan projektets slut, men en

funktion som borde läggas till vid en fortsatt utveckling.

5.2 Design

Designen på Enjoynd försökte vara minimalistisk och hålla ett konsistent färgtema. Webbsidan

skulle även efterlikna hur en sökmotor brukar se ut, genom att ge resultaten i en lista som man

kan klicka på samt en startsida som liknar många sökmotorer. Detta för att användare oftast är

vana med att hantera denna sorts designstruktur och då inte blir förvirrade. Sidan är väldigt bra

förberedd för att använda AJAX , vilket möjliggör att resultatlistan, användarsidan, infosidan kan

laddas in utan att hela webbsidan uppdateras vilket ger ett mer professionellt intryck. Tyvärr är

ingen i gruppen särskilt erfaren i webbutveckling för att det skulle implementeras inom tidsramen

för detta projekt, men är definitivt en förbättring som ska implementeras i framtiden.

5.3 Wiki-parser

För att få en mer användbar sida valdes att Enjoynd skulle hämta information till resultaten från

Wikipedia. Detta var mer problematiskt än vad förväntades. Det som försvårade

informationshämtningen var att Wikimedia API:n som användes inte var helt konsistent i vad

som returnerades. Slutresultatet blev en parser som fungerade för många fall men ibland kunde

gå sönder och returnera förformaterad HTML kod som gjorde att sidan såg konstig ut. För en

fortsatt utveckling skulle en förbättrad Wiki-Parser vara högt prioriterad.

5.4 Inloggningssystem

Att ha möjligheten att logga in är en mycket viktig funktion på sidan eftersom att det gör det

mycket mer attraktivt att återvända till sidan som användare. Om man återvänder till sidan och

har använt inloggningsfunktionen kommer sidan att komma ihåg vad man tidigare har tyckt till om

saker och man kan direkt få personliga rekommendationer. Man kan även enkelt gilla eller ogilla

fler saker, eller ändra saker man tyckt till om tidigare, för att snabbt få ännu bättre

rekommendationer.

Eftersom att det var självklart att vi skulle ha ett inloggningssystem var frågan hur detta skulle

implementeras. Som nämnt tidigare var alternativ som undersöktes Facebook, Twitter, Openid,

Browserid samt ett helt eget inloggningssystem. Fördelen med ett eget inloggningssytem är att

det känns proffsigt samt att man har full kontroll över det. Dock är det stora nackdelen att man

måste tänka på den stora mängd säkerhetsfrågor som följer med, speciellt vid hantering av

lösenord och andra användaruppgifter. Då våra förkunskaper var minimala och tiden begränsad

bestämde vi oss för att implementera en tredjeparts inloggning. Fördelen med detta är att vi på

sidan inte behöver hantera några lösenord, vilket minskar säkerhetsriskerna drastiskt. Vi valde

att använda Browserid eftersom att det vid en första anblick verkade vara det lättaste systemet

25 https://developer.mozilla.org/en/Ajax 9/5-2012
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att implementera Troligen är Browserid även stabilt och pålitligt eftersom att det är Mozilla som

ligger bakom det, och Mozilla är en stor organisation. Fördelen med Facebook eller Twitter

inloggning hade helt klart varit att många redan har ett Facebook eller Twitterkonto, vilket då

skulle underlätta inloggningsprocessen på Enjoynd. Då skulle vårt kommentarsystem dessutom

kunna kopplas till Facebook eller Twitter, så att man slipper logga in två gånger. Men för att vara

säkra på att få ett fungerande system valde vi det som kändes bekvämast att implementera.

5.5 Skalbarhet och begränsningar av rekommendationsalgoritmen

Då mer och mer betyg, användare, taggar och objekt läggs in i databasen kommer det att ta

länge och längre tid att utföra beräkningar då en ännu större mängd data måste analyseras.

Däremot kan denna beräkning ske på en lokal dator istället för på serven vilket betyder att det

inte är något användare kommer att ha problem med. Algoritmen är dessutom utformad, men ej

ännu implementerad, så att den kan beräknas parallellt på flera processorer ifall databasen

skulle bli väldigt stor.

När en användare ber om att få rekommendationer uppdateras endast användarens egenskaper

samt de egenskaper som användaren har betygsatt. Det betyder datakraften som krävs för en

användares uppdatering endast beror på hur många betyg denna användare har angivit.

Dessutom befinner sig redan egenskaperna antagligen ganska nära dess rätta värde vid

uppdateringen vilket betyder att det går väldigt snabbt för algoritmen att konvergera. Då data tas

hand om kontinuerligt behövs inte hela databasen uppdateras lika ofta för att ta hand om ny data.

Men om den bitvisa beräkningen ändå tar för lång tid går den att begränsas till att endast

uppdatera den nuvarande användaren. Då blir sökningen efter rekommendationer ej beroende av

antalet betyg av användaren.

Att beräkna ett förutspått betyg går väldigt snabbt på grund utav dimensionsreduceringen men

för att skapa en sorterad lista för en användare måste alla dess betyg förutspås. Det betyder att

denna sortering beror på antalet objekt i databasen. Detta problem skulle kunna minskas genom

att sortera objekten på dess egenskaper på något smart sätt.

Då relationsdatabaser som MySQL inte är särskilt skalbara utgör det flaskhalsen för webbsidan.

Däremot så är en stor mängd av den data som används av databasen tillfällig data för att

komma ihåg användarnas och objektens egenskaper. Därmed kan man spara den datan i en

icke relationsdatabas och därmed få en väldigt skalbar sida.

5.6 Allmänna förbättringar

Som grupp har vi jobbat väldigt bra, och har kommit mycket längre än vi trodde i början, men det

finns fortfarande mycket mer vi kunde ha infört eller förbättrat om vi hade haft mer tid.

● Visa mer information

En ‘Trending Objects’ ruta på Enjoynds startsida som visar objekt som har nyligen har blivit
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populära. Om trending data är analyserat i efterhand kan många intressanta korrelationer tas

fram. Vid InfoSidan skulle t.ex. en ruta med en realtidsström med meddelanden från Twitter som

innehåller objektet i inlägget.

● Fler funktioner

Fler funktioner som ger värde till sidan, som t.ex en “versus” funktion. Där skriver man in en

mängd objekt och får tillbaks det man skulle tycka om bäst. Ett annat exempel är en funktion där

användaren skriver in en objekt och Enjoynd gissar om de skulle tycka om det eller inte.

● Förbättrat användargränssnitt

Om vi implementerar en vanlig sökfunktion kunde användaren lättare se samband över objekt de

inte tycker om, till exempel kan man då se vad användare som tycker om iPhones brukar ha i

samband. Att kunna söka/sortera/filtrera efter taggar vore användbart, samt att göra en “trending

tags” ruta till framsidan.

● Samla mer information om användare

Att samla data som kön, ålder, land och liknande skulle vi kunna förbättra våra

rekommendationer ännu mer. Vi kunde också låta användare koppla upp deras Spotify listor,

Facebook likes eller liknande, för att samla mer information.

5.7 Framtidsvision

Vi hade många idéer för projektet men som vi visste från början att det skulle ta alldeles för lång

tid att implementera för detta projekt. Men om våra resurser i både tid och kunskap utökades

skulle ännu mer komplicerad funktionalitet kunna implementeras såsom:

● Socialaspekter/Forum

Enkla saker, som att lägga till vänner (och ha Enjoynd rekommendera vänner), att skapa listor

och dela dem på facebook eller liknande skulle ger förbättrade socialaspekter. Varje objekts

infosida skulle ha sitt eget forum, med diskussion, nyheter, bilder, osv. De trendande inlägg i

forumet skulle sitta högst upp på infosidan och en användare skulle ha ett aggregerade

nyhetsflöde som bestäms av Enjoynd beroende på det användaren tycker om.

● Expanderad infosida

Vår infosida skulle kunna bete sig som wiki, och om vår automatiserade funktioner tog fel kan

användaren fixa det. Dessutom skulle infosidan kunna hämta mycket mer information från IMDB,

Amazon, iTunes, last.fm, Twitter, Google Nyheter, osv, för att ge ännu mer information.

● Kalender och mobilappar

En kalender skulle kunna skapas över rekommenderade framtida evenemang, som konserter

eller filmpremiärer, i närheten till användaren. I samma anda kunde ett “Festival Charter” skapas

där Enjoynd föreslår en tidtabell till en grupp baserat på deras rekommendationer. Dessa

features kan utnyttjas lätt av en mobilapp och till den skulle vi kunna lägga till ännu fler funktioner,
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som att ge förslag på platser man kan besöka i ett främmande stad, eller att kolla upp alla filmer

som spelas på den närmaste biografen och föreslå den användaren skulle tycka om bäst. En

facebook-app som får förslag från användarens “likes” och kompisar skulle också vara rimlig.

5.8 Kommersiell gångbarhet

Även om det inte i dagsläget är aktuellt anser vi att det här projektet har möjlighet att fungera som

företag och kunna utvecklas till en intressant och användbar produkt som med hjälp utav t.ex.

reklam kunna generera inkomster. Svårigheterna ligger i skapandet av en tillräckligt stor

användarbas som ger en stabil rekommendations-motor som ger relevanta förslag och som inte

lätt kan manipuleras av illvilliga användare, och konkurrens från större företag.

5.9 Framtida underhåll

Detta projekt är av en typ som aldrig riktigt blir “klart”. Det finns alltid förbättringar, moderation,

och funktionalitet som man kan arbeta med. I det korta perspektivet ska sidan modereras och

hållas i gång och de komponenter som delvis är klara ska slutföras. All källkod finns på Internet,

så det kommer alltid vara lätttillgänglig under kommande år och de som vill fortsätta på projektet

kan göra det.

6 Slutsats

Arbetet startades med väldigt lite förkunskaper samt erfarenhet inom gruppen och stora delar av

tiden spenderades först i förstudier om de olika programmeringsspråken och teknologierna som

kunde tänkas användas för att konstruera Enjoynd.

Det främsta målet under utvecklingstiden har varit att bygga en hemsida där användarna lätt kan

gå in och skriva in saker de gillar och sedan få tillbaka rekommendationer. Arbetet gick över

förväntan och sidan har sedan byggts ut allt eftersom med fler funktioner såsom en

“Like/Meh/Dislike” knappar, taggar, informationsidor, “Log in” möjligheter, kommentarsystem etc

för att förhöja användarupplevelsen.

Den slutgiltiga webbsidan hade all den funktionalitet som planerades i början. Samarbetet över

versionskontrollen GIT underlättade markant den gemensamma kodningen då hemsidan snabbt

blev komplex och många saker hängde samman.

Hemsidan spreds via sociala medier såsom Facebook, Google+, Twitter och forum vilket fick

databasen att utökas markant samt få respons på hemsidan från användare. Vi lärde oss

mycket av vad som fungerade och vad som är förvirrande. Många användare tyckte det var

ointuitivt att alla deras tidigare “Like/Meh/Dislike” påverkade resultaten när de skickade in några

nya Like:s för att få rekommendationer. Samtidigt gillade flera att sökningen baserades på hela

historiken. Slutsatsen var att det bästa sättet skulle vara att kombinera funktionerna, så att man
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kan få resultat som endast baseras på det man gillade för tillfället och ett resultat baserat på hela

användarens historik.

Det visade sig att ett rekommendationssystem baserat på SVD och GD fungerar väldigt bra i

praktiken på grund av kvalitativa resultat samt snabb konvergenstid. Att utnyttja taggar samt att

modifiera CF algoritmen till att beräkna dess egenskaper simultant ökade kvaliteten på

rekommendationerna. Genom att även införa anlöpning kunde beräkningstiden för algoritmen

mer än halveras. Vi hoppas även att när databasen växer kommer algoritmen att ge bättre

rekommendationer.

Slutligen anser vi att projektet har varit en stor framgång då vi har uppfyllt projektets mål och till

vissa delar kommit längre än vad vi trodde att vi skulle. Projektet har även varit mycket lärorikt

och givande och möjligheterna till att utveckla Enjoynd i framtiden ser vi som något mycket

positivt.
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8 Appendix

8.1 Wiki-parser resultat

Resultat från Wikipedia efter anrop via MediaWiki API där man kan se titeln, kort beskrivning, länk

till bild samt länk till sidan returneras.

Figur 1: Svar från Wik ipedia API vid OpenSearch av Battlefield 2.

8.2 Databasens tabeller

I databasen finns totalt 7 tabeller. För att lagra användare samt information om dessa finns

tabellen;

● members(id, email, user_type, birthdate, sex, confirmed).

För att algoritmen ska fungera finns följande tabeller i databasen;

● element(matrix_id, x, y, value)

● entities(id, name)

● members_updated(member_id)

● ratings(member_id, entity_id, tag_id, rating)

● tags(id, name)

För att informationen om “Most Searched” på startsidan ska fungera finns tabellen;

● most_searched(entity_id).

8.3 Optimering av parametrar

8.3.1 Steglängd

I figur 22 ser man att steglängd  ger lägst RMS, vilket beror på att vid högre steglängd:050
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minskar noggrannheten och vid lägre steglängd konvergerar inte egenskaperna tillräckligt

snabbt. Figur 23 visar antalet iterationer för de steglängderna.

Figur 2: RMS som funktion av steglängden.

Figur 3: Antal iterationer som krävs för konvergens beroende på steglängden.

8.3.2 Anlöpningskonstant

En anlöpningskonstant med värdet  samt med steglängd  anses vara det met optimala1 :150

valet av paramtetrar. De har endast lite högre RMS än steglängen  med anlöpningskonstant:050

 medan den konvergerar mycket snabbare. Därmed väljs steglängd  och06 :150

anlöpningskonstant .1
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Figur 4: RMS som funktion av anlöpningskonstanten för steglängderna ,  och .:05  0 :15  0 :2  0

Figur 5: Antal iterationer som krävs för konvergens beroende på anlöpningskonstanten för stegländerna

,  och .:05  0 :15  0 :2  0

8.3.3 Antal egenskaper

När antalet egenskaper ökas minskas även RMS, set figur 26. Därmed valdes antal egenskaper

till . Då beräkningstiden ökar markant för varje egenskap testas det ej för fler egenskaper.21
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Figur 6: RMS som funktion av antal egenskaper.
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