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П Р Е Д Г О В О Р 
 
 

 Конференцијата се организира да се согледа влијанието на науката – како 
основна подршка во развојот на Република Македонија.  

 Пред две години за прв пат ја организиравме оваа конференција со цел 
студентите од вториот и третиот циклус на студии да се оспособат за пишување и 
презентирање научно-стручни трудови, а останатите учесници да ги пренесат своите 
најнови истражувања во посочените области. 

 Втората конференција во однос на првата по бројот на презентирани трудови 
беше поспешна. Презентирани беа повеќе од 60 труда. 
 Третата конференција се одржа малку подоцна со помал број на трудови но 
поквалитетни. Најдобрите трудови од оваа конференција покрај зборникот на 
трудови од конференцијата, ќе излезат и во наше списание со интенција тоа да 
прерасне во меѓународно списание. 

 
 
 

Проф. Д-р Сашо Гелев 
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 Рангирање на пријателите на општествената мрежа FACEBOOK 

базирано на корисничките профили 

 

Апстракт: Со развојот на Интернет и популаризацијата на општествените мрежи 

виртуелните пријателства добиваат во важност. Денес, со еден клик на глувчето ствараме 

ново познанство, што значи дека за кратко време се поврзуваме со стотици или чак и илјада 

непознати луѓе. Во тоа море од интернетски пријателства тешко можеме да процениме и 

следиме кој ни е сличен, со кој може да се сложуваме, да делиме заеднички интереси, 

поверење, да одредиме кој има добри, а кој зли намери. Едно од можните решенија на овие 

дилеми и проблеми е развој на програмска поддршка која ќе ни ги препорачува вистинските 

пријатели е обработен во овој труд. 

Клучни зборови: Општествени мрежи, виртуелни пријатели, програмска поддршка на 

категоризација на виртуелните пријатели  

Вовед 

Појавата на купување/продажба преку Интернет постави нови барања за компјутерот. 

Компјутерот, во рамките на трговијата,  ја превзема улогата на продавач. Го проучува 

барањето на купувачот, врши селекција на производите и услугите кои ги има и му нуди на 

купувачот само онаа стока/услуга која најверојатно ќе му се допадне. Така на пример во 

класична CD – тека продавачот, во зависност од информациите што ги има за купувачот, му 

препорачува музика, филмови или други содржини. Во таа насока и уредникот на 

информативните медиуми ги бира и презентира само вестите за кои цени дека се релевантни за 

читателот/слушателот. Таа улога во интернет трговијата ја има компјутерот. Тој собира 

информации за купувачот, ги анализира и му нуди соодветни ннн хггтдпроизводи и услуги, 

односно ја има улогата на понудувач (препорачувач). 

Денес човекот е изложен на голема количина на инфромации преку медиумите како што се 

телевизија, радио, весници и Интернет. Секоја информација се бори да дојде до корисникот. 

Од друга страна корисникот сака да ги види само оние инфoрмации кои му се потребни и 

корисни. Целта на препорачувачот е да му овозможи на купувачот пристап до информациите 

кои му се потребни, а да се отфрлат оние кои не му се потребни. Ако на пример, корисникот 

одлучи да побара информации за колекции на парфеми, тогаш би било бесмислено да му се 

нудат информации за земјоделски машини. Затоа се развиваат разни системи за препорачување 

кои, врз основа на познатите податоци, ги филтрираат информациите и му се претставуваат на 

корисникот само оние кои најверојатно ќе му бидат корисни. Поимот системи за 

препорачување најчесто се споменуваат во рамките на препорачување на музика, филмови, 

книги, веб страни, дневни новости, односно новости во рамките на препораките на купување 

на производи или извршување на услуги преку Интернет. 
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Зборник на трудови 

Целта на овој труд е да ги престави основниет идеи за функционирање на системите за 

препорачување, да ја објасни нивната примена и раширеност, те да се дизајнира конкретен 

систем сервер – рангирање на пријателите на општествената мрежа Facebook врз основа на 

активностите на корисниците.  

1. Системи за препорачување 

Системите за препорачување се подмножество на множеството на системот за филтрирање на 

содржини (information filtering systems). Системите за издвојување на информации (системи за 

препорачување) се системи кои ги исфрлаат излишните или несаканите информации од 

множеството информации, вршејќи автоматизирани и компјутерски операции над нив, пред да 

стасат до корисникот. Главна цел на овие системи е управување со вишокот на информации и 

зголемување на уделот на корисните информации во однос на бескорисните. При остварување 

на оваа цел се користат два пристапа: Третирање на корисникот спрема неговите предходни 

информациски потреби, односно спрема неговата општествена околина, т.е. со спрема 

карактеристиките на корисниците кои му се слични. Првиот пристап се нарекува пристап 

базиран на содржината  (content based approach), а вториот се пристап базиран на 

општествената околина (collaborative filtering approach) [2]. Типичен репрезентативен систем 

за издвојување на содржини е системот за издвојување на несакани пошти ((engl. spam filter). 

За формална дефиницја на процесот на препорачување потребно е да се дефинираат неколку 

поими: 

 U (users) множество на корисници 

 I (items) множество на предмети 

 T потполно уредено множество (пр. [0, 1], {0, 1, . . . , 10}, R+) . 

 

U × I → T е функција која му ја придружува вредноста на корисност на некој предмет кон 

одреден корисник. Таа ни покажува колкава е корисноста на соодветен предмет за соoдветен 

корисник (rank). Идеата е на корисникот u од множеството U му се придружи предмет со 

најголема корисност, односно со најголема вредност на елементот t множеството T . 

Проблемот е тогаш формално дефиниран кога се пресмета вредноста iu' користејчи ја 

релацијата (1): 

 

(∀u ∈ U) iu':= argmax r (u,i). ...............................................................................(1) 

i ∈ I  

 

Овој проблем се решава со користење на  

Ovaj problemодредени алгоритми кои се опишани во следната глава. 

 

1.3. Алгоритми за препорачување  

Основни алгоритми кои ги користат системите за препорачување се: 

 kNN e основен алгоритам за решавање на наведениот проблем. Врз него се базираан 

сите останати алгоритми;  

 CF (Collaborative Filtering) e најразвиен алгоритам. Се темели на барање на предмети 

кои им се допаѓаат на личности кои имаат сличен вкус како наблудуваната личност. 

Овој алгоритам се базира на алгоритмот kNN;  

 CB (Content –based recommendation) е алгоритам кој ги анализира предметите кои 

имаат слични карактеристики како предметите кои корисникот добро ги оценил или 

пак како оние кои корисникот моментално ги прегледува. Овој алгоритам се базира на 

алгоритмот kNN;  

 Tagommenderi се алгоритми кои на секој предмет му придружуваат таг и следат какви 

реакции има корисникот во однос на предметите кои се одбележени со одреден таг;  
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 Hibridni algoritmi се алгоритми кои користат комбинација од методите на 

горенаведените алгоритми. Можно е да бидат надополнети со додатни методи за 

подобрување [3].  

Системите за препорачување се разликуваат по начинот на кој се анализираат информациите, 

односно спрема алгоритмот на кој се темелat. Од тој аспект познаваме три основни видови на 

системи: 

 

 Препорачување темелено на општествената околина (collaborative recommendation) 

– препорачуваат предмети врз основа на наблудување на корисниците кои се слични на 

анализираниот корисник;  

 Препорачување темелено на содржината (content–based recommendation) – 

препорачување базирано на гледање на корисниковата минатост;  

 Хибридно препорачување (hybrid recommendation) – комбинација на предходно 

наведените стилови.  

1.4. Препорачување базирано на општествената околина 

Системите за препорачување темелени на општествената околина го наблудуваат корисникот 

при оценување на предметите и го споредуваат со владеењето на другите корисници од 

неговата поблиска и подалечна околина. На корисникот, спрема таа идеа, му се препорачуваат 

оние предмети кои им се допаѓаат на личностите од неговата околина, односно на корисниците 

со исто или слично владеење. Ваквото препорачување уште се вика персонализирано 

препорачување. Целата филозофија на оваа метода на препорачување се базира на фактот дека 

ако личноста A и личноста B имаат исто мислење за некој предмет, тогаш е голема 

веројатноста да имаат исто мислење за некој друг предмет. Персонализираното препорачување 

користи алгоритам кој ја пресметува сличноста помеѓу два корисника и креира предвидување 

земајќи го просекот од сите оцени. Тој алгоритам е дефиниран со изразот (2): 

 
 
каде Ixy е сет од предмети кои се оценети од корисникот X и Y.  

Изведување на овој алгоритам во вистински услови со голема база на корисници и предмети и 

врските помеѓу нив се покажале дека е непрактично и бавно.Поради тое е  воведена метода на 

филтрирање на податоци (item based collaborative filtering) која, наместо да бара слични 

корисници, бара предмет B кој е сличен на предметот A, а предметот A предходно е оценет со 

оценка добар од корисникот.  

 

Постојат два вида на системи базирани на општествената околина: 

 

 Системи базирани на меморија – ефективни системи, системи едноставни за 

имплементација. Користи мемеморија т.е. база на податоци од која со помош на 

статистички функции се пресметува k најслични корисници од чии записи на активниот 

корисник му се препорачуваат предметите;  

 Системи базирани на модел – овој тип на механизам се изработува модел врз основа 

на корисниковото минато. Од овој модел придонесува да се дефинира претпоставка 

дали на корисникот ќе му одговара одреден предмет. 

 

 

..........................................(2) 
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1.4. Препорачување темелено на содржината  

Препорачувањето засновано на содржината не ја вклучува општествената околина туку 

неговото минато и карактеристиките поврзани со предметите кои ги сака. Потоа системот ги 

бара предметите кои имаат најмногу сличности со предметите за кои се знае дека му се 

допаѓаат на корисникот и му ги нуди како нови предмети под претпостапка дека ќе го 

интересираат. Системот креира профил на корисникот (content–based profile) кој се состои од 

модел на корисникови преференции и од кориснички минати активности. Моделот на 

корисникови преференции преставува сет од негови интересирања и се пресметува од неговите 

минати активности како што се оценување на предмети или прегледување на предмети. 

Презентацијата на предмети се состои од текстуален опис на предмети кој се нарекува негов 

мета податок и може да се прикаже со векторот (3): 

 
 

Каде wt,d е тежина на некоја карактеристика t во документот d. Овие претпоставки се земаат во 

предвид при препорачување на предмети со методата на најблизок сосед. Оваа метода при 

класификацијата на предметот го споредува со сите предмети од меморијата користејќи ја 

функцијата на сличност и му го одредува k ''најблискиот сосед'' за кој се знае кој корисник дал 

позитивна оценка. На тој начин на непознатиот предмет му придружува заинтересиран 

корисник. Сличноста меѓу двата предмета се пресметува со косинусот на аголот помеѓу 

нивните вектори со помош на изразот (4). 

 
 
Овој алгоритам е ефективен, брзо дава резултати и како таков често се користи и им конкурира 

на посложените алгоритми во истата категорија.   

1.5. Хибридно препорачување  

За да се добие вистинска слика за корисничките побарувања, најчесто е потребно да се вкрстат 

повеќе димензии кои се спојуваат во функционална целина со користење на комбинација од 

повеќе алгоритми за препорачување (хибридно препорачување), односно хибридни системи за 

препорачување. Како репрезент на ваквите системи е комбинација од предходните два 

опишани системи. Тие ги анализираат податоците споредувајќи ги сличностите на предметите 

кои во минатото корисникот ги прегледувал/купувал и ги оценуваат врз основа на акциите на 

сличните корисници. Методите кои ги користи хибридното препорачување се: 

 Тежинска – препораката се добива со собирање на оценките кои произлегуваат од 

различните техники на препорачување;  

 Наизменична – системот ја препознава ситуацијата во која корисникот се наоѓа и врз 

основа на неа одлучува кој вид на препорачување ќе користи. 

 Мешана – системот ги вклучува резултатите на повеќе видови на препорачувања  

 Комбинација на функции – делови од алгоритми на различни препорачувачи се 

спојуваат во еден единствен алгоритам  

 Каскада – системот за препорачување се користи како додаток на некој друг систем  

 Мета – ниво – резултатите од еден алгоритам за препорачување преставуваат податоци 

за друг алгоритам.  

 

..........................................(3) 

..........................................(4) 
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2. Препорачување во општествените мрежи 

Веднаш по своето појавување Интернет постана хит, многу важен дел од човечкиот живот. 

Човекот го користи во многу свери од својот живот (купување на производи, едукација и 

забава). Денес претставува општествена мрежа која ги спојува луѓето спрема различни 

интереси. Ги пренесе некои човекови социјални активности од реалниот во виртуелниот свет. 

Но и во виртуелниот свет човекот се суочува со огромен број на информации. Првиот обид за 

филтрирање на информациите е остварен низ можностите за пребарување. Меѓутоа тој обид не 

бил добро решение поради недостаток на персонализација. Во таа насока за општествените 

мрежи е развиен посебен облик на на систем за препорачување базиран на поверење. Поимот 

поверење во последно време е предмет на проучување во повеќе подрачја како што се 

компјутерската и когнитивната наука, социологијата, економијата и психологијата. Затоа и 

постојат повеќе дефиниции на поимот поверење. Во контекст на овој модел на препорачување 

поверење преставува очекувањето на агентот во колкава мерка може да се потпира на 

препораките на друг агент[4]. . 

2.2. Препорачување на Facebook  

Препорачувањето на Facebook се креира преку наблудување и анализа на корисниковите 

информации како што се неговите пријатели, корисниковите акции, неговиот профил, игрите 

кои ги практикува итн. Се развиле апликации кои, врз основа на тие информации, 

препорачуваат производи, услуги или нешто друго кои би го интересирало корисникот. 

Најпознати такви апликации се: луѓе кои можеби ги познаваш (people you may know) која се 

базира на наблудување на општествениот граф на корисниковите пријатели и ВЕБ страници 

кои можат да ти се допаднат (pages you may like). Покрај овие апликации за препорачување на 

Facebook важна е апликацијата „Елементи за препорачување на страници“ ( recommendations 

Feature for Pages) кои на корисникот му овозможуваат да даде позитивни или негативна 

оценка за одредена страница. На тој начин тој ја препорачува/непрепорачува соодветната 

страница кај другите корисници. 

2.3. Рангирање на пријателите на општествената мрежа како систем за 

препорачување  

Можноста за рангирање на пријателите на Facebook се темели на можноста за успоредување на 

корисниците врз основа на корисничкиот профил и корисничките акции. Споредувањето на 

корисничките профили (статичко рангирање) опфаќа споредба на податоците од профилот кои 

се однесуваат само на одредениот корисник. Тука спаѓаат музиката, филмовите, тв емисиите и 

различните групи кои корисникот ги преферира. При тоа мора да спомнеме дека корисничките 

активности кои се анализираат во оваа метода на рангирање преставуваат мрежни активности 

со кои се изведуваат интеракции помеѓу корисниците. Во оваа група на акции спаѓаат: 

 

 Бирање на опцијата „ми се допаѓа“ испод статусот на другиот корисник (таканаречено 

„лајкање“);  

 Бирање на опцијата „ми се допаѓа“  испод сликата на другиот корисник (таканаречено 

„лајкање“); 

 Означување на личноста на сликата на другиот корисник (таканаречено „тагирање“);  

 Коментирање за сликата или статусот на другиот корисник.  

 

Во средиштето на овој труд е рангирање на пријателите врз основа на корисничките акции 

(таканаречено динамичко рангирање). 

3. Модел и архитектура на системот Рангирање на пријатели 

Предлог дизајн на апликацијата која е централен дел на овој труд ќе биде дел од поголемиот 

систем - Рангирање на пријатели. Тој систем ќе биде остварен како веб-апликација. Таа ќе 

овозможи рангирање на пријателите на две општествени мрежи– Facebook и Twitter. 
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Рангирањето преку Twitter се темели на корисничките профили и корисничките акции, додека 

за рангирање преку Facebook потребно е да се избере една од тие две опции. 

 

3.1. Архитектура на системот Рангирање на пријатели 

Архитектура на системот Рангирање на пријатели е прикажана на Слика 4. Апликацијата за 

динамичко рангирање на пријатели ги рангира пријателите по динамичките параметри како 

што се лајкање, тагирање и поставување на статуси. Апликацијата статичко рангирање ги 

рангира пријателите спрема статичките параметри како што се на пример податоците за 

профилот на корисникот [6]. Twitter е во предност бидејќи во однос на Facebook бидејќи при 

рангирање на пријателите користи и статички и динамички параметри [7]. 

 
 

 

Слика 4: Архитектура на системот Рангирање на пријатели 

 

3.2. Модел на системот за рангирање  

Моделот рангирање на пријатели во овој труд се изведува со помош на општествен граф. 

Поимот општествен граф прва пат е воведен за Facebook 2007 година на Фејсбуковата 

конференција за да се опишува начинот на поврзување на корисниците. Во тој граф 

корисниците претставуваат јазли, линиите кои ги поврзуваат преставуваат врски меѓу нив, 

односно пријателствата меѓу нив [4]. Пример за таков граф е даден на Слика 5. 
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Слика 5: Општествен граф 

 

Во центарот на графот се наоѓа корисникот кој ја стартира апликацијата, а остатокот го 

сочинуваат пријателите кои се поврзани со линии кои ги претставуваат пријателставата меѓу 

нив. Во овој пример корисникот Jesus во средината на графот е покренувач на апликацијата, 

додека негови најдобри пријатели се Peter и Paul кои му се најблиски во графот. Секоја линија 

има одредена тежина чија вредност се одредува спрема сличноста на пријателите. Тежината на 

графот се дефинира спрема центарот на интересите, т.е спрема сличноста на податоците кои се 

релевантни за споредба. Во овој граф тежините на линиите се одредуваат во зависност од 

динамичките податоци на корисниците.  

Facebooka- во табела 1 наведени се акциите и бројот на бодовите кои наведената акција ги 

доделува при стварање на тежината помеѓу два пријатела. Акциите се со динамичким карактер. 

  

Кориснички акции за динамичко рангирање на Facebook Тежина на 

корисничките акции 

Коментирање на статусот на другиот корисник (w1) 1 

Бирање на опцијата „ми се допаѓа“ испод статусот на другиот 

корисник („лајкање“) (w2) 

1 

Корисници тагирани во еден пост (w3) 1 

Коментирање на сликата на другиот корисник (w4) 2 

Бирање на опцијата „ми се допаѓа“ испод сликата на другиот 

корисник („лајкање“)(w5) 

2 
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Корисници тагирани на една слика (w6) 2 

Означување на личности на сликата од другиот корисник 

(„тагирање“) (w7) 

2 

 
Табела 1: Акции и бројот на бодовите кои наведената акција ги доделува 

 

На вкупната тежина на графот влијаат бројот на корисничките акции и нивната поединечна 

тежина. Алгоритамот за добивање на вкупната тежина, т.е. бодовите за рангирање во 

апликацијата е даден со формулата (5) каде параметрите w1 – w7 се бројот на повторувањата 
на одредена корисничка акција, а параметрите a1 – a7 ја изначуваат тежината на корисничката 
акција. 

 

Bodovi = w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4 + w5 * a5 

+ w6 * a6 + w7 * a7  
 

 

Заклучок 

Денес човекот е изложен на голема количина на инфромации преку медиумите како што се 

телевизија, радио, весници и Интернет. Секоја информација се бори да дојде до корисникот. 

Од друга страна корисникот сака да ги види само оние инфромации кои му се потребни и 

корисни. Целта е да му овозможи на купувачот пристап до информациите кои му се потребни, 

а да се отфрлат оние кои не му се потребни. Таа задача ја изведуваат системите за 

препорачување. За тоа користат различни алгоритми во зависност од околината во која се 

наоѓа корисникот и од неговите потреби. Системите за препорачување се главни модули кај 

поголемите системи какви што се на пример Google и Amazon. Присутни се во многу подрачја 

на корисничките активности како што се интернет купувањата, пребарувањата, општествените 

мрежи и сл. Кај општествените мрежи се користи специјален алгоритам кој се темели на 

поверение. Во него се вградени механизми за персонилизација која е многу важна за 

виртуелниот свет на општествените мрежи. Општествените мрежи стануваат се` популарни, 

собираат различни групи на луѓе врз основа на заеднички деловни, научни, забавни и други 

интереси. Меѓутоа, за сите нив е заедничко едно – интеракција со другите членови на мрежите. 

Целта на овој труд е да се опише интеракцијата меѓу луѓето и тоа на една од најпопуларните 

општествени мрежи – Facebook. Во таа насока е направен предлог дизајн на апликацијата за 

рангирање на пријателите во зависност од меѓусебните активности. Со нејзина примена може 

да се креира квалитетен општествен граф за следење на бројни параметри кои можат да се 

користат и за забава но и за социолошки или други сродни истражувања. 
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