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چکیده
افزايش حجم اطالعات روی وب ،موجب تولید ابزارهايی شد که پیدا کردن اطالعات مرتبط به کاربران را برای آنها آسانتر کنند .يکی
از اين ابزارها که امروزه جزء مهمی از سیستمهای تجارت الکترونیکی است ،سیستم توصیهگر است .طراحی الگوريتمهای توصیه معموال
با هدف بهبود دقت انجام میشود اما ثابت شده که تمرکز روی اين معیار به تنهايی برای ساخت يک توصیهگر خوب کافی نیست و
توجه به ابعاد ديگر اين سیستمها نیز ضروری است .يکی از معیارهای مهم که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته ،تنوع اقالم
لیست توصیه است .افزايش تنوع در توصیهها منجر به کاهش دقت میشود .مسئلۀ مطرح در اين رابطه ،میزان مناسب تنوعبخشی به
توصیهها است .از آنجا که نیاز هر کاربر به تنوع با کاربران ديگر متفاوت است ،میتوان تنوعبخشی را متناسب با نیاز هر کاربر انجام داد.
در اين پژوهش روشی مبتنی بر شبیهسازی تبريد دوهدفه ارائه میشود که با استفاده از آن میتوان برای هر کاربر يک لیست توصیه
بهینه بر مبنای دو معیار دقت و تنوعِ شخصیسازیشده ايجاد کرد .نتايج اجرای روش پیشنهادی روی دادههای  Movielensو
 Netflixنشان میدهد که با اين روش تنوعبخشی شخصیسازیشده ،در ازای حداکثر  3/53درصد کاهش دقت نسبت به روش
استاندارد ،پااليش مشارکتی انجام میشود.
واژههای كلیدی :سیستم توصیهگر ،تنوعبخشی ،شخصیسازی ،شبیهسازی تبريد.
 .1مقدمه
هر روز مقدار زيادی اطالعات جديد در فضای وب قرار میگیرد و حجم اين اطالعات ،پیوسته در حال افزايش است .اين حجم انبوه
اطالعات موجب بروز مسئلۀ سربار اطالعاتی شده است و يافتن محتوای مرتبط با نیاز اطالعاتی کاربر را دشوار کرده است [ .]2 ,1با
وجود اين مقدار بسیار زياد اطالعات ،پیدا کردن اطالعات درست در زمان کم حتی با استفاده از ابزارهای متداول مانند موتورهای
جستجو و روشهای پااليش اطالعات ،بسیار مشکل است و ابزارهای هوشمندانهتر و شخصیسازیشدهتری برای هدايت کاربران به
سمت اطالعات مرتبط با نیازهای آنها الزم است [ .]5در زمینه تجارت الکترونیکی ،سیستمهای توصیهگر محبوبترين ابزار برای حل
اين مسئله هستند .اين سیستمها در حوزههای مختلفی مانند مديريت دانش ،گردشگری ،فروشگاههای برخط ،شبکههای اجتماعی،
سیستمهای سالمت الکترونیکی ،دولت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی به کار گرفته میشوند [.]3 ,4
سیستمهای توصیهگر با تحلیل دادههايی که از گذشتۀ يک کاربر در دسترس است ،ترجیحات او را استخراج میکنند و اطالعاتی را به
کاربر توصیه میکنند که بیشترين تطبیق را با ترجیحات او دارد [ .]8-6به عبارت ديگر سیستم توصیهگر به وسیله پیشنهادهای خود

به کاربر کمک میکند تا اقالم جديدی را که قبال مشاهده نکرده است ،اما مورد عالقۀ او هست پیدا کند [ .]11-9در يک سیستم
توصیهگر سه مؤلفه اصلی وجود دارد )1 :کاربران )2 ،اقالم و  )5امتیازدهیهای کاربران به اقالم.
بیشتر پژوهشهايی که در حوزه توصیهگرها انجام شده متمرکز بر توسعه الگوريتمهای تخمین امتیازها و بهبود معیارهای اندازهگیری
دقت 1هستند [ .]15 ,12 ,11 ,1در حال حاضر اين موضوع به طور گستردهای پذيرفته شده است که پیشبینی دقیق اگرچه مهم و
ضروری است اما برای ساخت يک توصیهگر خوب کافی نیست [ .]19-14 ,11 ,5 ,1توصیهگرهايی را که تنها بر معیار دقت تمرکز
دارند ،اصطالحا «دقت-محور» 2مینامند [ .]11توصیهگرهای دقت-محور با مشکالتی مواجه میشوند که پژوهشگران در سالهای اخیر
به آنها پرداختهاند .روشهای متداول اين نوع سیستمها بر مبنای شباهت کار میکنند .در اين سیستمها ،تمرکز بیش از حد روی
شباهت ،نوعی افزونگی ايجاد میکند که منجر به توصیه اقالم مشابه يا تکراری خواهد شد [ .]21 ,5به همین دلیل يکی از راههای حل
اين مشکل ،توجه به معیار ديگری به نام تنوع 5است که به صورت متضاد شباهت تعريف میشود [ .]21میزان عدم شباهت اقالم موجود
موجود در لیست توصیه به منزله متنوع بودن آنها خواهد بود .تعدادی از پژوهشگران روشهای جديدی به منظور افزايش میانگین
تنوع لیستهای توصیه ارائه کردهاند [.]18 ,11 ,13 ,5 ,1
مطالعات نشان دادهاند که بین تنوع و دقت ،موازنه 4وجود دارد و با افزايش يکی از آنها ،ديگری کاهش میيابد [,22 ,11 ,13 ,5 ,1
 .]25به همین دلیل همراه با افزودن معیار تنوع به الگوريتم توصیه ،الزم است دقت نیز در سطح متعادلی نگاه داشته شود .به همین
منظور در بسیاری از پژوهشها که در رابطه با تنوعبخشی انجام شده ،سطح تنوع بر مبنای میزان تاثیری که بر دقت سیستم توصیهگر
میگذارد تعیین شده است .اما در اين پژوهشها يک روال ثابت برای تنوعبخشی به توصیهها برای همه کاربران به کار گرفته شده
است؛ در حالیکه میتوان میزان تنوع در هر لیست توصیه را مطابق با ترجیحات کاربری که آن را دريافت میکند ،تنظیم کرد .در واقع
معیار تنوع را میتوان به صورت يک معیار «کاربر-محور» [ ]16تعريف کرد .با اين کار تنوعبخشی به صورت شخصیسازیشده يعنی بر
مبنای نیازها و تمايالت کاربر انجام میشود .در تعدادی از پژوهشها نیز ثابت شده است که کاربرانی که نیازها و عالقههای متفاوتی
دارند ،خواستار سطح متفاوتی از تنوع در توصیهها نیز هستند [ .]21-24 ,15بنابراين میتوان گفت در صورتی که تنوعبخشی به
توصیهها بر مبنای نیازهای فردی کاربران انجام شود ،رضايت کاربر از سیستم افزايش خواهد يافت .در اين پژوهشها روشهايی برای
تنوعبخشی به صورت شخصیسازیشده پیشنهاد شده است .موضوعی که در چند سال اخیر به آن توجه شده است اين است که
محاسبه میزان تنوعگرايی کاربران بر اساس خصوصیات اقالم انجام شود و تنوعبخشی به لیست توصیه بر مبنای خصوصیات اقالم
صورت گیرد .با اين حال تحقیق در اين زمینه هنوز در مراحل ابتدايی خود قرار دارد [ .]28تنوع خصوصیات اقالم به اين معنی است
که هر قلم کاال به صورت مجموعه ای از خصوصیات در نظر گرفته شود و تنوع لیست توصیه برای هر خصوصیت به طور مجزا محاسبه
شود .در اين ديدگاه اين موضوع در نظر گرفته می شود که يک کاربر ممکن است برای هر يک از خصوصیات به سطح متفاوتی از تنوع
گرايش داشته باشد .در پژوهشهای پیشین برای شخصیسازی تنوع از روشهای مختلفی استفاده شده است که در بخش دوم مرور
خواهند شد .يکی از معیارهايی که در اين پژوهشها برای تنظیم درجه تنوع لیست توصیه به کار رفته است ،آنتروپی شانون است .در
پژوهشهای گذشته [ ]28 ,15از اين معیار برای دستهبندی کاربران استفاده شده است و اين دستهبندی مبنای تنوعبخشی به لیست
توصیه کاربران قرار گرفته است اما در اين پژوهش ها آنتروپی ترجیحات کاربر به طور مستقیم مبنای تنوع لیست توصیه قرار نگرفته
است .در پژوهش پیش رو ،به موضوع شخصیسازی تنوع خصوصیات اقالم لیست توصیه پرداخته میشود و راهکار جديدی با رويکرد
بهینهسازی چندهدفه 3پیشنهاد میگردد .هدف اين است که نشان داده شود آنتروپی ترجیحات کاربر میتواند معیاری برای تنظیم
درجه تنوع لیست توصیه باشد و بهینه سازی چندهدفه روش مناسبی برای کنترل همزمان دقت و تنوع لیست توصیه خواهد بود.
بنابراين در روش پیشنهادی ،تنوع لیست توصیه به طور مستقیم با مقدار آنتروپی ترجیحات کاربر تعیین میشود .با توجه به اينکه
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روش شبیهسازی تبريد 6در بسیاری از مسائل بهینهسازی نتايج بسیار خوبی ارائه میکند و تاکنون نیز توسط پژوهشگران حوزه
سیستمهای توصیهگر به کار گرفته نشده است ،راهکار پیشنهادی اين پژوهش بر اساس اين روش طراحی میشود .الزم به ذکر است که
در اين پژوهش ،هدف افزايش تنوع لیست توصیه نیست ،بلکه هدف اين است که میزان تنوع لیست توصیه با آنتروپی ترجیحات کاربر -
که نشاندهنده سطح مطلوب تنوع فردی است -متناسب شود .به دلیل وجود موازنه بین دقت و تنوع ،با تغییراتی که در تنوع ايجاد
میشود دقت نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .بنابراين الزم است میزان افت دقت روش پیشنهادی نسبت به روش پايه سنجیده شود.
به اين منظور دقت الگوريتم با روش استاندارد پااليش مشارکتی مقايسه خواهد شد .نتايج ارزيابیها با استفاده از مجموعه دادههای
 Movielensو  Netflixنشان میدهد که با استفاده از اين روش میتوان با حداکثر  3/53درصد افت دقت نسبت به روش استاندارد
پااليش مشارکتی ،شخصیسازی تنوع لیست توصیه را انجام داد .اين در حالی است که تنوعبخشی بدون شخصیسازی افت بیشتری در
دقت ايجاد خواهد کرد [ .]28 ,13 ,15 ,1در واقع همواره با افزايش تنوع ،دقت کاهش میيابد ،اما مطالعات نشان داده است که وقتی
تنوعبخشی به صورت شخصیسازیشده انجام شود ،کمتر موجب افت دقت میگردد و هر چه شخصیسازی موفقیتآمیزتر انجام شود،
افت کمتری در دقت ايجاد خواهد کرد [ .]15بنابراين تنوع شخصیسازیشده و دقت با هم رابطه مستقیم دارند .به بیان ديگر با
شخصیسازی تنوع میتوان دقت و تنوع را در يک جهت قرار داد و شخصیسازی تنوع میتواند راه حلی برای مسئلۀ موازنه دقت و تنوع
باشد .در اين پژوهش نیز اين موضوع نشان داده میشود که وقتی تنوع لیست توصیه متناسب با آنتروپی ترجیحات کاربر باشد ،کمتر
موجب افت دقت خواهد شد.
در ادامه ،ابتدا در بخش .دوم پژوهشهای پیشین مرور خواهند شد .سپس در بخش سوم روش پیشنهادی معرفی میشود و در بخش
چهارم اين روش مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت .در پايان نیز در بخش پنجم به نتیجهگیری و جمعبندی پرداخته میشود.
 .2پیشینه تحقیق
در کارهای پیشین ،پژوهشهای متعددی در زمینه تنوعبخشی به توصیهها انجام شده است .در اکثر اين پژوهشها برای همـه کـاربران
راهکار ثابتی به منظور تنوعبخشی به کار گرفته شده است و حد مطلوب تنوع در توصیهها تنها بر اساس میزان تاثیری که بر افت دقـت
میگذارد به دست میآيد [ .]21 ,18 ,11 ,13 ,5به عنوان مثال در پژوهشی با تعريف رابطهای که شباهت و تنوع اقالم لیسـت توصـیه
را به طور همزمان مورد توجه قرار میدهد سعی شده است موازنه بین دقـت و تنـوع بهینـه شـود [ .]11در پـژوهش ديگـری اقـالم بـا
استفاده از ردهبندی موضوعی تفکیک شدهاند و روشی ارائه شده است که با استفاده از آن ،اقالمی برای لیست توصیه انتخاب شوند کـه
به دستههای گوناگونی تعلق دارند [ .]13در تعدادی از پژوهشها نیز از الگوريتم ژنتیک برای بهینه کردن دقت ،تنوع و معیارهای ديگـر
استفاده شده است [ .]52-29در تعداد کمی از پژوهش ها به اين موضوع نیز توجه شده است که حد مطلوب تنوع در توصیهها به میزان
گرايش و نیاز کاربر به تنوع نیز وابسته است .شی 1و همکارانش در پژوهش خود روشی برای متناسب کردن سـطح تنـوع توصـیههـا بـا
موقعیت و نیاز کاربر ارائه کردند [ .]23در روش پیشنهادی آنها میزان عدم قطعیت ترجیحات کاربر با استفاده از واريانس عوامل پنهان
کاربر به دست می آيد و بر مبنای میزان عدم قطعیت اطالعات مربوط به کاربر و محدوده عالقهمندیهای او ،درجه تنوع در توصیهها بـه
دست میآيد .نتايج نشان داد که با اين روش میتوان میزان نیاز کاربر به تنوع را به دست آورد .چن 8و همکارانش ارتباط بین شخصیت
کاربران و نیاز آنها به تنوع را مورد مطالعه قرار دادند [ .]55 ,21 ,24آنها نشان دادند که برخی از ابعاد شخصیتی ،تاثیر قابل تـوجهی
روی گرايشهای کاربران به تنوع توصیهها دارند و می توان با استفاده از مدل پنج عامل بزرگ شخصیتی ،ويژگیهای شخصیتی افـراد را
به يک عدد به عنوان سطح نیاز کاربر به تنوع نگاشت کرد .نظرات کاربران نشان داد که ترکیب اين اطالعات با ترجیحات کـاربر موجـب
میشود که توصیهها نسبت به روش معمول پااليش مشارکتی 9و همچنین روشهای استاندارد تنوعبخشی [ ]21 ,13بسیار بیشتر مورد
قبول کاربران واقع شوند .در پژوهشی ديگر که توسط دینويا 11و همکارانش انجام شد ،مدلی از تمايالت کاربر به انتخاب اقالم متنوعتـر
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ارائه شد [ .]15در روش پیشنهادی آنها ،تمايل کاربر به تنوع هر يک از ويژگی هـای اقـالم از طريـق آنتروپـی شـانون محاسـبه شـد و
کاربران بر اساس آنتروپی و طول پروفايل به چهار دسته تقسیم شدند .نتايج نشان داد که ايـن پـارامتر مـیتوانـد تعیـینکننـده میـزان
تنوعگرايی کاربران باشد .در ادامه در پژوهش ديگری با استفاده از اين روش ،الگوريتم توصیهای طراحی شد که تنوعبخشی در توصیهها
را بر مبنای دستهای که کاربر به آن تعلق دارد انجام دهد [ .]28نتايج اين روش با روش استاندارد پااليش مشارکتی و همچنین با يـک
روش ثابت تنوعبخشی از نظر معیارهای دقت ،تنوع فردی ،تنوع تجمعی و نوآوری مقايسه شد .اين مقايسهها نشان داد که تنظیم درجه
تنوع توصیهها با عالقهمندیهای کاربران کارايی بیشتری نسبت به روشهای تنوعبخشی بدون شخصیسازی دارد.
در پژوهش حاضر با تکیه بر دستاوردهای پژوهش دینويا و همکارانش [ ]28 ,15روشی ارائه خواهد شـد کـه بـا اسـتفاده از آن بتـوان
میزان تنوع خصوصیات اقالم لیست توصیه هر کاربر را به سطح تنوعگرايی آن کاربر نزديک کرد و ضمن کمینه کـردن فاصـله آنتروپـی
ترجیحات کاربر با تنوع لیست توصیه ،دقت نیز تا حد امکان بیشینه شود .در اين پژوهش بر خالف روشی که دینويـا و همکـاران ارائـه
کردند از دستهبندی کاربران استفاده نشده است بلکه برای هر کاربر مقدار آنتروپی به طور مستقیم مبنای تنوعبخشـی قـرار مـیگیـرد.
نکته ديگری که در پژوهش های پیشین اين حوزه به آن پرداخته نشده است ،تغییرات احتمالی میزان گرايش کـاربر بـه تنـوع اسـت .از
آنجا که عالقهمندی های يک کاربر ممکن است در طول زمان با به دست آوردن اطالعات جديد يا به سـبب تغییـر نیازهـا و موقعیـت او
تغییر کند [ ،]53 ,54میزان آنتروپی کاربر که از ترجیحات کاربر به دست میآيد نیز تغییر خواهد کرد .اين نکتـه در پـژوهش پـیشِ رو
در نظر گرفته خواهد شد .به اين منظور ،هنگام به دست آوردن آنتروپی موثر کاربران ،تاثیر گذشت زمان بر تغییرات آنتروپی با اسـتفاده
از دادههای بلندمدت و کوتاهمدت نیز در نظر گرفته خواهد شد.
 .3راهکار پیشنهادی
عمل توصیه در توصیهگرها معموال شامل دو مرحله است [ :]14مرحله اول ،پیشبینی امتیازهای اقالمی است که کاربر به آنها امتیازی
نداده است و مرحله دوم ،پیدا کردن اقالمی است که بیشترين سودمندی را برای کاربر دارند .اين اقالم انتخابی ،لیسـت توصـیه نامیـده
میشوند .زمانی که هدف الگوريتم توصیهگر تنها بهبود دقت باشد معموال روی مرحله اول تمرکز میشود .اما در پـژوهشهـايی کـه بـر
بهینه کردن معیارهايی غیر از دقت تاکید دارند ،تمرکز روی مرحله دوم است .در پژوهش حاضر نیز به منظور کنترل تنوع در توصیههـا
تمرکز اصلی بر روی مرحله دوم عمل توصیه است .در ادامه اين بخش ،چگونگی انجام دو مرحله مذکور ،يعنی پـیشبینـی امتیـاز و بـه
دست آوردن لیست توصیه در روش پیشنهادی معرفی میشوند .شکل  1نیز چارچوب روش پیشنهادی را نشان میدهد .همانطـور کـه
در اين شکل مشاهده میشود ،ابتدا پیشبینیامتیاز اقالم انجام میشود .سپس اقالم بر مبنای امتیاز پیشبینیشده رتبهبندی میشـوند
و  kقلم باالتر آن به عنوان لیست توصیه اولیه انتخاب میشوند .برای بهینهسازی لیست توصیه اولیه ،با استفاده از الگوريتم شبیهسـازی
تبريد چندهدفه ( )MOSAدو هدف دقت و تنوع شخصیسازیشده بهینهسازی میشوند .به منظـور شخصـیسـازی تنـوع از آنتروپـی
ترجیحات کاربر استفاده میشود .خروجی الگوريتم  MOSAلیست توصیه نهايی را ايجاد خواهد کرد.
 1-3پیشبینی امتیاز اقالم
در اين پژوهش ،به منظور بهره بردن از مزايای دو روش مبتنی بر محتوا و پااليش مشارکتی ،از يک رويکرد ترکیبی استفاده شده اسـت.
در رويکرد ترکیبیِ پیشنهادی ،شباهت اقالم با ترکیب روشهای مبتنی بر محتوا و پااليش مشارکتی به دست میآيد .به اين صورت کـه
ابتدا با روش مبتنی بر محتوا ،شباهت اقالم بر مبنای خصوصیات آنها به دست میآيد .سپس با روش پااليش مشارکتی مبتنی بـر قلـم
کاال ،مقدار ديگری برای شباهت اقالم بر مبنای امتیازدهیهای کاربران به دست میآيد .سپس اين دو مقدار با ضريب يکسان با يکـديگر
جمع میشوند و مقدار شباهت نهايی به دست میآيد .اين روش ،پااليش مشارکتی مبتنی بر قلم کـاالی آگـاه بـه خصوصـیت 11نامیـده
میشود [.]56
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رتبهبندی اقالم با
روش  kقلم باالتر
مبتنی بر امتیاز
پیشبینیشده

پیشبینی امتیاز
اقالم با الگوریتم
آگاه به خصوصیت
پاالیش مشارکتی مبتنی
بر اقالم
محاسبه آنتروپی
کاربران

لیست توصیه اولیه

لیست توصیه بهینه

مجموعه
دادههای
آموزشی

بهینهسازی دقت و
تنوع شخصیسازیشدهی
لیست توصیه اولیه
با الگوریتم MOSA
شکل  :1چارچوب روش پیشنهادی

پیشبینی امتیاز طی دو مرحله زير انجام میشود:
 )1محاسبه شباهت اقالم :ابتدا شباهت هر يک از اقالم دادههای آزمايشی به ساير اقالم موجود در دادههای آموزشی و آزمايشی
محاسبه میشود .شباهت مبتنی برمحتوا بر اساس میزان شباهت اقالم از نظر خصوصیات آنها به دست میآيد .در اين روش هر
قلم کاال به عنوان يک بردار از خصوصیات در نظر گرفته میشود و فاصله اين دو بردار به دست میآيد .برای به دست آوردن اين
فاصله روشهايی که در بازيابی اطالعات وجود دارد استفاده میشود که از بین آنها روش شباهت کسینوسی متداولتر است
[ .]58-56نحوه محاسبه آن در رابطه ( )1نشان داده شده است.
()1



در اين رابطه  Diو  D jنشاندهنده بردار خصوصیات اقالم  iو  jهستند .به اين صورت که خصوصیات به صورت دودويی تعريف
میشوند و اگر يک قلم کاال دارای خصوصیت  aباشد مقدار آن در بردار خصوصیات آن قلم کاال برابر با يک ،و در غیر اين صـورت
صفر قرار داده میشود .در صورت کسر ،ضرب داخلی اين دو بردار قرار داده شده است و مخرج کسر شامل حاصلضرب اندازههای
اين دو بردار است.
12
محاسبه شباهت با استفاده از پااليش مشارکتی مبتنی بر قلم کاال نیز با روش کسینوسی اصالح شده [ ]59طبق رابطه ()2
انجام میشود .اين روش بین روشهای محاسبه شباهت در الگوريتم پااليش مشارکتی از محبوبیت و مقبولیت ويژهای برخوردار
است [.]59
()2
امتیاز کاربر  uبه قلم کاالی  iو
در اين رابطه،
و
در پايان ،جمع وزندار دو مقدار

میانگین امتیازهای کاربر  uاست.
به عنوان مقدار شباهت نهايی از طريـق رابطـه ( )5محاسـبه مـیشـود

[ .]56در اين رابطه تعیینکننده وزن مقادير مذکور است و مقدار آن میتواند بین صفر تا يک باشد .به منظور ايـنکـه دو روش
مبتنی بر محتوا و پااليش مشارکتی تاثیر يکسانی در نتیجه داشته باشند اين مقدار برابر  1/3در نظر گرفته شـده اسـت .انتخـاب
مقادير مختلف برای ممکن است روی دقت پیشبینی تاثیرگذار باشد .اگرچه دقت پیشبینی روی دقـت الگـوريتمهـای توصـیه
تاثیرگذار است ،اما از آنجا که همه روش های مورد مقايسه در اين پژوهش بر پايه يک روش طراحی شدهاند ،دقت الگوريتمها نیـز
به يک میزان تحت تاثیر دقت پیشبینی قرار خواهند گرفت .بنابراين تاثیری در مقايسه نهايی نخواهد داشت.
()5
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 )2تخمین امتیاز کاربر به اقالم :پس از محاسبه شباهت اقالم ،با استفاده از اقالمی که شباهت بیشتری به هر قلم کاال دارند امتیاز آن
قلم کاال تخمین زده میشود .اين کار با روش جمع وزندار [ ]59 ,56انجام میشود .برای تخمین امتیاز کاربر به قلم کاالی ،i
ابتدا  nقلم کااليی که شباهت بیشتری به آن قلم کاال دارند انتخاب میشوند .شباهت هر قلم کاال به قلم کاالی  iبه عنوان وزن
در رابطه ( )4در نظر گرفته میشود .سپس با قرار دادن امتیاز  nقلم کاال در اين رابطه ،مقدار امتیاز پیشبینیشده برای قلم
کاالی مورد نظر به دست میآيد.
()4
پس از پیش بینی امتیاز اقالم ،لیست توصیه اولیه با روش استاندارد پااليش مشارکتی [ ]22به دست میآيد  .ابتدا اقالم بر مبنای امتیاز
پیشبینی شده به طور نزولی مرتب میشوند و سپس  kقلم باالی آن انتخاب میشود.
 2-3به دست آوردن لیست بهینه
در اين بخش که نوآوری اصلی اين پژوهش را در بر دارد ،دو هدف اصلی دنبال میشود .يکی تنوعبخشی شخصیسـازیشـده و ديگـری
کنترل موازنه دقت و تنوع .اين دو هدف در ادامه توضیح داده خواهد شد .سپس الگوريتم شبیه سازی تبريد چندهدفه که برای بـرآورده
کردن اين دو هدف استفاده خواهد شد ،توضیح داده می شود و در نهايت ،چگونگی استفاده از اين الگوريتم برای به دست آوردن لیسـت
توصیه شرح داده خواهد شد.
 1-2-3هدف اول :تنوعبخشی شخصیسازیشده
در بخش دوم پژوهشهايی که به موضوع تنوعبخشی شخصیسازیشده پرداختهاند مرور شـدند .در ايـن پـژوهش بـا تکیـه بـر رويکـرد
دینويا و همکارانش [ ]15که در بخش  2توضیح داده شد ،از آنتروپی شانون برای تعیین میزان تنوع مورد نیاز کـاربر اسـتفاده خواهـد
شد .تنوع توصیهها را به دو شیوه میتوان محاسبه کرد [ )1 :]24 ,15تنوع خصوصیات اقالم ،که در آن شـباهت اقـالم بـه يکـديگر بـر
اساس شباهت خصوصیات آنها به دست می آيد و سپس تنوع بر مبنای اين نوع شباهت محاسبه میشود و  )2تنوع کلی اقـالم ،کـه در
آن هر قلم کاال به صورت يک موجوديت مستقل و واحد در نظر گرفته میشود و شباهت و تنوع بدون توجـه بـه خصوصـیات اقـالم بـه
دست میآيد .همانطور که در بخش  1توضیح داده شد در اين پژوهش از شیوه اول استفاده میشـود و بـرای بـه دسـت آوردن میـزان
عالقه فرد به تنوع در توصیهها ،آنتروپی خصوصیات اقالم از طريق رابطه ( )3محاسبه میگردد [.]15
() 3
آنتروپی خصوصیت برای کاربر  uاست k ،تعداد مقادير ممکن برای خصوصـیت  aاسـت و تعـداد امتیـازدهیهـای
در اين رابطه،
کاربر به اقالمی که شامل مقدار  vبرای خصوصیت  aهستند نسبت به کل امتیازدهیهای او ،بـه عنـوان محاسـبه مـیشـود .از ايـن
طريق ،برای هر کاربر آنتروپی هر يک از خصوصیات اقالم به دست میآيد .اگرچه تمايالت يک کاربر ممکن است وابسـته بـه شخصـیت
کاربر باشد و شخصیت کاربر در طول زمان تغییر چشمگیری نخواهد داشت ،اما ممکن است عوامل متغیری نیز بر تمايـل او نسـبت بـه
پذيرش توصیهها تاثیرگذار باشند .عالقهمندی های يک فرد ممکن است در طول زمان با به دست آوردن اطالعات يا تجربیات جديـد يـا
به سبب تغییر نیازها و موقعیت او تغییراتی داشته باشد .در برخی پژوهشها نیز بر اين موضوع که عالقهمندیهای کاربر دو بخش ثابـت
و متغیر دارد تکیه شده است [ .]53 ,54بخش ثابت اطالعات با استفاده از دادههای بلندمدت 15و بخـش متغیـر اطالعـات بـا دادههـای
کوتاهمدت 14به دست میآيد .در اين پژوهش نیز سعی می شود که تغییرات احتمالی عالقه فرد به تنوع در طـول زمـان در نظـر گرفتـه
شود .به اين منظور برای به دست آوردن گرايش کاربر به تنوع از جمع وزندار آنتروپیهای ماهانه او استفاده شـده اسـت .وزندهـی بـه
آنتروپیها به نحوی انجام شده است که اطالعات اخیر تاثیر بیشتری روی محاسبات داشته باشد.
برای متناسب کردن تنوع لیست توصیه با آنتروپی ترجیحات کاربر ،درصد آنتروپی به دست آمده برای هر کاربر ،به عنوان معیاری بـرای
درصد تنوع لیست توصیه شده به او درنظر میشود .بنابراين الزم است اقالمی در لیست توصیه قرار گیرند که فاصله تنوع لیست توصیه
را با آنتروپی ترجیحات کاربر به حداقل برسانند .يعنی الگوريتم توصیه بايد برای هر کاربر لیست توصیهای ايجاد کند که از لحاظ فاصـله
بین تنوع و آنتروپی ،بهینه باشد .از آنجا که آنتروپی برای خصوصیات اقالم محاسبه شده است ،برای همـاهنگی آن بـا تنـوع الزم اسـت

Long-term
Short-term
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تنوع لیست توصیه نیز بر مبنای خصوصیات اقالم به دست آيد .معادلهای که معموال در پژوهشهـا [ ]11بـرای محاسـبه تنـوع لیسـت
توصیه استفاده میشود در رابطه ( )6آمده است.
()6
در رابطه باال ،تا اقالم لیست توصیه هستند و شباهت بین دو قلم کاال با متغیری با نـام  Similarityنشـان داده شـده اسـت .بـه
منظور به دست آوردن تنوع بر مبنای خصوصیات ،به ازای هر يک از خصوصیات اقالم تنوع لیست محاسبه میشـود .مقـدار شـباهت در
رابطه ( )6با استفاده از رابطه ( )1برای آن خصوصیت به دست میآيد .سپس به ازای هر يک از خصوصیات ،فاصله بین تنوع و آنتروپـی
کمینه میشود .با اين کار سطح تنوع لیست توصیه از نظر هر يک از خصوصیات با میزان آنتروپـی ترجیحـات کـاربر در آن خصوصـیت
تنظیم میشود.
 2-2-3هدف دوم :كنترل موازنه دقت و تنوع
برای به دست آوردن لیستی که کمترين فاصلهها را بین تنوع و آنتروپی داشته باشد ،بايد اقالمی را برای تشکیل لیست توصیه انتخـاب
کرد که به طور همزمان با کمینه کردن اين فاصلهها دقت لیست توصیه را نیز در حد متعادلی حفظ کنند .در واقع با توجـه بـه موازنـه
بین دقت و تنوع ،هنگامی که تنوع لیست توصیه تغییر میکند ،ممکن است دقت لیست توصیه نیز تحـت تـاثیر قـرار بگیـرد .بنـابراين
توجه به اين دو هدف به طور همزمان الزم است .برای اين کار در اين پژوهش ،روشی بر مبنای بهینهسازی پیشنهاد میشود .برای ايـن
منظور ،با استفاده از يک الگوريتم بهینهسازی چندهدفه ،اقالمی برای لیست توصیه انتخاب میشوند که دو هـدف را بـه طـور همزمـان
بهینه کنند.
 3-2-3الگوریتم شبیهسازی تبرید چندهدفه
شبیهسازی تبريد ( )SAيک الگوريتم جستجو است که برای پیدا کردن حداقل هزينه در حل مسائل بهینهسـازی اسـتفاده مـیشـود و
میتواند راه حل بهینه را به خصوص در مسائل بهینهسازی ترکیبی پیدا کند .در اين الگوريتم يک متغیر دما وجود دارد کـه بـه تـدريج
کاهش پیدا میکند .همچنین يک تابع انرژی وجود دارد که بايد در طول فرآيند تبريد به حداقل برسد .در هر تکرار ،حالت جديـدی بـه
دست میآيد که انرژی آن با حالت فعلی مقايسه میشود و در صورتی که انرژی کاهش يافته باشد جايگزين حالـت فعلـی مـیشـود .در
غیر اين صورت احتمال پذيرش آن محاسبه میشود و اگر اين احتمال از يک عدد تصادفی بزرگتر باشد پذيرفته میشود .با کـاهش دمـا
احتمال پذيرش راه حلهای نادرست کمتر میشود [ .]42-41دو پژوهشگر در پژوهش خود ثابت کردند که اگر فرآيند تبريد بـه انـدازه
کافی آهسته انجام شود اين الگوريتم به بهینه سراسری همگرا خواهد شد [.]45
شبیه سازی تبريد برای بهینه کردن يک هدف در حوزههای گوناگونی به کار گرفته شده است ،اما کارهای کمی برای توسـعه ايـن روش
برای بهینهسازی چند هدف انجام شده است [ .]41بیشتر پژوهشهای مربوط به شبیهسازی تبريد چند هدفه ،با رويکـرد تبـديل چنـد
هدف به يک هدف انجام شده اند و معموال اين تبديل با استفاده از روش جمع وزندار انجام شده است .يعنی تابع انرژی به صورت جمع
وزندار هدفها تعريف میشود .اما به دست آوردن وزنهای مناسب نیز خود يک مسئله است [ .]41 ,41در تعداد کمی از پژوهشهـا از
رويکرد ديگری مبتنی بر «غلبه »13استفاده شده است [ .]41 ,41ايده «غلبه» برای مقايسه دو راه حـل  aو  bبـه ايـن صـورت تعريـف
میشود که :اگر ) f(aبرای تمامی هدفها بدتر از ) f(bنباشد و حداقل برای يک هدف بهتر باشـد گفتـه مـیشـود  aبـر  bغلبـه دارد و
نوشته میشود .a ≺ b :پس  aبر  bغلبه دارد اگر:
حداقل برای يک هدف
يک مجموعه  Fاز راهحلها مجموعه «غیر غالب »16خوانده میشود اگر هیچ عضوی از آن بر ديگری غلبه نداشته باشد .اگر اين مجموعه
در کل فضای حالت مسئله به دست آيد ،يعنی هیچ راه حل ممکنی در فضای حالت بر اعضای آن غلبه نداشـته باشـد ،مجموعـه «غیـر
غالب سراسری »11يا «پارتو-بهینه »18نامیده میشود [.]44 ,41
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در پژوهشی در سال  2114يک الگوريتم شبیهسازی تبريد چندهدفه با بهرهگیری از مفهومِ غلبه طراحی شد [ .]44در سـال  2118در
پژوهشی ديگر اين روش توسعه داده شد و روشی به نام الگوريتم شبیه سازی تبريد چندهدفه بايگـانی شـده معرفـی شـد [ .]41نتـايج
اعمال اين الگوريتم روی چندين مجموعه داده برای حل چند مسئلۀ بهینهسازی معروف ،ثابت کـرد کـه ايـن الگـوريتم در مقايسـه بـا
الگوريتم ( NSGA-IIکه يک روش محبوب مبتنی الگوريتم ژنتیک است) از لحاظ پیچیدگی زمانی و دقت ،بهتر عمل میکند .به عالوه
اين الگوريتم راهحلهای متمايزتری نسبت به  NSGA-IIارائه میکند .متمايز بودن راهحلها در بهینـهسـازی چندهدفـه يـک ويژگـی
بسیار مطلوب محسوب میشود .يک خصوصیت جالب الگوريتم  MOSAاين است که همواره يک احتمال غیر صفر را برای پذيرش يک
راه حل ضعیف محاسبه میکند و اين موجب میشود که روال حل مسئله کمتر حريصانه باشد و از ايـن طريـق کـارايی آن بـرای حـل
مسائل پیچیده بیشتر میشود [ .]41به همین دلیل در اين پژوهش از روش شبیهسازی تبريد چندهدفه استفاده میشود.
 4-2-3بهینهسازی لیست توصیه با استفاده از الگوریتم شبیهسازی تبرید چندهدفه
در الگوريتم شبیهسازی تبريد يک تابع انرژی وجود دارد که هدف الگوريتم ،کمینه کردن آن است .پس مقدار بهینه برای هدفهايی که
به دنبال آنها هستیم توسط تابع انرژی به دست میآيد .بنابراين هدفها در اين الگوريتم بايد به گونهای تعريف شوند که کمینه کردن
آنها مطلوب باشد .بنابراين هدفهايی که برای حل مسئله اين پژوهش در نظر گرفته میشوند به شرح زير است:
 تنوعبخشی شخصیسازیشده :آنتروپی ترجیحات کاربر برای هر يک از خصوصیات اقـالم بـا اسـتفاده از رابطـه ( )3محاسـبه
میشود .تنوع لیست نیز برای هر يک از خصوصیات اقالم با روشی که در رابطه ( )6توضیح داده شد به دست میآيـد .سـپس
درصد تنوع و درصد آنتروپی با توجه به دامنه تغییرات آنها به دست میآيد و در نهايت قـدر مطلـق اخـتالف ايـن دو مقـدار
محاسبه میشود .اين محاسبات در رابطه ( )1نشان داده شده است.
() 1
نیـز آنتروپـی ترجیحـات کـاربر بـرای
تنوع لیست توصیه بر مبنای خصوصیت  aاسـت.
در اين رابطه
نشاندهنده میزان شخصیسازی تنوع از نظر خصوصیت  aاست .به ازای هر يـک
خصوصیت  aاست.
از خصوصیات اقالم ،يک هدف شخصیسازی تنوع تعريف میشود.
 دقت :برای سنجیدن میزان دقت لیست به دست آمده در هر تکرار الگوريتم شبیهسازی تبريد ،از مجمـوع امتیـاز پـیشبینـی
شدۀ اقالم موجود در لیست استفاده شده است .از آنجا که در الگوريتم شبیهسازی تبريد بايد تـابع انـرژی کمینـه شـود ،الزم
است هدفی تعريف شود که با کمینه شدن آن دقت افزايش يابد .به اين منظور از رابطه ( )8استفاده شده اسـت .ايـن رابطـه،
عکس مجموع امتیازهای پیشبینی شدهی اقالم لیست توصیه را محاسبه میکند.
( )8
ورودی الگوريتم  MOSAلیست توصیه اولیه است که با روش استاندارد پااليش مشـارکتی بـه دسـت آمـده اسـت .در ايـن الگـوريتم،
مجموعه جواب تولید شده شامل يک عضو است که به عنوان جواب نهايی ،يعنی لیست توصیۀ بهینه در نظر گرفته میشود .مراحل اين
الگوريتم در ادامه توضیح داده میشود.
ابتدا لیست توصیه به دست آمده با روش استاندارد پااليش مشارکتی ،به عنوان حالت فعلی در نظر گرفته میشود و  current-stنامیده
میشود.
تا زمانی که دما بیشتر از دمای کمینه است مراحل زير انجام میشود:
 يک حالت جديد تصادفی از همسايگی  current-stانتخاب میشود و در  new-stقرار میگیرد.
 وضعیت غلبه  new-stو  current-stبررسی میشود و يکی از دو حالت زير اتفاق میافتد:
 اگر  new-stبر  current-stغلبه داشت new-st ،در  current-stقرار داده میشود.
 در غیــــــــر ايــــــــنصــــــــورت ،احتمــــــــال پــــــــذيرش  new-stبــــــــا اســــــــتفاده از رابطــــــــه
محاسبه می شود .دلتا يا اخـتالف تـابع انـرژی بـرای

Pareto-optimal

18

 new-stو  current-stبه صورت حاصلضرب تفاضل مقدار دو هدفِ معرفـی شـده در رابطـههـای ( )1و ( )8بـه دسـت
میآيد .روش محاسبه دلتا از رابطه ( )9به دست میآيد .اگر احتمالِ به دست آمده ،از يک عدد تصادفی بین صفر و يک
بیشتر باشد new-st ،پذيرفته میشود و در  current-stقرار داده میشود.
 .4ارزیابی روش پیشنهادی
در اين بخش روش پیشنهادی مورد ارزيابی قرار میگیرد .در ابتدا مجموعهدادههای مورد استفاده معرفی مـیشـوند .سـپس معیارهـای
ارزيابی و نتايج عملی توضیح داده میشوند.
 1-4مجموعه دادهها
برای بررسی روش پیشنهادی از ترکیب دو مجموعه داده  ]43[ Movielensو  ]46[ Netflixاستفاده شده است .دادههای مربـوط بـه
خصوصیات اقالم از مجموعه داده  Movielensو دادههای مربوط به امتیازهای کاربران از  Netflixبه دست آمده اسـت .مجموعـه داده
 Netflixبه اين دلیل مورد استفاده اين پژوهش قرار گرفت که شامل امتیازدهیهای هر کاربر در طی مدت زمـان طـوالنی اسـت .ايـن
ويژگی به منظور به دست آوردن میانگین و تغییرات آنتروپی کاربر در طول زمان مورد نیاز اسـت .مجموعـه داده  Movielensنیـز بـه
دلیل دارا بودن خصوصیات اقالم مانند سبک 19فیلم و سال تولید آن برای محاسبه آنتروپی کاربران و شباهت فیلمها به ازای هر يـک از
خصوصیات ،مورد نیاز است [ .]56پس از ترکیب بخشی از اين دو مجموعه داده ،مجموعه داده جديدی به دسـت آمـد کـه شـامل 856
قلم کاال 444131 ،کاربر و  9159668امتیاز که توسط اين کاربران به اقالم داده شده است .دادهها مربوط به سالهای  1999تـا 2113
است .دادهها به دو قسمت دادههای آموزشی و آزمايشی تقسیم شدهاند .امتیازهايی کـه مربـوط بـه سـال  2112و قبـل از آن اسـت در
دادههای آموزشی و امتیازهايی که مربوط سال  2115و بعد از آن هستند در دادههای آزمايشی قرار گرفتند.
 2-4معیارهای ارزیابی
در اين پژوهش دو هدف برای توصیهگر وجود دارد )1 :نزديک کردن تنوع لیست به میزان تنـوعگرايـی فـرد و  )2جلـوگیری از کـاهش
بیش از حد دقت .با توجه به اهداف گفته شده ،معیارهايی برای ارزيابی روش پیشنهادی در نظر گرفته میشود که در ادامه توضیح داده
میشوند.
 1-2-4معیار اندازهگیری تنوع شخصیسازیشده
در روش پیشنهادی برای شخصیسازی تنوع از آنتروپی ترجیحات کاربر استفاده شده است و هدف ،کمینه کردن فاصله تنوع لیسـت بـا
آنتروپی ترجیحات کاربر است .به همین دلیل برای سنجش میزان کارايی الگوريتم در مورد شخصیسـازی تنـوع ،معیـار PrDiversity
تعريف شده است .اين معیار در رابطه ( )9نشان داده شده است.
() 9
لیستی است که در ايـن
در اين رابطه  nتعداد کاربرانی است که در يک دور اجرای الگوريتم توصیهگر به آنها توصیه ارائه شده و
تنـوع لیسـت توصـیه شـده بـه کـاربر  iاز نظـر خصـويت سـبک فـیلم و
دور به کاربر  iتوصیه شده است.
آنتروپی کاربر  iبرای اين خصوصیت است .در اين رابطه تنوع از رابطه ( )6و آنتروپی از رابطه ( )3به دسـت مـیآيـد .ايـن
معیار نشان میدهد که به طور میانگین ،فاصله تنوع لیست با آنتروپی کاربر چقدر است .از آنجا که مقادير کمتر اين معیار نشـاندهنـده
مد نظر قرار داده شده است که مقادير باالتر آن ،نشاندهندۀ
مطلوبیت نتیجه است ،در ارزيابیها معکوس آن يعنی
اين باشد که شخصیسازی تنوع بهتر انجام شده است .در مجموعه داده مورد استفاده ،دو خصوصیت سبک فیلم و سال تولید آن وجـود
دارد .اما با توجه به اينکه خصوصیت سال مقادير گوناگونی دارد ،در تنوع بخشی از آن استفاده نشده است و تنهـا از خصوصـیت سـبک
فیلم استفاده میگردد.
 2-2-4معیار اندازهگیری دقت
در اين پژوهش برای محاسبه دقت از معیاری استفاده شده است که معادل با معیار دقت در بازيابی اطالعـات اسـت و در پـژوهشهـای
بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است [ .]51 ,51 ,1اين معیار ،در رده معیارهای اندازهگیری دقتِ دستهبندی قـرار مـیگیـرد و در آن
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تعداد اقالم مرتبط توصیه شده نسبت به کل اقالم توصیهشده محاسبه میشوند .رابطه معیار اندازهگیری دقت دستهبندی در رابطه ()11
آمده است.
()11
تعداد اقالم مرتبط توصیهشده به کاربران را نشـان مـیدهـد .بـرای
در اين رابطه تعداد کل اقالم توصیه شده به کاربران است و
استفاده از اين معیار ،الزم است اقالم به نحوی به دو گروه مـرتبط و نـامرتبط تقسـیم شـوند .در مجموعـه داده مـورد اسـتفاده در ايـن
پژوهش ،امتیازهايی که به اقالم داده شده عددی بین يک تا پنج است .در اين پژوهش پیشنهاد میشود که بـرای هـر کـاربر ،میـانگین
امتیازهای خود او به عنوان آستانه مرتبط بودن اقالم به آن کاربر در نظر گرفته شود.
عالوه بر معیار باال ،میتوان مجموع امتیازهايی را که کاربر به اقالم توصیه شده داده است به عنوان میزان توصیه اقالم مورد عالقه کـاربر
در نظر گرفت .در واقع با اين روش ،بدون دسته بندی اقالم به دو دسته مورد مرتبط و نامرتبط ،میزان عالقهمنـدی کـاربر بـه اقـالم بـه
صورت پیوسته به دست میآيد .برای ارزيابی روش پیشنهادی اين پژوهش ،اين معیار به عنوان تکمیلکنندۀ معیار دقت دستهبندی کـه
عالقهمندی کاربر را به صورت گسسته تفسیر میکند ،به کار گرفته خواهد شد و «میانگین امتیازها» نامیده میشود.
 3-4الگوریتمهای مورد ارزیابی
در اين بخش به منظور بررسی کارايی راهکار پیشنهادی ،دو روش ديگر برای مقايسه در نظر گرفته شده است .جزئیات اين روشهـا در
ادامه توضیح داده خواهد شد و در نهايت نتايج آنها مقايسه خواهد شد.
 1-3-4روش استاندارد پاالیش مشاركتی
روش اول ،سادهترين حالت الگوريتم پااليش مشارکتی است .در اين روش اقالم بر حسب امتیاز پیشبینـیشـده آنهـا بـه طـور نزولـی
مرتب میشوند .سپس  kقلم باالی لیست به عنوان لیست توصیه انتخاب میشود .تعداد اعضای لیست مرتـب اصـلی  51اسـت .لیسـت
توصیه نیز با تعداد اعضای متفاوتی آزمايش شده است .اين روش به اختصار  CFنامگذاری میشود.
 2-3-4روش شبیهسازی تبرید تک هدفه
برای بهبود الگوريتم استاندارد پااليش مشارکتی میتوان از يک الگوريتم بهینهسازی استفاده کرد .با توجه به اين که راهکار پیشـنهادی
اين پژوهش مبتنی بر روش شبیهسازی تبريد است ،اين الگوريتم به عنوان محک و مقايسه با الگوريتم معمول پااليش مشارکتی به کـار
گرفته شده است .اين الگوريتم با هدف بهبود میزان شخصیسازی تنوع نسبت به الگوريتم توصیه پااليش مشـارکتی پیـادهسـازی شـده
است .در اين الگوريتم لیست اصلی  51عضوی به عنوان فضای حالـت در نظـر گرفتـه مـیشـود .معیـاری کـه در ايـن الگـوريتم بـرای
شخصیسازی تنوع تعريف شده ،رابطه ( )1است .اين روش به اختصار  SA-divنامگذاری میشود.
 4-4تنظیم پارامترهای روش پیشنهادی
در الگوريتم پیشنهادی چند پارامتر وجود دارد که ممکن است مقادير متفاوت برای آنها روی عملکرد الگوريتم تاثیرگذار باشد .در ايـن
بخش به معرفی اين عاملها پرداخته میشود .در هر مورد آزمايش با استفاده از الگوريتم  MOSAروی مجموعهای تصادفی از کـاربران
برای لیست توصیه هفت عضوی انجام شده است .پس از انجام آزمايشها مقادير زير برای پارامترها به دست آمده است.
 )1دمای بیشینه و دمای کمینه در الگوريتم شبیهسازی تبريد برابر  311و دمای کمینه برابر  1/1111در نظر گرفته شده است.
 )2نرخ کاهش دما در الگوريتم شبیهسازی تبريد به صورت غیريکنواخت 21و با مقدار اولیه  1/969برای آلفا در نظر گرفته شده اسـت
و پس از هر  111تکرار مقدار آلفا  1/11کاهش میيابد.
انتخاب شده است .اين روش در پژوهشهای
 )3روش محاسبه احتمال در الگوريتم شبیهسازی تبريد به صورت
پیشین [ ]41 ,44 ,41 ,41معرفی شده است.
 )4در پژوهشهايی نشان داده شده است که ممکن است برخی معیارهای ارزيابی در لیستهای توصیه با تعداد اعضای متفاوت ،نتـايج
متفاوتی داشته باشند [ .]49 ,48 ,22 ,5 ,1به همین دلیل ،نتايج اين پژوهش ،برای لیستهايی با تعداد اعضای پـنج ،هفـت و 11
ارزيابی خواهد شد.

Non-monotonic
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 5-4مقایسه نتایج
نتايج روش پیشنهادی که آن را به اختصار  MOSA-2-Oمینامیم ،با دو روشی که در بخش  5-4توضیح داده شدند ،مقايسه شدهانـد.
نتايج در ادامه اين بخش ارائه میگردند.
 1-5-4ارزیابی دقت
دقت دستهبندی و میانگین جمع امتیازهای واقعی اقالم لیستهای توصیه برای ارزيابی دقت به دست آورده شدهاند .نتايج در شکل ()2
نشان داده شده است .اين نمودارها نشان میدهند که غیر از لیست  11عضوی در بقیه موارد دقت روش پیشنهادی (يعنی MOSA-2-
 )Oباالتر از شبیهسازی تبريد تکهدفه است و به طور کلی میزان کاهش دقت نسبت به الگوريتم  CFدر حدی است که در ازای بهبـود
تنوع شخصیسازیشده قابل چشمپوشی است .جدول  1نیز دادههای حاصل از ارزيابی دقت را نشان میدهد.

(ب)

(الف)

شکل  :2ارزيابی الگوريتمها با معیار دقت( :الف) – ازيابی با معیار دقت دستهبندی( ،ب) – ارزيابی با معیار میانگین امتیازها
جدول  :1دادههای حاصل از ارزيابی الگوريتمها با معیارهای دقت دستهبندی و میانگین امتیازها
میانگین امتیازها

دقت دستهبندی
تعداد اعضای لیست توصیه

3

1

11

3

1

11

CF

88/11

88/55

88/12

3/33

33/33

3/3

SA-div

81/45

85/33

85/84

5/15

5/2

5/14

MOSA-2-O

86/54

84/22

82/61

5/16

5/16

5/16

 2-5-4ارزیابی تنوع شخصیسازیشده
نتايج الگوريتمها بر اساس معیار تنوع شخصیسازیشده که در بخش  1-2-4معرفی شد ،در شکل ( )5نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده میشود ،روش  MOSA-2-Oدر شخصی سازی تنوع موفق بوده است و اين معیار را نسـبت بـه دو روش ديگـر بهبـود داده
است .به عالوه روش شبیهسازی تبريد تکهدفه نیز اين معیار را بهبود داده است اما نتايج بخش قبلی نشان داد که نسبت بـه الگـوريتم
 MOSA-2-Oافت بیشتری در دقت ايجاد کرده است .بنابراين الگوريتم  MOSA-2-Oتوانسته است تعادل مناسبی بین اين دو معیـار
ايجاد کند .در جدول ( )2نیز دادههای حاصل از ارزيابی با معیار تنوع سبک فیلم و تنوع شخصیسازیشده نشان داده شده است.

شکل  :3ارزيابی الگوريتمها با معیار تنوع شخصیسازیشده
جدول  :2دادههای حاصل از ارزيابی الگوريتمها با معیارهای تنوع سبک فیلم و تنوع شخصیسازیشده
تنوع شخصیسازیشده

تنوع سبک فیلم
تعداد اعضای لیست توصیه

3

1

11

3

1

11

CF

26/99

48/82

45/13

13/11

14/29

12/24

SA-div

26/99

51/15

44/15

13/2

16/11

12/93

MOSA-2-O

28/22

49/5

44/44

11/51

14/51

14/41

 .5بحث و تحلیل روش پیشنهادی
ارزيابی راهکار پیشنهادی نشان داد که روش پیشنهادی نتايج را نسبت به روش اسـتاندارد پـااليش مشـارکتی بـر اسـاس معیـار تنـوع
شخصیسازیشده بهبود میدهد .نتايجی را که از اين ارزيابیها به دست میآيد میتوان در سه مورد خالصه کرد:
 )1در جدول ( )5نتايج دو روش  SA-divو  MOSA-2-Oاز نظـر دو معیـار دقـت دسـتهبنـدی و تنـوع شخصـیسـازیشـده بـرای
اندازههای مختلف لیست توصیه مقايسه شدهاند .همانطور که مشاهده میشود در مواردی که تنوعبخشی شخصیسازیشده بهتـر
انجام شده است ،دقت نیز باالتر است در حالیکه افزايش تنوع بدون شخصیسازی موجب کاهش دقت میشود .بنابراين مـیتـوان
نتیجه گرفت که شخصی سازی تنوع به ايجاد تعادل بین دقت و تنوع کمک خواهد کرد و نه تنها موجب کاهش دقت نخواهـد شـد
بلکه در صورت بهینه شدن آن ،در دقت نیز بهبود ايجاد خواهد شد.
جدول  :3مقايسه الگوريتمهای  SA-divو  MOSA-2-Oاز نظر معیارهای دقت و تنوع شخصیسازیشده
تعداد اعضای لیست توصیه

3

1

11

معیارها

SA-div

MOSA-2-O

دقت دستهبندی

81/45

86/54

تنوع شخصیسازیشده

13/2

16/31

دقت دستهبندی

85/33

84/22

تنوع شخصیسازیشده

16/11

19/31

دقت دستهبندی

85/84

82/61

تنوع شخصیسازیشده

12/93

14/91

 )2با توجه به نتايج جدول ( )5میتوان اينطور نتیجهگیری کرد که بین میزان تنوع انتخابهای قبلی کـاربر و میـزان گـرايش او بـه
دريافت لیستهای متنوع رابطه مستقیم وجود دارد .تاثیر تنوعبخشی شخصیسازیشده بر بهبود دقت نشان میدهد که ايـن نـوع
تنوعبخشی مورد رضايت کاربر بوده است.

 )5با توجه به اينکه راهکار پیشنهادی موجب بهبود اهداف تعريف شده نسـبت بـه روش اسـتاندارد پـااليش مشـارکتی شـده اسـت،
اينطور نتیجهگیری میشود که استفاده از يک روش بهینهسازی چندهدفه مناسب میتواند لیست توصیهای ايجاد کند که از نظـر
اهداف تعیینشده بر روش استاندارد پااليش مشارکتی برتری دارند.
يکی از محدوديتهای اين پژوهش پیچیدگی زمانی نسبتا باالی الگوريتم بهینهسازی بخصوص برای لیستهايی بـا تعـداد اعضـای بـاال
است .الگوريتمهای بهینهسازی فرااکتشافی 21اصوال زمان نسبتا زيادی برای اجرا نیاز دارند .البته در بخش  5-2-5به اين موضوع اشـاره
شد که الگوريتم شبیهسازی تبريد مورد استفاده در راهکار پیشنهادی ،نسـبت بـه الگـوريتم متـداول ديگـر يعنـی ( NSGA-IIکـه در
پژوهشهای پیشین در توصیهگرها به کار گرفته شده است) ،پیچیدگی زمانی کمتری دارد .در ايـن پـژوهش روشـی کـه بـرای جبـران
پیچیدگی زمانی باالی اين الگوريتم پیشنهاد میشود اين است که الگوريتم بهینهسازی به صورت برونخط 22انجام شـود .يعنـی زمـانی
که اطالعات جديدی برای يک کاربر به دست میآيد ،در مواقع بیکاری سیستم لیست توصیه مربوط به او ايجاد گرد .سپس بـا اسـتفاده
از اطالعاتی که از زمان مراجعه فعلی کاربر به سیستم به دست میآيد ،با الگوريتم استاندارد پااليش مشارکتی ،يک لیست توصیه جديد
ايجاد شود .آنگاه اين دو لیست توصیه با يکديگر ترکیب شوند .ترکیب دو لیست توصیه به اين صورت انجـام خواهـد شـد کـه تعـدادی
اعضای لیست توصیه جديد به صورت تصادفی انتخاب میشوند و جايگزين اعضايی از لیست توصیه برونخـط مـیشـوند کـه بیشـترين
شباهت را به آنها دارند .به اين ترتیب ض من سرعت اجرای باالی الگوريتم توصیه ،میزان تنوع لیست توصـیه بـه طـور تقريبـی حفـظ
خواهد شد و اطالعات جديد کاربر نیز در ايجاد لیست توصیه اعمال خواهد شد .به دلیل پیچیدگی زمانی بسیار کم الگـوريتم اسـتاندارد
پااليش مشارکتی ،ايجاد لیست توصیه بهینه در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام خواهد شد .زمان اجرای الگوريتمهـای  CFو MOSA-
 2-Oدر جدول ( )4نشان داده شده است.
جدول  :4میانگین زمان اجرای الگوريتمها
میانگین زمان اجرا
تعداد اعضای لیست توصیه

3

1

11

CF

 1/32ثانیه

 1/34ثانیه

 1/34ثانیه

MOSA-2-O

 5/66دقیقه

 6/16دقیقه

 11/3دقیقه

برای بررسی اينکه آيا نتايج روش پیشنهادی ايـن مقالـه بـا روشهـای  CFو  SA-Divتفـاوت معنـیداری دارد يـا خیـر ،از آزمـون t

يکطرفه 25در سطح معنیداری 1/13 24استفاده شد .نتايج اين آزمون در جدول ( )3مشاهده میشود .همانطور که در جـدول مشـاهده
میشود ،روش پیشنهادی نسبت به دو روش  CFو  SA-divتفاوت معنیداری داشته است.
جدول  :5نتايج آزمون  tبر روی نتايج روش پیشنهادی و نتايج روشهای ديگر( Sنشاندهنده معنیدار و  Nنشاندهنده بیمعنی است)
الگوريتم مقايسهشده

SA-div

CF

اندازه لیست توصیه

3

1

11

3

1

11

دقت

S

S

S

S

S

S

تنوع

S

S

S

S

S

S

تنوع شخصیسازیشده

S

S

S

S

S

S

میانگین امتیازها

S

S

S

S

S

S

21

Metaheuristic
Offline
23
One-taild t-test
24
Significance level
22

 نتیجهگیری.1
 در بسترهای مختلف تجارت الکترونیکی مـورد اسـتفاده قـرار،سیستمهای توصیهگر به عنوان ابزاری برای ارائه اقالم مرتبط به هر کاربر
 يکی از مهمترين خصوصیات. برای اين سیستمها خصوصیات متعددی تعريف شده است که هر يک به نوبه خود اهمیت دارند.میگیرند
 پژوهشگران نشان دادند کـه ايـن رونـد، در سالهای اخیر.توصیهگرها دقت آنها است که اغلبِ پژوهشها برای بهبود آن انجام شدهاند
که يکی ديگـر از-  راهکار جديدی برای توجه به تنوع، در اين پژوهش.تکبُعدی منجر به بروز برخی مشکالت برای توصیهگرها میشود
 راهکار پیشنهادی بر مبنای رويکـرد بهینـهسـازی چندهدفـه و بـا اسـتفاده از. ارائه شد-ابعاد مهم سیستم توصیه گر محسوب میشود
 مقدار تنوعگرايی او به دسـت آمـد و، در روش پیشنهادی با استفاده از آنتروپی ترجیحات کاربر.الگوريتم شبیه سازی تبريد طراحی شد
 مـوردNetflix  وMovielens  اين روش با اسـتفاده از مجموعـه دادههـای.میزان تنوع در لیست توصیه مطابق با آن مقدار تنظیم شد
 روش پیشنهادی از نظر دقت و تنوع شخصیسازیشده مورد ارزيابی قـرار گرفـت و مقايسـه آن بـا روش اسـتاندارد.آزمايش قرار گرفت
پااليش مشارکتی نشان داد که با استفاده از اين روش میتوان تنوع لیست توصیه را مطابق با نیاز و گرايش کاربر به تنـوع تنظـیم کـرد
.بدون آن که کاهش چشمگیری در دقت ايجاد شود
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