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ТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ	

Проблем који се техничким решењем решава: 

Introduction	and	problem	definition	

In order to anticipate the user preferences, the recommendation systems were presented and 
the solutions have been developing and discussing for years. Within that context, this technical 
solution is focused on providing suitable s0ystem for recommending the appropriate decks 
(presentation and other educational material) to the users depending on their former practice, 
affinities, as well as on the content’s characteristics such as type, subject etc. Therefore, the core of 
this technical solution is the user-based collaboration filtering (CF), which is, with the content-
based filtering, most frequently used approach considering the problem (Jafarkarimi et al. [1]).  

Namely, the aim of this technical solution was to present and deeply discuss the main idea 
of the user-based CF which could be implemented as a part of the OpenCourseWare (OCW) 
platform, so as to be able to decently estimate the decks of interest. Moreover, intensive analysis 
was provided on various of the methodologies when the CF is considered in context of their 
applicability.  

Additionally, in order to develop performances further, precisely to contribute with the 
comprehensive and efficient solution, as a combination of the user-based and content based 
approaches, the hybrid system was proposed in this technical solution. Finally, as a proof of this 
concept, it was implemented into SlideWiki platform, which is going to be discussed later in this 
technical solution. 

 

Стање решености тог проблема у свету: 

 As data analytics is in progress nowadays, numerous methodologies, data mining and 
machine learning algorithms are present, and abundant of them can be used for implementation of 
the user-based CF approach for content recommendation (Xiaoyuan et al. [2]). Therefore, their 
choice highly depends on the problem. Evidently, a wide variety of examples on the 
recommendation system exists, such as in web (Shrivastava et al. [3]), for citations, social media 
(Anandhan et al. [4]), paper writing (Beel at al. [5], [6]) etc. However, in this technical solution, the 
focus is going to be placed on recommending education material, precisely on proposing the 
adequate system and its implementation when decks are to be considered. Nonetheless, the main 
approaches for all of these particular usages are similar and usually categorized as collaborative 
filtering, content based filtering and hybrid filtering (Mansur et al. [7]). It should be pointed out that 
all of these methodologies were considered in this technical solution, with the main target being 
collaborative filtering. 

Опис техничког решења са карактеристикама, укључујући пратеће 
илустрације и техничке цртеже: 
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Proposed	approach	

Even though there are various approaches when CF is considered, especially in data mining, 
the majority of them was inadequate when analyzing the methodology. Namely, having in mind the 
problem, it is obvious that the amount of available and informational data is growing and changing 
with time, as for the new content and users. Therefore, common concepts, so-called model-based 
CF recommendations (Xiaoyuan et al. [2]), such as Neural Networks, Clustering, Bayesian 
Networks, Support Vector Machines and others that are supposed to be trained before the actual use 
are incompatible, as their generalization capabilities, if there were not for some additional parameter 
adjustment, would be unsatisfactory when new user is to be evaluated. Thus, for this problem, it 
was unavoidable to select the approach which can constantly and efficiently update the usable 
knowledge. It was supposed to be robust to the huge amount of data, as the desired recommendation 
highly depends on the obtained users and content characteristics, whose capacity can be 
outrageously high, especially taking problem dimensionality into account. Therefore, the proposed 
solution is based on the memory CF approach, which does not require any classical training and it 
is directly applicable to the raw data, usually called User Activity Record Store, when estimating 
the similarity between the users. 

Taking all of previous into account, in this technical solution, due to the fact that it is widely 
used when data mining is to be considered, as a potential solution, the k-Nearest-Neighbors (k-NN) 
algorithm is proposed for the CF memory approach. The k-NN is a non-parametric simple data 
mining method frequently used for both classification and regression problem and, for this particular 
one, it was chosen so as to estimate the similarity between the users, upon the User Activity Record 
Store, and find the k most related ones according to their activities and preferences.  

For that purpose, in order to adequately describe the user, the corresponding feature vector 
was defined as 

𝑢 𝑢 , 𝑢 , 𝑢 , … , 𝑢 , 

 
where u indicates the user, and ui indicates the user-related feature (in m-dimensional space where 
set of m features define a user). Consequently, as depicted in Figure 1, each user is presented as a 
point in the multidimensional space of its features, such as visited decks, linking and rating, 
commenting etc. Having the features, k-NN predicts the k nearest neighbours, or precisely k most 
similar users comparing the distance between the analysed one and the others form the User Activity 
Record Store. In this technical solution, that distance was based on Hamming distance (or Euclidian 
in case of real features, such as deck rates) and specified as  

𝑑 𝑤 |𝑢 𝑢 | , 𝑢 ∈ 𝑈, 

where dui indicates the distance between user ui and analysed user ui’, wi weighting coefficient per 
user-related feature, while ui is taken from U representing all users of the OCW platform. The 
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weighting coefficients wi are depicting the importance of the corresponding feature i, and, as typical 
in the literature, it can be estimated with some of the evolutionary algorithms (e. g. genetic 
algorithm) (Nigsch et al. [8]). The final recommendation on the k the most related is made after 
sorting the distances as the k user from the set with the smallest distances form the analysed one.  

User‐related	features	

As discussed previously, the similarity search between users was proposed as the k-NN 
algorithm. Therefore, in order calculate the distances between, the vector of relevant features was 
defined. Accordingly, in this section, the selection of those features is going to be discussed in more 
details.  

The first group of characteristics that were taken into account when the choice of the features 
is to be considered were user activities such as duration and number of deck visits, deck creation 
and editing, search activity, participation to related discussions, deck commenting etc. Furthermore, 
apart from the activities the user preferences, like likes and rating of the decks, are what should 
inevitably be included, as well. Finally, apart from the aspect strictly connected to the OCW 
platform, with the regard to improving efficiency, attributes describing user demographic and 
contextual data, such as age, skills, date and time, location, were considered as well, as suggested 
in (Adomavicius et al. [9]). Namely, they can be crucial in detect proper behavioral patterns of the 
users, which is the principal motivation for including them in the vector u. 

Besides the choice of the features, their collecting can be critical, also, especially having in 
mind that all of them are supposed to be obtained automatically by the OCW, in order to develop 
system that is self-sustainable. Therefore, so as to be able to supply with the valuable and plentiful 
database, addition explicit forms of data collections were considered, such as asking user to rate a 
content in order to be able to provide the necessary information for the k-NN algorithm.  

Figure 1. User's feature space (k‐NN search algorithm). 
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	Implementation	

This technical solution, apart from the providing the conceptual idea on the user-based CF 
used for the decks recommending, included its implementation, as well, so as to validate the 
usability of the proposed solution. The CF approach was implemented as a part of SlideWiki 
authoring OCW platform. Being one of the components developed in the H2020 EU research and 
innovation project SlideWiki (Grant Agreement No 688095), SlideWiki designed to be a huge 
generally accessible learning and teaching platform. Its main goal is to provide virtual education by 
using global collaboration. The learning objects in this platform are decks of slides, which are the 
point of interest of this technical solution. Namely, as the Educational Recommender Systems 
(ERS) (Sikka et al. [10], P. Rodríguez et al. [11]) which is SlideWiki in this work, it is supposed to 
recommend the appropriate learning materials accordingly to the students’ actions, preferences and 
the topics of interest, meaning that the main goal was to develop the system able to determine the 
user’s learning needs in consistence with his actions, field of interest and details of the decks which 
were interesting to them. On the other hand, when the professors, precisely content owners and 
editors, are concerned, it was desired to make recommendation for them based on their previous 
lectures, so as to help them improve their materials.  

Therefore, the discussed k-NN algorithm was implemented as the ERS, and the results on 
platform are shown in Figure 2. The recommendations are sorted by weights from more to less 
relevant ones, when the analysed user is considered. Finally, the validation process should be 
conducted in the future by analysing how the users react on the recommended decks. When the 
metrics is concerned, the commonly used are (root) mean square error, recall, precision, discounted 
cumulative gain. However, as stated in (Lathia et al. [12]) novel ones used in this field are diversity, 
novelty and coverage, as well. 

Figure 2. Figure 2. Recommender User Interface (SlideWiki platform).
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Conclusion	

In this technical solution, the principal idea of user-based collaborative filtering was given. 
Moreover, the applicable implementations were discussed for implementation of the similarity 
search, with the k-NN as the chosen solution. Namely, the idea was to recommend to the users new 
decks according to their activities, preferences, content etc. Therefore, the k-NN algorithm was used 
as the user-based collaborative filtering to estimate similarity between different users, as for the fact 
that similar patterns can be applied to the similar users, when recommendation of the relevant decks 
is to be considered. 

Finally, the proposed idea was implemented on SlideWiki authoring OCW platform, and 
the results were presented in this technical solution. Therefore, during the implementation, some 
eminent difficulties were determined (Lee et al. [13]): 

 Cold start: It is well known problem that CF algorithms require a lot of data in order 
to perform on high level (Rubens et al [14], Elahi et al. [15]), which might be 
unavailable at the beginning of the recommendation process. Therefore, it is advised 
to postpone the showing of the full CF potential before collecting necessary amount 
of data. 

 Scalability: As problems that CF is used for are usually accompanied with huge 
amount of data, the high computational power is needed. Therefore, couple of 
algorithms are suggested to improve scalability 

· k-NN search algorithm (optimized linear search, bottom up search – 
analyzing per deck relayed activities not per each activity individually) 

· feature extraction and dimension reduction (clustering of similar decks, 
temporal constraint – only the recent activities are to be analyzed) 

· data partitioning (search performed in parallel) 

 Sparsity: Due to the fact that not all users are equally active, there is a problem with 
collecting the data. Therefore, it is suggested to directly influence on the user give 
feedback that is necessary (e.g. asking user to rate, create list of favorite items etc.) 

Finally, it can be concluded that in the future work all of these problems are to be engaged 
in and verified on SlideWiki platform. 
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Рецензија техничког решења: 
 

Review of the technical solution 
User-based collaborative filtering 

approach for content recommendation in 
OpenCourseWare platforms 

 
 
Within this technical solution, the main goal were recommendation systems 
for education material based on the user’s preferences and content 
similarities. The fundamental idea for the user-based collaborative filtering 
(CF) approach was exhaustively elaborated, as well as the hybrid 
recommendation system, the combination of user-based and content based 
approach.  
 
Not only did Mihajlo Pupin Institute presented the detailed analysis of the 
suitable CF implementation in this technical report, but also the discussion on 
relevant features for the decision making was given. Finally, the proposed 
solution was implemented as a part of SlideWiki authoring OCW platform, 
helping its users to explore new content in order to develop their expertise. 
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Рецензија техничког решења: 
 

Review of the technical solution 
User-based collaborative filtering 

approach for content recommendation in 
OpenCourseWare platforms 

 
 
As a part of the SOFIA project, the recommendation systems, the subgroup 
of the information filtering systems, were the principal point of interest of this 
technical solution. Particularly, the central idea on user-based collaborative 
filtering approach was proposed, as well as the detailed analysis of appropriate 
implementation techniques and the representative features in context of the 
problem.  
 
Additionally, Institute Mihajlo Pupin suggested the hybrid approach, a 
combination of the user-based and content based, so as to upgrade the 
performances. Eventually, as the proposed approach was implemented on 
SlideWiki authoring OpenCourseWare platform, the directions for the future 
work in context of more reliable and efficient recommendations were 
elaborated in consistence with the current work. 
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Протокол о тестирању од стране корисника: 
 

Protocol on testing of the technical solution 
OpenCourseWare learning content 
recommendation using user-based 

collaborative filtering 
 
 
With this document we confirm that the SOFIA technical solution entitled 
“OpenCourseWare learning content recommendation using user-based 
collaborative filtering”, developed by the Institute Mihajlo Pupin, has been 
successfully deployed, tested and being utilized as part of the teaching 
process at the National University of Ireland, Galway, in order to offer 
suggestions of courses that might be useful for students, to deal with the 
information overload, to support the students in their decision processes 
such as choice of teaching materials and to better understand and optimize 
the overall learning process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Federico Seri, PhD 
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