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Sammanfattning 

Teknik och data är nyckeln till att Bonnier Business Media (BBM) ska kunna nå sina mål 
och leverera ytterligare tillväxt. Därför vill man ligga i framkant när det gäller att undersöka 
nya tekniker som kan förbättra plattformarna och göra dem mer tidsenliga. BBM har bland 
annat velat ta fram ett rekommendationssystem som ska användas till att göra innehållet 
individanpassat på webbplatserna och på ett effektivt sätt presentera detta så att de olika 
målgrupperna får den information de förväntar sig. Till exempel ska besökaren kunna få 
förslag på artiklar och evenemang som kan vara av intresse.  

Målet med detta examensarbete har varit att ta fram en prototyp för ett rekommendationssy-
stem med tillhörande algoritmer. Prototypen skulle kunna användas som ett “koncepttest” 
för att undersöka möjligheten att skapa personliga rekommendationer till läsare på Veckans 
Affärers webbplats, va.se. Implementationen av rekommendationssystem som togs fram till 
BBM bestod av en objektbaserad kollaborativ filtrerings algoritm som använde besökarnas 
beteende, publiceringsdatum och popularitet på artiklarna och evenemangen för att skapa 
individuella rekommendationer. Efter genomförda tester och analyser visar resultatet att det 
är fullt möjligt att skapa personliga rekommendationer som har en högre precision än vad 
ett grundläggande rekommendationssystem, till exempel en popularitetslista, kan erbjuda. 

Nyckelord 
rekommendationssystem, nyheter, evenemang, kollaborativ filtrering



 
 
 
 
 

 
 
  



Abstract 

Technology is the key for Bonnier Business Media (BBM) to reach their goals and deliver 
future growth. Therefore they want to be in the very forefront when it comes to exploring 
new technologies that can improve their platforms and make them more up to date. BBM 
has among other things aimed to develop a recommendation system that is supposed to 
make the content of their web sites personalized and in an efficient way present this so that 
the different target groups will get the information that they expect. For example the visitor 
should be able to get suggestions on articles and events that might be of interest. 

The aim of this thesis has been to develop a prototype of a recommendation system with 
associated algorithms. The prototype could be used as to examine the possibility to create 
personalized recommendations for the readers on BBM:s website va.se (Veckans Affärer). 
The implementation of the recommendation system that was developed for BBM consisted 
of an object-based collaborative filtering algorithm using visitor behavior, publication date 
and popularity of articles and events to create personalized recommendations. After com-
pleting tests and analyzes the results show that it is possible to create recommendations 
with a higher precision than a basic recommendation system, like a popularity list, can of-
fer. 
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recommendation system, news, events, collaborative filtering



 
 
 
 
 

 

  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................................ 1 

1.1 Problemformulering .................................................................................................................. 1 

1.2 Målsättning ................................................................................................................................ 1 

1.2.1 Undersökning av rekommendationssystem ................................................................... 2 

1.2.2 Implementation av prototyp ............................................................................................ 2 

1.2.3 Analys av mätdata ............................................................................................................ 2 

1.3 Avgränsningar........................................................................................................................... 3 

2 Bakgrund och teori ........................................................................................................................... 5 

2.1 Rekommendations system ....................................................................................................... 5 

2.2 Rekommendationsalgoritmer .................................................................................................. 6 

2.2.1 Opersonliga algoritmer .................................................................................................... 6 

2.2.2 Kollaborativa algoritmer ................................................................................................... 7 

2.2.3 Innehållsalgoritmer........................................................................................................... 7 

2.2.4 Demografiska algoritmer ................................................................................................. 8 

2.2.5 Hybridalgoritmer ............................................................................................................. 9 

2.3 Likhetsalgoritmer ..................................................................................................................... 9 

2.3.1 City-block avstånd ............................................................................................................ 9 

2.3.2 Cosinus-likhet ..................................................................................................................10 

2.3.3 Log likelihood-likhet .......................................................................................................10 

2.4 Datainsamling .......................................................................................................................... 11 

2.4.1 Implicit- och explicit data ............................................................................................... 11 

2.5 Återkommande problem ......................................................................................................... 12 

2.5.1 Gråa får ............................................................................................................................ 12 

2.5.2 Kallstart ........................................................................................................................... 12 

2.5.3 Användarfördomar .......................................................................................................... 12 

2.5.4 Skalning ........................................................................................................................... 12 

2.6 Utvärderingsmetoder .............................................................................................................. 12 

3 Metod ................................................................................................................................................ 15 

3.1 Val av algoritm ......................................................................................................................... 15 

3.1.1 Rekommendationsalgoritmen ........................................................................................ 16 

3.1.2 Tester ............................................................................................................................... 18 

3.2 Prototypen............................................................................................................................... 20 

3.2.1 Server ............................................................................................................................... 21 

3.2.2 Klient ............................................................................................................................... 23 



 
 
 
 
 

4 Resultat ............................................................................................................................................ 25 

4.1 Testdata ................................................................................................................................... 25 

4.2 Precision .................................................................................................................................. 26 

4.3 Beräkningstid .......................................................................................................................... 31 

5 Analys och diskussion ..................................................................................................................... 33 

5.1 Analys av resultatet ................................................................................................................. 33 

5.1.1 Val av rekommendationsalgoritm ................................................................................. 34 

5.1.2 Sociala och ekonomiska aspekter .................................................................................. 34 

5.1.3 Etiska aspekter ................................................................................................................ 34 

Slutsats ..................................................................................................................................................... 35 

Källförteckning ........................................................................................................................................ 37 

 

 

  



 
 
 
 

1  |  INLEDNING 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
I dagens informationssamhälle är mängden tillgänglig information överväldigande. Att på 
Internet hitta just den information som man själv är intresserad av är ofta en svår uppgift. 
Det innebär ofta att man tvingas bläddra igenom hundratals sidor med information som man 
inte alls är intresserad av.  

Rekommendationssystem är ett hjälpmedel som vuxit fram och under de senaste åren och 
blivit mycket populärt för att lösa problemet med informationsfiltrering. Genom att tillämpa 
en automatisk process för att undersöka tillgänglig data, både om användaren och dess om-
givning, blir det möjligt att filtrera information och välja ut den mest passande.  

Bonnier Business Media (BBM) är ett mediabolag där man samlat flera Business-to-
business bolag, som tillsammans representerar varumärken som Resumé, Veckans Affärer, 
Medibas, Dagens Medicin, Bonnier Business Publishing, Svenska Nyhetsbrev, Miljörap-
porten och Bonnier Business Media Sales. BBM är intresserade av att ta fram ett rekom-
mendationssystem som ska användas till att göra innehållet individanpassat på deras webb-
platser. Exempelvis ska besökare få förslag på artiklar som kan vara av intresse. Teknik och 
data är nyckeln till att BBM ska kunna leverera ytterligare tillväxt. Därför vill man ligga i 
framkant när det gäller att undersöka nya tekniker för att förbättra sina plattformar och göra 
dem mer tidsenliga. 

Trots betydande forskning och många befintliga implementationer av rekommendationssy-
stem, kvarstår fortfarande problem att lösa. Ett existerande problem är att de tillgängliga 
algoritmerna och systemen är anpassade till objekt som har en lång livstid och statiskt inne-
håll, såsom filmer och böcker. I dessa fall kan rekommendationer beräknas offline under en 
längre tid, för att vid ett senare tillfälle användas online. Vid rekommendation av nyheter 
vars aktualitet ofta är kortvarig, måste ett dynamiskt rekommendationssystem som är kapa-
belt att ta hänsyn till detta appliceras. Utöver detta ställer BBM även krav på ett rekom-
mendationssystem som kan ta hänsyn till flera andra parametrar, till exempel artikelns eller 
evenemangets kategori, innehåll, publiceringsdatum och popularitet. 

1.2 Målsättning 
Målet med detta projekt var att ta fram en prototyp på ett rekommendationssystem med 
tillhörande algoritmer som kan implementeras på en av BBM:s webbplatser, Veckans Affä-
rer (www.va.se), för att automatiskt ge besökare rekommendationer på artiklar och evene-
mang. Syftet med prototypen var att skapa ett “koncepttest”, för att undersöka möjligheter-
na och de möjliga vinsterna som ett rekommendationssystem skulle kunna generera åt 
BBM:s olika webbplatser.  
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För att utveckla en prototyp till ett rekommendationssystem togs flera delmål fram. Dessa 
bestod först av en förstudie för att undersöka tidigare arbeten och implantationer av re-
kommendationssystem. Därefter implementerades ett rekommendationssystem som an-
vänds för att utföra olika tester så att mätdata kunde samlas in. Slutligen gjordes en analys 
av den insamlade datan och ett förslag på hur ett rekommendationssystem skulle kunna 
användas.  

1.2.1 Undersökning av rekommendationssystem 
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie kring rekommendationsalgoritmer och modeller för 
rekommendationssystem. Anledning till detta var att få en djupare kunskap om rekommen-
dationssystem för att kunna genomföra en implementation som uppfyllde de krav som 
BBM hade. 

Kraven som BBM hade på rekommendationssystemet var att det skulle kunna rekommen-
dera fem stycken unika artiklar eller evenemang till alla unika besökare utan att besökaren 
skulle behöva logga in och identifiera sig. Rekommendationerna skulle kunna skapas 
snabbt eftersom de skulle publiceras på en webbplats. Utöver detta skulle även rekommen-
dationerna baseras på flera olika parametrar:  

x Artikeln och evenemangets innehåll. 
x Populariteten på artikeln och evenemanget. 
x Artikeln och evenemangets publiceringsdatum  
x Den unika besökarens läsbeteende. 

För att kunna använda dessa parametrar behövde det undersökas vilken data som finns till-
gänglig i BBM:s plattform för Veckans Affärer. Detta för att se om ny data måste samlas in 
eller om den som finns var tillräcklig. 

1.2.2 Implementation av prototyp 
Prototypen som togs fram skulle uppfylla så många krav som möjligt av dem som BBM 
ställde på systemet. För att inte “återuppfinna hjulet” behövdes en undersökning göras för 
att se vilka existerande bibliotek som skulle kunna användas för att utveckla systemet.  

Efter undersökningen konstruerades ett ”koncepttest” av ett rekommendationssystem som 
skulle kunna ge rekommendationer till olika användare utifrån olika rekommendationsalgo-
ritmer. Detta för att kunna samla in det mätdata som behövdes för analysen av olika lös-
ningsmodeller. 

1.2.3 Analys av mätdata 
För att avgöra vilken metod som var bäst lämpad för att utföra en rekommendation för 
BBM så behövdes flera tester utföras på systemet. De tester som var intressanta att utföra 
på systemet var att testa kvaliteten på rekommendationerna för att undersöka precisionen på 
de framtagna rekommendationerna samt att beräkna den tid som behövs för att skapa re-
kommendationer. Detta för att kunna ge BBM ett förslag på hur ett rekommendationssy-
stem skulle kunna användas på bästa sätt. 
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1.3 Avgränsningar 
För att kunna genomföra arbetet på utsatt tid behövde en del avgränsningar göras. Dessa 
var: 

x Endast artiklar och evenemang som är skrivna på svenska skulle behandlas. 
x Data för att skapa rekommendationerna skulle endast samlas in från implicita hän-

delser, exempelvis sidvisning och delningar på sociala media. Detta eftersom möj-
ligheterna att samla in explicit data inte fanns. 

x Under arbetet togs inga egna algoritmer fram. Enbart tidigare utvecklade algoritmer 
användes och anpassades till de krav som ställdes. 
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2 Bakgrund och teori  

2.1 Rekommendations system 
En definition av rekommendationssystem är ett system som genererar rekommendationer 
bland en stor mängd möjliga objekt som ska anses vara användbara för användaren [1]. 
Rekommendationerna kan vara avsedda för att hjälpa till inom flera olika beslutsområden, 
till exempel förslag på vilka filmer att titta på, produkter att köpa eller nyheter att läsa. 

Vinsten med att låta datorer gå igenom data och skapa rekommendationer till användare 
upptäcktes tidigt. Redan 1979 togs ”Grundy” [2] fram som ett av de första rekommendat-
ionssystemen. Grundy utvecklades som en interaktiv bibliotekarie vars syfte var att re-
kommendera böcker till unika användare genom att gruppera användare i olika stereotyper 
utifrån olika hårdkodade frågor. Men det var inte förrän i början av 1990-talet när använ-
dandet av Internet tog fart, som forskning och utveckling av rekommendationssystem sattes 
igång på allvar. Rekommendationssystem sågs som en lösning av problemet att hitta rätt 
information bland det konstant växande flödet av information [3].  

Idag kan rekommendationssystem hittas på en mängd olika platser. Ett av mest kända och 
bland de bäst implementerade är det som webbsidan amazon.com utvecklat. Amazon var 
tidigt ute med att använda rekommendationssystem och har från grunden implementerat 
dem som en del av sin affärsstrategi [4]. Det finns även flera andra exempel på bra imple-
menteringar av rekommendationssystem; Netflix, som använder rekommendationssystem 
för att ge användare förslag på filmer; Pandora, för att rekommendera musik; Google news, 
som rekommenderar nyheter. 

För att få en bättre översikt av de uppgifter som rekommendationssystemen har, använder 
Jeffrey D. Ullman i boken “Mining of Massive Datasets” [5] en preferensmatris. Tabell 2.1 
innehåller de preferenser mellan de två delar som ett rekommendationssystem är uppbyggt 
av, användare och objekt. Tabellen representerar den data som rekommendationssystemet 
har utgått ifrån när den ska ge användare rekommendationer. Ett element med värde 1 inne-
bär att användaren har en preferens för det objektet, till exempel har läst den artikeln eller 
köpt den produkten.  Rekommendationssystemets uppgift är att fylla de tomma elementen, 
genom att beräkna ett värde mellan 1 och 0 som representerar hur intressant objektet anses 
vara för en specifik användare. En preferens med värdet 0 innebär att objektet inte bör vara 
av intresse för användaren, medan ett värde närmare 1 betyder att det bör rekommenderas.  

Ett exempel på hur en beräkning skulle kunna se ut är följande: användare 5 i tabell 2.1 är 
ute efter en rekommendation för objekt 5. I tabellen kan vi snabbt se att användare 1,3 och 
5 alla har en preferens för objekt 2 och 3. Utifrån detta kan vi gissa att även användare 5 
kommer att tycka om objekt 5 eftersom både användare 1 och 3 gjorde det. 
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Tabell 2.1: Exempel på en preferensmatris med fyra användare och fyra objekt. Värdet 1 i matrisen 
innebär att användaren har en preferens för det objektet, till exempel läst den artikeln eller 
köpt den produkten 

 Användare 1 Användare 2 Användare 3 Användare 4 Användare 5 

Objekt 1  1  1  

Objekt 2 1 1 1 1 1 

Objekt 3 1  1  1 

Objekt 4  1  1  

Objekt 5 1  1  ? 

 

2.2 Rekommendationsalgoritmer 
För att skapa rekommendationer behövs en eller flera rekommendationsalgoritmer, som kan 
beräkna sannolikheten att ett objekt är intressant för en användare. Det finns flera olika re-
kommendationsalgoritmer med olika för- och nackdelar, beroende på vilket mål som sy-
stemet har. En beskrivning av rekommendationsalgoritmens uppgift, ges i “Hybrid Re-
commender Systems: Survey and Experiments” [6]. Där beskrivs processen för att få en 
rekommendation i tre steg: 

1. Viss bakgrundsinformation finns tillgänglig i systemet från start för att lära systemet 
vad de olika användarna tycker är viktigt. 

2. Information om den unika användaren förs in i systemet. 
3. En rekommendationsalgoritm för samman bakgrundsinformationen med informat-

ionen om användaren och beräknar utifrån dessa två datamängder fram en eller flera 
rekommendationer. 

Utifrån dessa tre steg kan man dela in rekommendationsalgoritmerna i flera olika katego-
rier. Fem av de mest använda kategorierna är opersonliga algoritmer, kollaborativa algorit-
mer, innehållsalgoritmer, demografiska algoritmer och hybridalgoritmer. 

2.2.1 Opersonliga algoritmer 
Den mest grundläggande varianten av en rekommendationsalgoritm är opersonliga algorit-
mer, som inte tar hänsyn till steg två, det vill säga att ingen personlig information om an-
vändaren förs in i systemet. Istället fokuserar dessa algoritmer på att sätta gemensamma 
preferenser på alla objekt utifrån bakgrundsinformationen. Exempel är topplistor där musik 
rekommenderas enbart utifrån vad många andra användare har lyssnat på. Ett annat an-
vändningsområde för opersonliga algoritmer är att sätta upp en grund för att jämföra dem 
med de mer avancerade algoritmerna. De kan också användas som en sista utväg då avance-
rade algoritmer inte kan producera några rekommendationer eftersom nödvändig data sak-
nas [7]. 
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2.2.2 Kollaborativa algoritmer 
Kollaborativa algoritmer är en mycket vanlig och väl använd algoritm för att skapa person-
liga rekommendationer. I “Collaborative Filtering Recommender Systems“ [3] beskrivs den 
grundläggande tanken för kollaborativa algoritmer som att användare som har haft samma 
preferenser tidigare även kommer att fortsätta att ha det i framtiden. Utifrån detta kan man 
skapa rekommendationer på objekt som har setts av andra användare som har haft samma 
preferenser tidigare, men som inte har setts av den nuvarande användaren.  

Inom kollaborativa algoritmer finns det flera olika tekniker som kan användas för att skapa 
rekommendationerna. Dessa brukar delas in i två grupper, minnesbaserade och modellbase-
rade.  

I minnesbaserande algoritmer laddas preferensmatrisen likt den från tabell 2.1 in i datorns 
primärminne. När en förfrågan om en rekommendation kommer in från en användare be-
räknas en korrelation mellan denna användare och de andra användarna i systemet. Utifrån 
de användare som hade högst korrelation skapas ett grannskap av användare där objekt som 
de andra användarna haft en hög preferens för kan ges som rekommendationer till den för-
frågande användaren.  

Det problem som existerar med de minnesbaserade algoritmerna är att de ofta är lång-
samma och inte skalar bra eftersom alla rekommendationer måste beräknas först när för-
frågningen görs [8]. För att lösa detta problem togs en ny teknik fram som kallas för mo-
dellbaserade algoritmer. I modellbaserade algoritmer används samma grundtanke att man 
skapar ett grannskap, men istället för att göra alla beräkningar först när förfrågningen 
kommer in gör man förberäkningar på preferensmatrisen så att rekommendationerna kan 
ges snabbare.  

Det finns flera olika förberäkningar som kan göras, till exempel kan alla rekommendationer 
beräknas så att rekommendationen kan ges direkt. Ett annat alternativ är att man faktorise-
rar preferensmatrisen så att beräkningarna kan genomföras snabbare när en rekommendat-
ion förfrågas. 

2.2.3 Innehållsalgoritmer 
En innehållsalgoritm är en rekommendationsalgoritm som bygger på att man utvinner be-
skrivande information om alla objekt som finns i systemet. Vilken information som är in-
tressant att utvinna beror mycket på vad det är för objekt som ska rekommenderas. För fil-
mer kan det till exempel vara genre, skådespelare eller regissör, medan det för en bil skulle 
kunna vara färg, märke, bensinförbrukning med mera. Genom att sedan jämföra innehållet 
kan en likhet mellan objekten beräknas. Utifrån en användarprofil med information om vil-
ket innehåll den specifika användaren föredrar, kan även personliga rekommendationer 
beräknas. 
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Figur 2.1: Exempel på en användarprofil där rekommendationer ges med hjälp av en innehållsalgo-
ritm 

I figur 2.1 byggs en användarprofil för användaren “Theodor” upp genom att han föredrar 
flera olika parametrar, action och fantasy. Algoritmen antar att användaren kommer att vara 
intresserad av andra objekt med liknande parametrar och kommer skapa rekommendationer 
på objekt som också innehåller dessa parametrar. I figuren framgår det att objekten “Co-
nan”, “The Hobbit” och “Terminator” innehåller några av de parametrar som Theodor före-
drog och kommer därför att ges som rekommendationer. Hur bra rekommendationen är för 
användaren beror vilken likhetsalgoritm (se kapitel 2.3) som används i likhetsberäkningen 
mellan användaren och objektet.  

Ett problem med innehållsalgoritmerna är att innehållet i objekten måste vara känt, vilket 
inte alltid är trivialt. Det finns flera olika sätt att få fram information om innehåll i objekt. 
Ett alternativ är att låta användare sätta en beskrivning på objektet genom till exempel tag-
gar. Den lösningen är dock inte alltid möjlig, samt i många fall problematiskt då olika an-
vändare kan ha olika uppfattningar om vilka taggar som passar in på objektet bäst, det vill 
säga det finns en subjektivitetsaspekt. När det gäller filmer, bilder och ljudfiler är det svårt 
att automatiskt utvinna information om innehåll eftersom det inte finns någon metadata 
tillgänglig utan den måste utvinnas direkt ur objekten. I textdokument däremot kan inform-
ation lättare utvinnas med hjälp av automatiska algoritmer [8]. 

2.2.4 Demografiska algoritmer 
En demografisk algoritm använder sig av bakgrundsinformation om användaren för att ka-
tegorisera användarna i specifika grupper. Exempel på grupper är ålder, kön, intressen och 
bostadsort. Rekommendationer ges sedan utifrån vilken grupp användaren tillhör. Av till 
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exempel integritetsmässiga skäl kan det vara svårt att få fram information om användaren 
för att göra gruppindelningen. 

2.2.5 Hybridalgoritmer 
Varje rekommendationsalgoritm har både för- och nackdelar vilket man måste ta hänsyn 
till. För att undvika nackdelarna som de olika algoritmerna för med sig, föreslogs det att 
man kan kombinera två eller flera av de ovanstående algoritmerna för att neutralisera nack-
delarna och behålla fördelarna [6]. 

2.3 Likhetsalgoritmer 
Eftersom rekommendationsalgoritmerna bygger på att hitta korrelationer [3] mellan de 
olika användarna eller objekten i systemet behövs ytterligare en komponent, en likhetsalgo-
ritm. Likhetsalgoritmens uppgift är att med hjälp av preferenser från preferensmatrisen eller 
den beskrivande informationen från objekten och användarprofilerna, beräkna fram en kor-
relation mellan användarna eller objekten.  

Idag finns det flera alternativ på algoritmer för att beräkna korrelationer mellan vektorer. 
Det är därför lämpligt att använda sig av dessa och formatera den tillgängliga datan i form 
av en vektor. Ur preferensmatrisen kan enkelt vektorer tas fram som antingen innehåller de 
objekt som en användare har en preferens för eller de användare som har en preferens för 
ett objekt. Valet beror på om korrelationen ska beräknas mellan användarna eller objekten.  
Det är också enkelt att skapa vektorer av användarprofiler och den beskrivande informat-
ionen av ett objekt. Det görs genom att varje beskrivande parameter från objektet eller pro-
filen sätts som ett element i vektorn.  

Det är svårt att avgöra vilken likhetsalgoritm som är bäst anpassad för en viss implementat-
ion. Detta beror på att algoritmerna beräknar korrelationen mellan vektorerna på olika sätt 
och därför ger varierande resultat beroende på hur datan som används ser ut, till exempel 
kan en algoritm vara bättre på att beräkna likheten mellan explicit data och en annan bättre 
på implicit data. Det är därför viktigt att testa olika likhetsalgoritmer och utvärdera de mot 
varandra för att undersöka vilken som är bäst anpassad efter de krav som ställs för den 
unika implementationen. 

2.3.1 City-block avstånd 
City-block avstånd, också känt som Manhattanavstånd, är en grundläggande algoritm för att 
beräkna likheten mellan två vektorer. Korrelationen mellan de två vektorerna beräknas ge-
nom att undersöka om samma element existerar i båda vektorerna. 

𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡(𝐴, 𝐵) =  ∑ |𝐴𝑖 − 𝐵𝑖|𝑛
𝑖=1                                                 (1) 

I ekvation 1 som beskriver city-block avstånd är A och B två olika vektorer. Om samma 
element existerar i de båda vektorerna så returnerar ekvationen ett värde av 0. Beroende på 
antalet element som skiljer vektorerna åt kommer ett högre värde att ges.  
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2.3.2 Cosinus-likhet 
Cosinus-likhet är ett mått som skapas av två vektorers inre produktrum. Detta görs genom 
att beräkna och undersöka hur stor cosinusvinkeln mellan de två vektorerna är 

𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡(𝐴, 𝐵) = ∑ 𝐴𝑖×𝐵𝑖𝑛
𝑖=1

√∑ (𝐴𝑖)2𝑛
𝑖=1 √∑ (𝐴𝑖)2𝑛

𝑖=1
                                                 (2) 

I ekvation 2 är A och B de två olika vektorerna. Är de lika varandra kommer ekvationen att 
returnera värdet 1 och om de är mycket olika kommer värdet -1 att returneras. 

2.3.3 Log likelihood-likhet 
Log likelihood-likhet nämndes första gången i “Accurate Methods for the Statistics of Sur-
prise and Coincidence” [9] av Ted Dunning. Metoden går ut på att försöka hitta ett värde på 
hur stor sannolikheten är att element som finns i båda användarnas eller objektens vektorer 
har kommit dit för att de är lika och inte av en slump.  

Ett exempel är om två användare har totalt 20 preferenser var och 10 av preferenserna är 
lika mellan de två användarna, är det en lite sannolikhet att de var överens på grund av en 
slump. Men om användarna däremot hade haft 100 preferenser var men fortfarande bara 10 
liknande preferenser, ökar chansen att de råkade vara överens på grund av en slump. 
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2.4 Datainsamling 
För att ett rekommendationssystem ska fungera behövs det mycket information om vad 
användarna tycker om de olika objekt som kan rekommenderas, framförallt om de tycker 
ett visst objekt är bra eller dåligt. 

2.4.1 Implicit- och explicit data 
Det enklaste sättet att få svar på frågan om vad en användare har för preferens för ett objekt 
är helt enkelt att fråga användaren om vad den tycker och låta den betygsätta objekten. 
Detta kallas för explicit data. Ett problem är att det inte alltid är möjligt att ställa denna 
fråga till användaren då det kanske förstör upplevelsen eller helt enkelt att användaren inte 
tar sig tid att säga vad den tycker.  

Ett alternativ är att man istället använder sig av så kallad implicit data, det vill säga data 
som kan samlas in utifrån ett aktuellt användarbeteende. Det kan exempelvis vara vilka 
objekt som en användare köpt, användarens webbhistorik, sökmönster men även hur an-
vändarens muspekare rör sig över skärmen eller hur länge användaren tittar på ett visst ob-
jekt. 

Implicita indikationer 

För att implicit data ska kunna användas måste det översättas till en skala som visar hur 
mycket användaren uppskattar ett visst objekt. Bara för att en användare har köpt ett visst 
objekt behöver inte det automatiskt betyda att användaren skulle ha gett detta objekt ett 
högt betyg.  

Forskning har tidigare gjorts inom området och i artikeln ”Implicit indicators for interesting 
web pages” [10] av Hyoung-rae Kim och Philip K samlades flera olika sorters av implicit 
data in och analyserades. Slutsatsen var att ju mer tid och ju mer musen rör sig på en speci-
fik sida desto större intresse visade sig användaren ha för den sidan. Om användaren an-
vände sig av funktioner som bookmarks, kommentarer, delningar och utskrifter, var 95 % 
av dessa sidor intressanta för användaren. 
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2.5 Återkommande problem 
När ett rekommendationssystem ska implementeras finns det ett flertal vanliga problem 
som ofta återkommer och måste lösas för att systemet ska fungera, i “Recommender 
Systems Handbook” [11] tas flera av dessa problem upp. 

2.5.1 Gråa får  
Ett vanligt problem som rekommendationsalgoritmerna ställs inför är gråa får. Det är en typ 
av användare som har en väldigt annorlunda smak jämfört mot alla andra användare i sy-
stemet. Det blir därför svårt att skapa rekommendationer till den användaren. 

2.5.2 Kallstart 
Ett problem som kollaborativa algoritmer ofta ställs inför är kallstartsproblemet. Eftersom 
kollaborativa algoritmer enbart försöker hitta likheter mellan objekt och användare genom 
att kontrollera användarnas preferenser till de olika objekten, är det mycket svårt eller 
omöjligt att ge rekommendationer när en användare saknar eller har väldigt få preferenser. 
En kallstart uppstår oftast när en ny användare eller ett nytt objekt förs in i systemet och 
med det inte hunnit sätta eller få några preferenser. 

2.5.3 Användarfördomar 
Oftast är det de användare som har en förutbestämd åsikt om ett objekt som tar sig extra tid 
att betygsätta ett objekt. Antingen älskar de objektet och ger det ett högt betyg, eller så ha-
tar de det och ger det ett lågt betyg. Detta gör att preferenserna för ett objekt ofta går åt de 
extrema hållen. 

2.5.4 Skalning 
System för rekommendationer kräver många beräkningar och stora mängder data. Detta 
betyder att om datan blir för stor kan det bli svårt att skala upp systemen för att de ska 
kunna hantera de datamängder som krävs för att kunna skapa rekommendationer, speciellt 
när det gäller att skapa rekommendationerna i realtid vid varje förfrågan. 

2.6 Utvärderingsmetoder 
För att kunna utvärdera hur bra en rekommendation är behövs det en metod för att se hur 
relevanta rekommendationerna som skapas är för en användare. I artikeln “Evaluating Re-
commendation Systems” [12] beskriver Shani och Gunawardana en metod som kallas för 
precision och täckning.  

Den första frågan som måste besvaras är vad en relevant rekommendation är. För att ta reda 
på det kan man kontrollera användarens redan satta preferenser i preferensmatrisen. Om 
användaren har en preferens för ett objekt betyder det troligen att det är ett relevant objekt. 
Med det som grund kan en användare väljas ut ur systemet. En del av användarens redan 
kända preferenser för objekt tas bort och sätts som de relevanta objekten som rekommen-
dationssystemet ska försöka hitta. När rekommendationssystemet sedan tillfrågas om ett par 
rekommendationer finns det fyra utfall som rekommendationen kan få, se i tabell 2.1. 
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Tabell 2.2: De möjliga utfallen för en rekommendation. 

 Rekommenderad Inte rekommenderad 

Relevant Sann positiv (sp) Falsk negativ (fn) 

Inte relevant Falsk positiv (fp) Sann negativ (sn) 

 

I tabell 2.2 ser man att om ett objekt är relevant och rekommendationssystemet lyckades 
hitta objektet så är rekommendationen sann positiv, om objektet däremot inte är ett relevant 
objekt blir rekommendationen falsk positiv. Missar systemet att rekommendera ett objekt så 
blir rekommendationen falsk negativ och om rekommendationssystemet inte rekommende-
rar ett icke relevant objekt är rekommendationen sann negativ.  

När man testar precision och täckning fyller man i resultatet från rekommendationen i en 
tabell lik den i 2.2. Testar man med flera användare så behöver man bara fortsätta att fylla i 
tabellen till dess att alla användare har fått en rekommendation. Efter att tabellen är ifylld 
kan man med hjälp av dessa värden beräkna fram precisionen och täckningen.  

Precision mäter hur bra systemet är på att enbart hitta de objekt som är relevanta för använ-
daren, om ett icke relevant objekt ges som en rekommendation minskar precisionen. Värdet 
beräknas enligt formel 3 och om enbart de objekt som är relevanta rekommenderas för an-
vändaren blir precisionen 1. 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  𝑠𝑝
𝑠𝑝+𝑓𝑝                                                (3) 

Täckning mäter hur bra rekommendationssystemet är på att ta fram alla relevanta objekt 
för en användare. När man beräknar täckning påverkas inte värdet av att icke relevanta 
objekt ges som rekommendationer. Täckning fokuserar enbart på att alla relevanta objekt 
ska tas upp och föreslås. Täckning beräknas enligt formel 4 och likt precision ger ekvation-
en en täckning på 1 om alla relevanta objekt rekommenderas. 

𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =  𝑠𝑝
𝑠𝑝+𝑓𝑛                                                (4) 

Utöver precision och täckning finns det ytterligare ett mått som är intressant att undersöka, 
F1-måttet. Problemet som finns med att enbart undersöka precision och täckning är att ett 
system kan ha en mycket bra täckning men samtidigt ha en mycket låg precision och vice 
versa. F1-måttet, se formel 5, är lösningen till detta problem och ger ett värde som tar hän-
syn till hur bra både systemets precision och täckning är. 

𝐹1 =  2 ∙ 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑜𝑛∙𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔                                                (5) 
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3 Metod 

Detta kapitel tar upp det tillvägagångssätt som användes för att nå projektets mål och kunna 
svara på rapportens problemformulering. Först beskrivs den framtagna algoritmen och de 
olika testerna som användes för att utvärdera dessa. Sedan beskrivs det framtagna systemet 
som algoritmerna implementerades i.  

3.1 Val av algoritm 
För att ta fram ett rekommendationssystem är det viktigt att förstå den miljö som det ska 
implementeras i. Detta för att kunna välja rätt algoritm att använda sig av eftersom varje 
algoritm är bra på olika saker. De krav som BBM hade på rekommendationssystemet var att 
det skulle kunna rekommendera artiklar och evenemang till den unika besökaren utan att 
denna skulle behöva logga in och identifiera sig. Rekommendationerna skulle även kunna 
skapas snabbt för att kunna publiceras online. Utöver detta skulle rekommendationerna 
baseras på flera olika parametrar:  

x Artikeln och evenemangets innehåll. 
x Artikeln och evenemangets popularitet. 
x Artikeln och evenemangets publiceringsdatum 
x Den unika besökarens läsbeteende.  

Det betydde att enbart en algoritm inte skulle kunna klara av att skapa rekommendationer-
na. Eftersom BBM hade som krav att alla besökare skulle kunna få rekommendationer, 
även de som besöker sidan för första gången, samt att rekommendationerna skulle vara ak-
tuella, beslutades det att de demografiska algoritmerna och de modellbaserade kollaborativa 
algoritmerna inte skulle användas. Anledningen till det var att det varken fanns tillgänglig 
demografisk data eller tid för att göra beräkningar offline. 

Den data som var möjlig att samla in för att skapa rekommendationer var väldigt begränsad, 
då det inte fanns någon möjlighet att fråga användarna vad de tyckte om de olika artiklarna 
och evenemangen. Det var därmed enbart möjligt att samla in implicit data från användar-
na. Den implicita händelsen som valdes att fokusera på var en “läsning”. En “läsning” defi-
nierades utifrån att en användare spenderat en viss tid på en artikel- eller evenemangssida. 
Anledningen till att enbart “läsningar” valdes var att andra implicita händelser, som till ex-
empel delningar, inte var frekventa nog för att kunna användas för att skapa rekommendat-
ioner. 

Då detta arbete var tidsbegränsat fanns inte möjlighet att göra en implementation av en al-
goritm som mötte alla BBM:s uppsatta krav. Därför valdes parametern om att skapa re-
kommendationer utifrån artikeln och evenemangets innehåll bort. Det gjordes på grund av 
att en algoritm för att automatiskt utvinna metadata direkt från textdata, skulle behöva tas 
fram vilket inte rymdes inom arbetets tidsramar. 
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Den algoritm som togs fram var en hybridalgoritm som kombinerade en opersonlig popula-
ritetsalgoritm och en minnesbaserad kollaborativ algoritm. En sådan skulle kunna skapa 
rekommendationer som tar hänsyn till objektens popularitet och publiceringsdatum samt 
användarnas unika läsbeteende. Den klarar dessutom av att skapa rekommendationer när 
lite eller ingen information alls finns tillgänglig om användaren. 

3.1.1 Rekommendationsalgoritmen 
Eftersom det finns flera olika sorters minnesbaserade kollaborativa algoritmer implemente-
rades två olika varianter av dessa algoritmer - användarbaserad kollaborativ filtrering och 
objektbaserad kollaborativ filtrering. Dessa två algoritmer valdes delvis på grund av att de 
är enkla att implementera, men främst för att algoritmerna tidigare används med stor fram-
gång i andra system, till exempel använder sig Amazon [4] av en objektbaserad kollabora-
tiv algoritm för att rekommendera produkter till sina användare. 

 
sätt a till den förfrågande användaren 
för alla andra användare j 
   beräkna likheten l mellan a och j 
   spara x användarna med högst likhet i grannskapet g 
 
för alla objekt o som användare a inte har en preferens för 
   för alla grannar jn i grannskapet g 
       om jn har en preferens för objektet o 
           hämta preferensen p, lägg till en vikt med värdet l 
           och slå ihop det med användarens a preferens för objektet o 
 
returnera a’s normaliserade preferenser för objekten o 
 
Figur 3.1: Pseudokod för användarbaserad kollaborativ filtrering. 

I användarbaserad kollaborativ filtrering (se figur 3.1) beräknas först ett grannskap som 
innehåller x stycken användare. Storleken på grannskapet är en parameter som måste un-
dersökas. En storlek mellan 20-50 användare har visat sig vara ett bra antal att utgå ifrån. 
[3]. Likheten mellan användarna beräknas fram med hjälp av någon av likhetsalgoritmerna 
från kapitel 2.3 där indatan är användarnas preferensvektorer som tas fram från preferens-
matrisen. Rekommendationer beräknas sedan genom att ta fram de objekt som andra an-
vändare i grannskapet föredrar, men som den förfrågande användaren saknar preferenser 
för. Algoritmen returnerar sedan en lista med objekt som är rangordnade efter hur hög pre-
ferens objektet har. Listan normaliseras sedan för att returnera värden mellan ett bestämd 
intervall, till exempel 0-1. 
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sätt a till den förfrågande användaren 
för alla objekt o som användare a inte har en preferens för 
   för alla objekt k som användare a har en preferens för 
       beräkna likheten l mellan o och k 
 
för alla objekt o som liknar k 
   beräkna a’s preferens pw för o genom att multiplicera  
   a’s preferens p för objekt k med likheten l 
 
returnera a’s normaliserade preferenser för objekten o 

Figur 3.2: Pseudokod för objektbaserad kollaborativ filtrering. 

Ett alternativ till användarbaserad kollaborativ filtrering är att istället använda objektbase-
rad kollaborativ filtrering, se figur 3.2. I objektbaserad kollaborativ filtrering beräknas re-
kommendationer fram genom att försöka hitta liknande objekt utifrån hur användare har 
betygsatt objekten istället för att jämföra alla användare mot varandra. Skillnaden med att 
använda sig av objektbaserad kollaborativ filtrering är den att man inte behöver gå igenom 
alla användare. Det räcker med att jämföra objekten med varandra vilket kan ge snabbare 
resultat när det finns färre objekt än användare i systemet. Likheten mellan objekten beräk-
nas även här fram med hjälp av någon av algoritmerna från kapitel 2.3. 
 
 
för alla objekt o  
   beräkna populariteten p genom att dividera antalen läsningar med  
   tiden sedan publiceringsdatumet 
 
returnera normaliserade populariteterna p för alla objekt o 
Figur 3.3: Pseudokod för att beräkna popularitet. 
 
Eftersom BBM även ville att publiceringsdatumet och populariteten på objekten skulle an-
vändas i beräkningen av rekommendationer, togs en simpel algoritm för detta fram, se figur 
3.3. Algoritmen fungerar på så sätt att objekt som har haft många läsningar och inom en 
kort tid från publiceringsdatumet får ett högt värde. Gamla objekt och de med få läsningar 
får däremot ett lägre värde. Algoritmen returnerar sedan en lista med alla objekt och ett 
normaliserat “popularitetsvärde” mellan 0 och 1. 
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sätt a till den förfrågande användaren 
sätt n till antal rekommendationer som ska skapas 
 
om a har mer än x preferenser i preferens vektorn 
   beräkna fram objekt o med en minnesbaserad kollaborativ    
   algoritm 
   vikta objekten o med ett popularitetsvärde 
   returnera n objekt från o med högst värde 
annars 
   returnera n objekt med högst popularitetsvärde 

Figur 3.4: Pseudokod för den framtagna algoritmen som användes till att beräkna rekommendation-
er åt BBM 

Figur 3.4 beskriver hur den framtagna algoritmen fungerar. Det första som kontrolleras är 
om användaren har tillräckligt många preferenser för att de minnesbaserade kollaborativa 
algoritmerna ska kunna beräkna fram bra rekommendationer. Även antalet preferenser är en 
variabel som måste testas fram. Om användaren inte har tillräckligt många preferenser an-
vänds enbart popularitetsalgoritmen för att skapa rekommendationerna, eftersom det inte 
finns något alternativ metod. Om användaren däremot har tillräckligt många preferenser 
beräknas först en lista med hjälp av någon av de olika rekommendationsalgoritmerna. Vil-
ken som används beror på vilken som ger bäst resultat utifrån de tester som genomförs i 
kapitel 3.1.2. 

3.1.2 Tester 
För att undersöka vilken algoritm som var bäst anpassad för BBM:s behov och hur innehål-
let i preferensmatrisen såg ut måste de olika algoritmerna testas. Kraven som BBM ställde 
på rekommendationsalgoritmerna var att de skulle kunna skapa fem rekommendationer till 
alla användare och att det skulle gå snabbt att skapa rekommendationerna. Med detta som 
bakgrund valdes två olika tester ut för att utvärdera vilken algoritm som presterade bäst: 

x Precision för att mäta hur bra rekommendationsalgoritmen är på att ta fram rele-
vanta rekommendationer. 

x Beräkningstid - den tid som det tar för algoritmen att beräkna en rekommendation 
till olika användare. 

De olika algoritmerna som testerna utfördes på var: 

x slumpmässiga rekommendationer 
x popularitetsrekommendationer 
x användarbaserad kollaborativ filtrering med city-block avstånd 
x användarbaserad kollaborativ filtrering med cosinus-likhet 
x användarbaserad kollaborativ filtrering med log likelihood-likhet 
x objektbaserad kollaborativ filtrering med city-block avstånd 
x objektbaserad kollaborativ filtrering med cosinus-likhet 
x objektbaserad kollaborativ filtrering med log likelihood-likhet 
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För de användarbaserade kollaborativa filtreringsalgoritmerna behövdes, utöver de olika 
likhetsalgoritmerna, även den optimala storleken på grannskapet, testas fram. De olika stor-
lekarna som testades var: 

x 20 användare 
x 40 användare 
x 60 användare 
x 80 användare 

För att testa precisionen genomfördes testerna så som beskrivs i kapitel 2.6. Som det 
nämnts i kapitlet måste ett antal preferenser från användarens kända preferenser tas bort. 
Eftersom BBM ville att systemet skulle kunna ge fem rekommendationer på artiklar eller 
evenemang plockades därmed också fem kända preferenser bort från användarens preferen-
ser. De fem som plockades bort var de fem senaste som fördes in i systemet. Om en använ-
dare inte hade fem kända preferenser uteslöts denne ur testerna eftersom de omöjligt skulle 
kunna få en hundraprocentig precision i testerna och därmed förstöra mätvärdena. Testet 
genomfördes sedan genom att välja ut 10 % av användarna med avseende på antalet prefe-
renser som de fört in i systemet så att de hade samma fördelning som hela datasetet.  Däref-
ter beräknades precisionen på resultatet av alla rekommendationer. Anledningen till att inte 
hela datamängden användes för att mäta precisionen var för att testerna då skulle ta orimligt 
lång tid.  

Beräkningstiden för att generera rekommendationer beror på vilken algoritm som används 
och antalet givna preferenser för användaren som frågar efter en rekommendation. För att 
uppskatta beräkningstiden valdes fem användare slumpmässigt ut med ett givet antal prefe-
renser. Varje algoritm fick därefter beräkna tio rekommendationer för alla de utvalda an-
vändarna. Detta resulterade i totalt 50 beräkningstider för ett givet antal preferenser och en 
algoritm. Testet återupprepades sedan för varje antal preferenser som en användare kan ha 
och alla de olika algoritmerna. 

Testerna utfördes på en MacBook Pro med operativsystemet OS X 10.10.3, en 2,3 GHz 
Intel Core i7 processer och 8 GB 1600 MHz DDR3 RAM.    
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Bakgrundsinformation 

För att tester skulle kunna genomföras måste det finnas bakgrundsinformation att genom-
föra testerna mot. Den information som användes samlades in från Google Analytics (GA). 
Datan som fanns tillgänglig i GA var enbart antalet unika användare, hur många unika ar-
tiklar användarna läst i snitt och antalet unika sidvisningar som varje artikel och evene-
mangsida fått.  

Eftersom rekommendationsalgoritmerna kräver att en preferensmatris som innehåller vilka 
artiklar eller evenemang som varje unik användare läst, behövde en sådan skapas. Prefe-
rensmatrisen genererades fram slumpmässigt med hjälp av den data som hämtats ifrån GA, 
se figur 3.5.  

för användaren a från unika användare ua 
  skapa ett unikt användar-ID 
       för objekt o från alla objekt ao 
           beräkna procentuell chans p att användaren besökt sidan 
           slumpa fram ett tal t mellan 0 och 100 
           om t mindre eller lika med p 
               lägg till objektet o i andvändaren a’s preferensvektor 
lägg till användare a i preferens matrisen 

Figur 3.5: Algoritmen för att beräkna fram en preferensmatris med data från Google Analytics 

3.2 Prototypen 
Prototypen som togs fram för rekommendationssystemet var en klient–server lösning där 
klienterna sätter in data i systemet och där servern sedan med hjälp av den inmatade datan 
beräknar fram rekommendationer med den valda rekommendationsalgoritmen.  

Prototypen utvecklades som en lösning fristående från BBM:s existerande plattformar. 
Detta för att göra utvecklingen av systemet lättare och snabbare då ingen tid behövde läg-
gas på att undersöka och sätta sig in i de system som BBM använde för att distribuera artik-
lar och evenemang. Utöver detta kan även systemet lättare återanvändas och implementeras 
på andra webbplatser då det inte blir beroende av sin omgivning. 

De krav som BBM hade på systemet var att rekommendationerna skulle kunna beräknas 
fram snabbt för att kunna visas i realtid, samt att systemet skulle klara av den belastning 
besökare från webbplatsen va.se innebar för systemet. 
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Figur 3.6: Översikt av rekommendationssystemets arkitektur 

Figur 3.6 visar översiktligt systemets arkitektur. Huvudkomponenterna i systemet är: 

1. Veckans affärers webbserver som innehåller alla sidor med artiklar och evenemang.  
2. Användare som besöker Veckans affärers webbplats och läser artiklar och evene-

mang, men även en tunn klient som samlar in olika händelser och kommunicerar 
med rekommendationssystemet.  

3. Rekommendationssystemets publika gränssnitt där rekommendationer kan hämtas 
ut och information kan sättas in.  

4. En databas där information om användarnas beteende och artiklarna och evene-
mangens innehåll lagras för att hålla det persistent.  

5. En webbcrawler som hämtar ut information om artiklarna och evenemangen, till ex-
empel titel och publiceringsdatum.  

6. Rekommendationsalgoritmer som använder den insamlade datan från databasen och 
skapar personliga rekommendationer till användarna 

3.2.1 Server 
Kärnan i rekommendationssystemet är rekommendationsalgoritmerna som togs upp i kapi-
tel 3.1. För att man ska ha någon nytta av rekommendationsalgoritmerna behövs det ett 
omgivande system så att en användare kan få tillgång till rekommendationerna och kunna 
sätta in nya händelser. 
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Publikt gränssnitt 

För att kunna sätta in data och hämta ut rekommendationer till systemet så togs ett REST 
liknande gränssnitt fram som de tunna klienterna, se kapitel 3.2.2, kunde använda för att 
hämta och sätta in nödvändig data.  

REQUEST: 
GET /api/recommendation/{userId} 
Accept: application/json 
 
RESPONSE 1: 
200 OK  
Content-Type: application/json 
[  
{“displayName”:”De leder patentligan inom hjärnteknik”, 
“url”:”http://www.va.se/nyheter/2015/05/07/de-leder-patentligan-inom-
hjarnteknik/” }, 
{“displayName”:”...”, “url”:”...”} 
] 
 
RESPONSE 2: 
400 BAD REQUEST 
Figur 3.7: Översikt av den tillgängliga resursen som fanns för att hämta ut en rekommendation ur 

systemet 

Figur 3.7 beskriver hur en förfrågan på en rekommendation ser ut. För att hämta ut en re-
kommendation görs en förfrågan på URI /api/recommendation/{userId} där {userId} ersätts 
av det unika användar-ID som rekommendationerna ska ges till. Om systemet lyckas skapa 
en rekommendation så svarar servern med en JSON-formaterad lista med de personliga 
rekommendationerna. Om något skulle gå fel eller om användar-ID är felformaterat svarar 
serven med en passande error code.  

 
REQUEST: 
POST /action/add 
Accept: application/json 
Content-Type: application/json  
{  
   "userId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",  
   "url": "www.va.se/nyheter/...",  
   "action": "VIEW",  
   "type": "ARTICLE", 
   "apiKey": "e48e13207341b6bffb7fb1622282247b"  
} 
 
RESPONSE 1: 
201 CREATED 
 
RESPONSE 2: 
400 BAD REQUEST 
Figur 3.8: Översikt av den tillgängliga resursen för att sätta in olika händelser i systemet 
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För att rekommendationsalgoritmen ska kunna ta till sig ny data för att förbättra sina re-
kommendationer behövs det även ett sätt att föra in ny data. Figur 3.8 visar hur en insätt-
ning av en ny händelse ser ut, de parametrar som behövs för en insättning är: 

x Userid, är den unika användarens användar-ID som utför händelsen. 
x Url, används som id för objektet som händelsen utförs på. 
x Action, är vilken typ av händelse som utförs, i vårt fall finns bara VIEW som repre-

senterar en “läsning”. 
x Type, är vilken sort objekt det är i vårt fall finns ARTICLE och EVENT. 
x ApiKey, är ett lösenord för att förhindra att vem som får använda sig av systemet. 

Om alla parametrar är korrekta svarar servern med 201 CREATED vilket betyder att hän-
delsen är insatt i systemet. Annars svarar den med 400 BAD REQUEST, vilket betyder att 
insättningen inte genomfördes. 

Rekommendationsalgoritmen 

För att systemet skulle fungera krävdes det en rekommendationsalgoritm. Den algoritm 
som användes för att genomföra beräkningarna av rekommendationer tas upp i kapitel 3.1.  

Eftersom beräkningen av rekommendationer är en relativt tids- och beräkningskrävande 
uppgift implementerades en simpel cachelösning för system. Det innebär att om en använ-
dare frågar efter flera rekommendationer utan att föra in en ny preferens i systemet, kan 
samma rekommendation ges igen. Målet med caching är att minska belastningen på servern 
samtidigt som rekommendationerna kan ges snabbare. 

3.2.2 Klient 
För att den nödvändiga datan om användarnas läsbeteende skulle kunna hämtas ut behövde 
en klient skapas. Klientens uppgift var att samla in implicit information om användarens 
beteende och sedan skicka den till serven där den kan bearbetas och användas för att skapa 
rekommendationer.  

Klienten utvecklades som ett enkelt Javascript som skickas med i den webbsida som an-
vändaren gör en förfrågan på. När användarens webbläsare exekverar Javascriptet kan flera 
olika sorters av implicit data samlas in, såsom sidvisning och delningar på sociala media. 
Den informationen skickas sedan med ett HTTP POST-anrop till rekommendationssyste-
mets publika REST-gränssnitt. 
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Användaridentifikation 

För att varje unik användare skulle kunna få personliga rekommendationer måste de kunna 
identifieras. Eftersom även anonyma besökare som inte är inloggade på sidan skulle kunna 
få rekommendationer, behövdes en metod tas fram för att ge varje användare ett unikt an-
vändar-ID. 

Eftersom implementationen av systemet gjordes fristående från BBM:s andra system var 
det upp till systemet själv att generera unikt användar-ID för varje användare. Metoden som 
valdes för att genera unika användar-ID följde standarden RFC-4122 [13]. Denna standard 
består enbart av att slumpmässigt välja fram ett 128-bitar lång sträng. Trots att strängen 
slumpmässigt väljs fram är chansen mycket liten att två likadana värden skapas. För att 
samma användare skulle behålla samma användar-ID sparades de sedan ner i en cookie i 
användarens webbläsare. 
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4 Resultat 

4.1 Testdata 
Datan i den preferensmatris som användes i testerna genererades med hjälp av kodstycket i 
figur 3.5. Resultatet kan ses i tabell 4.1. I systemet fanns det totalt 299 796 unika användare 
som åtminstone besökt en sida. Det fanns 499 artiklar eller evenemang samt 712 322 prefe-
renser. Densiteten är den andel kända preferenser som fanns i systemen. En högre densitet 
gör det lättare att skapa rekommendationer. 

Tabell 4.1: Antalet användare, objekt, preferenser och densiteten på preferensmatrisen. 

Användare  Objekt Preferenser Densitet 

299796  499 712322 0,4 % 

 

En viktig parameter att känna till om bakgrundinformation är hur fördelningen av använ-
dare utifrån antal preferenser som de fört in i systemet ser ut, se figur 4.1. Det som man kan 
utläsa från diagrammet är att den största delen av de användare som kommer till webbplat-
sen va.se enbart besöker en sida och att antalet sidor som varje användare läser sedan kraf-
tigt minskar. 

Figur 4.1: Fördelningen av antalet användare utifrån antalet preferenser som varje användare fört in 
i systemet 
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4.2 Precision 
I denna sektion presenteras resultatet från mätningen av precision på de olika algoritmerna 
som fanns implementerade i systemet.  

Testet genomfördes genom att välja ut 10 % av användarna med avseende på antalet prefe-
renser som de fört in i systemet så att det var samma fördelning som hela datasetet. Anled-
ningen till att inte hela datamängden användes för att mäta precisionen var för att testerna 
då skulle ta orimligt lång tid. Om mer tid och beräkningskraft funnits hade det varit önsk-
värt att använda hela datamängden.  

Figur 4.2: Resultatet av precisionsberäkningen på de grundläggande rekommendationsalgoritmerna 
som byggde på popularitet och slumpmässiga rekommendationer. 

Figur 4.2 visar precisionen för de grundläggande rekommendationsalgoritmerna. Övriga 
algoritmer förväntas prestera bättre än dessa. Resultatet visar som förväntat att slumpmäss-
iga rekommendationer har en mycket låg precision på enbart 0,8 %, eftersom rekommen-
dationerna inte bygger på någon data alls. Algoritmen som presenterar de mest populära 
artiklarna presterar däremot märkbart mycket bättre och har en precision på 7,8 %. 
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 Figur 4.3: Resultatet av precisionsberäkningen på användarbaserad kollaborativ filtrering med city-
block avstånd där storleken på grannskapen bestod av 20, 40, 60 och 80 användare. 

Det första precisionstestet som genomfördes på de användarbaserade algoritmerna var med 
den mest grundläggande likhetsalgoritmen, city-block avstånd, se figur 4.3. Det man kan 
utläsa av resultatet är att den presterade bättre än de båda grundläggande algoritmerna och 
hade som bäst en precision på 9,5 % när grannskapets storlek var på 60 användare. 
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Figur 4.4: Resultatet av precisionsberäkningen på användarbaserad kollaborativ filtrering med log 

likelihood-likhet där storleken på grannskapen bestod av 20, 40, 60 och 80 användare. 

Resultaten från användarbaserad kollaborativ filtrering med log likelihood-likhet, se figur 
4.4, presterade bättre än algoritmen för city-block avstånd. Som bäst fick log likelihood en 
precision på 10,5 % när grannskapets bestod av 60 användare. 
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Figur 4.5: Resultatet av precisionsberäkningen på användarbaserad kollaborativ filtrering med cosi-

nus-likhet där storleken på grannskapen bestod av 20, 40, 60 och 80 användare. 

Den sista användarbaserade kollaborativa filtreringsalgoritmen som testades var med cosi-
nus-likhet, se figur 4.5. Resultatet från de testerna visar att algoritmen presterade bäst när 
grannskapet bestod av 80 användare vilket gav en precision på 9,7 %.  Resultatet var inte 
bättre än log likelihood-likhet, men fortfarande bättre än algoritmen för city-block avstånd 
som var den mest grundläggande likhetsalgoritmen som implementerades. 
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Figur 4.6 Resultatet av precisionsberäkningen på objektbaserad kollaborativ filtrering med city-block 
avstånd, log likelihood-likhet och cosinus-likhet. 

Resultatet av precisionsberäkningen av de objektbaserade algoritmerna (se figur 4.6) varie-
rade kraftigt. Både city-block avstånd och cosinus-likhet hade en sämre precision än vad 
den grundläggande popularitetsalgoritmen. Däremot presterade objektbaserade kollaborativ 
filtrering med log likelihood-likhetsalgoritmen bättre än alla de övriga algoritmerna och 
hade en precision på 11 %. 
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4.3 Beräkningstid 
I denna sektion presenteras resultatet av de olika algoritmernas beräkningstid.  

För alla möjliga antal preferenser som en användare kunde ha (se figur 4.1) utfördes 50 
mätningar av beräkningstiden för att skapa en rekommendation. Detta för att med en bättre 
säkerhet kunna fastställa beräkningstiden. Notera att båda de grundläggande algoritmerna 
inte är med i testet eftersom de inte hade någon beräkningstid. 

Figur 4.7: Medelvärdet och 95 % konfidensintervall för beräkningstiden av de användarbaserade 
kollaborativa algoritmerna med city-block avstånd, log likelihood-likhet och cosinus-likhet med 
avseende på antalet preferenser. 

Beräkningstiden för de olika användarbaserade kollaborativa algoritmerna presenteras i 
figur 4.7. Det man kan utläsa från graferna är att alla de olika algoritmerna har en relativt 
konstant beräkningstid för att skapa rekommendationer, men att de alla sakta ökar ju fler 
preferenser användaren har. Man kan även utläsa att cosinus-likheten ökar snabbare än både 
city-block avstånd och log likelihood-likhet.  
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Figur 4.8: Medelvärdet och 95 % konfidensintervall för beräkningstiden av de objektbaserade kolla-
borativa algoritmerna med city-block avstånd, log likelihood-likhet och cosinus-likhet med av-
seende på antalet preferenser. 

Resultatet av beräkningstiden för de objektbaserade kollaborativa algoritmerna presenteras i 
figur 4.8. Resultatet visar att alla algoritmer ökar kraftigt beroende på antalet preferenser 
som användaren har. Mest ökar beräkningstiden för den objektbaserade kollaborativa algo-
ritmen med cosinus-likhet, den går från att beräkna fram en rekommendation för en använ-
dare med 1 preferens på 64 ms till 1122 ms för en användare med 26 preferenser.  
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5 Analys och diskussion 

Detta kapitel analyserar och diskuterar utifrån resultaten av de tester som genomförts från 
kapitel 4. 

5.1 Analys av resultatet 
Det som är intressant att utläsa av resultatet är att storleken på grannskapen i de användar-
baserade kollaborativa filtreringsalgoritmerna har en liten, men fortfarande en signifikant 
påverkan på precision för de olika algoritmerna. Det framgår också att log likelihood-
likhetsalgoritmen var den bästa algoritmen för att beräkna likheten mellan både objekt och 
användare. Den största ökningen av precisionen från popularitetsalgoritmen stod objektba-
serad kollaborativ filtrering med log likelihood-likhet för som hade en ökning på 3,2 %. 

En anledning till att ökningen inte är så stor beror på hur på BBM:s användardistribution 
ser ut. Som man ser i figur 4.1 har den absolut största delen av användarna bara besökt en 
sida och beroende på kallstartsproblemet som alla de kollaborativa algoritmerna har, är det 
omöjligt att skapa personliga rekommendationer till dessa användare. Det bästa som den 
framtagna algoritmen då kunde göra var att använda sig av de mest populära objekten och 
rekommendera dessa. 

Eftersom kallstartsproblemet är ett grundläggande problem som inte går att lösa på ett 
bättre sätt än att använda en annan rekommendationsalgoritm, finns det inte mycket man 
kan göra för att förbättra resultatet. Det man först måste göra är att undersöka möjligheterna 
att få användarna att besöka fler sidor så att tillräckligt mycket data kan samlas in för att 
börja skapa personliga rekommendationer.  

När det gäller beräkningstiden för de olika algoritmerna presterade alla algoritmer, utom 
objektbaserade kollaborativ filtrering med cosinus-likhet, relativt bra utifrån målet att de 
skulle kunna publiceras online på en webbplats. Nielsen skriver i artikeln “Response Times: 
The 3 Important Limits” [14] att den tid som en laddning av en sida inte bör vara längre än 
en sekund. Om tiden blir längre än så kommer användaren att uppleva sidan som långsam. 
För att laddningen av en sida inte ska upplevas av användaren ska den inte vara längre än 
en tiondels sekund. Av de testade algoritmerna har samtliga, utom objekt baserad kollabo-
rativ filtrering med cosinus-likhet, en beräkningstid som var under en sekund oberoende 
antalet preferenser som den förfrågande användaren hade.  

Ur användarens perspektiv tillkommer däremot ytterligare tider för att få en rekommendat-
ion, till exempel tillkommer en tiden för att skicka ut rekommendationen till användaren. 
För att inte skapa långa laddningstider för sidorna på va.se så bör rekommendationerna 
skickas ut till användarna asynkront, detta för att inte försämra användarupplevelsen på 
webbsidan 
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Det man också kan se om man jämför resultaten av beräkningstiden mellan de användarba-
serade- och objektbaserade algoritmerna, se figur 4,7 och 4,8, är att de objektbaserade algo-
ritmerna är mycket känsligare för antalet preferenser som användarna har. Anledningen till 
att de användarbaserade algoritmerna sakta ökar i beräkningstid är på grund utav att det 
bara är vektorerna som innehåller användarnas preferenser som blir längre. Detta betyder 
att det bara är likhetsalgoritmernas korrelations beräkning som kommer att ta längre tid. För 
de objektbaserade algoritmerna däremot så ökar däremot inte tiden för likhetsberäkning 
eftersom där görs likhetsberäkningen mellan vektorer som innehåller alla användare som 
haft en preferens för objekten. Detta betyder däremot att de vektorerna är längre och att det 
tar längre tid att beräkna fram likheten mellan objekten. Men det som gör att beräkningsti-
den blir så markant mycket längre för de objektbaserade algoritmerna är på grund utav för 
varje ny preferens som en användare har måste likheten mellan ytterligare objekt beräknas, 
se figur 3.2, vilket gör att beräkningstiden ökar mer. 

5.1.1 Val av rekommendationsalgoritm 
Resultaten av de olika testerna visar att det lämpligaste alternativet utifrån de krav som 
BBM hade, se kapitel 1.2.1, var objektbaserad kollaborativ filtrering med log likelihood-
likhet. Anledningen till att den algoritmen valdes framför de övriga var för att den gav den 
högsta precisionen och att majoriteten av användarna på va.se inte hade så många preferen-
ser som skulle behöva vänta på rekommendationer. Om däremot användarna börjar besöka 
fler sidor kan det finnas anledning att byta algoritm då beräkningstiden kan komma att bli 
för lång.  

Värt att notera är att den bästa algoritmen inte ger en så mycket bättre rekommendation än 
vad en enkel popularitetslista ger. Anledningen till det är att majoriteten av läsarna på 
webbplatsen va.se bara läser en artikel och sedan lämnar sidan. För att få bättre rekommen-
dationer krävs det att användarna besöker fler sidor så att mer data kan samlas in. Att på-
verka detta beteende hos användarna ligger utom ramen för detta arbete. 

5.1.2 Sociala och ekonomiska aspekter 
Målet med detta arbete var att underlätta för människor att snabbt och effektivt hitta intres-
santa artiklar och evenemang att läsa och på så sätt bättre kunna spendera sin tid. Arbetet 
skulle även hjälpa BBM genom att göra deras webbplats till en mer attraktiv plats för an-
nonsörer att göra reklam på. Med mer reklam skulle även BBM:s inkomster från webbplat-
sen kunna öka. 

5.1.3 Etiska aspekter 
Det etiska problem som finns med rekommendationssystem är att de bygger på en kartlägg-
ning av alla personer som besöker en given sida och att med hjälp av den insamlade in-
formationen försöka bilda sig en bild av personen i fråga och dennes preferenser. Just per-
sonlig integritet på Internet diskuteras flitigt. Många tycker att det känns obehagligt att bli 
övervakade och att information “skräddarsys” utifrån den bild som skapats. 

Eftersom det är ett ofrånkomligt problem att rekommendationssystemen måste samla in 
information om användaren för att fungera på ett korrekt sätt, lagrades all identifierande 
information om användaren lokalt hos användaren själv i en cookie. Detta medför att an-
vändaren själv kan bestämma om rekommendationssystemet ska ges möjlighet att samla in 
den nödvändiga informationen som behövs. 
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Slutsats 

Målet med detta arbete var att skapa ett rekommendationssystem som kunde användas som 
ett “koncepttest” för att undersöka möjligheten att skapa personliga rekommendationer till 
läsare på Veckans Affärers webbplats va.se, vilket också uppnåddes. Arbetet visar att det är 
fullt möjligt att skapa ett rekommendationssystem som skapar personliga rekommendation-
er på nyheter och evenemang som presterar bättre än vad en enkel popularitetslista gör. 
Bäst resultat ger ett objektbaserat kollaborativt rekommendationssystem eftersom det ger 
den högsta precisionen på rekommendationerna samtidigt som rekommendationerna går 
snabbt att skapa.  

Rekommendationer 
Att bara undersöka precisionen på ett rekommendationssystem säger tyvärr inte så mycket 
om hur användbart systemet är för en sida. Därför skulle det vara mer intressant att försöka 
mäta hur systemet påverkar användaren och om det faktiskt används. Hur många användare 
är det till exempel som utnyttjar en rekommendation utifrån de olika algoritmerna? 

Eftersom en majoritet av besökarna på webbplatsen va.se i dag bara besöker en sida och 
sedan lämnar webbplatsen skulle det också vara mycket intressant att försöka ta fram en 
bättre metod än ett rekommendationssystem. Syftet med detta skulle vara att få användarna 
att stanna kvar och läsa fler artiklar eller evenemang. Då skulle det bli enklare för rekom-
mendationssystemet att rekommendera artiklar och evenemang eftersom de i grund och 
botten är dåliga på att ge rekommendationer till användare de inte har tillräcklig informat-
ion om. 
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