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Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling.
Utbildningen ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en
spets mot modern utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt
skicklig och mycket bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och
lösningsarkitekt. Styrkan hos utbildningen är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige
studenten är förberedd för. Efter examen skall systemarkitekter fungera dels som självständiga
programutvecklare och dels som medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket innebär förtrogenhet
med olika arbetssätt inom programutveckling.
I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och
metoderna. Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall
vara anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en
nyutexaminerad systemarkitekt att arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning,
som en konsultfirma. Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna
verksamheter, vilka till exempel kan vara spelutveckling, webbapplikationer eller mobila tjänster.
Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att
delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet
och avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig
vetenskaplig och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap.
Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller forskningsgrupp.
Det huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, samt eventuell
produkt (t.ex. programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I examinationen ingår
även presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete vid ett
examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på delarna ovan, specifikt
tas även hänsyn till kvaliteten på eventuell framtagen mjukvara. Examinator rådfrågar handledare och
eventuell extern kontaktperson vid betygssättning.

BESÖKSADRESS: JÄRNVÄGSGATAN 5 · POSTADRESS: ALLÉGATAN 1, 501 90 BORÅS
TFN: 033-435 40 00 · E-POST: INST.HIT@HB.SE · WEBB: WWW.HB.SE/HIT

I

II

Svensk titel: Fördelar med att applicera Collaborative Filtering på Steam – En utforskande
studie
Engelsk titel: Benefits of Applying Collaborative Filtering on Steam – An explorative study
Utgivningsår: 2018
Författare: Martin Bergqvist, Jim Glansk
Handledare: Henrik Linusson
Abstract
The use of recommender systems is everywhere. On popular platforms such as Netflix and
Amazon, you are always given new recommendations on what to consume next, based on your
specific profiling. This is done by cross-referencing users and products to find probable
patterns. The aims of this study were to compare the two main ways of generating
recommendations, in an unorthodox dataset where “best practice” might not apply.
Subsequently, recommendation efficiency was compared between Content Based Filtering and
Collaborative Filtering, on the gaming-platform of Steam, in order to establish if there was
potential for a better solution. We approached this by gathering data from Steam, building a
representational baseline Content-based Filtering recommendation-engine based on what is
currently used by Steam, and a competing Collaborative Filtering engine based on a standard
implementation.
In the course of this study, we found that while Content-based Filtering performance initially
grew linearly as the player base of a game increased, Collaborative Filtering’s performance
grew exponentially from a small player base, to plateau at a performance-level exceeding the
comparison. The practical consequence of these findings would be the justification to apply
Collaborative Filtering even on smaller, more complex sets of data than is normally done; The
justification being that Content-based Filtering is easier to implement and yields decent results.
With our findings showing such a big discrepancy even at basic models, this attitude might well
change.
The usage of Collaborative Filtering has been used scarcely on the more multifaceted datasets,
but our results show that the potential to exceed Content-based Filtering is rather easily
obtainable on such sets as well. This potentially benefits all purchase/community-combined
platforms, as the usage of the purchase is monitorable on-line, and allows for the adjustments
of misrepresentational factors as they appear.

Keywords: Collaborative filtering, Content-based filtering, Recommender systems, Steam,
Computer Science, Machine learning, Information retrieval.
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Sammanfattning
Rekommendationssystem används överallt. På populära plattformar såsom Netflix och Amazon
får du alltid rekommendationer på vad som är nästa lämpliga film eller inköp, baserat på din
personliga profil. Detta sker genom korsreferering mellan användare och produkter för att finna
sannolika mönster. Syftet med studien har varit att jämföra de två prevalenta tillvägagångssätten
att skapa rekommendationer, på en annorlunda datamängd, där ”best practice” inte
nödvändigtvis är tillämpbart. Som följd därav, har jämförelse gjorts på effektiviteten av
Content-based Filtering kontra Collaborative Filtering, på Steams spelplattform, i syfte att
etablera potential för en bättre lösning. Detta angreps genom att samla in data från Steam;
Bygga en Content-based Filtering motor som baslinje för att representera Steams nuvarande
rekommendationssystem, samt en motsvarande Collaborative Filtering motor, baserad på en
standard-implementation, att jämföra mot.
Under studiens gång visade det sig att Content-based Filtering prestanda initiellt växte linjärt
medan spelarbasen på ett givet spel ökade. Collaborative Filtering däremot hade en exponentiell
prestationskurva för spel med få spelare, för att sedan plana ut på en nivå som
prestationsmässigt överträffade jämförelsmetoden. Den praktiska signifikansen av dessa
resultat torde rättfärdiga en mer utbredd implementering av Collaborative Filtering även där
man normalt avstår till förmån för Content-based Filtering då det är enklare att implementera
och ger acceptabla resultat. Då våra resultat visar på såpass stor avvikelse redan vid
basmodeller, är det här en attityd som mycket väl kan förändras.
Collaborative Filtering har varit sparsamt använt på mer mångfacetterade datamängder, men
våra resultat visar på potential att överträffa Content-based Filtering med relativt liten insats
även på sådana datamängder. Detta kan gynna alla inköps- och community-kombinerade
plattformar, då det finns möjlighet att övervaka användandet av inköpen i realtid, vilket
möjliggör för justeringar av de faktorer som kan visa sig resultera i felrepresentation.

Nyckelord: Collaborative filtering, Content-based filtering, Rekommendationssystem,
Steam, Datorvetenskap, Maskininlärning, Informationssökning.
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Inledning

Datorspel har blivit en djupt rotad företeelse i vår kultur vilket tydligt visas genom att
spelindustrin ständigt växer sig större. Spelindustrin omsatte 91.8 miljarder USD 2015 och
växer mellan 6–9 procent varje år (Newzoo 2016). En av anledningarna till framgången är
digital distribution och ökad bandbreddskapacitet, vilket gör att spel på ett enkelt sätt kan köpas
och laddas ner över nätet (Toivonen & Sotamaa 2010).
En av de största aktörerna på marknaden idag är Steam, som har över 125 miljoner aktiva
användarkonton (Kotaku 2015), och över 10 000 speltitlar (Steam 2016). Steam hade 2011 5070% av marknaden för digital spelförsäljning till PC (Forbes 2011). Under 2015 hade spel för
3,5 miljarder USD sålts via Steam. C:a. 25% av spelen som såldes har aldrig spelats (Medium
2016), och ytterligare 19% av spelen har spelarna ägnat inte mer än en timmas speltid åt (Ars
Technica 2014). Sammanlagt är det alltså ungefär 44% av spelen, som inte spelas. En tänkbar
orsak till detta skulle kunna vara svagheter i hur man rekommenderas nya produkter.
E-handel är en distributionsform som har tagit webben med storm där interaktion mellan kunder
och produkter ständigt växer till än större informationsbaser. För att tillgodose kunders behov
att skapa sammanhang i all information så vänder sig allt fler företag till idén att personifiera
kundbesöken genom rekommendationer.
Netflix annonserade 2006 en tävling, där man lovade 1 miljon USD i prispengar till den som
lyckades finna ett sätt att optimera deras rekommendationer med 10 procent. När man avslutade
tävlingen 2009 hade man nått en optimeringsgrad på 10.6 procent och engagerat över 41 305
teams från 186 länder (Netflix Price 2016).
Rekommendationssystem är till för att hitta relevanta biprodukter för den specifika användaren,
eller, om man så vill, erbjuda direktriktad reklam eller information. I publikationen om
Tapestry, ett av de tidigaste rekommendationssystemen, kan man läsa om hur det explosivt
ökande e-mailanvändandet i början på 90-talet har skapat ett behov av att filtrera
informationsflödet, för att överhuvudtaget kunna ha nytta av all tillgänglig information. De
resonerar att istället för att registrera sig till en maillista, för att få alla mail relevanta för den
listan, ska man ha ett filter som söker alla maillistor efter de dokument som är personligt
relevanta. Detta ska då åstadkommas genom att användare rekommenderar dokument de finner
relevanta, och låter systemet hitta användare med liknande intressen. Detta kallar de
Collaborative Filtering (CF) (Goldberg, Nichols, Oki & Terry 1992).
Rekommendationssystem kan titta på flera sorters input. Där det finns, är explicit feedback
(typiskt betyg angivet av användare, recensioner och liknande aspekter) det mest användbara;
Om användaren värderar produkten ger det mycket pålitlig data. I de fall där explicit feedback
saknas, kan istället implicit feedback (t.ex. användningsfrekvens, sökmönster och annat som
helt enkelt antyder att användaren har värderat någonting) nyttjas, som indirekt påvisar
korrelation genom observation av användarens beteendemönster (Oard 1998).
Rekommendationssystem kan vara byggda enligt CF, men andra principer förekommer. Här
menas vanligtvis antingen Content-based Filtering (CBF); Att filtrera efter liknande produkter,
eller ha fler aspekter än vad som ryms i CF (Hybrid mellan CF och CBF).
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CBF går enkelt uttryckt ut på att klassificera alla produkter så noggrant som möjligt och väga
dessa taggar (t.ex. produktattribut i form av genres, spelmärkningar) mot användarens angivna
och/eller historiska preferenser, för att rekommendera de produkter som liknar de användaren
gillat tidigare. Steam använder sig av detta system i grunden för sina rekommendationer, där
användarens köpta spel, kombinerat med användarens vänners spel, utgör basen för
rekommendationerna (Steam 2014). Fördelarna med det här systemet är att resultaten är enkla
för användaren att förstå, det är billigt att använda gällande beräkningsmängder, och det är
möjligt med personliga resultat även utan en användarprofil. Nackdelarna å sin sida blir att
resultaten blir ytliga och uppenbara (Ahn & Shi 2009).
CF arbetar utifrån principen att liknande användare gillar liknande saker, och analyserar
beteendemönster för att sedan hitta de användare som ligger närmast i beteende, och använda
deras preferenser som rekommendationer. LinkedIn är ett bra exempel, där du rekommenderas
nya företag att följa baserat på vad liknande profiler följer (Wu, Shah, Choi, Tiwari & Posse
2014). Fördelarna med CF är att det fungerar mot vilken domän som helst och “lyckoträffar”,
när CF hittar till synes orelaterat material av intresse. Nackdelarna rör främst skalbarheten, då
en liten databas kommer att ge svaga kopplingar; allmänt kallat kallstart, och en omfattande
databas kommer ge starka kopplingar, men använda mer beräkningsresurser (Ahn et al. 2009).
Det anses allmänt vara så, att CF är effektivare än CBF på befintliga datamängder, där man kan
bortse från kallstarts-aspekten.
Hybrid Filtering är ett samlingsnamn för de system som på något sätt kombinerar både CBF
och CF. Detta går att göra på många olika sätt, vilket Netflix är ett utmärkt exempel på, då de
2007 använde en lösning baserad på 107 algoritmer för att rekommendera film (Bell, Koren &
Volinsky 2007). Fördelen med att kombinera olika lösningar blir att man kombinerar styrkorna
från varje dellösning, och kompenserar i viss mån svagheterna (Ahn et al. 2009).
Utifrån ovanstående premisser är således uppsatsens syfte att experimentera kring styrkor och
svagheter mellan CF och CBF som rekommendationssystem för Steam.

Problemdiskussion
Steams plattform använder i nuläget CBF genom implicit data och befintlig forskning pekar på
att CF är en mer mångsidig och exakt metod. CF är väl lämpad för system där implicit data
mellan olika användare är mer omfattande än explicit data från enskilda användare. Andra
tjänster för digital distribution som t.ex. Netflix, LinkedIn m.fl. använder sig av mer komplexa
rekommendationssystem för att skapa bättre rekommendationer för sina kunder.
Med hänsyn till detta, i kombination med det faktum att en stor andel av spelen som säljs via
Steam faktiskt inte spelas, eller spelas mycket lite, konstateras att det finns ett intresse i att
undersöka potentialen med ett annat system. Därmed kommer experiment utföras för att
utvärdera hur de båda metoderna presterar mot Steams data bestående av implicit feedback.

Relaterade arbeten
Explicit feedback är mer utforskat inom området rekommendationssystem då det är en mer
behändig och ren information. Dock finner vi i följande artikel (Hu et al. 2008) där man
betraktar algoritmen för CF på datamängd med implicit feedback, att de finner ett framgångsrikt
nyckelkoncept; Istället för att modellera värderingar direkt så omvandlas de implicita
användarobservationerna till en två-pars magnitud av preferenser och konfidens, där konfidens
innebär tilltron till en användarobservation så som t.ex. användningsfrekvens eller användares
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klickfrekvenser. Dessa användarobservationer kan sedan knytas till användarpreferens genom
att finna latenta faktorer.
I ett annat arbete (Sifa, Bauckhage & Drachen 2014), diskuteras behovet av just annorlunda
rekommendationsmotorer, specialiserade för spel. Man tittar på två modeller, bestående av en
faktorbaserad modell som inriktar sig på att kompensera för saknade värden, och en ”user-based
neighborhood oriented”-modell. Bägge modellerna utvärderas med off-line evalueringar,
riktade mot ett blankat spel med hög speltid, mot 100 slumpmässigt utvalda. Utvärderingen
baseras alltså på om det blankade spelet förekommer i de rankade rekommendationerna, och
man finner en matchningsgrad på 86% i topp-5 rekommendationer, samt över 97% i topp-30.
I arbetet från 2015 (Sifa et al. 2015) av samma författar-grupp tittar man närmare på
spelarbeteende ur ett större perspektiv, där man hävdar att tidigare studier fokuserat på
enskilda spel. Här tittar man på uppkommande mönster med hjälp av data-mining, dvs. att
hämta och analysera stora mängder befintlig data, på Steams databas, och pratar om mer än
3000 spel, distribuerat över 6 miljoner spelare, vilket resulterat i över 5 miljarder speltimmar.
Man väljer i studien att lägga fokus på speltid, då det är ett direkt indikativt mått på spelarintresse och engagemang. Man finner bland annat att över 2/3 av spelarna lägger majoriteten
av sin speltid på ett eller ett fåtal spel, och testar med olika kluster hur länge olika spel lyckas
hålla kvar spelare. Det globala intresset för ett spel är begränsat till 30–35 timmar, och att,
beroende på klustermetod (hur man väljer att gruppera resultatet), spelartoppen nås vid 2 till 5
timmar, för att sedan stadigt dala, enligt studien.

Avgränsning
På större system kan man med fördel använda Hybrid Filtering, men för bästa möjliga resultat
krävs, som i exemplet med Hybridlösningen tillämpad av Netflix, en mycket avancerad
kombination av algoritmer, varför vi avgränsar vårt arbete till att se om en implementation av
CF kan ge bättre prediktioner för lämpliga spel på Steam.

Problemformulering & Syfte
Studiens syfte blir därför att se om CF kan skapa bättre rekommendationer med implicit data,
än vad modellen som representerar det befintliga systemet klarar av. Datan återfinns i Steamanvändarnas beteendemönster (Hur länge spelas spelen, vilka spel är det som spelas, vilka
genrer är vanligt förekommande, etc.) och är utgångspunkt för Collaborative Filtering.
Forskningsfrågan som vi utforskar är således: ”Hur presterar Collaborative Filtering i
jämförelse med Content-based Filtering på en databas som Steams?”
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Rekommendationssystem

Rekommendationssystem, är som namnet antyder, ett system för att skapa rekommendationer
åt systemets användare. Rekommendationer är tips på produkter som kan antas vara av intresse
för användaren, något som systemet vanligtvis estimerar utifrån någon av dessa två
infallsvinklar: Har användaren uttryckt en specifik åsikt om vissa produkter (likes, stjärnor, +1
etc.)? Går användare och produkter att klassificera (användartyp, prisklass, färg, genre etc.)?
Beroende på vald infallsvinkel finns det olika metoder för systemet att implementera:
Collaborative Filtering, Content-based Filtering eller en hybrid lösning av båda (Aggarwal
2016).

Explicit och Implicit feedback som input
Det första som sker i rekommendationsprocessen är insamling av användar-data, i syfte att
skapa en profil bestående av beteenden, användarens innehåll etc. Rekommendationssystem
använder sig av explicit och implicit feedback i syfte att profilera användare och produkter för
att finna relationer mellan dem.
2.1.1 Explicit feedback
Explicit feedback är en direkt utryckt åsikt från en använder vilket visar dess preferens för en
produkt eller tjänst genom en värdering. Värderingar uttrycker sig i former som skalor (t.ex.
Netflix använder sig av stjärnor) eller binära indikationer (t.ex. Youtube tumme upp eller ner)
för att påvisa preferens (Hu, Koren & Volinsky 2008). Eftersom explicit feedback ger en direkt
åsikt från användaren, där värderingar har högre pålitlighet och skapar klarare insyn i
rekommendationerna, anses det som feedback som ger högre kvalitet och förtroende för
rekommendationer (Isinkaye, Folajimi & Ojokoh 2015). Explicit feedback kräver dock en
högre ansträngning från användaren vilket gör att värderingar från användare i många fall inte
finns tillgängligt, och i vissa fall saknas explicit feedback helt då det inte finns något stöd för
att lämna sådana i systemet. Rekommendationssystem som använder sig av explicit feedback
tar endast hänsyn till de produkter som värderats vilket leder till problematiken att de produkter
som inte har någon värdering (nollvärden) utesluts ur prediktionerna då det inte kan användas
för träning av en modell (Hu et al. 2008).
2.1.2 Implicit feedback
Där explicit feedback inte finns tillgänglig använder man sig istället av implicit feedback.
Implicit feedback indikerar en indirekt åsikt genom att ta hänsyn till användares
beteendemönster. Användares beteendemönster observeras genom t.ex. inköpshistorik,
användningsfrekvens och varaktighet vilket ger en mer objektiv värdering genom konfidens, ett
mått för hur trovärdigt mätvärdet är. Observation av denna typ ger upphov till ackumulerade
frekvenser (t.ex. antal inköp, användningstimmar) för användare där ett högre frekvensvärde
för en användare inte nödvändigtvis behöver innebär en högre relevans av preferens utan ses
som en högre konfidensnivå för en preferens. Ett exempel på det här är t.ex. att vi inte med
säkerhet kan fastställa varaktigheten för användningstimmar för en användare då användaren
kanske i själva verket inte är närvarande eller inköpt produkt kanske inte är ämnat för
användaren. Utifrån denna konfidensnivå för en preferens kan man dock utvinna en antydan
om värdering genom att observera frekvenser i beteendemönstret för t.ex. inköp av specifika
genres eller inköp från specifika tillverkare (Hu et al. 2008).
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Några fördelar med implicit feedback är att den är helt ansträngningslös från användarens
perspektiv, eftersom feedbacken inte kräver någon extra input från användaren, och kan
dessutom anses mer objektiv då användare är helt opartisk i feedbacken. Implicit feedback ger
endast möjlighet för att antyda en preferens för produkt eller tjänst, informationen som utvinns
ur denna feedback är brusig (data som ej kan tolkas korrekt av ett system) och detta anses göra
dessa prediktioner mindre noggranna (Isinkaye et al. 2015). Till skillnad från explicit feedback
så måste man med implicit feedback ta hänsyn till nollvärden då uteslutandet av dessa värden
endast skulle leda till missvisande värderingsmönster med allt för optimistisk feedback, det vill
säga eftersom klassificeringsproblem med implicit feedback som CF endast består av binära
siffror (0 och 1) där t.ex. utvärderingen av klickfrekvenser endast skulle kunna anta värdena 0
(inte klickat) eller 1 (klickat en eller fler gånger). (Hu et al. 2008).

Content-based Filtering – metod översikt
CBF skapar rekommendationer genom att ta hänsyn till användarnas profiler där detaljer om
användaren och preferenser framgår som profilattribut. Profilen kan sedan relateras till
beskrivningen av en produkt som sammanfattar produktattribut, t.ex. genre, utfärdare se Figur
2.1. Användarens profil kan även baseras utifrån innehållet i tidigare inköpta spel. Det finns
därmed en koppling mellan produkt- och användarprofilering vilket gör tekniken domänberoende, men även enskild i ett användarperspektiv då det inte krävs feedback från andra
användares profiler. För att relatera till dessa kopplingar krävs att systemet lär sig om
användarens profil genom att applicera en maskininlärningsalgoritm som bygger en modell för
profilen; vilket kan göras på förhand för användarprofiler. Användare kan sedan
rekommenderas en uppsättning produkter genom att filtrera produkter mot modellen där
tonvikten ligger i att analysera produktattribut.

Figur 2.1 Illustration över relationen mellan användarprofiler och produktprofilering för CBF.

Då preferenser från en användare har ett dynamiskt inslag måste systemet ständigt lära sig nya
inslag från användaren, detta kan inlärningsalgoritmen implicit åstadkomma genom att ta
hänsyn till förändringar i användarprofilen eller genom användarens explicita feedback för de
uppsättningar produkter som rekommenderas. Detta gör att användarprofileringen justeras för
att fånga in fler intressanta produkter då de filtreras. (Ricci, Rokach, & Shapira 2011; Isinkaye
et al. 2015). För att finna likheter mellan produkter och skapa rekommendationer kan en mängd
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olika algoritmer användas, t.ex. Vector space model, TF/IDF, Naïve Bayes klassificering,
beslutsträd eller artificiellt neuronnät (Isinkaye et al. 2015).
2.2.1 Vector space model
Vector space model är en statistisk modell för att representera termer, i ett multidimensionellt
format, ur ett dokument; där termer då representerar en dimension av det linjära rummet, vilket
då antingen kan utgöra frekvensen [0, n] eller förekomsten av termen i binär form [0, 1]; Den
här strukturella uppbyggnaden kallas för vector space mapping (Baumann, Schirru & Streit
2010).
I Figur 2.2 (a) visas ett litet exempel för spel med dess produktattribut i form av genres, där
varje dimension indikerar förekomsten av en genre för spelet.
För dessa typer av modeller i full skala kommer de flesta termerna att ha en frekvens noll eller
förekomst noll, då samtliga dokument varierar i storlek och frekvenser av termer, därmed blir
representationen glest fördelad (Aggarwal 2016).

Figur 2.2 (a) vector space mapping, (b) similaritetsmatris

Utifrån vektorrepresentationen av ett dokument kan man sedan hitta similaritet mellan
dokument i matrisen genom att göra jämförelser med likhetsmåttet cosine similarity.
2.2.2 Cosine Similarity
För att finna likheter mellan dokument gör man en parvis jämförelse mellan dokumenten där
vi då får fram hur stor distans det är mellan dokumenten i det linjära rummet.
I Figur 2.2 (b) visas ett exempel på hur en sådan representation skulle kunna se ut, där en
parvis jämförelse av distansen genomförts mellan spelen som återfinns i Figur 2.2 (a) genom
cosine similarity enligt följande formel
cos(𝑈, 𝑉) = 1 −

𝑢 ∙𝑣
= 1−
‖𝑢‖2 ‖𝑣‖2

∑𝑛𝑖=1 𝑢𝑖 𝑣𝑖
√∑𝑛𝑖=1 𝑢𝑖2 √∑𝑛𝑖=1 𝑣𝑖2

där u och v är två vektorer (ibid.). I Figur 2.3 visas ett exempel över hur distansen  mellan
två spel i det linjära rummet representeras med deras respektive genres.
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Figur 2.3 Cosine similarity med distansen  i linjära rummet.

2.2.3 TF/IDF
Term Frequency–Inverse Document Frequency (TF/IDF) är en viktad vektor space model som
är vanligt förkommande algoritm för att finna likheter mellan textdokument där t.ex. frekvensen
av termer (TF) i dokuments innehåll ger vikten på termerna
𝑇𝐹𝑡,𝑑
där t är frekvensen av en term i dokument d.
Genom att hitta frekvensen av ord kan man genom dessa vikter finna likheter mellan dokument
med hjälp av t.ex. cosine similarity eller Pearson similarity och på så sätt rekommendera
produkter med högst similaritet (Ricci et al. 2011). IDF är inversen av frekvensen av alla ord i
förhållande till samtliga dokument som rekommenderas där orden förkommer mindre sällan,
vilket gör att man får benämningar som är mer unikt för dokumentet enligt följande formel
𝐼𝐷𝐹𝑡 = log

𝑁
𝑛(𝑡)

där N är samtliga dokument för rekommendation, n(t) är antalet dokument från N där termen t
förekommer.
TF/IDF kalkyleras sedan med följande formel:
𝑇𝐹– 𝐼𝐷𝐹𝑡,𝑑 = 𝑇𝐹𝑡,𝑑 ∗ 𝐼𝐷𝐹𝑖
där man då får en mer viktad jämförelse mellan frekvensen av term i de olika dokumenten.
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Collaborative Filtering – metod översikt
CF baserar sig i att prediktera rekommendationer för användare genom att göra jämförelser
mellan användares värdering av produkter eller deras beteendemönster gentemot produkten.
Om en användare värderar en produkt så är det troligt att en annan användare har en liknande
värdering, förutsatt att dessa användare har gjort liknande värderingar för tidigare produkter
(Ricci et al. 2011). De mest vanligt förkommande metoderna för CF är minnesbaserade och
modellbaserade.
2.3.1 Minnesbaserade metoder
Minnesbaserade metoder använder sig av värden direkt extraherade från användare i en databas,
för att prediktera rekommendationer. Dessa metoder är mer kända som neighborhoodmethods
där användare och produkter kan ingå i neighborhoods. Metoderna bygger på att skapa
prediktioner genom att titta på närliggande användare eller produkter och har därför två olika
förhållningssätt för dessa prediktioner; Item-based och User-based Collaborative Filtering
(Aggarwal 2016).
User-based baseras på att hitta andra användare, liknande den användare man vill skapa
prediktioner för, där en prediktion för en användare utförs genom att vikta ett genomsnitt för
alla andra användares betyg kring en produkt samt även användarens genomsnittliga betyg.
Därmed bygger konceptet på att skapa rekommendationer genom att finna likheter från
användare till användare. (ibid.) Prediktion utförs genom följande formel
𝑃𝑎,𝑖 = 𝑟𝑎 +

∑𝑢𝜖𝑈(𝑟𝑢,𝑖 − 𝑟𝑢 ) ⋅ 𝑤𝑎,𝑢
∑𝑢𝜖𝑈 │𝑤𝑎,𝑢 │

där 𝑟𝑎 är det genomsnittliga betyget för användaren a, 𝑟𝑢,𝑖 är användare u :s betygsättning av
produkt i, 𝑟𝑢 är det genomsnittliga betyget för användaren u, 𝑤𝑎,𝑢 är similaritet mellan
användare a och u (Su & Khoshgoftaar 2009).
Item-based tar istället hänsyn till användarens produkter för att finna likheter mellan tidigare
värderade produkter och den produkt dom skall prediktera åt användaren. Detta koncept bygger
då på att finna likheter från produkt till produkt för en distinkt användare. (Aggarwal 2016)
Prediktion utförs då genom följande formel
𝑃𝑢,𝑖 =

∑𝑛𝜖𝑁 𝑟𝑢,𝑛 𝑤𝑖,𝑛

∑𝑢𝜖𝑈 │𝑤𝑖,𝑛 │
är 𝑟𝑢,𝑛 är användare u :s betygsättning av produkten n och 𝑤𝑖,𝑛 är similaritet mellan produkt i
och n, (Su et al. 2009).
Minnesbaserade metoder har fördelen att de är lätta att implementera och ger en klar insyn i
rekommendationernas resultat men har svårt att skapa rekommendationer när data är glest
fördelad.

-8-

2.3.2 Modellbaserade metoder
Modellbaserade metoder bygger modeller utifrån extraherad användardata för att estimera och
lär sig utifrån denna data (Breese, Heckerman & Kadi 1998). Fördelen med att bygga modeller
är att man får en tillgänglig konstruktion där det finns en klar uppdelning vad gäller träningsdata
för att bygga modellen och testdata för att skapa prediktioner utifrån modellen.
Det mest framstående rekommendationssystemet som bygger på denna modell är
latent factor models; även känt som dimensionell reduktion (Aggarwal 2016).
Latent factor models är en metod för att försöka finna förklaringar i värderingar genom att
karaktärisera både produkter och användare på en uppsättning dolda latenta faktorer som
utvinns ur värderingsmönstret, vilket görs genom att transformera informationen till
lågdimensionella representationer (ibid.).
I Figur 2.4 utgör matris R användares spelinnehav där de dolda latenta faktorerna karaktäriseras
som spelgenres (action, äventyr). För att få fram dessa spelgenres ur matris R så appliceras
faktorisering på matrisen vilket resulterar i de latenta vektorerna U och V. U innehåller därefter
användares preferenser för spelgenres och V innehåller spelens association till spelgenres. Det
är dock så att de dolda faktorerna har en större omfattning karaktärsdrag där kategorisering
endast är ett exempel på en faktor. Matrix factorization är den mest framträdande realiseringen
av latent factor models (Koren, Bell & Volinsky 2009).

Figur 2.4 Illustrering av matrix factorization

I Figur 2.4 illustreras matrix factorization genom att R matrisen faktoriseras genom
𝑅 ≈ 𝑈𝑉 𝑇
där faktorisering appliceras för att finna dolda värden mellan spelare (användare) och spel
(produkter), där R är spelinnehav i form av en användare-spelmatris 7x6.
U 7x2 och V 2x6 är latenta vektorer som är produkten av faktorisering, där varje rad är en dold
latent faktor. Varje enskild cell i U och V är användarfaktorer resp. produktfaktorer som rör
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sig i spannet av R matrisen där U karaktäriserar spelares preferenser för spelgenres och V
karaktäriserar spelens genres (Aggarwal 2016). Man kan sedan återskapa R genom matris
multiplicering av vektorerna U och V utifrån följande formel
𝑟𝑖𝑗 ≈ 𝑢𝑖 ⋅ 𝑣𝑗
där 𝑟𝑖𝑗 är spelinnehavet av en produkt 𝑗 för användaren 𝑖, 𝑢𝑖 är preferenser för dolda latenta
faktorer för användare och 𝑣𝑗 är vilka dolda latenta faktorer som produkter är associerade med
(Zhou, Wilkinson, Schreiber & Pan 2008).
För att skapa prediktioner utifrån dessa lågdimensionella representationer optimeras användarproduktfaktorer av algoritmen alternating least square (ALS) tills konvergens. ALS optimerar
U och V genom att växelvis fixera och minimera faktorerna i de latenta vektorerna för att lösa
regressionsproblemets minsta kvadratrot. Den fixerade vektorns faktorer är därmed konstanta
och den ofixerade vektorns faktorer är rörliga optimeringsvärden där varje enskild
användarfaktor resp. produktfaktor behandlas enskilt växelvis (Aggarwal 2016).
Då ALS metoden innefattar många fria parametrar så kan λ-regularisering användas som
målfunktion för att inte överanpassa (inkludering av bruspunkter, dvs punkter som bygger på
inkorrekt data) modellen vilket ger upphov till en viktad ALS metod, ALS- Weighted-λRegularization (ALS-WR) enligt följande formel
2

2

2

𝑓(𝑈, 𝑉) = ∑ (𝑟𝑖𝑗 − 𝑢𝑖𝑇 𝑣𝑗 ) + 𝜆 (∑ 𝑛𝑢𝑖 ||𝑢𝑖 || + ∑ 𝑛𝑣𝑗 ||𝑣𝑗 || )
(𝑖,𝑗)∈𝐼

𝑖

𝑗

där 𝑛𝑢𝑖 och 𝑛𝑣𝑗 är antalet betyg för användaren i och produkten v (Zhou et al. 2008).
ALS-WR är väl passad för implicit feedback med matriser där en stor omfattning nollvärden
som förkommer i implicit feedback, detta kallas ofta för glesa datamängder (Aggarwal 2016).

Hybrida metoder – kombinationer i samverkan
Ett sätt att optimera systemet kan vara att kombinera aspekter av explicit och implicit feedback,
till exempel genom att kombinera aspekter från både CBF och CF, eller genom att komplettera
med implicit feedback där explicit feedback uteblivit. För detta syfte finns ensemble,
monolitiska samt mixade konstruktioner.
Ensemble konstruktion innebär att man kombinerar implementationerna CF:s och CBF:s
prediktioner till en enda prediktion vilket gör att man får ett mer robust resultat (Figur 2.5).
Vid monolitisk konstruktion kombinerar man istället CF och CBF algoritmerna till en
integrerad metod, en black-box, där det inte finns någon klar distinktion mellan algoritmerna,
därmed blir data man behandlar mer integrerad.
Mixad konstruktion fungerar på samma sätt som ensemble konstruktioner men resultaten från
prediktionerna presenteras sida vid sida.
Hybrida metoder liknar till stor grad ensemble metoder, där kombinationer av
rekommendations-algoritmer effektiviseras sinsemellan (ibid.).
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Figur 2.5 Ensemble konstruktion

Content-based Filtering jämfört med Collaborative Filtering
Content-based Filtering fungerar, oavsett storleken på datamängden, givet att det finns ett stort
omfång metadata för produkter samt att användarprofiler är välorganiserat. Det är även en
lösning som inte är så beräkningstung i drift, då det inte finns några omfattande modeller att
rekonstruera efter dataförändringar t.ex. i form av nya inköp eller preferenser. Det dynamiska
inslaget i metoden gör det även möjligt att snabbt utöka utifrån dessa förändringar. Dock är det
även så att rekommendationerna är simpla, utan överraskningar eller personlig särprägel; Det
vill säga att alla resultat som genereras är förutsägbara, då de baseras på redan kända attribut
för användarens historik eller profil, vilket leder till problemet som kallas för
överspecialisering. CBF behöver heller inte ta hänsyn användare emellan då den bygger sina
prediktioner från denna information. (Isinkaye et al. 2015).
Collaborative Filtering å andra sidan, fungerar dåligt på små datamängder, då det helt enkelt
inte finns underlag för några modeller. På stora datamängder däremot, även glesa sådana, får
man generellt sett bättre prediktioner, och även de oväntade rekommendationerna, som förhöjer
kundupplevelsen; Detta genom att se dolda samband. Eftersom lösningen baserar sig på
användare; produkt; rating, så är den helt domänoberoende då hänsyn inte behöver tas för
varken produkt eller användare utan associationen mellan dem vilket gör att man kan använda
en färdig lösning på vilket datamängd som helst, med endast lite dataprocessering. Priset för
detta är dock att det går åt mycket prestanda för skalbarheten, att bygga om modellen, något
som man måste göra för varje ny användare, varje ny produkt och varje förändrad rating, om
man vill ha så exakta modeller som möjligt. Det är heller inte möjligt att ge goda
rekommendationer till nya eller oregistrerade användare, då det saknas såväl implicit som
explicit data till en början vilket kännetecknar sig som kallstart. CF har även svårt att skapa
samband mellan synonyma benämningar, till exempel genres såsom Skräck & Rysare (Isinkaye
et al. 2015).
Hybridlösningar tas i bruk för att täcka upp de respektive svagheter som de båda systemen har.
Typiskt handlar det om att kombinera CF med en annan teknik för att motverka problemet med
kallstart (Burke, 2002). Genom att till exempel använda CBF för nya användare och CF för
befintliga, så ger man alla en optimal chans till så goda prediktioner som möjligt. Man kan även
tänka sig att kombinera de rekommendationer man får från CBF med de från CF, för en mer
varierad rekommendationslista, eller att exkludera från CBF de resultat som inte återfinns i CF,
för att på så sätt få bort de produkter som trots likheter inte bedöms passa just här. Möjligheterna
till optimering är många, och som man kan se på Netflix-tävlingen, så är det inte bara så att
även små optimeringar på det befintliga systemet värderas högt, utan även ett faktum att
hybridlösningar kan vidareutvecklas i hög grad för att uppnå ytterligare precision i att utvärdera
flertalet mönster för konsumenter av tjänsten Netflix (Netflix, 2009).
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Spelkonsumenters beteendemönster
För att förstå skillnaderna mellan olika mediers konsumtionsmönster, behöver man inse att där
till exempel film, böcker och musik konsumeras, är spel snarare fokuserat på interaktion.
Resultat från en stor studie om spelarbeteende (Sifa, Bauckhage & Drachen 2015) visar på att
en stor majoritet av de konsumenter som använder Steam ägnar sig åt att endast spela ett till ett
fåtal spel, där en bråkdel av spelarna ägnar tid åt ett mer varierande spelmönster. Studien visar
på att konsumenternas genomsnittliga spelinnehav ligger på 22.1 med en standardavvikelse på
35.5.
Av de 3077 spel som studien analyserat så spelas generellt spelen 5 timmar eller mindre.
Studien ger ingen indikation vad som händer inom första speltimmen, men analyser av Ars
Technica (2014) visar resultat på att 19% av spelen spelas mindre än 1 timma.

Utvärderingsmått för rekommendationssystem
Rekommendationssystem kan normalt evalueras i enlighet med 3 olika tillvägagångssätt;
Användarobservation där man återkopplar resultat med användaren för bedömning, on-line
evaluering där man aktivt får feedback från användares implicita beteendemönster i realtid,
samt off-line evaluering där man tittar på historiska användardata där man då får tillgång till
tidigare beteendemönster som t.ex. inköpshistorik, klickfrekvenser etc. (Aggarwal 2016).
För evaluering av metoder som CF och CBF så finns stora likheter med klassificeringsproblem,
där CF speglas av att det är en mer generaliserad bild av klassificeringsproblem och CBF, på
grund av sina textuella klassificeringar, liknar både klassificerings- och regressionsproblem
(ibid.).
Vid utformning av evalueringstester så förs samma resonemang som vanligtvis görs för ett
klassificeringsproblem gällande tränings- och testdata genom 𝑇 = 𝑅 ⊂ 𝑆, där T är ett testdata,
S är en värderad instans av värderingsmatrisen R, och för träning 𝑋 = 𝑆 − 𝑅, där X är
träningsdata, därigenom undviks överanpassade modeller.
Vanligt förekommande evalueringsmått för explicita rekommendationssystems, gällandes
noggrannhet av prediktioner, innefattar Root mean Square error (RMSE), Mean squared error
(MSE) och Mean absolute error (MAE), detta på grund av den numeriska naturen i en värdering
där jämförelser görs mellan faktiska värderingar gentemot predikterade värderingar som görs
utifrån mängd E där faktiska värderingar döljs.
För implicit feedback där prediktioner består av konfidens till ett värde används istället
rankning som evalueringsmått. Rankingen motsvarar då konfidensnivån i prediktionerna, där
högst konfidens hamnar först. Detta kan liknas vid hur olika utsökningar i en sökmotor
presenteras därav ju högre relevansvärde desto högre upp i sökresultatet (Aggarwal 2016; Hu
et al. 2008).
För klassificeringsproblem kan man även använda sig av impurity för att på en specifik nod
mäta dess orenhet. Här kan man då använda mått som gini index eller entropy för att mäta
homogeniteten i en nod, detta kan då också vare intressant för att finna skillnader i distributioner
över olika delar av datamängder (Aggarwal 2016).
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3

Metod

I det här kapitlet presenterar vi det vetenskapliga tillvägagångsätt vi använt oss av i studien.
Forskningsstrategi (avsnitt 3.1) beskriver övergripande resonemanget kring valt upplägg och
planering. I Datainsamling (avsnitt 3.2) beskrivs vilken data som samlas in, vilken struktur som
valts för data, och vilka metoder som används för insamling av data. I Urval och
Preprocessering (avsnitt 3.3) förklaras hur datan preprocesseras, vilka avgränsningar som görs
och på vilka grunder. Därefter, i Experiment-delen (avsnitt 3.4–3.5) beskrivs flödet för
databehandlingen, steg för steg, för att i Analysmetod (avsnitt 3.6) gå igenom hur utvärdering
av resultat skall ske, och med vilka mått. I Etiska Aspekter (avsnitt 3.7) diskuteras kort vilka
faktorer som kan tänkas vara känsliga, och hur hänsyn tags till dessa. Slutligen, i
Metodreflektion (avsnitt 3.8) görs en återblick för att granska vad som gjorts väl, vad som kunde
gjorts annorlunda och konsekvenserna av vald strategi för att uppnå vårt mål.

Forskningsstrategi
Då målet med denna studie var att finna svar på om det finns fördelar med att använda CF för
rekommendationer istället för CBF mot plattformen Steam. För att göra denna jämförelse
krävdes det att speciell hänsyn togs till att handskas med implicit feedback, då explicit feedback
saknades från denna plattform, här används då historisk data från Steam i enlighet med off-line
evaluering. Speciell hänsyn fick också tas i gentemot evaluering av de två olika algoritmerna
CF och CBF för att kunna få ett mått som var jämförbart.
För att uppnå målet krävdes en experimentell ansats, genom att skapa rekommendationer utifrån
implicit feedback, samla prestandamått och jämföra CF och CBF, i syftet att härleda respektives
styrkor och svagheter i denna miljö.
Experimenten vi skapat ger då upphov till kvantifierbara prestandamått och därmed har studien
en kvantitativ ansats. Valet av denna ansats gav upphov till behovet att reflektera över
konsekvenserna av att ansamla data.

Datainsamling
Den data som krävdes för våra experiment ansamlades från Steams Web-API. Detta gjordes
genom att göra API-anrop genom följande URL format
https://api.steampowered.com/{interface}/{method}/{version}?{parameters}
där olika interface användes för att få tillgång till Steam-användare, deras vänlistor och ägda
spel i följande JSON format
{
"friendslist": {
"friends": [
{
"steamid": "{steamid}",
"relationship": "friend",
"friend_since": 1478978509
}
]
}
}

där ett flertal interface-anrop användes för att extrahera denna information.
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För att få ut relevant information utifrån dessa metoder krävdes i sin tur insamling av SteamID:n
(användarnycklar) där snöbollseffekten applicerades på en liten mängd kända användares
vänlistor, vilket på ett smidigt sätt genererade en uppsättning om c:a. 10 000 SteamID:n, nivån
som bedömts vara tillräckligt underlag för analys.
SteamID:n som samlats in användes sedan för att göra förfrågningar mot Steam-API:t i syfte
att utvinna primärdata. Det vill säga: För varje användare, vilka spel ägs och hur länge har varje
spel spelats, implicit även hur många spel som ägs.
I syfte att kunna jämföra CF med CBF behövdes även en datamängd innehållande alla kända
spel, och deras respektive genrer och andra attribut, till exempel single-player / multiplayer, Rrated, turn-based /real-time, etc. (dvs. kategorier som kan vara relevanta för att se mönster
mellan spel). Datainsamlingen gav upphov till en större datamängd som krävde en del reflektion
kring urval och processering för att kunna uppnå ett, för våra syften, användbart dataset.

Urval och preprocessering av data
De urvalen som gjordes för insamlad data baserades bland annat på huruvida en användares
kontoinställning var inställd för att delge publik information eller inte, därmed exkluderades av
naturliga skäl samtliga användare som aktivt valt att inte få deras data analyserad, då man inte
kan extrahera informationen som behövs. Utöver detta bedömdes det också lämpligt att
begränsa insamlad data efter antal spel som ägs; Här gjordes valet att exkludera de användare
som äger mindre än 2 spel, då det inte går att skapa en rättvis jämförelse där CBF:s prediktion
endast består av ett spel. Efter denna justering av data kan man se en insignifikant förlust av
användare;
I Figur 4.1 ser man att antalet användare (nUsers) sjunker från 8860 användare till 8568
användare, en förlust av c:a. 3,5%. Antalet spel (nGames) förblir dock oförändrad.

Figur 4.1 Utslag av att förändra gränsen för minimalt antal ägda spel.

Eftersom CBF bygger på att hämta externt innehåll, så som genres, så begränsades även
spelbasen efter huruvida man kunde utvinna denna information från spelen. Då somliga artiklar
i databasen inte är spel (Extramaterial, trailers med mera), och somliga spel av olika skäl saknar
både genres och taggar, har valet gjorts att exkludera dessa ur datamängden, då eventuella
mönster inte kan skönjas under sådana omständigheter.
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Utifrån datainsamlingen kunde olika uppsättningar datamängder för experiment genereras.
Här valdes att generera två uppsättningar glesa datamängder, det vill säga där de flesta värden
är noll, där en etta representerar ägt spel för användaren (Det finns fler spel en användare inte
äger, än tvärtom). En rad ur datamängden ser då ut enligt följande
[[𝑠𝑡𝑒𝑎𝑚𝑖𝑑, 𝑠𝑝𝑒𝑙𝑖𝑑, 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔]]
där värdering antar värdet enligt följande två kriterier för resp. datamängd.
Datamängd H1 baseras endast på kriteriet om ett spel ägs av en användare eller inte som
värdering, enligt formeln

𝑓 (𝑔, 𝑑) = 1 𝑖𝑓 𝑔 ∈ 𝑑 𝑒𝑙𝑠𝑒 0
där g är ett spel och d är en spelares uppsättning spel.
Datamängd H2 baseras dels på kriteriet att spelet ägs samt även att spelet spelats mer än en
timma som värdering enligt följande formel

𝑓(ℎ𝑔 ) = 1 𝑖𝑓 ℎ𝑔 > 1 𝑒𝑙𝑠𝑒 0
där ℎ𝑔 är en spelares speltid för ägt spel g. H2 är då en delmängd av H1 i syfte att utvärdera
om detta påverkar styrkan i rekommendationerna.
Tabell 4.2 visar en sammanfattning av datamängdernas fördelning och form där antal unika
användare och spel, omfånget av distribuerat spellinnehav (min-max) och omfånget av
distribuerad speltid (min-max) samt totalt antal rader från datamängderna indikeras.
Tabell 4.2 Fördelning och form

Datamängd
H1
H2

Unika
användare

Unika
spel

Distribuerat
spellinnehav

Distribuerad
speltid (h)

Totalt antal
rader

8 568
7 987

9 717
9 717

2 – 4 173
2 – 4 173

0 – 20 470
1 – 20 470

83 255 256
77 617 666

Valet av datauppsättningarna speglas av att det inte finns någon gedigen grund i betygsättning
av explicit typ för Steam, och därför föll det sig naturligt att titta på den implicita feedback som
finns att tillgå från plattformen. Om man utgår från statistiken från Ars Technica (2014) som
visar på att 19% av spelen spelas en timme eller mindre, något som bara kan tolkas som ett
felbedömt inköp (Och därmed inte indikativt för preferenser), så kan det användas som grund
för H2.
Det finns dock många andra, mjukare, attribut att ta hänsyn till, men spelinnehav och speltid är
en naturlig grund för implicit data. Detta eftersom det är data som finns för alla spel, och är
hårda värden, som är absolut mätbara (Ägt eller inte ägt; Spelat 1 timme eller spelat 20 timmar).
Om man tar fenomenet troféer (Achievements) som exempel på mjukare attribut, så är det inte
alla spel som implementerar dem, och beroende på individuell spelstil, så är det inte
nödvändigtvis indikativt för uppskattning heller. Dessutom är vissa troféer lättillgängliga,
medan andra mycket svåra, utan att ha inbördes rangordning; Därmed är det ett attribut som
lämnar mycket till tolkning, och är svår att mäta, därmed utlämnades detta ur datamängden.
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Experiment
Då valet gjordes att skapa två uppsättningar datamängder som består av implicit data (binär)
baserat på respektive innehav och speltid så utfördes likvärdiga tester på dessa uppsättningar.
Följande tillvägagångssätt användes för att utvärdera resultat utifrån respektive algoritm (ALSWR samt CBF - vector space model med cosine similarity) på resp. datamängd H1 samt H2:
1. Skapa en rankingmängd (testdata) där ett spel väljs ut från varje användare från
datamängden och dessa tas bort från träningsdatan.
2. Skapa en modell för CF på träningsdata; För CBF är modellen förkalkylerad, enligt spelens
produktattribut, i det här fallet genres och spelens andra taggade likheter.
3. Skapa prediktioner; För CBF görs prediktioner utifrån de övriga spelen användare äger
som inte återfinns i rankingmängden och för CF görs prediktioner utifrån de spel som inte
ägs av spelaren.
4. Utifrån rankingmängden utförs sedan rankning av spel, där processen för varje användare
är som följer:
a. Hämta samtliga prediktioner för användaren och sortera i fallande ordning enligt
prediktionsmåttet.
b. Hämta matchning för de spel som återfinns i rankingmängden för användaren från
de sorterade prediktionerna, spara spelets positionering som rank.
Ovanstående procedur utfördes under 30 iterationer för samtliga algoritmer, med randomiserat
urval av spel för varje spelare i varje iteration, för CF utfördes parameter-optimering (På 10 %
av datamängden för att undvika överanpassning och för att finna de optimala parametrarna för
modellen), av datamängden med en delmängd av 10 permuterade parameteruppsättningar.
Denna experimentuppsättning bygger på flertalet moduler och metoder vilka sammanhållet
utgör en enhetlig experimentuppställning.

Experimentuppställning
Experimentuppställningen består av tre löst sammanhållna delar: En del för att hämta
SteamID:n, att basera datamängden på, härefter kallad Crawler; En del för att hämta och
preprocessera det datamängden som de tidigare nämnda SteamID:n ger, härefter kallad
Generator; Samt den större delen som består i metoder att utifrån datamängden skapa och
jämföra olika prediktioner i både CF och CBF, härefter kallad Predictor.
Alla modell-delar är skrivna i Python, med hjälp av Jetbrains PyCharm IDE.
3.5.1 Crawler
Förutsättningar:
Steam-konto (Steam 2017), med minst ett köpt spel.
Steam Web API Key (Steam dev 2017).
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Pythonbiblioteket SteamwebAPI (Silva, 2016).
Funktionaliteten är både enkel och rättfram: Utgå från en lista med kända SteamID:n, dvs. de
unika 17-siffriga identifikationsnumren som är knutna till varje användar-profil. Använd
SteamwebAPI för att ansluta mot Steams API (Vid anslutning mot API krävs API-key för
access), hämta alla SteamID:n som finns på de befintligas vänlista, och lägg till alla nya
förekomster i sagd lista. Fortsätt tills listan är av önskvärd storlek. I detta fall skapades olika
stora datamängder för att ha mindre mängder att testa strukturer med, lämpligt datamängd anses
annars vara ungefär 10 000 användare åtminstone, för att kompensera för glesheten i mängden.
Spara ner listan för framtida bruk.
3.5.2 Generator
Förutsättningar:
Steam-konto (Steam 2017), och minst ett köpt spel på Steam.
Steam Web API Key (Steam dev, 2017).
Pythonbiblioteket SteamwebAPI (Silva, 2016).
Pythonbiblioteket SciPy (SciPy, 2001).
Definiera kolumnerna i en dataframe, lämpligen steamID, appID och rating (rating är här ett
implicit mått baserat på någon användar/produktattribut eller kombination av attribut) och fyll
dataframen med resultaten från anrop mot listan med steamID:n från Crawler. Spara ner
dataframen i lämpligt format, t.ex. CSV, för framtida bruk.
3.5.3 Predictor
Förutsättningar:
Pythonbiblioteket SciPy (SciPy, 2001).
Pythonbiblioteket Pandas (pyData dev, 2016).
Apache Spark (Apache Spark, 2014).
Content-Based Filtering:
Enkel implementation (Vector space model) som utifrån spelinnehåll så som genres bygger en
användar-spelmatris n x m där n (spel) då har en uppsättning m (genres) som indikeras genom
[0, 1].
Utifrån användar-spelmatrisen tar vi den cartesiska produkten för att generera en likhetsmatris
n x n vilket ger parvis cosinus likhet mellan n (spel). Prediktioner görs sedan genom att
korsreferera likhetsmatrisen där samtliga prediktionsresultat ges enligt formatet (user, product,
rating, prediction). Samtlig data lagras i pandas dataframes.
Collaborative Filtering:
Prediktionerna görs genom Apache Sparks ALS implementation av Collaborative Filtering där
valet gjorts att använda deras senaste DataFrame API som till stor del liknar Pandas
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DataFrames. Förutom att använda implementationens tränings- och prediktionsmetoder så har
även implementering gjorts av optimeringsmetoder, evalueringsmetoder samt
hjälpfunktionalitet för att underlätta extrahering av stickproven av användares spel.
Samtliga prediktionsresultat ges enligt formatet (user, product, rating, prediction).
Parameteroptimeringen utförs genom att utföra en GridSearch, där en uttömmande sökning
efter 10 randomiserade permutationer utförs ut från en mängd permutationer, på följande
parametrar
{rank: [2  20, k=2], lambda: [0.01  0.5, k=10], numIter: [8  20, k=2],alpha: [8  40,
k=2]} där k är steglängden.

Sedan utvärderas varje permuterad parameteruppsättning på 10 % av ursprungsdatan i form av
en valideringsmängd genom att randomiserat splitta i delmängder 8/2, vilket då resulterar i en
större optimering av modellen för en högre precision för prediktionerna.

Analysmetod
För att jämföra CF och CBF genom dess prediktioner så utfördes rankning av positioneringen
för de utvalda spelen, vilket grundar sig i de olika värderingsmåtten för algoritmernas
prediktioner, samt att implicit feedback inte skalar bra med mått av noggrannhet vilket annars
är ett vanligt förkommande utvärderingsmått för explicit feedback (Hu, Koren & Volinsky
2008).
3.6.1 Utvärderingsmått
Rankingen utfördes genom att ta positioneringen av prediktionerna från spelen i
rankingmängden, vilket sorterats enligt stigande ordning för prediktionens värdering. För CBF
var detta prediktionsvärde relaterat till likheten cosine similarity [0 - 1], enligt formel
cos(𝑈, 𝑉) = 1 −

𝑢 ∙𝑣
‖𝑢‖2 ‖𝑣‖2

där u och v är två spel beståndens av genres.
För CF har vi istället en konfidensnivå [0, 1] enligt
𝐶𝑢,𝑖 = 1 + 𝛼𝑟𝑢,𝑖
där u är en användare, i är en produkt och r är en värdering för u, i, 𝛼 är regularisering.
För att jämföra homogenitet mellan olika spelares spelinnehav användes Shannon entropy som
normaliserades, detta ger då ett mått på hur varierad genreuppsättningen är för en användare.
Genom rankingen kan man sedan presentera en genomsnittsranking för respektive
rekommendationssystem och få en gemensam skala för prestandamåttet; En låg medelrank
innebär bättre prediktioner och en hög medelrank innebär sämre prediktioner.
Genomsnittsrankningen kan sedan ställas i relation till spelinnehav, antal spelinnehavare per
spel och entropi för spelares spelinnehav genom att gruppera på algoritm / datamängd / attribut
och ta genomsnittet av rank. Man kan även få en översiktlig bild av differensen för algoritmerna
genom att utvärdera den totala medelrankningen för respektive algoritm och datamängd, men
det ger då ingen detaljerad insikt på användarnivå.
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Etiska Aspekter
Big data och användar-profilering har alltid ansetts som känsligt, men är något som numera
betraktas som ett acceptabelt intrång, för användarvänligheten det ger. I den här studien tittar
ingår inte överhuvudtaget de aspekter av en användarprofil som skulle kunna användas för en
identifiering. Det är också så att den data som samlats in via Steams API har hämtats uteslutande
från de konton som valt att ha ”öppna profiler”, det vill säga de användare som accepterat i
användaravtalet att deras data kan användas i just sådana syften. Därmed görs bedömningen att
inget ytterligare hänsynstagande är relevant för metoden i fråga.

Metodreflektion
För den kvantitativa metod som nyttjats ligger styrkan i att datan är framställd utan risk för
partiskhet eller osäkerhet. All data distanseras från sitt ursprung på ett sätt som gör även
analysen opartisk. Som negativ aspekt av det här kan nämnas att man aldrig kan få svar på
frågor om djupare innebörd, då informationen har separerats helt från användaren. Även om
studien funnit samband och mönster, så är eventuella förklaringar till dem endast hypoteser.
Vid implementation av CBF valdes Vector Space model med cosine similarity framför TF/IDF
av ett skäl, frekvensen för termer för våra genres består endast av binära värden där antingen
ett spel har en genre eller inte, därmed finns det ingen anledning summera termer i
textinnehållet. Det finns dock ett värde i att använda IDF av anledningen att du viktar termer
mot övriga spels genres vilket leder till en mer nischad matchning där ordinära termer får
mindre plats; Detta skulle dock ta längre tid och vi använder oss endast av frekvensen 0 eller 1.
I stället för data-extrahering via API, hade man kunnat tänka sig att sammanställa data från
flersvars-enkäter eller dylikt. Konsekvensen av ett sådant tillvägagångssätt hade varit mindre
datamängd, och vore om inte omöjligt, så åtminstone opraktiskt, att försöka samla data från c:a.
10 000 användare via förfrågningar. Vidare hade man kunnat få en djupare förståelse för datan,
med hjälp av tilläggsfrågor eller uppföljning, men till priset av större osäkerhet. Utifrån valet
att analysera rekommendationerna på ett plan användbart för marknadsanalys, var valet av dataextrahering det rimligaste.
Att välja andra, eller fler, attribut än ägda spel och speltid, hade eventuellt kunnat ge djupare
och mer tillförlitliga mönster, men i så fall på bekostnad av universell användbarhet, då övriga
attribut inte alltid är tillgängliga. För att kunna dra nytta av dem hade man varit tvungen att göra
fler, alternativa, modeller som endast appliceras där dessa attribut finns; Ett stort merarbete,
med osäker nyttofaktor.
Hade man istället valt en kvalitativ metod för att göra studien, med t.ex. djupintervjuer eller
liknande, så hade man kanske kunnat säga mer om varför spelare konsumerar på det sätt de gör,
men de övergripande mönster som eftersöktes hade uteblivit från våra resultat.

- 19 -

4

Resultat och analys

I följande kapitel presenteras och analyseras resultaten från de experiment som genomförts
genom de tillvägagångsätt och utvärderingsmått som beskrivits i analysmetoden (se avsnitt 3.6).
Resultaten som presenteras lägger sedan grunden för slutsats- och diskussionskapitlet
(se kapitel 5, 6).

Total medelrank
Tabell 5.1 nedan visar den totala medelrankningen för samtliga algoritmer (CF samt CBF) för
datamängderna (H1 och H2) där vi kan se att medelrankningen skiljer sig mycket mellan CF
och CBF oavsett datamängd samt en mindre skillnad i medelrank mellan de två olika
datamängder.
Tabell 5.1 Total medelrank

Resultattyp

Medelrank

h1cbf

1 183

h1cf

356

h2cbf

973

h2cf

351

Redan här kan man alltså konstatera att ur ett helhetsperspektiv så presterar CF avsevärt
mycket bättre än CBF, men eftersom vissa snävare scenarion kan spela stor roll för
tillämpbarhet krävs en närmare granskning. T.ex. kan man inte utröna vilken teknik som står
sig bäst vid små spelinnehav, ett mycket avgörande scenario då det berör en klar majoritet av
användarna.
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Spelinnehav i förhållande till medelrank

Figur 5.2 Medelrank för spelinnehav

I Figur 5.2 visas medelrankingen för grupperat spelinnehav i omfånget 2 till 10 där ett innehav
av två spel ger ett högre värde av medelrank i jämförelse med ett större spelinnehav. Därmed
finns det en stark korrelation mellan mängden ägda spel och rank oavsett algoritm eller
datamängd (H1, H2), där ett högt spelinnehav innebär ett lågt rankingsvärde. Vi kan också se
att CBF generellt sett har en hög medelrank och att CF generellt sett har en låg medelrank över
hela omfånget. Datamängderna (H1, H2) skiljer sig i nivå på grund av att spel med mindre än
en spelad timme plockats bort för H2, vilket innebär en mindre mängd spel, och därmed en
mindre distribution, vilket ger en lägre rank.
Utifrån detta kan vi konstatera att CF generellt sett ger bättre rekommendationer än CBF,
oavsett hur många spel användaren innehar, och oavsett vilken datamängd man tittar på.
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Figur 5.3 Medelrank för spelinnehav

Figur 5.3 visar samtliga instanser i omfånget 2 – 4173 av respektive resultattyp där medelrank
för grupperat spelinnehav visas. Vi kan se en viss trendskillnad mellan föregående graf och
nuvarande graf, vilket kan förklaras med att vi inledningsvis har en mindre varians för spelares
spelinnehav då spelinnehavet är lågt. Då grupperingen grupperar ihop spelare med samma antal
spelinnehav kan det tänkas finnas skillnader i hur varierande spelinnehaven för varje enskild
spelare i gruppen är. Datamängderna (H1, H2) skiljer sig i nivå på grund av att spel med mindre
än en spelad timme plockats bort för H2; Det syns tydligt i grafen att distributionen skiljer sig,
detta är orsaken till den lägre rankingen.
Vi kan dock även här se att CBF generellt sett har en hög medelrank och att CF generellt sett
har en låg medelrank över hela omfånget. Detta innebär att för användaren så är CF att föredra,
oavsett storlek på befintligt innehav.
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Antal spelinnehavare per spel i förhållande till medelrank

Figur 5.4 Genomsnittrank för antal spelinnehavare per spel

I Figur 5.4 visas medelrankingen för antal spelinnehavare per spel i omfånget 1 – 10.
Vi ser här att där det endast finns 1 spelinnehavare så ger det inledningsvis en hög medelrank
för CF men sjunker till lägre mått av medelrank när antal spelinnehavare ökar. För CBF ser vi
en oförändrad trend för medelrank från 1 till 10 ägare. När CF når en innehavarfrekvens över 7
så ligger det på en liknande nivå av medelrank som för CBF. Datamängderna (H1, H2) skiljer
sig i nivå på grund av att första speltimman plockats bort för H2; Det finns fortfarande ett
problem med kallstart för h2cf även då datamängden begränsats, vi ser fortfarande en lägre
rank.
Detta innebär att för spel som har en låg spridning initialt, så kommer CF vara svagare än CBF
på att sprida spelet till nya användare, ett negativt fenomen som upphör vid så pass låga
ägarskapsnivåer att det är osannolikt att det kan räknas som en svaghet.
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Figur 5.5 Medelrank för antal spelinnehavare per spel

Figur 5.5 visar samtliga instanser i omfånget 2 – 7109 av respektive resultattyp där medelrank
för antal spelinnehavare per spel visas. Vi ser även här att CF inledningsvis har en hög
medelrank men planar sedan ut mot en lägre medelrank när desto fler spelinnehavare äger ett
spel. För CBF ser vi att det inledningsvis finns en lägre medelrank än CF och början till en
utplaning mot lägre medelrank ju fler spelinnehavare som äger ett spel men med ett mer spretigt
mönster med både hög och låg rank därefter. Datamängderna (H1, H2) skiljer sig i nivå på
grund av att första speltimman plockats bort för H2, vilket innebär färre spel, och därmed lägre
rank.
Det visar sig tydligt att för CF så har antalet ägare av ett spel en direkt korrelation med ranking
på rekommendationer mot spelet, något som inte återspeglas i CBF. Detta förklaras av att CBF
inte tar hänsyn till vad som görs eller ägs av andra användare, utan endast till den relevanta
användarens egna mönster.
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Varians i spelinnehav i förhållande till medelrank

Figur 5.6 Medelrank för orenhet

I Figur 5.6 visas medelrankingen för samtliga spelares spellinnehav grupperad med entropi där
entropin grundar sig i orenheten i spelares spelinnehav. Här kan vi se att CF oavsett entropi ger
låg medelrank, medan CBF ökar i takt med att spelinnehavet blir mer orent/varierat. Båda
algoritmerna har en låg rank där spelinnehavet inte har någon form av variation men CF har
därefter mycket låg rankning i jämförelse med CBF.
Detta innebär att ju snävare preferenser en användare har, ju lättare är det för CBF att matcha
dem. Finns det inga gemensamma produktattribut mellan de ägda spelen, kommer CBF heller
inte att kunna prestera optimalt. För CF däremot spelar detta ingen roll, eftersom attributen
aldrig är en faktor i algoritmen; Därmed är CF en långt effektivare algoritm för varierade
spelare.
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Figur 5.7 Medelrank för orenhet

Figur 5.7 visar samtliga spelares spelinnehav grupperat med entropi och även här kan se att CF
ger lägre mått av medelrank i förhållande till orenheten av spelinnehavet. Vi ser också här en
del outliers vilket är heterogena spelinnehav som t.ex. ett spelinnehav av två spel av helt skilda
genres.
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5

Slutsats

Syftet med studien; Att utvärdera huruvida befintlig data var tillräckligt underlag för att, på ett
så annorlunda produktunderlag som spel ändå kan anses vara, med hjälp av Collaborative
Filtering generera rekommendationer med högre träffsäkerhet än de som tillhandahålls av
Content-based Filtering. Vi ville därmed besvara följande fråga:
” Hur presterar Collaborative Filtering i jämförelse med Content-based Filtering på en databas
som Steams?”
Resultaten från experimenten, där vi tittat på hur rekommendationsalgoritmerna förhåller sig
till olika attribut för en spelares speluppsättning i form av antal spel, hur många andra som har
liknande spelinnehav, hur varierat spelinnehavet är i förhållande till predikterad ranking, etc.
finner tydliga resultat på att både CF och CBF ger bättre prediktioner ju större spelinnehavet är
och att CF ger dubbelt så effektiva prediktioner i förhållande till CBF.
När vi sedan tittar på resultaten från hur prediktionerna blir när vi grupperar spelare efter
spelinnehav så ser vi tydligt CF:s problem med kallstart där vi får sämre prediktioner för spel
som har mindre än 5 ägare. För CBF har vi en mer linjär utveckling, men på det stora hela ser
vi bättre resultat för CF när antalet ägare tillkommer.
För variansen som vi tittar på för spelinnehaven, där vi tittat på entropin för spelare/spelinnehav
så ser vi en mycket bra utveckling för CF där variationen i spelinnehavet inte har en märkbar
betydelse för prediktionerna, medan CBF har svårigheter med att ge bra rekommendationer vid
en högre varians i spelinnehavet. Därmed är CF mer pålitlig både där vi har homogena och
heterogena speluppsättningar som skall predikteras.
Av de parametrar som inkluderats i jämförelsen mot kan vi se att i det stora hela ger CF bättre
prediktioner i alla tre scenarion och är mer mångsidig i sitt utförande att få bättre resultat vad
gäller variation, antal spel samt även för ägarfrekvensen för spelen även om vi ser att problem
med att kallstart finns. De resultat som uppnåddes ligger i linje med vad tidigare forskning
hävdar om att CF presterar bättre än CBF, vilket föranleder konstaterandet att det allmänt finns
en gedigen grund i att tillämpa CF.
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Diskussion

Såvitt vi har kunnat utröna har ingen liknande vetenskaplig ansats gjorts, utifrån premissen att
just spel är ett interaktivt media och därför inte kan jämföras rättvist med musik eller film, där
CF ofta faktiskt används. Eftersom CF i stor mån är plattformsoberoende skulle teoretiskt sett
den delen av artefakten med små insatser kunna konverteras för att nyttjas även mot andra
plattformar.
Resultaten från datamängd H2 gav dock ingen större insikt i om begränsning gjorde nån
skillnad, när spel som spelat mindre en timma plockades bort, det framgår dock att medelranken
blir lägre. Detta beror förmodligen på att spelare som spelar till en mindre grad försvinner, då
vi valde att begränsa datamängden genom att ändra ägt till icke ägt baserat på tid, vilket
förmodligen skulle ge en större insikt om vi istället tog in tiden som ett attribut i CF för att hitta
mönster. Detta skulle dock inte funka på samma sätt för CBF då det blir svårt att utvärdera tid
genom cosine similarity.
Att titta på en annan tidsgräns än vi valde hade sannolikt inte heller gett ytterligare insikter, då
vi vet från studien on speltid (Sifa et al. 2015) att speltid generellt kulminerar mellan 2-5
timmar, vilket i vår studie innebär att en teoretiskt delmängd H3 endast hade beskärt den del av
data där preferenserna är bekräftade, istället för där de kunde ifrågasättas.
Det vi dock kan konstatera är att vi får en tydlig trend av att titta på spelinnehav, antal
spelinnehavare per spel och entropi med goda resultat för CF oavsett datamängd.

Begränsningar
Eftersom Steam förvisso använder CBF i dagsläget, men med hjälp av en del korsreferering
mot topplistor och vänners listor, blir vår ansats till jämförelse något haltande. Man kan även
påtala det faktum att för helt nya användare kan varken en ren CBF eller CF vara behjälplig,
varför t.ex. en topplista som komplement är praktiskt taget nödvändigt. Att, precis som Steam
gör, även korsreferera till vänners spellistor eliminerar ytterligare svårigheter med kallstart.
Då CF kräver en ny modellering av hela databasen, vid varje förändring, för optimala resultat,
kan man också tänka sig att hårdvarukraven är en högst relevant aspekt för huruvida en
övergång är ekonomiskt gångbar.

Framtida forskning
Det är sannolikt så, att en liknande ansats, men med någon avancerad hybridlösning skulle ge
en signifikant högre träffsäkerhet i sina rekommendationer, något som vi gärna uppmuntrar.
Man skulle också kunna tänka sig en fortsättningsansats, där man inkluderar de mjukare
implicita attribut som bortsetts från i denna studie, för att hitta djupare och mindre tydliga
mönster. Det hade också kunnat vara intressant att utforska hur tiden skulle kunna användas
som ett attribut istället för att begränsa antalet användare och spelinnehav genom tid.
Eftersom avgränsningen var löst hållen, så att i princip ingen distinktion görs mellan
storkonsumenter och passiva kontoinnehavare, kan ytterligare studier fokusera på skillnader
mellan konsument-grupperingar, för att eftersöka eventuella styrkor, svagheter och
optimeringsmöjligheter.
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Utvärdering och Sammanfattning

Eftersom Steams egna rekommendationer är otillgängliga fick en prototyp, konstruerad efter
den modell som presenteras och beskrivs öppet av Steam, representera basnivån. Detta ger ett
något orättvisande scenario, då det är ett rimligt antagande att Steams faktiska motor är något
mer sofistikerad än en basmodell. Trots detta anses resultaten kunna vara vägledande för
rimligheten i antagandet, och därmed även att slutsatserna är riktiga.

Validitet
Det är svårt att förutse hur prediktionerna skulle stå sig satta i kommersiellt bruk, då de endast
utvärderats mot befintligt inköpta spel som facit, men utifrån de mått som finns tillhands för att
mäta riktighet i resultaten kan man ändå konstatera att studien är teoretiskt valid.

Reliabilitet och reproducerbarhet
Insamlandet av data, analysen av data och utvärderingen därav, beskrivs utförligt, och följs
tillvägagångssättet bör liknande resultat nås varje gång. Fortsatt tillgänglighet till Steams API,
och ett liknande utbud och databasformat är en extern förutsättning för att kunna reproducera
studien.

Generaliserbarhet
Insamlandet av data har gjorts på ett sådant sätt att eventuella demografiska avvikelser i
beteendemönster försvinner i datamängden, men eftersom geografiska, såväl som könsmässiga
attribut anges frivilligt, och utan validering, är det omöjligt att vikta mot detta.
Den här studien har fokuserat enbart på Steam, men det finns ingenting som förhindrar att
samma lösning implementeras och utvärderas mot en annan databas, givet att de nödvändiga
modifikationerna görs gentemot API, och, om av intresse, även CBF-motorn, som påpekats
vara plattformsspecifik. CF är däremot domänoberoende och skulle kunna appliceras oberoende
av produkt/tjänst förutsatt att implicit eller explicit feedback finns tillgängligt.
Eftersom hela denna studie varit baserad på en experimentell ansats framdriven av målet att
uppnå tolkningsbara resultat, så har varken implementationens skalbarhet eller effektivitet
prioriterats; Behoven för en implementation i skarp miljö skulle därmed vara en fulltständig
kod-revision, teoretiskt fullt genomförbart, men detta har inte varit del av vår målsättning.

Summering
Utifrån de mål som sattes upp med studien; Att utvärdera ett alternativ till befintlig lösning för
rekommendationer på Steam, och de förutsättningar som fanns, gällande underlag och tillgång
till testdata, bedömer vi att uppgiften är adekvat utförd, och ett konkret resultat har uppnåtts:
CF är en märkbart bättre algoritm, även för relativt små spelinnehav.
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Författarnas tack
Vi skulle vilja tillbringa ett stort tack till vår handledare
Henrik Linusson
som stöttat oss genom denna studie,
genom ett pedagogiskt, tålmodigt och kompetenshöjande stöd!
Tack!
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap.
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov.
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare
som mellan företag och utbildning.
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera,
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens ITbaserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin
förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för
god IT-användning i företag och organisationer.
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad.
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken
kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar.
Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design.
Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många
fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal,
nationell och internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i
InnovationLab, som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling.
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