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Internationaal Wiskundetoernooi 2021

Voorbereidend materiaal

Het Internationaal Wiskundetoernooi bestaat uit twee rondes: de Estafette in de
voormiddag en Sum of Us in de namiddag. In het namiddagprogramma staat
telkens een toepassing van wiskunde centraal en dit jaar is dat aanbevelingssys-
temen of waarom je smart-tv vaak beter weet welke film je wil zien dan jijzelf...

Deze bundel bevat voorbereidend materiaal voor de namiddagronde en het is aange-
raden om hem op voorhand grondig door te nemen. Er worden, vooral aan de hand
van voorbeelden, enkele begrippen en technieken uitgelegd en er staan ook opgaven
in de bundel om jezelf te testen. De oplossingen van deze opgaven staan achteraan.

De opgaven van Sum of Us en het voorbereidend materiaal zijn gemaakt door Roy
Hendricks en Kiki van den Bercken (studenten Wiskunde aan Radboud Universiteit
Nijmegen) onder begeleiding van Maarten Solleveld.

Tot slot nog dit: op de toernooidag mogen jullie tijdens de namiddagronde het
volgende materiaal gebruiken:

• deze bundel en eventueel uitwerkingen van de opgaven erin,

• een niet-grafisch rekentoestel.

We wensen jullie alvast een vijfsterrenervaring!

De organisatoren,

Stehan Hartmann en Rainer Kaenders (Universität Bonn)
Maarten Solleveld (Radboud Universiteit Nijmegen)

Joeri Van der Veken (KU Leuven)
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1 Inleiding

Veel mensen hebben er dagelijks mee te maken: aanbevelingssystemen. Net wanneer
je YouTube wil afsluiten, zie je bij de aanbevolen video’s nog een leuk filmpje staan.
Of terwijl de aftiteling van de laatste aflevering van een serie op Netflix nog bezig
is, verschijnt er al een andere serie, waarvan iets of iemand besloten heeft dat ze
voor jou niet te missen is. Ook andere bedrijven, zoals Spotify of Bol.com, gebrui-
ken aanbevelingssystemen. Allemaal met maar één doel: je langer op hun website
houden en daardoor meer inkomsten genereren.

Hoeveel geld daarmee te verdienen is, werd duidelijk in 2006. Netflix bood een be-
drag van 1 miljoen dollar aan wie hun aanbevelingssysteem met minimaal 10% kon
verbeteren. In sectie 7 kan je daar meer over lezen.

Maar hoe werkt zo’n aanbevelingssysteem nu? In dit voorbereidend materiaal geven
we daar wat meer uitleg over. We bespreken verschillende manieren om voorspellin-
gen te maken op basis van gegevens, bijvoorbeeld om te voorspellen hoe goed een
bepaalde persoon een bepaalde film zal vinden, als we weten hoe goed die persoon
andere films vindt of hoe goed andere mensen de film in kwestie vinden.

Om dit voorbereidend materiaal te maken, hebben we gebruik gemaakt van verschil-
lende bronnen. Het boek ‘Recommender Systems’ van C. C. Aggarwal1 ligt aan de
basis van de sectie over de Methode van Bayes. Uit het boek ‘Social Media Mining’
van R. Zafarani, M. A. Abassi en H. Liu2 is inspiratie gehaald voor de sectie over
gezamenlijke filtering en voor de sectie over k-means clustering is gebruik gemaakt
van het essay ‘Computationeel denken bij vwo wiskunde A’3. Voor de laatste sectie,
over The Netflix Prize, is de officiële site www.netflixprize.com gebruikt.

2 Basisbegrippen

2.1 De somnotatie

In de wiskunde gebruiken we de Griekse hooofdletter sigma ‘
∑

’ vaak om een som op
een compacte manier op te schrijven. Stel bijvoorbeeld dat x1, x2, x3, . . . gegeven
getallen zijn en dat n en m gehele getallen zijn met 1 ≤ n ≤ m. Dan is

m∑
i=n

xi = xn + xn+1 + . . .+ xm−1 + xm.

Het linkerlid van de bovenstaande gelijkheid is een compacte manier om het rechter-
lid te herschrijven. De index i in het linkerlid kan even goed met een andere letter
genoteerd worden en wordt daarom soms een dummyvariabele genoemd. De gehele

1ISBN 978-3-319-29657-9, DOI 10.1007/978-3-319-29659-3
2vrij beschikbaar via https://dmml.asu.edu/smm
3vrij beschikbaar via https://essay.utwente.nl/79806/
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getallen n en m zijn respectievelijk de ondergrens en de bovengrens van de index in
de som. Het volgende voorbeeld maakt de notatie hopelijk duidelijk.

Voorbeeld 2.1

• Als gegeven is dat x3 = 7, x4 = 8, x5 = −3, x6 = 0, 5 en x7 = 1, dan is

6∑
i=4

xi = x4 + x5 + x6 = 8 + (−3) + 0, 5 = 5, 5.

•
3∑

i=1

i2 = 12 + 22 + 32 = 1 + 4 + 9 = 14

•
3∑

j=1

j2 = 12 + 22 + 32 = 1 + 4 + 9 = 14

•
5∑

k=2

(k + 2) = (2 + 2) + (3 + 2) + (4 + 2) + (5 + 2) = 4 + 5 + 6 + 7 = 22

Opgave 1 Bereken de volgende sommen.

(a)
20∑

i=16

i

4

(b)
4∑

k=1

3k

2

(c)

5∑
i=2

(6i+ i3)

2.2 Matrices

Een matrix is een rechthoekig schema met getallen. Het grote voordeel van matrices
is eigenlijk dat je ermee kan rekenen, bijvoorbeeld dat je twee matrices kan optellen
of vermenigvuldigen, maar dat hebben we niet nodig voor dit wiskundetoernooi. Dit
is een voorbeeld van een (2× 3)-matrix omdat hij 2 rijen en 3 kolommen heeft:

a =

[
3 4 1

6 8 2

]
.

In de praktijk zullen getallen in een matrix een betekenis hebben. Bekijk bijvoor-
beeld onderstaande (3 × 3)-matrix b over Karen, Kristel en Kathleen die spellen
gespeeld hebben (niet noodzakelijk tegen elkaar):
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Gewonnen Verloren Gelijkspel
Karen 6 4 2

Kristel 7 4 1

Kathleen 4 5 3

.

Het getal 4 in de rij ‘Kristel’ en de kolom ‘Verloren’ betekent dat Kristel 4 spellen
verloren heeft.

2.2.1 Gegevens uit een matrix aflezen

Als a een matrix is, dan noteren we met ai,j het getal in de i-de rij en de j-de kolom
van a. Merk op dat we dus altijd eerst het rijnummer schrijven en dan pas het
kolomnummer. In de matrix a hierboven is bijvoorbeeld a1,2 = 4 en a2,1 = 6.

Als de rijen en kolommen van een matrix namen hebben, zoals in de matrix b
hierboven, kunnen we deze namen gebruiken in de notatie. We schrijven bijvoorbeeld
bKaren,Gewonnen = 6 en bKristel,Gelijkspel = 1. Het is dan meteen duidelijk wat deze
getallen betekenen.

2.2.2 Rij- en kolomgemiddelden

Het gemiddelde van een rij of kolom van een matrix wordt bekomen door alle getallen
in die rij of kolom op te tellen en dat resultaat te delen door het aantal getallen in de
rij of kolom. We gebruiken een streepje om aan te tonen dat het om een gemiddelde
gaat. Zo is voor de matrix b hierboven bijvoorbeeld

bKathleen =
4 + 5 + 3

3
= 4, bGewonnen =

6 + 7 + 4

3
≈ 5, 67.

Opgave 2 Bereken bKaren en bGelijkspel.

Het gemiddelde van een rij of kolom van een matrix kan een interessante betekenis
hebben. Stel je bijvoorbeeld een matrix voor waarbij de rijen overeenkomen met de
leerlingen in je klas en de kolommen met de verschillende vakken die jullie krijgen.
Het getal in de i-de rij en de j-de kolom is de score die de i-de leerling behaalde op
het examen van het j-de vak tijdens een bepaalde examenperiode. Kan je zelf een
interpretatie geven voor de rij- en kolomgemiddelden van deze matrix?

3 Voorspellen met de Methode van Bayes

Zoals aangekondigd in de inleiding, zullen we verschillende manieren uitleggen om
voorspellingen te maken op basis van gegevens. Een eerste manier is via de Methode
van Bayes, maar om deze uit te leggen, hebben we eerst de begrippen voorwaardelijke
kans en Regel van Bayes nodig.
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3.1 Voorwaardelijke kans

We gaan ervan uit dat de lezers vertrouwd zijn met het begrip kans, zelfs als dat maar
op een heel intüıtieve manier is. We leggen wel enkele notaties uit in verband met
kansen. Stel dat je een onvervalste dobbelsteen hebt, dan is de kans dat je hiermee
in één worp 6 ogen gooit gelijk aan 1/6. We noteren dit als P (6 ogen) = 1/6,
waarbij P voor ‘probability’, het Engelse woord voor kans, staat. In het algemeen
noteren we de kans dat een gebeurtenis X plaatsvindt met P (X). De kans dat
meerdere gebeurtenissen X1, . . . , Xn allemaal plaatsvinden, noteren we dan weer
met P (X1, . . . , Xn).

Definitie 3.1 De kans dat een gebeurtenis X plaatsvindt als we zeker weten dat
een gebeurtenis Y plaatsvindt, noemen we een voorwaardelijke kans. We noteren
deze met P (X |Y ) en een formule om zo’n voorwaardelijke kans te berekenen is

P (X |Y ) =
P (X,Y )

P (Y )
.

Het volgende voorbeeld zou de bovenstaande begrippen en notaties moeten verdui-
delijken.

Voorbeeld 3.2 Uit een volledig spel van 52 kaarten trekken we willekeurig 1 kaart
en we beschouwen de volgende twee mogelijke gebeurtenissen:

X − de kaart is een hartenkaart,

Y − de kaart is een koning.

De voorwaardelijke kans P (X |Y ) is per definitie de kans dat de kaart een harten-
kaart is als we weten dat de kaart een koning is. Omdat er 4 koningen in het spel
zijn, waarvan er slechts 1 een hartenkaart is (en alle kaarten hebben evenveel kans
om getrokken te worden) is

P (X |Y ) =
1

4
.

Laten we ook eens de formule uit bovenstaande definitie controleren in dit voorbeeld.
De kans P (X,Y ) is de kans dat de getrokken kaart een hartenkaart én een koning
is of, met andere woorden, de kans dat de kaart hartenkoning is. Omdat slechts 1
van de 52 kaarten hieraan voldoet, is P (X,Y ) = 1/52. De kans P (Y ) is de kans
dat de kaart een koning is. Omdat het volledige spel 4 koningen bevat, is deze kans
P (Y ) = 4/52 = 1/13 en we vinden dus inderdaad

P (X,Y )

P (Y )
=

1/52

1/13
=

1

4
.

Opgave 3 Bereken P (Y |X) in Voorbeeld 3.2 .
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Opgave 4 In een onderzoek bij 240 studenten blijken er 113 Wiskunde te studeren
en 89 Fysica. 37 van de studenten combineren een studie Wiskunde met een studie
Fysica. We onderscheiden de volgende gebeurtenissen:

W − een student uit het onderzoek studeert Wiskunde,

F − een student uit het onderzoek studeert Fysica.

Bereken P (W |F ) en P (F |W ).

3.2 De Regel van Bayes

De Regel van Bayes geeft een verband tussen de voorwaardelijke kansen P (X |Y ),
de kans dat X plaatsvindt als we weten dat Y plaatsvindt, en P (Y |X), de kans dat
Y plaatsvindt als we weten dat X plaatsvindt.

Stelling 3.3 (Regel van Bayes) Als P (X), P (Y ) 6= 0, dan is

P (X |Y ) =
P (Y |X)P (X)

P (Y )
.

Bewijs. Merk op dat P (X), P (Y ) 6= 0 nodig is opdat de voorwaardelijke kansen
P (X |Y ) en P (Y |X) zinvol zouden zijn. De Regel van Bayes is equivalent met
P (X |Y )P (Y ) = P (Y |X)P (X), wat wegens de formule in Definitie 3.1 dan weer
equivalent is met P (X,Y ) = P (Y,X). Beide leden van deze laatste gelijkheid stellen
de kans voor dat gebeurtenissen X en Y allebei plaatsvinden. De gelijkheid is dus
juist en de Regel van Bayes is bewezen. �

Voorbeeld 3.4 Bij de patiënten van het universitair ziekenhuis willen we de kans
dat een patiënt kanker heeft vergelijken met de voorwaardelijke kans dat een patiënt
kanker heeft, gegeven dat hij rookt. We beschikken over de volgende gegevens: een
kwart van de patiënten van het UZ rookt, maar bij de kankerpatiënten is dit de
helft. We beschouwen de volgende gebeurtenissen die zich voor een gegeven patiënt
kunnen voordoen:

K − de patiënt heeft kanker,

R− de patiënt is een roker.

Met de Regel van Bayes vinden we dat

P (K |R)

P (K)
=
P (R |K)

P (R)
=

1/2

1/4
= 2,

waaruit we besluiten dat, voor de patiënten van het UZ, roken de kans op kanker
verdubbelt.

Opgave 5 Op een middelbare school gaat elk jaar tijdens de kerstvakantie een groep
scholieren op wintersport en daarvan komt gemiddeld 1% terug met een gebroken
been. Dit jaar telt de school 1000 leerlingen waarvan 20% op wintersport is geweest.
Na de kerstvakantie verschenen in totaal 4 leerlingen met een gebroken been op
school. Bereken de kans dat een scholier die zijn of haar been gebroken had op
wintersport was geweest.
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3.3 Voorspellen met de Methode van Bayes

We leggen de methode uit aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld 3.5 Van drie personen weten we wat hun beoordeling is van drie ver-
schillende films. Ze konden de films alleen beoordelen met ‘D’ of ‘U’. Een vierde
persoon heeft enkel nog maar de eerste twee films gezien en beoordeeld. De gege-
vens zijn samengevat in de volgende matrix, waarbij we de mogelijke beoordelingen
respectievelijk door ‘0’ en ‘1’ vervangen hebben:

Film 1 Film 2 Film 3


Persoon 1 1 1 0

Persoon 2 0 0 1

Persoon 3 1 0 0

Persoon 4 1 1 ?

.

Om te voorspellen wat Persoon 4, die zowel Film 1 als Film 2 goed vond, van Film 3
zal vinden, willen we een idee krijgen van de voorwaardelijke kansen

P (Film 3 krijgt 0 |Film 1 krijgt 1, Film 2 krijgt 1)

en
P (Film 3 krijgt 1 |Film 1 krijgt 1, Film 2 krijgt 1).

Om de notatie lichter te maken, korten we de gebeurtenis ‘Film i krijgt j’ af tot
‘Fi=j’. Met de Regel van Bayes vinden we

P (F3=0 |F1=1, F2=1) =
P (F1=1, F2=1 |F3=0)P (F3=0)

P (F1=1, F2=1)
,

P (F3=1 |F1=1, F2=1) =
P (F1=1, F2=1 |F3=1)P (F3=1)

P (F1=1, F2=1)
.

Omdat de noemers in beide uitdrukkingen hetzelfde zijn en we alleen gëınteresseerd
zijn in de verhouding van de twee voorwaardelijke kansen (en niet zozeer in hun
exacte waarden), schrijven we

P (F3=0 |F1=1, F2=1) ∝ P (F1=1, F2=1 |F3=0)P (F3=0),

P (F3=1 |F1=1, F2=1) ∝ P (F1=1, F2=1 |F3=1)P (F3=1),

waarbij ‘∝’ staat voor ‘is evenredig met’. Tot slot gaan we de voorwaardelijke
kansen in de rechterleden benaderen door producten van voorwaardelijke kansen.
We gebruiken meer bepaald de benadering P (X1, X2 |Y ) ≈ P (X1 |Y )P (X2 |Y ).
Hoewel er wel het één en ander te zeggen is over deze benadering, gaan we hier niet
verder op in. We besluiten dus dat, bij benadering,

P (F3=0 |F1=1, F2=1) ∝ P (F1=1 |F3=0)P (F2=1 |F3=0)P (F3=0),

P (F3=1 |F1=1, F2=1) ∝ P (F1=1 |F3=1)P (F2=1 |F3=1)P (F3=1).
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We kunnen alle kansen in de rechterleden nu schatten met behulp van de gegevens
in de bovenstaande matrix. Zo is bijvoorbeeld

P (F1=1 |F3=0)≈ # personen die Film 1 een 1 en Film 3 een 0 gaven

# personen die Film 3 een 0 gaven en Film 1 beoordeelden
=

2

2
,

P (F2=1 |F3=0)≈ # personen die Film 2 een 1 en Film 3 een 0 gaven

# personen dat Film 3 een 0 gaven en Film 2 beoordeelden
=

1

2
,

P (F3=0)≈ # personen die Film 3 een 0 gaven

# personen die Film 3 beoordeelden
=

2

3
,

enzovoort. Bijgevolg krijgen we, bij benadering,

P (F3=0 |F1=1, F2=1) ∝ 2

2
· 1

2
· 2

3
=

1

3
≈ 0, 33,

P (F3=1 |F1=1, F2=1) ∝ 0

1
· 0

1
· 1

3
= 0.

De Methode van Bayes schat de verhouding van de kans dat Persoon 4 Film 3 een 0
zal geven tegenover de kans dat Persoon 4 Film 3 een 1 zal geven dus op

0, 33 : 0 = 1 : 0.

We noemen dit losweg de kansverhouding ‘Persoon 4 geeft Film 3 een 0 : Persoon 4
geeft Film 3 een 1’. Een aanbevelingssysteem dat op deze methode gebaseerd is,
zou (op basis van de zeer beperkte gegevens waarover het beschikt) deze film niet
aanraden aan de persoon in kwestie.

Samenvatting. De Methode van Bayes steunt op de volgende benaderende evenre-
digheid:

P (X |Y1, . . . , Yn) ∝ P (Y1 |X) . . . P (Yn |X)P (X).

Als we moeten voorspellen welke van de gebeurtenissen X1, . . . , Xm waarschijnlijk zal
plaatsvinden, gegeven dat gebeurtenissen Y1, . . . , Yn hebben plaatsgevonden, schatten
we de verhouding

P (X1 |Y1, . . . , Yn) : . . . : P (Xm |Y1, . . . , Yn)

≈ P (Y1 |X1) . . . P (Yn |X1)P (X1) : . . . : P (Y1 |Xm) . . . P (Yn |Xm)P (Xm)

op basis van de data waarover we beschikken.

Opgave 6 In Tabel 1 zie je hoe vijf gebruikers van een streamingdienst voor muziek
zes verschillende nummers beoordelen. Voorspel met de Methode van Bayes

(a) hoe Gebruiker 3 Liedje 1 zal beoordelen,

(b) hoe Gebruiker 5 Liedje 2 zal beoordelen.

Schat telkens ook de relevante kansverhouding.
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Liedje 1 Liedje 2 Liedje 3 Liedje 4 Liedje 5 Liedje 6

Gebruiker 1 U D U D U D

Gebruiker 2 U U ? D D D

Gebruiker 3 ? U U D D ?

Gebruiker 4 D D D U U U

Gebruiker 5 D ? D U U U

Tabel 1: Beoordeling van muziek.

Opgave 7 In Tabel 2 zie je voor 17 dagen de weersvoorspelling en de effectieve
weersomstandigheden: temperatuur, vochtigheid en windsterkte. Voor de eerste
14 dagen weten we ook of de geplande tenniswedstrijden die dag al dan niet zijn
doorgegaan. Schat de kansverhouding ‘er werd getennist op dag 15 : er werd niet
getennist op dag 15’.

Dag Voorspelling Temperatuur Vochtigheid Wind Tennis

1 Zonnig Warm Hoog Zwak Nee

2 Zonnig Warm Hoog Sterk Nee

3 Bewolkt Warm Hoog Zwak Ja

4 Regen Gemiddeld Hoog Zwak Ja

5 Regen Koud Normaal Zwak Ja

6 Regen Koud Normaal Sterk Nee

7 Bewolkt Koud Normaal Sterk Ja

8 Zonnig Gemiddeld Hoog Zwak Nee

9 Zonnig Koud Normaal Zwak Ja

10 Regen Gemiddeld Normaal Zwak Ja

11 Zonnig Gemiddeld Normaal Sterk Ja

12 Bewolkt Gemiddeld Hoog Sterk Ja

13 Bewolkt Warm Normaal Zwak Ja

14 Regen Gemiddeld Hoog Sterk Nee

15 Zonnig Koud Hoog Sterk ?

16 Bewolkt Koud Hoog Sterk ?

17 Bewolkt Gemiddeld Hoog Zwak ?

Tabel 2: Wanneer wordt er getennist?
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3.4 Laplacian smoothing

We kijken nog steeds naar Tabel 2. Als we met de Methode van Bayes willen voor-
spellen of er op dag 16 al dan niet getennist werd, maken we de volgende schattingen:

P (Tennis=Ja |Bewolkt, Koud, Hoog, Sterk) ∝ 4

9
· 3

9
· 3

9
· 3

9
· 9

14
≈ 0, 011,

P (Tennis=Nee |Bewolkt, Koud, Hoog, Sterk) ∝ 0

5
· 1

5
· 4

5
· 3

5
· 5

14
= 0.

Het feit dat de tweede kans op 0 geschat wordt, is te wijten aan de eerste factor in
het product, die een schatting is voor P (Bewolkt |Tennis = Nee). Bij de 14 dagen
waarover we alle informatie hebben, zijn er 5 waarop niet getennist werd en op geen
van die 5 dagen werd bewolking voorspeld (maar soms wel regen, wat in feite sterker
is dan bewolking). Alle andere informatie en ons verder rekenwerk gaan dus verloren,
essentieel omdat onze dataset te beperkt is: als we meer waarnemeningen zouden
doen, zou er ongetwijfeld wel eens een dag komen waarop bewolkt weer voorspeld
werd en niet getennist werd. Om het probleem met zo’n ‘nulkans’ in de Methode
van Bayes op te lossen, kunnen we de techniek van Laplacian smoothing gebruiken.

In dit voorbeeld zou Laplacian smoothing met parameter α betekenen dat we de
schattingen

P (Bewolkt |Tennis=Ja)

≈ # dagen dat bewolking voorspeld werd en er getennist werd

# dagen dat er getennist werd

en

P (Bewolkt |Tennis=Nee)

≈ # dagen dat bewolking voorspeld werd en er niet getennist werd

# dagen dat er niet getennist werd

vervangen door

P (Bewolkt |Tennis=Ja)

≈ (# dagen dat bewolking voorspeld werd en er getennist werd)+α

(# dagen dat er getennist werd)+3α

en

P (Bewolkt |Tennis=Nee)

≈ (# dagen dat bewolking voorspeld werd en er niet getennist werd)+α

(# dagen dat er niet getennist werd)+3α
.

De factor 3 bij α in de noemers komt van het feit dat er 3 mogelijke uitkomsten voor
de weersvoorspelling zijn: Bewolkt, Zonnig en Regen. We voegen als het ware een
aantal imaginaire dagen toe aan onze dataset en gaan ervan uit dat op een zesde

12



van die dagen bewolking voorspeld werd en getennist werd, op een zesde van die
dagen bewolking voorspeld werd en niet getennist werd, op een zesde van die dagen
zon voorspeld werd en getennist werd, enzovoort. Voor α = 1 krijgen we met deze
nieuwe schattingen

P (Tennis=Ja |Bewolkt, Koud, Hoog, Sterk) ∝ 4 + 1

9 + 3
· 3

9
· 3

9
· 3

9
· 9

14
≈ 0, 0099,

P (Tennis=Nee |Bewolkt, Koud, Hoog, Sterk) ∝ 0 + 1

5 + 3
· 1

5
· 4

5
· 3

5
· 5

14
≈ 0, 0043.

De voorspelling is dus nog steeds dat er getennist zal worden op dag 16, maar de
bijhorende kansverhouding is wel sterk veranderd.

Als we de Methode van Bayes in een computeralgoritme gieten, kunnen we er-
voor kiezen om op elk van de schattingen van de voorwaardelijke kansen Laplacian
smoothing toe te passen. Het is immers tijdrovend voor de computer om eerst na te
gaan waar nulkansen voorkomen en dan waar nodig de kansen te herberekenen. Het
nadeel is natuurlijk dat dan ook Laplacian smoothing wordt toegepast waar het niet
nodig is. Omdat we in het kader van het wiskundetoernooi altijd de berekeningen
met de hand doen op een beperkte dataset, zullen we enkel Laplacian smoothing
toepassen waar nodig.

Tot slot bespreken we nog de rol van de parameter α. In bovenstaande berekening
hebben we P (Bewolkt |Tennis=Ja) en P (Bewolkt |Tennis=Nee) geschat door

P (Bewolkt |Tennis=Ja) ≈ 4 + 1

9 + 3
≈ 0, 417,

P (Bewolkt |Tennis=Nee) ≈ 0 + 1

5 + 3
≈ 0, 125.

Als we, in plaats van voor α = 1, gekozen hadden voor α = 1000, dan zouden we

P (Bewolkt |Tennis=Ja) ≈ 4 + 1000

9 + 3000
≈ 0, 334,

P (Bewolkt |Tennis=Nee) ≈ 0 + 1000

5 + 3000
≈ 0, 333

gekregen hebben. We zien dat als α heel groot is, de kansen vrijwel gelijk zijn. We
krijgen uit deze factoren dus weinig informatie voor de kansverhouding waarop we
onze voorspelling gaan baseren. In dit geval is α = 1 een goede keuze, want dan
haal je de nulkans weg en je krijgt nog genoeg informatie.

Opgave 8 Gebruik de Methode van Bayes om op basis van de gegevens in Tabel 2
te voorspellen of er op dag 17 al dan niet getennist werd. Gebruik waar nodig
Laplacian smoothing met α = 1.
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4 Voorspellen met k buren

De opmerkzame lezer heeft zich misschien afgevraagd waarom we in Voorbeeld 3.5
überhaupt de Regel van Bayes gebruiken. We zouden P (F3 = 0 |F1 = 1, F2 = 1) en
P (F3=1 |F1=1, F2=1) ook rechtstreeks kunnen schatten:

P (F3=0 |F1=1, F2=1)

≈ # personen die Film 1 een 1, Film 2 een 1 en Film 3 een 0 gaven

# personen die Film 1 een 1 en Film 2 een 1 gaven en Film 3 beoordeelden

=
1

1
= 1,

P (F3=1 |F1=1, F2=1)

≈ # personen die Film 1 een 1, Film 2 een 1 en Film 3 een 1 gaven

# personen die Film 1 een 1 en Film 2 een 1 gaven en Film 3 beoordeelden

=
0

1
= 0.

Als we dit gebruiken om de beoordeling van Film 3 door Persoon 4 te voorspellen,
stellen we eigenlijk dat hij de film hetzelfde zal beoordelen als Persoon 1, omdat zij
het ook al eens waren over Film 1 en Film 2. Deze veronderstelling gaat nogal kort
door de bocht en we gebruiken minder van de beschikbare data dan bij de Methode
van Bayes. Met een iets subtielere aanpak kunnen we hier echter een goede methode
uit distilleren: we gaan op zoek naar de k personen die het meeste gelijkenis ver-
tonen met de persoon waarover we iets willen voorspellen en gaan ervan uit dat de
persoon in kwestie zich zal aansluiten bij de meerderheid van deze k ‘buren’.

We geven eerst een exacte definitie voor gelijkenis. Stel dat we van elke persoon uit
een dataset n eigenschappen kennen, bijvoorbeeld hoe ze een bepaalde film beoor-
delen, hun leeftijdscategorie, hun opleidingsniveau, enzovoort. Voor een persoon x
noteren we de ‘waarden’ van deze eigenschappen met x1, . . . , xn. We kennen aan elke
eigenschap een gewicht toe, dat we voor de i-de eigenschap met wi noteren. Dit zijn
positieve getallen (niet allemaal nul) die groter zijn naarmate we de overeenkomstige
eigenschap belangrijker achten om de gelijkenis tussen twee personen te bepalen. De
gelijkenis tussen personen a en b is dan het gewogen gemiddelde

G(a, b) =

n∑
i=1

wi δ(ai, bi)

n∑
i=1

wi

, (1)

waarbij

δ(ai, bi) =

{
1 als ai = bi,

0 als ai 6= bi.

Het getal G(a, b) zal altijd tot het interval [0, 1] behoren. G(a, b) = 0 betekent dat
a en b verschillen voor alle eigenschappen die gewicht verschillend van nul gekregen
hebben en G(a, b) = 1 betekent dat a en b al die eigenschappen gemeen hebben.
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Voorbeeld 4.1 Van vier verschillende personen kennen we het geslacht, weten we
of ze schulden hebben en of ze een partner hebben en of ze recent een huis gekocht
hebben. Puck is een getrouwde vrouw zonder schulden en een gehaaide immo-
biliënmakelaar zou graag weten of zij een potentiële koper is voor een huis. De
gegevens zijn samengevat in Tabel 3.

Geslacht Schulden Partner Koopt een huis

Persoon 1 Vrouw Ja Nee Nee

Persoon 2 Vrouw Nee Nee Ja

Persoon 3 Man Ja Ja Ja

Persoon 4 Man Nee Ja Ja

Puck Vrouw Nee Ja ?

Tabel 3: Wie koopt een huis?

We berekenen eerst de gelijkenis van Puck met elk van de vier andere personen. Of
iemand al dan niet schulden heeft, is een belangrijke indicator om te bepalen of die
persoon een huis zal kopen. Die eigenschap krijgt dan ook gewicht 2, de andere
krijgen gewicht 1. Zo hebben we bijvoorbeeld

G(Puck,Persoon 1) =
1 · δ(Vrouw,Vrouw) + 2 · δ(Nee, Ja) + 1 · δ(Ja,Nee)

1 + 2 + 1

=
1 + 0 + 0

4
=

1

4
.

De volgende tabel geeft de gelijkenissen van de vier personen met Puck en herhaalt
ook nog eens of ze al dan niet recent een huis kochten.

Gelijkenis met Puck Koopt een huis

Persoon 1 (1 + 0 + 0)/4 = 1/4 Nee

Persoon 2 (1 + 2 + 0)/4 = 3/4 Ja

Persoon 3 (0 + 0 + 1)/4 = 1/4 Ja

Persoon 4 (0 + 2 + 1)/4 = 3/4 Ja

We zien dat Persoon 2 en Persoon 4 de dichtste buren van Puck zijn, hun gelijkenis
met Puck is 3/4. Zij kopen allebei een huis, dus als we moeten voorspellen of Puck
een huis koopt aan de hand van 2 buren zullen we ‘Ja’ voorspellen.

Als we meer buren willen bekijken om een voorspelling te maken, komen we meteen
terecht bij de hele dataset, de overige twee personen hebben immers allebei gelijkenis
1/4 met Puck. Omdat nu 3 van de 4 ‘buren’ recent een huis gekocht hebben, zullen
we ook aan de hand van 4 buren voorspellen dat Puck een huis zal kopen.

15



Samenvatting Voorspellen met k buren kan gebruikt worden om een eigenschap van
een element te voorspellen als we n andere eigenschappen van dat element kennen.
We hebben dan een dataset nodig met elementen waarvan we alle n+1 eigenschappen
kennen en gaan met behulp van formule (1) op zoek naar de k elementen die (wat
betreft de gekende n eigenschappen) het meeste gelijkenis vertonen met het element
waarover we een voorspelling willen maken. We noemen deze de k ‘buren’ van dat
element. De voorspelling voor de (n + 1)-ste eigenschap is dan de waarde van die
eigenschap die het vaakst voorkomt bij de k buren.

Opgave 9 We kunnen in Voorbeeld 4.1 ook met de Methode van Bayes voorspellen
of Puck al dan niet een huis zal kopen. Schat de kansverhouding ‘Puck koopt een
huis : Puck koopt geen huis’ en maak hiervoor waar nodig gebruik van Laplacian
smoothing met α = 1.

Opgave 10 Tabel 4 bevat gegevens van 14 personen: hun leeftijdscategorie (‘≤ 30’
betekent dat de persoon 30 jaar of jonger is, ‘31 . . . 40’ dat hij of zij minimaal 31
maar maximaal 40 is en ‘> 40’ betekent dat hij of zij ouder dan 40 is), hun inko-
menscategorie, of ze al dan niet schulden hebben, hun geslacht en of ze recent een
computer gekocht hebben. Van Rick, Fien en Gert-Jan kennen we enkel de eerste
vier eigenschappen. Inkomen is een belangrijke indicator om te bepalen of iemand
al dan niet een computer koopt. Als je in onderstaande opgaven gelijkenissen moet
berekenen, krijgt Inkomen gewicht 2 en de andere eigenschappen krijgen gewicht 1.

(a) Voorspel met de Methode van Bayes of Rick al dan niet een computer zal
kopen. Schat hiervoor de kansverhouding ‘Rick koopt een computer : Rick
koopt geen computer’.

(b) Voorspel aan de hand van 5 buren of Rick al dan niet een computer zal kopen.

(c) Voorspel aan de hand van 6 buren of Fien al dan niet een computer zal kopen.

(d) Voorspel met de Methode van Bayes of Gert-Jan al dan niet een computer
zal kopen. Schat hiervoor de kansverhouding ‘Gert-Jan koopt een computer :
Gert-Jan koopt geen computer’. Gebruik waar nodig Laplacian smoothing met
α = 1.

5 Voorspellen met gezamenlijke filtering

Met gezamenlijke filtering kunnen we onbekende elementen in een matrix voorspel-
len om zo een aanbevelingssysteem te maken. Dit kan op twee manieren: door
rijen (die in de praktijk overeenkomen met personen) te vergelijken of door kolom-
men (die in de praktijk overeenkomen met items) te vergelijken. De methodes heten
respectievelijk persoonsgebaseerde gezamenlijke filtering en itemgebaseerde gezamen-
lijke filtering. Alvorens ze uit te leggen, voeren we de begrippen overeenkomst en
omgeving in.
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Personen Leeftijd Inkomen Schulden Geslacht Koopt computer

1 ≤ 30 Hoog Nee Man Nee

2 ≤ 30 Hoog Nee Vrouw Nee

3 31. . . 40 Hoog Nee Man Ja

4 > 40 Midden Nee Man Ja

5 > 40 Laag Ja Man Ja

6 > 40 Laag Ja Vrouw Nee

7 31. . . 40 Laag Ja Vrouw Ja

8 ≤ 30 Midden Nee Man Nee

9 ≤ 30 Laag Ja Man Ja

10 > 40 Midden Ja Man Ja

11 ≤ 30 Midden Ja Vrouw Ja

12 31. . . 40 Midden Nee Vrouw Ja

13 31. . . 40 Hoog Ja Man Ja

14 > 40 Midden Nee Vrouw Nee

Rick ≤ 30 Midden Ja Man ?

Fien > 40 Midden Ja Vrouw ?

Gert-Jan 31...40 Midden Nee Man ?

Tabel 4: Wie koopt een computer?

5.1 Overeenkomsten

In de vorige sectie hebben we het al over gelijkenis tussen personen gehad. For-
mule (1) die we hiervoor gebruiken, is nogal grof omdat δ(ai, bi) enkel de waarden 0
of 1 kan aannemen: 0 als personen a en b verschillende waarden hebben voor de i-de
eigenschap en 1 als ze dezelfde waarde hebben voor deze eigenschap. We kunnen
echter verwachten dat een veertiger bijvoorbeeld meer gemeen heeft met een dertiger
dan met een tiener. Of als films niet enkel met ‘U’ of ‘D’ kunnen beoordeeld
worden, maar met 1, 2, 3, 4 of 5 sterren, dan ligt de filmsmaak van twee personen
die een bepaalde film respectievelijk 3 en 4 sterren gaven, waarschijnlijk dichter bij
elkaar dan die van twee personen die de film respectievelijk 1 en 5 sterren gaven.

We definiëren nu de overeenkomst (Engels: ‘similarity’) tussen twee rijen of twee ko-
lommen van een matrix. Het is belangrijk voor deze definitie dat een matrix getallen
als elementen heeft en dus geen waarden als ‘Man’, ‘Ja’, ‘Hoog’ zoals de tabellen in
de vorige sectie. De definitie heeft een interessante meetkundige interpretatie, maar
daar gaan we hier niet op in.
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Definitie 5.1 Zij r een (m×n)-matrix, dus een matrix met m rijen en n kolommen,
met enkel positieve elementen. De overeenkomst tussen de p-de en de q-de rij van r
(met p, q ∈ {1, . . . ,m}) is

Sim(rij p, rij q) =

n∑
k=1

rp,krq,k√√√√ n∑
k=1

(rp,k)2

√√√√ n∑
k=1

(rq,k)2

en de overeenkomst tussen de i-de en j-de kolom van r (met i, j ∈ {1, . . . , n}) is

Sim(kolom i, kolom j) =

m∑
k=1

rk,irk,j√√√√ m∑
k=1

(rk,i)
2

√√√√ m∑
k=1

(rk,j)
2

.

De overeenkomst tussen twee rijen of kolommen van een matrix ligt, net zoals de
gelijkenis tussen twee personen in de vorige sectie, altijd in het interval [0, 1]. In de
context van aanbevelingssystemen zullen de rijen van de matrix die we beschouwen
overeenkomen met personen en de kolommen met de items die ze beoordelen. Hoe
hoger de overeenkomst tussen twee rijen, hoe meer de smaken van de geassocieerde
personen overeenkomen en hoe hoger de overeenkomst tussen twee kolommen, hoe
meer de beoordelingen van de geassocieerde items overeenkomen.

Het volgende voorbeeld zou dit moeten verduidelijken.

Voorbeeld 5.2 De onderstaande matrix r bevat de scores die Peet, Alhaji en Kim
aan vier verschillende frisdranken gaven. Ze mochten elke frisdrank een score 0, 1,
2, 3, 4 of 5 geven, waarbij een hogere score betekent dat ze de frisdrank lekkerder
vinden.

Cola Fanta Sprite Ice tea
Peet 4 3 1 5

Alhaji 0 1 5 3

Kim 3 2 3 1

(2)

De overeenkomst tussen rij 1 en rij 2 is

Sim(rij 1, rij 2) =

4∑
k=1

r1,kr2,k√√√√ 4∑
k=1

(r1,k)2

√√√√ 4∑
k=1

(r2,k)2

.

18



We kunnen ook de namen van de rijen en de kolommen gebruiken en dit noteren als

Sim(Peet,Alhaji) =

∑
k

rPeet,krAlhaji,k√∑
k

(rPeet,k)2
√∑

k

(rAlhaji,k)2
.

In de sommen neemt de index k nu de waarden ‘Cola’, ‘Fanta’, ‘Sprite’ en ‘Ice
tea’ aan. Omdat dit lastig te noteren is, werden de grenzen voor de index overal
weggelaten. We kunnen de overeenkomst nu uitrekenen en vinden

Sim(Peet,Alhaji) =
4 · 0 + 3 · 1 + 1 · 5 + 5 · 3√

42 + 32 + 12 + 52
√

02 + 12 + 52 + 33
=

23√
51
√

35
≈ 0, 54.

Opgave 11 We werken nog steeds met matrix (2) uit Voorbeeld 5.2.

(a) Bereken Sim(Peet,Kim). Zou je zeggen dat Peet, qua frisdranksmaak, meer
op Alhaji of meer op Kim lijkt?

(b) Bereken Sim(Cola,Fanta). Wat zou je hieruit kunnen besluiten?

5.2 Omgevingen

Zoals ‘overeenkomst’ in zekere zin een verbeterde versie is van ‘gelijkenis’ uit de
vorige sectie, is ‘omgeving’ een vebeterde versie van ‘verzameling buren’.

Definitie 5.3 Zij r een matrix met positieve elementen. De omgeving van de p-de
rij van r met grootte k is de verzameling van de k rijen van r, verschillend van de
p-de rij, waarvoor de overeenkomst met de p-de rij het grootst is. Analoog is de
omgeving van de i-de kolom van r met grootte k de verzameling van de k kolommen
van r, verschillend van de i-de kolom, waarvoor de overeenkomst met de i-de kolom
het grootst is.

In de context van aanbevelingssystemen, waarbij de rijen van de matrix personen
voorstellen en de kolommen beoordeelde items, kunnnen we via deze definitie dus
niet alleen de personen gaan bepalen die het meest op een gegeven persoon lijken,
maar ook de items die het meest op een gegeven item lijken.

Voorbeeld 5.4 We bekijken opnieuw matrix (2) uit Voorbeeld 5.2. Stel dat we de
omgeving van Cola met grootte 2 willen bepalen. We zoeken dus de twee frisdran-
ken, verschillend van Cola, die de grootste overeenkomst hebben met Cola.

We berekenen

Sim(Cola,Fanta) =
4 · 3 + 0 · 1 + 3 · 2√

42 + 02 + 32
√

32 + 12 + 22
≈ 0, 96,

Sim(Cola, Sprite) =
4 · 1 + 0 · 5 + 3 · 3√

42 + 02 + 32
√

12 + 52 + 32
≈ 0, 44,

Sim(Cola, Ice tea) =
4 · 5 + 0 · 3 + 3 · 1√

42 + 02 + 32
√

52 + 32 + 12
≈ 0, 78
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en besluiten dat de gevraagde omgeving {Fanta, Ice tea} is.

Opgave 12 Bereken, opnieuw voor matrix (2) uit Voorbeeld 5.2, de omgeving van
Alhaji met grootte 1.

In de rest van deze sectie veronderstellen we dat we beschikken over een onvolledige
matrix r, met positieve elementen, waarvan de rijen overeenkomen met personen
en de kolommen met items. Het getal rp,i is, indien het gekend is, de beoordeling
(Engels: ‘rating’) die Persoon p aan Item i gegeven heeft. Zoals aangekondigd in
het begin van deze sectie, bekijken we twee manieren om een onbekende beoordeling
rp,i te voorspellen: we kunnen een omgeving van rij p nemen en kijken hoe de over-
eenkomstige personen Item i beoordeeld hebben (persoonsgebaseerde gezamenlijke
filtering) of we kunnen een omgeving van kolom i nemen en kijken hoe Persoon p
de overeenkomstige items beoordeeld heeft (itemgebaseerde gezamenlijke filtering).

5.3 Persoonsgebaseerde gezamenlijke filtering

Definitie 5.5 Bij persoonsgebaseerde gezamenlijke filtering met omgevingsgrootte k
voorspellen we een onbekend matrixelement rp,i met de formule

rp,i = rrij p +

∑
q

Sim(rij p, rij q)(rq,i − rrij q)∑
q

Sim(rij p, rij q)
, (3)

waarbij de index q de waarden aanneemt van de nummers van de rijen die een omge-
ving met grootte k van de p-de rij vormen. Uiteraard worden om de rijgemiddelden
en de overeenkomsten te berekenen, enkel de gekende matrixelementen gebruikt.

De breuk in formule (3) is een gewogen gemiddelde van de getallen rq,i − rrij q met
gewichten Sim(rij p, rij q). Deze gewichten zijn zinvol: hoe groter de overeenkomst
tussen Persoon p en Persoon q is, hoe meer de beoordeling van Item i door Persoon q
zal meetellen in de voorspelling van de beoordeling van Item i door Persoon p. Maar
de lezer vraagt zich waarschijnlijk af waarom we dan niet gewoon∑

q

Sim(rij p, rij q)rq,i∑
q

Sim(rij p, rij q)

als voorspelling voor rp,i nemen. De reden is dat iedereen anders beoordeelt: de
ene persoon geeft heel snel 4 of 5 sterren als waardering, terwijl de andere persoon
een film alleen maar 5 sterren geeft als het de beste film is die hij in zijn leven al
gezien heeft. Het getal rq,i−rrij q geeft dus een betere maat voor hoe goed Persoon q
Item i eigenlijk écht vindt dan rq,i. Het houdt als het ware rekening met hoe streng
Persoon q is in zijn beoordelingen. Omdat de breuk in formule (3) nu een voorspel-
ling is voor de afwijking van een gemiddelde, tellen we er het gemiddelde rrij p bij op.
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We passen deze methode toe op een voorbeeld.

Voorbeeld 5.6 De onderstaande matrix bevat opnieuw de scores die drie personen
aan vier frisdranken gaven. Noa heeft echter nog nooit Sprite gedronken.

Cola Fanta Sprite Ice tea
Thijs 2 5 4 1

Bente 1 2 4 2

Noa 3 3 ? 5

(4)

We zullen de score van Noa voor Sprite voorspellen met persoonsgebaseerde geza-
menlijke filtering met omgevingsgrootte 2. Dat laatste betekent in dit geval dat we
de beoordelingen van Thijs en Bente zullen gebruiken bij onze voorspelling.

Formule (3) levert

rNoa,Sprite = rNoa

+
Sim(Noa,Thijs)(rThijs,Sprite−rThijs) + Sim(Noa,Bente)(rBente,Sprite−rBente)

Sim(Noa,Thijs) + Sim(Noa,Bente)
.

Uit de matrix (4) berekenen we rechtstreeks

Sim(Noa,Thijs) =
3 · 2 + 3 · 5 + 5 · 1√

32 + 32 + 52
√

22 + 52 + 12
≈ 0, 72, rThijs,Sprite = 4,

Sim(Noa,Bente) =
3 · 1 + 3 · 2 + 5 · 2√

32 + 32 + 52
√

12 + 22 + 22
≈ 0, 97, rBente,Sprite = 4,

rThijs=
2+5+4+1

4
=3, 00, rBente=

1+2+4+2

4
=2, 25, rNoa=

3+3+5

3
≈3, 67.

Dit alles invullen in de bovenstaande gelijkheid levert

rNoa,Sprite ≈ 3, 67 +
0, 72 (4− 3, 00) + 0, 97 (4− 2, 25)

0, 72 + 0, 97
≈ 4, 52.

Merk op dat de scores enkel gehele getallen kunnen zijn, maar dat onze voorspelling
dat niet is. Dat is geen probleem, we gaan ons resultaat niet afronden omdat er
dan mogelijk informatie verloren gaat. Op basis van deze methode en de beperkte
gegevens, zouden we Noa in elk geval aanraden om eens een glas Sprite te proberen.

Opgave 13 Voorspel, op basis van onderstaande gegevens, de score van Dion voor
Cola via persoonsgebaseerde gezamenlijke filtering met omgevingsgrootte 2.

Cola Fanta Sprite Ice tea
Thijs 2 5 4 1

Bente 1 2 4 2

Dion ? 1 2 5

(5)

21



5.4 Itemgebaseerde gezamenlijke filtering

Definitie 5.7 Bij itemgebaseerde gezamenlijke filtering met omgevingsgrootte k
voorspellen we een onbekend matrixelement rp,i met de formule

rp,i = rkolom i +

∑
j

Sim(kolom i, kolom j)(rp,j − rkolom j)∑
j

Sim(kolom i, kolom j)
, (6)

waarbij de index j de waarden aanneemt van de nummers van de kolommen die een
omgeving met grootte k van de i-de kolom vormen. Uiteraard worden om de kolom-
gemiddelden en de overeenkomsten te berekenen, enkel de gekende matrixelementen
gebruikt.

De beoordeling van Item i door Persoon p wordt hier dus voorspeld aan de hand van
de beoordelingen die Persoon p aan gelijkaardige items gaf. Hoe meer overeenkomst
een item vertoont met Item i, hoe meer gewicht het krijgt in de voorspelling. De
reden dat we hier met kolomgemiddelden werken is om de smaak van Persoon p zo
goed mogelijk in te schatten. Als zij een film goed beoordeeld, maar die film haalt
gemiddeld ook goede scores, dan zegt dat niet zoveel over de smaak van Persoon p.
Maar als haar score voor een bepaalde film afwijkt van de gemiddelde score voor die
film, dan leert ons dat meer over haar appreciatie voor dit genre van films.

Voorbeeld 5.8 We bekijken opnieuw matrix (4) uit Voorbeeld 5.6 en gaan rNoa,Sprite

nu voorspellen via itemgebaseerde gezamenlijke filtering met omgevingsgrootte 2.

We moeten eerst op zoek naar de twee frisdranken, verschillend van Sprite, die de
grootste overeenkomst hebben met Sprite. Omdat

Sim(Sprite,Cola) =
4 · 2 + 4 · 1√

42 + 42
√

22 + 12
≈ 0, 95,

Sim(Sprite,Fanta) =
4 · 5 + 4 · 2√

42 + 42
√

52 + 22
≈ 0, 92,

Sim(Sprite, Ice tea) =
4 · 1 + 4 · 2√

42 + 42
√

12 + 22
≈ 0, 95,

zijn dat Cola en Ice tea. Om formule (6) te gebruiken, hebben we dus ook nog
rNoa,Cola = 3, rNoa,Ice tea = 5 en de kolomgemiddelden

rSprite =
4 + 4

2
= 4, 00, rCola =

2 + 1 + 3

3
= 2, 00, rIce tea =

1 + 2 + 5

3
≈ 2, 67

nodig. Dit levert de voorspelling

rNoa,Sprite

=rSprite+
Sim(Sprite,Cola)(rNoa,Cola−rCola)+Sim(Sprite,Ice tea)(rNoa,Ice tea−rIce tea)

Sim(Sprite,Cola)+Sim(Sprite, Ice tea)

≈4, 00 +
0, 95 (3− 2, 00) + 0, 95 (5− 2, 67)

0, 95 + 0, 95
≈ 5, 67.
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Merk op dat onze voorspelling hoger is dan elke score die gegeven werd, mogelijk
was 5 zelfs de maximumscore die de testpersonen mochten geven. Ook dit is geen
probleem. Op basis van deze methode gaan we Noa dus zeker aanraden om Sprite
te proberen.

Opgave 14 Voorspel, op basis van de gegevens in matrix (5) (Opdracht 13), de
score van Dion voor Cola via itemgebaseerde gezamenlijke filtering met omgevings-
grootte 3.

6 k-means clustering

Als bijvoorbeeld Netflix jou een aanbeveling wil doen, dan heeft het hiervoor een
enorme hoeveelheid informatie van andere gebruikers ter beschikking. Veel van die
informatie draagt echter weinig tot niets bij om te voorspellen wat jij nu precies goed
zal vinden en Netflix wil (of kan) ook geen reusachtige berekening uitvoeren die alle
data gebruikt. Het zou een omgeving voor jou kunnen berekenen, zoals in de vorige
sectie beschreven, maar dan moet het nog steeds de overeenkomst tussen jou en alle
andere gebruikers berekenen en zo’n grote berekening wil het nu net vermijden.

Een oplossing bestaat erin de gebruikers te clusteren, ofwel groeperen. De bedoeling
is dat gebruikers met veel overeenkomsten in dezelfde cluster terecht komen. Om
een gebruiker iets aan te bevelen, kan men dan een aanbevelingssysteem gebruiken
dat enkel rekening houdt met de gebruikers in hetzelfde cluster. Dit spaart tijd en,
als de clusters goed gekozen zijn, zal het ook betere resultaten opleveren. In deze
sectie leggen we uit hoe je gebruikers of, meer algemeen, datapunten kan clusteren.

We vertrekken van een grafiek met een eindig aantal punten, ofwel een puntenwolk.
We beperken ons hier tot twee dimensies, maar in de praktijk zal men meestal met
een puntenwolk in een ruimte van hogere dimensie werken, zelfs (veel) hoger dan
drie. In de context van aanbevelingssystemen, stelt elk punt een persoon voor en de
coördinaten komen overeen met eigenschappen van de persoon. Bekijken we bijvoor-
beeld een streamingdienst voor films met n gebruikers. Als een gebruiker actiefilms
gemiddeld met x sterren beoordeelt en romantische films met y sterren, dan laten we
hem overeenkomen met het punt (x, y). Als het aantal sterren kan variëren tussen
0 en 5, dan kan de bijhorende puntenwolk er bijvoorbeeld uitzien zoals in Figuur 1.

Er zijn natuurlijk verschillende manieren om een puntenwolk in clusters te verde-
len. We beschrijven hier k-means clustering, een methode die de n punten van een
puntenwolk verdeelt over k clusters. Het getal k kan je op voorhand (slim) kiezen.
De methode werkt via een iteratief algoritme: een stappenplan waarvan je in het
algemeen een aantal stappen verschillende keren zal moeten herhalen.
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Figuur 1: Een puntenwolk

k-means-clusteringalgoritme

Stap 1: Kies k, het aantal clusters dat je wil maken.
Stap 2: Kies k willekeurige punten, de clustercentra.

Stap 3: Wijs elk punt van de puntenwolk toe aan de cluster waarvan het centrum
het dichtst bij dat punt ligt.
Stap 4: Bereken voor elk cluster een nieuw clustercentrum, namelijk het gemiddelde
van alle punten in de cluster. (De i-de coördinaat van het nieuwe clustercentrum is
dus het gemiddelde van de i-de coördinaten van alle punten in de cluster.)
Stap 5: Controleer of er clusters zijn waarvan het nieuwe clustercentrum verschilt
van het vorige clustercentrum.

(a) Zo ja, ga terug naar Stap 3 en doorloop de drie laatste stappen opnieuw.

(b) Zo nee, dan ben je klaar. De clusters zijn bepaald.

Telkens we Stap 3 doorlopen, kunnen de clusters veranderen, tot het algoritme
uiteindelijk stopt. In Stap 3 moeten we de afstand tussen punten berekenen. We
gebruiken hier de gewone Euclidische afstand, die in dimensie 2 berekend wordt als

d((x1, y1), (x2, y2)) =
√

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2

en voor hogere dimensies met analoge formules. We kunnen ook andere afstanden
gebruiken, maar daar gaan we hier niet verder op in.
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Voorbeeld 6.1 We illustreren het k-means-clusteringalgoritme met de puntenwolk
van Figuur 2(a). Er is een voordehandliggende manier om deze puntenwolk in twee
clusters te verdelen (eentje linksonder en eentje rechtsboven) en het zal blijken dat
het algoritme voor k = 2 deze twee clusters ook zal vinden.

Figuur 2: Het k-means clustering-algoritme stap voor stap.

Stap 1: We kiezen k = 2.
Stap 2: We kiezen willekeurige clustercentra. In Figuur 2(b) zijn deze aangegeven
met een rood en blauw kruisje. Merk op dat dit helemaal niet zo’n goede keuze is
als we uiteindelijk een cluster linksonder en een cluster rechtsboven willen vinden.
Stap 3: We berekenen van elk punt van de puntenwolk de afstand tot de cluster-
centra om te bepalen aan welk cluster we het punt toewijzen. De punten die dichter
bij het rode kruisje dan bij het blauwe liggen, krijgen een rode kleur en de punten
die dichter bij het blauwe kruisje dan bij het rode liggen, krijgen een blauwe kleur,
zie Figuur 2(c).
Stap 4: We berekenen de nieuwe clustercentra. In Figuur 2(d) is het rode kruisje
het nieuwe clustercentrum van het rode cluster en het blauwe kruisje het nieuwe
clustercentrum van het blauwe cluster. Merk op dat deze clustercentra inderdaad
‘midden in hun cluster’ liggen.
Stap 5: De clustercentra zijn veranderd, dus we keren terug naar Stap 3.
Stap 3: Op basis van hun afstanden tot de clustercentra, worden sommige punten
nu aan een ander cluster toegewezen, zie Figuur 2(e).
Stap 4: We berekenen de nieuwe clustercentra, zie Figuur 2(f).

25



Stap 5: De clustercentra zijn veranderd, dus we keren terug naar Stap 3.
Stap 3: Er zullen nu geen punten meer van cluster veranderen.
Stap 4: Daar de clusters niet veranderd zijn, veranderen ook de clustercentra niet.
Stap 5: De clustercentra zijn niet veranderd, dus het algoritme stopt.

Voorbeeld 6.2 We willen de puntenwolk {(1, 1), (2, 1), (4, 3), (5, 4)} in twee clusters
verdelen. We kiezen k = 2 in Stap 1 en initiële clustercentra (1, 1) en (2, 1) in Stap 2
van het k-means-clusteringalgoritme. In tegenstelling tot Voorbeeld 6.1 kiezen we nu
dus initiële clustercentra die zelf tot de puntenwolk behoren. Het cluster met initieel
clustercentrum (1, 1) noemen we ‘cluster 1’ en die met initieel clustercentrum (2, 1)
noemen we ‘cluster 2’. (Een tekening kan helpen om het onderstaande te volgen.)

Stap 3: We wijzen elk punt toe aan een cluster op basis van zijn afstanden tot de
clustercentra. De berekeningen en resultaten zijn samengevat in de volgende tabel.

Punt Afstand tot (1, 1) Afstand tot (2, 1) Toegewezen aan

(1, 1) 0 1 cluster 1

(2, 1) 1 0 cluster 2

(4, 3)
√

32 + 22 =
√

13
√

22 + 22 =
√

8 cluster 2

(5, 4)
√

42 + 32 =
√

25
√

32 + 32 =
√

18 cluster 2

Stap 4: Het clustercentrum van cluster 1 blijft (1, 1). Het cluster bestaat slechts
uit één punt. Het nieuwe clustercentrum van cluster 2 is

(2, 1) + (4, 3) + (5, 4)

3
=

(
2 + 4 + 5

3
,
1 + 3 + 4

3

)
=

(
11

3
, 3

)
≈ (3, 67 ; 3).

Stap 5: Het clustercentrum van cluster 2 is veranderd, dus we gaan terug naar
Stap 3.

Opgave 15 Maak Voorbeeld 6.2 af door het k-means-clusteringalgoritme uit te voe-
ren tot het stopt. Welke twee clusters vind je uiteindelijk?

Om te zien hoe het k-means-clusteringalgoritme werkt op grotere puntenwolken, kan
je de volgende blogpost bezoeken.

https://www.naftaliharris.com/blog/visualizing-k-means-clustering/

Je geeft hier eerst aan of je de initiële clustercentra zelf wil kiezen of random wil laten
bepalen en vervolgens selecteer je een puntenwolk. Dan kan je een aantal initiële
clustercentra (laten) kiezen en het algoritme starten door op ‘Go!’ te klikken. Je
laat afwisselend de clustercentra en clusters herberekenen en ziet hoe het algoritme
werkt om uiteindelijk k stabiele clusters te vinden.
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7 The Netflix Prize

De in dit materiaal behandelde manieren om onbekende waarden te voorspellen,
zijn relatief eenvoudige versies van aanbevelingssystemen. Grote bedrijven als Net-
flix gebruiken heel geavanceerde systemen. Tot 2006 was het aanbevelingssysteem
van Netflix ‘Cinematch’. Netflix was vrij tevreden over Cinematch, want de helft
van de gebruikers die een film bekeken, die hen was aanbevolen door Cinematch, gaf
achteraf ook 5 sterren aan die film. Toch zag Netflix nog ruimte voor verbetering en
in 2006 organiseerde het een wedstrijd om een beter aanbevelingssysteem te vinden.
Deze wedstrijd werd ‘The Netflix Prize’ genoemd. Er was ook iets te winnen: de
eerste inzending die Cinematch met minimaal 10% kon verbeteren, zou namelijk
beloond worden met 1 miljoen dollar.

Om een systeem te ontwikkelen en te beoordelen, gebruikt men in de praktijk een
training data set en een qualifying data set. De training data set voor The Netflix
Prize bestond uit 100 480 507 regels aan data. Deze data bevatten (persoon, film,
datum van beoordeling, beoordeling), waarbij de beoordeling een geheel getal van
1 tot 5 was. In totaal werden gegevens gebruikt van 480 189 gebruikers en 17 770
films. De qualifying data set bestond uit 2 817 131 regels die (persoon, film, datum
van beoordeling) bevatten. De beoordelingen die erbij hoorden, waren alleen bekend
bij de jury. De helft van de qualifying data set werd gebruikt als quiz data set en
de andere helft als test data set. Maar wat is nu de betekenis van deze verschillende
soorten datasets?

De training data set wordt gebruikt om een systeem te ontwikkelen dat verbanden
zoekt tussen personen of films, zoals bijvoorbeeld in secties 5.3 en 5.4 is uitgelegd.
Wanneer je denkt dat je systeem goed werkt, kan je het testen op de quiz data set.
Een (groep) deelnemer(s) mocht zo veel inzendingen insturen als ze wilden en deze
werden dan getest op de quiz data set. De test data set werd alleen aan het einde
gebruikt om de uiteindelijke winnaar te bepalen. Om te kwantificeren hoe goed een
ingezonden systeem werkt, wordt dan gekeken naar de ‘root mean squared error’
(RMSE), ofwel de wortel van het gemiddeld kwadratisch verschil. We leggen dit
concept uit aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld 7.1 We laten een zelfgemaakt systeem beoordelingen uit een qualifying
data set voorspellen en krijgen het volgende resultaat.

Echte beoordeling Voorspelde beoordeling Verschil Kwadratisch verschil



3 3,87 0,87 0,757

5 4,58 0,42 0,176

4 4,84 0,84 0,706

2 3,21 1,21 1,464

5 4,97 0,03 0,001
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Merk op dat we de echte beoordelingen niet kennen, maar de jury die ons systeem
evalueert, kent die wel. Het gemiddeld kwadratisch verschil is

0, 757 + 0, 176 + 0, 706 + 1, 464 + 0, 001

5
≈ 0, 621

en de root mean squared error is de verkantswortel hiervan:

RMSE =
√

0, 621 ≈ 0, 788.

Hoe lager de RMSE, hoe beter het systeem werkt. Netflix had hun eigen systeem,
Cinematch, de beoordelingen van de test data set laten voorspellen en haalde een
RMSE van 0,9525. Aangezien het nieuwe systeem 10% beter moest zijn, betekende
dit dat het nieuwe systeem een RMSE van maximaal 0,8572 moest halen op de test
data set.

Op 2 oktober 2006 begon de wedstrijd en binnen een week had de groep ‘WXYZ-
Consulting’ al een beter systeem dan Cinematch. Ook al was het slechts een heel
kleine verbetering, dit beloofde veel goeds voor de toekomst. Toen de wedstrijd
een jaar bezig was, werd bekend dat er meer dan 40 000 teams uit 186 landen zich
aangemeld hadden. Het team ‘KorBell’ stond voorlopig op op nummer 1 met een
RMSE van 0,8723. Dat is een verbetering van de RMSE van Cinematch met 8,42%.

Op 26 juni 2009 was er een inzending die Cinematch verbeterde met 10,05%. Netflix
gaf toen de last call : iedereen had nog 30 dagen tijd om hun zelfgemaakt systeem
aan te bieden. Na deze 30 dagen zouden alle systemen getest worden op de test data
set en het systeem dat hier het best op zou scoren, zou de wedstrijd winnen.

Na deze 30 dagen waren er twee teams, ‘BellKor’s Pragmatic Chaos’ en ‘The Ensem-
ble’, die allebei een RMSE van 0,8567 haalden op de test data set, een verbetering
van Cinematch met 10,06%. De inzending van ‘BellKor’s Pragmatic Chaos’ kwam
echter 20 minuten eerder binnen dan die van ‘The Ensemble’, waardoor het eerste
team als winnaar werd uitgeroepen.
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8 Oplossingen van de opgaven

Opgave 1

(a) 22, 5

(b) 15

(c) 308

Opgave 2 bKaren =
6 + 4 + 2

3
= 4 en bGelijkspel =

2 + 1 + 3

3
= 2

Opgave 3 P (Y |X) =
1

13

Opgave 4 P (W |F ) =
37

89
≈ 0, 416 en P (F |W ) =

37

113
≈ 0, 327

Opgave 5
1

2

Opgave 6 We gebruiken notaties analoog aan die van Voorbeeld 3.5.

(a) De Methode van Bayes voorspelt dat Gebruiker 3 Liedje 1 ‘U’ zal geven:

P (L1=0 |L2=1, L3=1, L4=0, L5=0) ∝ 0

1
· 0

2
· 0

2
· 0

2
· 2

4
= 0,

P (L1=1 |L2=1, L3=1, L4=0, L5=0) ∝ 1

2
· 1

1
· 2

2
· 1

2
· 2

4
6= 0.

(b) De Methode van Bayes voorspelt dat Gebruiker 5 Liedje 2 ‘D’ zal geven:

P (L2=0 |L1=0, L3=0, L4=1, L5=1, L6=1) ∝ 1

2
· 1

2
· 1

2
· 2

2
· 1

2
· 2

4
6= 0,

P (L2=1 |L1=0, L3=0, L4=1, L5=1, L6=1) ∝ 0

1
· 0

1
· 0

2
· 0

2
· 0

1
· 2

4
= 0.

Opgave 7 We schatten

P (Tennis=Ja |Zonnig, Koud, Hoog, Sterk) ∝ 2

9
· 3

9
· 3

9
· 3

9
· 9

14
,

P (Tennis=Nee |Zonnig, Koud, Hoog, Sterk) ∝ 3

5
· 1

5
· 4

5
· 3

5
· 5

14
.

De gevraagde schatting is 125 : 486 = 1 : 3, 888. Als we een voorspelling moesten
maken, zouden we zeggen dat er niet getennist werd op dag 15.

Opgave 8 We schatten

P (Tennis=Ja |Bewolkt, Gemiddeld, Hoog, Zwak) ∝ 4 + 1

9 + 3
· 4

9
· 3

9
· 6

9
· 9

14
≈ 0, 0265,

P (Tennis=Nee |Bewolkt, Gemiddeld, Hoog, Zwak) ∝ 0 + 1

5 + 3
· 2

5
· 4

5
· 2

5
· 5

14
≈ 0, 0057

en voorspellen dus dat er getennist werd op dag 17.
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Opgave 9 De gevraagde schatting is 81 : 25 ≈ 1 : 0, 309.

Opgave 10

(a) De Methode van Bayes voorspelt dat Rick een computer zal kopen.
De gevraagde schatting is 1000 : 243 = 1 : 0, 243.

(b) De 5 dichtste buren van Rick zijn personen 4, 8, 9, 10 en 11. Hiervan kopen
er 4 een computer, dus we voorspellen dat Rick ook een computer zal kopen.

(c) De 6 dichtste buren van Fien zijn personen 4, 6, 10, 11, 12 en 14. Hiervan
kopen er 4 een computer, dus we voorspellen dat Fien ook een computer zal
kopen.

(d) De Methode van Bayes voorspelt dat Gert-Jan een computer zal kopen.
De gevraagde schatting is 125 : 27 = 1 : 0, 216.

Opgave 11

(a) Sim(Peet,Kim) =
4 · 3 + 3 · 2 + 1 · 3 + 5 · 1√

42 + 32 + 12 + 52
√

32 + 22 + 32 + 12
=

26√
51
√

23
≈ 0, 76.

Peet lijkt qua frisdranksmaak dus meer op Kim dan op Alhaji, want uit Voor-
beeld 5.2 weten we Sim(Peet,Alhaji) ≈ 0, 54.

(b) Sim(Cola,Fanta) =
4 · 3 + 0 · 1 + 3 · 2√

42 + 02 + 32
√

32 + 12 + 22
=

18√
25
√

14
≈ 0, 96.

Dit is een zeer hoge waarde. (Herinner je dat een overeenkomst altijd in [0, 1]
ligt.) We zouden dus kunnen besluiten dat Cola en Fanta ongeveer op hetzelfde
cliënteel mikken: wie Cola (niet) lekker vindt, vindt ook Fanta (niet) lekker en
omgekeerd. De testgroep is echter veel te klein is om dit grondig te motiveren.

Opgave 12 Omdat

Sim(Peet,Alhaji) ≈ 0, 54 (berekend in Voorbeeld 5.2),

Sim(Kim,Alhaji) =
3 · 0 + 2 · 1 + 3 · 5 + 1 · 3√

32 + 22 + 32 + 12
√

02 + 12 + 52 + 32
=

20√
23
√

35
≈ 0, 70,

is de omgeving {Kim}.

Opgave 13

rDion,Cola ≈ 2, 67 +
0, 51 (2− 3, 00) + 0, 75 (1− 2, 25)

0, 51 + 0, 75
≈ 1, 52

Opgave 14

rDion,Cola ≈ 1, 50 +
1, 00 (1− 2, 67) + 0, 95 (2− 3, 33) + 0, 80 (5− 2, 67)

1, 00 + 0, 95 + 0, 80
≈ 1, 11
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Opgave 15 De afstanden worden vanaf nu afgerond op twee decimalen. De tweede
keer Stap 3 uitvoeren levert het volgende.

Punt Afstand tot (1, 1) Afstand tot (3, 67 ; 3) Toegewezen aan

(1,1) 0,00 3,34 cluster 1

(2,1) 1,00 2,60 cluster 1

(4,3) 3,61 0,33 cluster 2

(5,4) 5,00 1,67 cluster 2

De nieuwe clustercentra worden respectievelijk (1, 5 ; 1) en (4, 5 ; 3, 5). Omdat deze
veranderd zijn, voeren we een derde keer Stap 3 uit. Dat levert het volgende.

Punt Afstand tot (1, 5 ; 1) Afstand tot (4, 5 ; 3, 5) Toegewezen aan

(1,1) 0,50 4,30 cluster 1

(2,1) 0,50 3,54 cluster 1

(4,3) 3,20 0,71 cluster 2

(5,4) 4,61 0,71 cluster 2

De clusters en dus ook de clustercentra blijven hetzelfde als hierboven. Het algoritme
stopt en we vinden de clusters {(1, 1), (2, 1)} en {(4, 3), (5, 4)}.
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