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Introdução
Nos últimos anos tem−se observado uma explosão no volume de informação disponível. A
quantidade de informações registradas em livros, filmes, notícias, e particularmente na forma online
é enorme. O volume de itens é muito maior do que qualquer pessoa é capaz de filtrar para encontrar
aqueles que interessam.

Para tratar esse problema, surgiram nos últimos anos os sistemas de recomendação (SR). Um SR
sugere itens que provavelmente serão de interesse do usuário, baseado em informações adquiridas
sobre suas preferências. Uma das técnicas de recomendação de maior sucesso é a filtragem
colaborativa (consultar, por exemplo [3, 7, 8]). A filtragem colaborativa (FC) baseia−se nas
similaridades (e dissimilaridades) entre os gostos dos usuários para recomendar itens. Para
recomendar itens para um usuário, ele é comparado com uma base de usuários a fim de encontrar
os seus vizinhos, isto é, outros usuários que anteriormente mostraram preferências semelhantes a
ele. Os itens que seus vizinhos gostaram são recomendados para o usuário, pois é provável que ele
irá apreciá−los também.

Embora muitos SRs estejam em funcionamento, atendendo diariamente a muitos milhares de
usuários (por exemplo [1, 2]), eles estão quase sempre voltados exclusivamente para
recomendações para um único usuário por vez, não possibilitando a realização de recomendações
para grupos de pessoas. Neste trabalho, será investigado o problema de realizar FC para sugerir
itens para grupos de indivíduos.

Motivação
Muitas atividades do dia−a−dia são realizadas em grupos (por exemplo, assistir televisão em casa,
ir ao cinema com amigos, escutar rádio em um carro durante uma viagem de família). Até mesmo
algumas atividades tradicionalmente solitárias (como navegar na Web) são ocasionalmente feitas
em grupo; de acordo com [5], a WebTV estima que duas pessoas estão em média presentes durante
uma sessão de navegação em seu serviço, indicando que neste caso a navegação em grupos é a
norma, ao invés da exceção.

Embora seja visível a importância de SRs capazes de realizar recomendações para grupos, esse
conceito tem recebido pouca atenção na literatura de SRs. Em [4], Hill et al. apresenta como um
dos objetivos de sua “comunidade virtual” a realização de recomendações para conjuntos de
pessoas, e não apenas indivíduos. No entanto, as dificuldades em se alcançar recomendações para
grupos não são tratadas (o que é uma boa sugestão para um grupo? Como alcançar essa sugestão?).
O Let’s Browse[5] usa uma abordagem baseada em conteúdo (vetor de palavras) para formar perfis
de usuários. Para fazer recomendações para um grupo, é utilizada uma única abordagem: a
combinação linear simples dos perfis de usuários para formar um perfil do grupo. As
recomendações para grupos são feitas para esse perfil agrupado. Os resultados obtidos não foram
avaliados.

Objetivo
Tendo em vista o exposto anteriormente, este trabalho tem o objetivo de estudar o comportamento
de diferentes estratégias de recomendação (utilizando filtragem colaborativa) para grupos, através
da simulação de vários cenários. Os cenários estudados terão as seguintes variáveis:

Tamanho do grupo: como cada estratégia se comportará em relação a grupos pequenos? E
em relação a grupos grandes?

Grau de heterogeneidade do grupo: como as estratégias se comportam quando o grupo é
homogêneo (pessoas com interesses parecidos)? E quando o grau de heterogeneidade do
grupo é grande?

Para a realização do estudo, serão conduzidos experimentos utilizando dados reais do serviço de FC
Movielens [6], que conta com mais de 2 milhões de avaliações de cerca de 60 mil usuários. Os



usuários avaliaram filmes, atribuindo−lhes notas entre 1 e 5.

A partir desses dados serão formados grupos de usuários (com variados tamanhos e graus de
heterogeneidade), e diferentes estratégias serão usadas para recomendar filmes para os grupos. O
comportamento dessas estratégias será avaliado para cada um dos cenários propostos.
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