فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی مهندسی صنایع
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار و تابستان 1041

مدل پیشنهادی هوشمند فازی FIRMACA-با استفاده از الگوریتم
خوشهبندی مورچهای برای شبکههای اجتماعی

سیدعباس ظلی ،1علی

سلیمانی2

تاریخ دریافت2000/21/06 :
تاریخ پذیرش2002/02/15 :
کد مقاله50005 :

چکـیده
میزان خطا ،پارامتری چالشبرانگیز است که برای سیستمهای پیشنهادگری که در آنها حرکت زیاد آیتم در میان
خوشههای داده وجود دارد ،باید بررسی شود .در برنامههای شبکههای اجتماعی ،معموالً تهیه پیشنهادهای مناسب کاربر در
مواردی که تکنیکهای خوشهبندی مورچهای بهترین راهحلها را برای مشکالت خوشهبندی ارائه میدهد ،ضروری است.
بااینحال ،الگوریتمهای خوشهبندی مورچهای موجود ،در جستجوی محلی ناکارآمد هستند .همچنین آنها برای
تقسیمبندی خوشهای مؤثر به اصالح قوانین فازی هوشمند نیاز دارند .بنابراین در این مقاله که در آن ترکیبی از مباحث
مرتبط با دستیابی به نکات جدید و قوانین فازی برای خوشهبندی مورچهای وجود دارد ،یک مدل جدید با نام مدل
پیشنهادی هوشمند فازی با استفاده از الگوریتم خوشهبندی مورچهای ( )FIRMACAارائه شده است .تجزیهوتحلیلهای
تجربی ،بهبود معیار دقت ،یادآوری ،سود تجمعی نرمال ( ))≤ NDCG) (5%و کاهش قابلتوجه ( ))≤ 2%در میزان
خطای طبقهبندی نادرست ( )MERدر مقایسه با الگوریتمهای مبتنی بر  ACOرا نشان میدهد .خوشههای انتخاب شده
بهصورت کلی و محلی برای استخراج بهترین خوشههای تعریفشده جدید ،بهینه شدهاند.

واژگـان کلـیدی :خوشهبندی مورچهای فازی ،بهینهسازی جستجوی محلی فازی ،تراکم فرومون ،امتیاز پیشنهادی،
ماتریس دنباله فرومون

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته تجارت الکترونیک -گرایش تجارت الکترونیک ،دانشگاه فارام مهر دانش -تهران -ایران
 -2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مالرد-استادیار گروه تجارت الکترونیک موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش
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در ظهور سیستمهای پیشنهادگر ،سیستمهای شبکه های اجتماعی برای تولید لیست توصیه ها [ ]2در بسیاری از حوزه ها از
جمله تجارت الکترونیک ،آموزش الکترونیکی و پزشکی از راه دور تاثیر بسزایی دارند و امری مهم و محوری تلقی می شوند .توصیه
های ارائه شده از طریق معتبرترین شبکه های اجتماعی نقش عمده ای در سیستمهای تجارت الکترونیکی دارند .عالوه بر این،
سیستمهای پیشنهادگر مبتنی بر وب [ ]1برای خرید مواردی در برنامه های تجارت الکترونیکی ،تولید محصوالت مربوطه توسط
تولیدکنندگان جهت فروش بر اساس تقاضا در بازار ،تهیه محتوای یادگیری مناسب برای فراگیران در سیستمهای یادگیری
الکترونیکی و مراکز خدمات پزشکی و بیمارستان های در برنامه های مراقبت های بهداشتی مفید و مناسب هستند .در چنین
سناریویی ،استفاده از تکنیک های محاسبات نرم (به مجموعهای از شیوههای جدید محاسباتی در علوم رایانه ،هوش مصنوعی،
یادگیری ماشینی و بسیاری از زمینههای کاربردی دیگر اطالق میشود ]3[ ).در ساخت سیستمهای پیشنهادی بهتر و موثر کمک
خواهد کرد.
رفتارهای مصرف کننده تأثیر بسزایی در توصیه های ارائه شده علیه خرید آنالین دارد .آزمایشات  t-testتوسط گوهاری و
هانزایی [ ]0برای یافتن تفاوت بین شخصیت های زن و مرد در خرید انجام می شود .اگرچه این مدل برای مدیران در برنامه های
تجاری جهت تعیین اهداف و انتخاب گروه های مناسب مشتری در محصوالتشان مفید است ،اما لیست های پیشنهادی آنها مناسب
نیست .سیستمهای پیشنهادگر برای تجارت الکترونیکی مبتنی بر کشف قوانین و قواعد وابستگی ] ،(ARM) [5تنوع و همگرایی
راه حل را به طور کلی در نظر نمی گیرند .سیستمهای پیشنهادی پیوندی [ ،]0 ، 6ترکیبی از رویکردهای مبتنی بر محتوا و مبتنی
بر فیلتر را با سایر پارامترها همانند ناهماهنگی ،عامل روانشناختی و غیره ارائه می دهند ،اما مستعد محدودیت هایی همچون میزان
پاسخ کمتر به تغییرات متن و پیشنهادهای دامنه-متقاطع هستند.
نظرات ارائه شده توسط اعضای شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک ،توییتر ،یوتیوب ،اینستاگرام ،تامبلر و غیره ،در نظر
گرفتن تصمیمات کارآمد رویکرد فیلتر کردن مشارکتی ( )CFاست .همچنین الزم است چنین سایتهای شبکه اجتماعی [ ]8بر
اساس خوشه های کاربر و تجزیه و تحلیل تجربیات آنها رتبه بندی شوند .همان الگوریتم های رتبه بندی ،در یافتن  20یا  10مورد
برتر بر اساس ارتباط پرسش بر پایه تعامالت کمک می کنند .برای ایجاد یک سیستم پیشنهادگر بهتر و قابل اعتماد ،با نوشتن
اصطالحات مناسب و ماشین های خودکار محدود که برای پذیرش کلمات خاص دامنه طراحی شده اند ،بحث هایی که از طریق
سایت های شبکه های اجتماعی انجام می شود را باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد [.]9
می توان برای بهینه ترین جستجو از پایگاه دانش موجود ،از تکنیک های هوش ازدحامی شامل بهینه سازی کلنی مورچه ها
( )ACOو بهینه سازی ازدحام ذرات ( )PSOاستفاده کرد .با این حال ،تکنیک فراابتکاری  ACOبرای تجزیه و تحلیل شبکه های
اجتماعی مناسب تر است ،زیرا می تواند با استفاده از فرومون ها از نمودارهای وب عبور کند .این توصیه ها بر اساس رتبه بندی
ارائه شده توسط کاربران واقعی شبکه های اجتماعی ارائه می شود که یا مستقیماً مورد اعتماد کاربر فعلی هستند یا توسط کاربر
قابل اعتماد دیگری از طریق مکانیسم های مناسب به طور غیر مستقیم معرفی می شوند [ .]20به روزرسانی های دنباله فرومون در
الگوریتم های  ACOمهم هستند ،چرا که در آن دستکاری های بنیادی در فرومون باعث می شود سیستم برای توصیه های بهتر
از اعتبار کمتری برخوردار باشد .علی رغم وجود الگوریتم های پیشنهادی بهینه شده برای کلونی مورچه ها ،در بسیاری از پروتکل
های موجود ،بهبود کیفیت در امتیازات پیشنهادی و کارایی دقت پیش بینی در نظر گرفته نشده است .بنابراین یک مدل پیشنهادگر
هوشمند فازی جدید که برای تقسیم بندی خوشه ای موثر از روشهای جدید بهینه سازی جستجوی جهانی و محلی استفاده می
کند ،در این مقاله ارائه شده است .مزایای اصلی الگوریتم پیشنهادی افزایش سود تجمعی نزولی نرمال شده (معیار سنجش کیفیت
رتبه بندی است .در بازیابی اطالعات ،اغلب از آن برای اندازه گیری اثربخشی الگوریتم های موتور جستجوی وب یا برنامه های
مرتبط استفاده می شود ).و کاهش خطای طبقه بندی نادرست است.

 -2پیشینه تحقیق
در دهه گذشته کارهای زیادی در زمینه توسعه سیستمهای پیشنهادگر مبتنی بر محتوا انجام شده است .از قوانین برای توسعه
سیستمهای پیشنهادی کارآمدتری استفاده می شود .در گذشته ،بسیاری از محققان سیستمهای طبقه بندی را ایجاد کرده اند که در
آن تصمیمات دقیق با استفاده از قوانین طبقه بندی امکان پذیر است .گاناپاتی و همکاران [ ]22الگوریتم طبقه بندی مبتنی بر
تطبیق الگوی جدیدی را ارائه دادند که با ترکیب قوانین زمانی و منطق فازی و شبکه های عصبی ایجاد شده است .آنها همچنین از
 PSOبرای بهینه سازی قوانین استفاده کردند تا سیستم قوانین استخراج شده برای شرکت در فرآیند تصمیم گیری را بهینه کند.
بدی و همکاران [ ]21سیستم پیشنهادی جدیدی را به نام سیستم پیشنهادگر مورچه ( )ARSبر اساس رفتار مشارکتی مورچه
ها برای پیشنهادهای موثر ارائه دادند ،اما در روند بهینه سازی محلی تمرکز نمی کند تا مجموعه اولیه خوشه ها را محدود کند .کائو
و چنگ [ ]23الگوریتمی به نام بهینه سازی کلونی مورچه را برای خوشه بندی ( )ACOCارائه دادند که از فرومون جمع آوری شده
و داده های ابتکاری برای غلبه بر محدودیت های تکنیک های خوشه بندی سنتی و مرسوم استفاده می کند که به راحتی به یک
راه حل بهینه محلی تبدیل می شوند.
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مورومونتز و یانگ [ ]20چارچوبی برای بهینه سازی مورچه ها ( )ACOساختند .این دانش از محیط های قدیمی به مسیرهای
فرومونی مبتنی بر طرح های مختلف ،با استفاده از  3الگوریتم که پیشنهاد شدند ارائه شده است .سوبکی و تامساک [ ]25پیشنهادها
را بر اساس  ACOبا بیان نمودن اشکال به صورت گرافیکی نشان دادند که هر گره در آن نشان دهنده یک تصمیم است.
لویوال و همکاران [ ]26یک الگوریتم  ACOبرای پیش بینی الگوی استفاده از وب تولید کردند .آنها در مقاله شان مورچه
های آموزش دیده در جلسات مصنوعی بارگذاری شده در نمودارهای وب را با کسانی که در جلسات واقعی در وبالگ حاضر هستند،
مقایسه کردند .رویکرد آنها توانست لیستی از کلمات کلیدی مهمی را که صفحه های هدایت گر موجود را مجاز می دانند ،تهیه
کند .در این راستا سیستمهای توزیع شده و روش های ذخیره سازی مختلفی به کار رفته است و برای هر عنصر از چنین سیستم
داده بزرگی ،یک استراتژی پیشنهادی منحصر به فردی پیشنهاد شده است [ .]20تأثیر ذخیره حافظه در بستر بزرگی از داده در برابر
داده های کاساندرا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
نادی و همکاران [ ]28ابتدا رفتارهای کاربران موجود را بصورت آفالین مدلسازی کرده و از آن مدل برای پیشنهادهای آنالین
مبتنی بر مورچه های فازی برای دستیابی به راه حل های بهینه استفاده کرده اند .میشل و همکاران [ ]29با استفاده از هستی
شناسی دامنه ،مدل مبتنی بر  ACOبا چندین معیار را ارائه دادند .مدل آنها برای تولید خودکار لیست پخش موسیقی مورد استفاده
قرار گرفت .سانادهیا و سینگ [ ]10مسیر و چرخه اعتماد را در شبکه های اجتماعی آنالین بر اساس بهینه سازی کلونی مورچه ها
( )ACOمحاسبه کردند که ورودی این محاسبات ،قوانین اعتماد احتمالی و فرومون های صمیمیت اجتماعی بود .وانگ و پانگ
[ ]12برای بدست آوردن راه حل تقریبی در مورد مشکالت چند جمله ای ( )NP-HARDبرای تولید محصوالت نرم افزاری از
خطوط تولید نرم افزار ) ،(SPLاز  ACOاستفاده کردند .آنها آن را در برابر دو الگوریتم موجود دیگر مقایسه کردند  )i( -الگوریتم
مسطح دکارتی و ابتکاری اصالح شده ( )FCF + M-HEUو ( )1الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی بهینه (.)GAFES
الگوریتم ] ACO [22در مرحله پیش پردازش داده ها برای مقابله با پایگاه های داده چند بعدی و غیر یکنواخت استفاده می
شود .شیائو و لی [ ]13با استفاده از بهینه سازی کلونی مورچه های برای جمع آوری توابع چگالی احتمال گاوسی در طول تکامل ،از
ترکیب یادگیری افزایشی مبتنی بر جمعیت مداوم و تکامل افتراقی برای حوزه های مداوم استفاده کردند.
بدی و شارما [ ]10یک سیستم پیشنهادگر مورچه مبتنی بر اعتماد ( )TARSساختند که در آن کاربران جدید بهترین استفاده
را از فرومون های اعتماد دارند که کاربر محبوب را برای مدت زمانی خاص پیشنهاد می کند .چن و همکاران [ ]15برای تولید
پیکربندی های خاص دامنه برای داده کاوی حساس به هزینه در جهان واقعی ACO ،را برای فرآیند ساخت پشته بندی (ترتیبی
که در یک برنامه ،اشیا بر اساس آن مرتب می شوند) اعمال کردند.
یک آزمون احتمال جدید بر اساس فاصله و ذخایر فرومون در انتقال داده های تکراری ارائه شده و بدین ترتیب نمونه های
خوشه ای اولیه در میان این داده ها شناسایی می شود [ .]16عبدالبار و همکاران [ ]10الگوریتم  ACORارائه دادند که مبتنی بر
کلونی مورچه ای است که برای آموزش ( HONESTشبکه ای با پیوندهای  SynapTicنمایی) اعمال می شود و پایدارتر از
الگوریتم انتشار انعطاف پذیر مبتنی بر شیب ( )R-Propاست.
سیستم  SpyNetMinerبا استفاده از استخراج ویژگی و مبدل های معنایی برای طبقه بندی ،فاکتورهای اصلی حاکم بر
شبکه را در مقیاس بزرگتر جمع آوری می کند [ ،cAnt-Miner .]18تغییری در طبقه بندی کالسیک  ant-minerاست که []19
عمدتا برای تفسیر داده های عددی ژن طراحی شده است .الگوریتم های  ACOناشی از برنامه ریزی خطی فازی ،تحقق عملی
روش های بهبود محلی را در حوزه های مختلف افزایش می دهند [.]30
همچنین  ACOدر یک سیستم تایید دونمایی (دو مدی) مستقر می شود که در آن پارامترهای ادغام بهینه ی انتخاب شده در
هر سطح امنیتی اعمال می شود [ .]32بر اساس مطابقت نتایج امتیازات محاسبه شده در پایگاه داده ،با استفاده از شاخص جینی
فازی ،دو طبقه در یک درخت تصمیم باینری فازی ( )FBDTتعریف شده است  -اصلی و درست (قبول) و تقلبی (رد) .برای کنار
آمدن با تغییرات همزمان در سیستم ایمنی مصنوعی ( )AISدر برابر سیستم پیشنهادی مبتنی بر موقعیت جغرافیایی ،فرایند جدیدی
[ ]31برای تشخیص الگویی پویا پیشنهاد شده است.
ژانگ و همکاران [ ]33روش جدید  ACOرا بر اساس محاسبه شاخص شباهت ژاکارد ارائه دادند که استراتژی  JCACOنام
داشت .این روش از سیستم کلنی مورچه ها و سیستم مینیمم  -ماکزیمم برای مدیریت کلونی های مورچه ای چندگانه استفاده می
کند .این روش برای همگرایی سریع مسیر ،از روش فرومون استفاده کرده و سپس براساس شاخص شباهت ژاکارد محاسبه شده و
فیلتراسیون ،جمعیت مناسب را پیشنهاد می کند.
اوش و همکاران [ ]30نشان می دهند که سیستمهای کلونی مورچه ای چند عاملی برای پیشنهادهای بهتر از فرومون های
موفقیت و شکست استفاده می کنند .در این روش برای مدیریت مجموعه داده های بزرگتر از تنظیمات موردی مبتنی بر شباهت
کسینوس و جمعیت نمودار برای هر کاربر استفاده می شود.
سیستم پیشنهادی ] HealthOne [35از رتبه بندی صفحه بر اساس درخت تصمیم گیری کلونی مورچه استفاده می کند و
یک فرایند به روز شده را جهت بررسی چگالی فرومون براساس Link Link ،Category Entire Like ،Link Link Hits
و  Category Link Hitsبرای هر کاربر پیشنهاد می کند .یک برنامه دیجیتال نیز برای این سیستم ساخته شده است و هر

1

محتوای اطالعات بهداشتی بر اساس طبقه ای که به آن تعلق دارد رتبه بندی می شود .همچنین خوشه بندی  K-Meansبرای
گروه بندی کاربران مشابه ،با توجه به سوابق بهداشت شخصی آنها در سطوح مختلف خطرات استفاده می شود.
اکثر این سیستمهای پیشنهادی مبتنی بر  ACOکه در باال بحث شد فاقد سازگاری الگوریتم های موجود در آن و اجرای
کارآمد خوشه برای تعداد زیادی از مورچه ها هستند .برای پرداختن به این مسائل ،برای تعادل و توازن بهتر بین همگرایی و تنوع
الگوریتم ها و تکنیک های بهینه سازی جهانی بهبود یافته از روشهای کارآمد بهینه سازی جستجوی محلی [ ]36 ، 33استفاده می
شود [ ]35تا از نزدیک تغییرات قابل توجه در میزان از بین رفتن فرومون را که مستقیماً روی محتوای پیشنهادی تأثیر می گذارد،
کنترل کند .این مقاله بر روی روشهای بهینه سازی جهانی و محلی تمرکز دارد که کیفیت پیشنهادی را با کمک یک فرآیند به روز
شده در جهت بررسی چگالی فرومون بهبود می بخشد.

 -3روش تحقیق
مدل پیشنهادی شامل مدلی از محاسبات آفالین شامل جمعیت ماتریس نرخ فازی نرمال شده ،اجرای خوشه بندی مورچه ای
فازی تکراری ،انتخاب خوشه مبتنی بر بهینه سازی کلونی مورچه و محاسبه تراکم فرومون خوشه و یک مدل محاسبات آنالین
شامل انتخاب پیشنهادگرآنالین و فرومون مبتنی بر پروفایل کاربر است که فرایندهای بررسی چگالی در شکل  2نشان داده شده
است .مدل پیشنهادی ،روند بررسی چگالی فرومون را در مقایسه با الگوریتم های مبتنی بر  ACOافزایش می دهد و همچنین یک
عملکرد معین خوشه به روز شده را برای تعیین سازگاری رکوردهای خوشه ارائه می دهد ،که به نوبه خود لیست پیشنهادهای نهایی
را با توجه به مشخصات کاربر آنالین تصحیح می کند.
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 -1-3جمعیت ماتريس نرخ فازي نرمال شده
ورودی برای مدل محاسبات آفالین ،کاربر است  -ماتریس رتبه بندی پورتال شبکه های اجتماعی  UxWکه در آن U
لیستی از کاربرانی است که رتبه بندی های خود را ارائه داده اند و  Wلیستی از وب سایت های شبکه های اجتماعی است که بر

اساس آنها رتبه بندی می شود .از آنجا که این رتبه بندی ها از یک چرخه غیرنرمال در بین کاربران پیروی می کنند ،این مقادیر بر
روی کل مقادیر رتبه بندی در ماتریس نرمال می شوند .شکل  1تابع عضویت را در جایی نمایش می دهد که رتبه بندی ها در
فازی – 1تاپل (چندتایی) بهتر نشان داده می شوند .بنابراین رتبه بندی های موجود در ماتریس  UxWبه عنوان مقادیر فازی به
روز می شوند ،که در اینجا برای محاسبه ،به هر یک از آنها درجه دقتی داده می شود.

 -2-3راه حل هاي خوشه بندي مورچه هاي فازي تکراري
هر تکرار (مورچه) در
این الگوریتم به دنبال گروه
بندی اختیاری لیست کاربران
است و چنین اطالعاتی در
یک مرکز اطالعات کلی به
نام ماتریس دنباله فرومون
جمع آوری می شود.
همچنین ،تکرارهای پی در
پی (مورچه ها) ،این ماتریس
دنباله فرومون در خط را مورد
استفاده قرار می دهد و خوشه
بندی متعددی را اجرا
میکنند که این ماتریس را
متعاقباً به روز می کند .این
الگوریتم کاربران  Uرا با
استفاده از مورچه های  Tدر
یکی از خوشه های  Kگروه
بندی می کند ،به گونه ای
که هر کاربر فاصله چندانی
با مرکز خوشه خود ندارد.
0

شکل  1ساختار مدل  FIRMACAپیشنهادی

نظر گرفته شده است.

این قوانین  IF – THENفازی در
ماتریس دنباله فرومون نشان داده شده در
مورچه T = 1
جدول  2اعمال می شود و جدول  0رکورد
اجرای خوشه ای  J1را برای اولین مورچه T
 = 1نشان می دهد .به ویژه می توان اشاره
کرد که اگر دو شرط اول در مجموعه قوانین
فازی در جدول  3برآورده شده و از نظر عددی
یکسان است (با مراجعه به شماره های ردیف 2
 9 ، 6 ، 5 ، 1 ،و  ،)20خوشه حاصل تحت
شرط سوم ،بر اساس سازگاری عدد تصادفی با
دامنه های وزن فرومون تحت تأثیر قرار نمی
گیرد .همچنین ،اگر دو شرط اولیه در مجموعه
قوانین فازی برای خوشه  Kبا دنباله فرومون
باال برآورده نشود ،انتخاب خوشه حاصل به
شرط سوم متکی است.
اگر عدد تصادفی مطابق جدول  1به ترتیب چرخشی و در محدوده وزنی شاخص  K + 1قرار داشته باشد ،خوشه حاصل در
رکورد  K + 1است .در غیر این صورت اگر عدد تصادفی در محدوده وزن شاخص  K + 1قرار نگیرد همانطور که در جدول 1
نشان داده شده است  ،سپس خوشه حاصل در ترتیب چرخه در رکورد  K + 2است .با استفاده از این قوانین فازی تنظیم شده در
ماتریس دنباله فرومون اولیه ،رکورد اجرای خوشه ای  J1برای اولین مورچه  T = 1ایجاد می شود.
جدول  2محدوده وزن تجمعی فرومون نرمال شده  U x Kبرای اولین
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برای اهداف این شرح ،یک ماتریس رتبه بندی پورتال شبکه های اجتماعی -کاربر  0× 22در نظر گرفته شده است تا با
استفاده از  8مورچه در  3خوشه قرار گیرد .برای شروع ،ماتریس دنباله فرومونی با اندازه  U x Kهمانطور که در جدول  2نشان
داده شده ،آغاز به کار می کند و فرایند با مورچه بعدی ادامه می یابد.
برای تکرار  ،Jهر مورچه با استفاده از
مقادیر تابع عدد تصادفی ،تعداد خوشه را
براساس قوانین  IF – THENفازی انتخاب
می کند .متغیرهای ورودی فازی برای تعیین
تعداد خوشه عبارتند از )i( :تعداد خوشه با مقدار
فرومون باالتر در ماتریس دنباله فرومون)ii( ،
مقدار مدول  2 +از  i + ∑jبیش از  ، Kکه i
شکل  2نمایش فازی - 2تاپل برای مقیاس رتبه بندی شبکه های
=  U ... ، 1 ، 2و  W .... ، 1 ،j = 1و ()III
اجتماعی
مجموع مقدار تصادفی در محدوده  K + 1در
وزن دنباله فرومون تجمعی نرمال شده .برای
جدول  1ماتریس دنباله فرومون آغازین  U x Kبرای اولین مورچه در T
سومین ورودی فازی ،ماتریس دنباله فرومونی
=1
نشان داده شده در جدول  2باید نرمال شود و
محدوده های تجمعی همانطور که در جدول 1
نشان داده شده است ،باید مشخص شود.
قوانین فازی  IF – THENبر اساس این
سه متغیر ورودی در جدول  3نشان داده شده
است ،و خروجی آن برای تعیین تعداد خوشه
برای تکرار مورچه  T = 1استفاده می شود .از
هر روش تولید عدد تصادفی می توان برای
جمع کردن اعداد تصادفی در محدوده  0و 2
استفاده کرد .در تابع مدول K = 3 ،استفاده می
شود که نشان دهنده تعداد کل خوشه های در

5

روش فوق با ده تکرار باقی مانده (مورچه ها) دنبال می شود  ،و آنها همچنین رکورد اجرای خوشه ای خود را به همان شیوه

ایجاد می کنند.
جدول  3مجموعه قوانین فازی عمومی برای همه  Tمورچه
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خوشه
منتخب

عدد تصادفی با سازگاری دامنه وزنی فرومون

مدول خروجی
((i + j) ،K) + 1

خوشه ای با دنباله
فرومون باال

1

عدد تصادفی انتخاب شده در محدوده وزنی فرومون  1در جدول  1قرار می گیرد

1

1

1

عدد تصادفی انتخاب شده در محدوده وزنی فرومون  1در جدول  1قرار نمی گیرد

1

1

2

عدد تصادفی انتخاب شده در محدوده وزنی فرومون  1در جدول  1قرار می گیرد

2,3

1

3

عدد تصادفی انتخاب شده در محدوده وزنی فرومون  1در جدول  1قرار نمی گیرد

2,3

1

2

عدد تصادفی انتخاب شده در محدوده وزنی فرومون  3در جدول  1قرار می گیرد

2

2

2

عدد تصادفی انتخاب شده در محدوده وزنی فرومون  3در جدول  1قرار نمی گیرد

2

2

3

عدد تصادفی انتخاب شده در محدوده وزنی فرومون  3در جدول  1قرار می گیرد

1,3

2

1

عدد تصادفی انتخاب شده در محدوده وزنی فرومون  3در جدول  1قرار نمی گیرد

1,3

2

3

عدد تصادفی انتخاب شده در محدوده وزنی فرومون  2در جدول  1قرار می گیرد

3

3

3

عدد تصادفی انتخاب شده در محدوده وزنی فرومون  2در جدول  1قرار نمی گیرد

3

3

1

عدد تصادفی انتخاب شده در محدوده وزنی فرومون  2در جدول  1قرار می گیرد

1,2

3

2

عدد تصادفی انتخاب شده در محدوده وزنی فرومون  2در جدول  1قرار نمی گیرد

1,2

3

جدول  4رکورد اجرای خوشه ای  J1برای اولین مورچه T = 1

این امر گروه بندی خوشه ای کارآمد را ترغیب و تشویق می کند ،زیرا این کار به ترکیبی از قوانین هوشمند فازی و تولید عدد
تصادفی بستگی دارد که کیفیت رکورد اجرای خوشه تولید شده را در این مقاله بهبود می بخشد.

 -3-3بهترين انتخاب خوشه ممکن بر اساس بهینه سازي کلونی مورچه
اکنون که رکورد اجرای خوشه ای ( J1تا  )J8برای تمام تکرارها (مورچه ها) ارزیابی می شوند ،گام بعدی بهینه سازی این
رکوردها و استخراج بهترین رکورد با استفاده از روش های بهینه سازی کلی و محلی است.

 -1-3-3رويکرد جامع بهینه سازي کلنی مورچه ها
رویکرد جامع بهینه سازی ارائه شده در این مقاله مبتنی بر یک مطالعه اولیه در این زمینه [ ]02است که در آن کیفیت رکورد
اجرا براساس تعیین تابع کیفیتی خوشه است .این امر اساساً بر پایه فاصله اقلیدسی مراکز خوشه از مقادیر ماتریس رتبه بندی
مجزای متناظر با آن است .عکس تابع کیفیتی خوشه ،مقدار تناسب و سازگاری رکورد اجرا در خوشه خاص را مشخص می کند .این
امر شامل دو ماتریس دیگر است ( )iماتریس وزن و ( )iiماتریس مرکز خوشه که پایه ارزیابی تابع کیفیتی خوشه را تشکیل می
دهد.
ماتریس وزنی خواص صرفاً براساس رکورد اجرای خوشه ای تولید شده است .برای اولین مورچه  ،T = 1درصورتی که کاربر
بر اساس رکورد اجرای خوشه  J1و  0انتخاب شود ،مقادیر ماتریس وزنی با  2جمع می شود .این ماتریس به وضوح بیان می کند
که هر یک از رکوردهای آن فقط یک ستون با  Wab = 1دارد و بقیه ستون ها با  Wab = 0خواهند داشت ،در حالی که خوشه
های  Kبا بیش از یک مقدار  Wab = 1می توانند وجود داشته باشند ،زیرا بدیهی است که بیش از یک کاربر در همان خوشه
وجود داشته است و این امر توسط معادله  2بیان شده که در زیر نشان داده شده است.

( اگر کاربر  aدر خوشه  bانتخاب شود  2و در غیر اینصورت  0است)
6

ماتریس مرکز خوشه  Mbcبراساس ماتریس وزنی  Wabو همچنین ماتریس رتبه بندی  Xacاست و توسط معادله  1نشان
داده می شود.

بر اساس این دو ماتریس ،تابع کیفیتی خوشه همانطور که در معادله  3نشان داده شده محاسبه می شود و رکورد اجرای خوشه
ای مقادیر تابع کیفیتی آن ،به ترتیب صعودی طبقه بندی می شوند .مقدار تابع هدف را پایین بیاورید ،سازگاری رکورد اجرای خوشه
مربوطه را باالتر ببرید .عمالً رکودهای باالی  ،٪R = 20از رویکرد بهینه سازی جهانی برای بهترین تقسیم بندی های خوشه ای
ممکن انتخاب می شوند .بنابراین ،از بین تکرارهای ( T = 8مورچه ها) که در این تصویر در نظر گرفته شده است ،دو رکورد بهتر
از رکورد اجرای خوشه ای ( )R = 2انتخاب شده اند.

 -2-3-3رويکرد بهینه سازي محلی کلونی مورچه

 -4-3محاسبه تراکم فرومون خوشه اي
تراکم فرومونی (  PDK (tخوشه مجزای  Kبرابر با نسبت لیست کاربران در خوشه مربوطه به کل کاربران یعنی  Uاست که
در معادله  0نشان داده شده است .این معادله چهار مرحله در مدل محاسبات آفالین سیستم پیشنهادی را کامل می کند.
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امروزه چندین روش جستجوی محلی در زمینه بهینه سازی وجود دارد .در این مقاله ،یک روش جستجوی محلی جدید ارائه
می شود که در آن قاعده  IF-THENفازی بر روی عدد تصادفی تولید شده مربوط به شماره خوشه اعمال می شود تا در رکورد
اجرای خوشه ی بهینه اصالح شود ،که در شکل  3نشان داده شده ،که در آن  Kبه تعداد خوشه فعلی اشاره دارد .فرض بر این است
که اعداد تصادفی تولید شده در این زمان برای  22کاربر ، 0221280 ، 02928308 ، 02095312 ، 02601355 ، 02562311
 02000636 ، 02892123 ، 02603085 ، 02008150 ، 02012850و  02005055هستند.
در میان آنها ،فقط شماره خوشه کاربر یازدهم در رکورد اجرای خوشه  Rبه روز خواهد شد ،زیرا عدد تصادفی ایجاد شده فقط
برای کاربر یازدهم کمتر از آستانه احتماالت پیشین است که برای محاسبات عملی و شاخص کاربر  i ∈ Uبرابر با  0/02انتخاب
شده است .اگر مبنای  3از تعداد تکرار (برای جلوگیری از شماره خوشه =  0با عدد  2پیوست شود) همان شماره خوشه فعلی باشد،
شماره خوشه بعدی به ترتیب چرخشی انتخاب می شود .در غیر این صورت ،شماره خوشه موجود قبلی به ترتیب چرخشی انتخاب
می شود .این روند تنها زمانی در نظر گرفته می شود که مقدار تابع کیفیتی خوشه مجدداً محاسبه شده در مقایسه با مقدار اصلی آن
کاهش یابد .شبه کد (روشی سریع ،فشرده و غیررسمی برای توضیح یک الگوریتم کامپیوتری است که از ساختارهای معمول بعضی
از زبانهای برنامه نویسی استفاده میکند که برای خوانده شدن توسط انسان و نه ماشین طراحی شدهاست) برای این روش
جستجوی محلی پیشنهادی در شکل  0نشان داده شده است .پس از بهینه سازی جهانی و محلی در مورد اجراهای خوشه کلونی
مورچه ،بهترین رکورد خوشه مطلوب  Rانتخاب شده و ماتریس دنباله فرومون بر اساس آن به روز می شود.

 -5-3منتخبات پیشنهادي براساس پروفايل کاربر آنالين
این اولین قدم در مدل محاسباتی آنالین سیستم پیشنهادی است که در آن پروفایل  UOکاربر آنالین در نظر گرفته شده
است.

7

شکل  3نمودار رویکرد بهینه سازی جستجوی محلی فازی
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شکل  4بهینه سازی جستجوی محلی در شبه کد

پس از یکی کردن رتبه بندی های مجزا در پارامترهای مختلف در پورتال های شبکه های اجتماعی که وی عالقه دارد آنها را
رتبه بندی کند ،این امر نرمال سازی می شود .سپس این موارد برای دقت مدل به صورت فازی -1تاپل نشان داده می شوند.
سپس این رتبه بندی های  U0بر اساس درجه مشابهت خوشه  )Mbc ،DoS (UOبا ماتریس مرکز خوشه  Mbcمقایسه می
شوند که در آن  c ∈ W ،b ∈ Kبا استفاده از فاصله ) )M bc ،DM UOبین این دو ماتریس اندازه گیری می شوند که در
معادله  5و  6نشان داده شده است.

که در آن  nبه تعداد کل پورتال های شبکه های اجتماعی رتبه بندی شده توسط کاربر  UOاشاره دارد.

 Ki (iهمانطور که در معادله  0نشان داده شده است ،براساس تراکم
امتیاز پیشنهادی ) RSK (tبرای هر خوشه )K
فرومون خوشه ) PDK (tو ) DoS (UO,Mbcتعیین می شود که به ترتیب در معادالت  0و  6نشان داده شده است.

فقط آن دسته از امتیازاتی که در محدوده باالی ( RSK (tتا  021و باالی ) RSK (tقرار دارند ،در خوشه ای مشابه به عنوان
پروفایل کاربری آنالین انتخاب می شوند .سرانجام ،آن دسته از پورتال های شبکه های اجتماعی که قبالً توسط کاربران آنالین
رتبه بندی نشده اند ،به ترتیب نزولی مراکز خوشه انتخاب شده ،به وی پیشنهاد می شوند.

 -6-3بررسی تراکم فرومون
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این آخرین مرحله است که مدل محاسبات آفالین را به مدل محاسبات آنالین بازمی گرداند .این همان مفهومی است که مدل
خوشه بندی عمومی مورچه را از الگوریتم های خوشه بندی دیگر متمایز می کند ،زیرا تراکم فرومون برای هر تکرار از اجرای مدل
بررسی می شود و بدین ترتیب امتیاز پیشنهادی را برای هر مرحله تا لحظه آخر از دنباله فرومون حفظ می کند .در این مرحله ،مقدار
ثابت  0202از آخرین مقدار تراکم فرومون کم می شود و اگر پورتال شبکه اجتماعی که در حال اجرا در نظر گرفته شده ،بخشی از
خوشه ای است که توصیه می شود ،سپس تراکم فرومون مرتبط با مقدار اصلی آن افزایش می یابد .تابع بررسی تراکم فرومون
) PDK (t + 1در معادله  8نشان داده شده است.

که در اینجا  Pccتراکم فرومونی مربوط به مرکز خوشه جدید است.

 .4يافته هاي پژوهشی
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مدل پیشنهادی هوشمند فازی بر اساس مدل بهینه سازی خوشه مورچه ( )FIRMACAپیشنهاد شده در این مقاله ،بر روی یک
مجموعه داده محلی اعمال شده است که شامل رتبه بندی ارائه شده توسط  6805دانشجو و بزرگسال در  0درگاه شبکه اجتماعی
در پارامترهای مختلف رتبه بندی همانند حفظ حریم خصوصی ،اهمیت تبلیغات ،کیفیت ویرایش محتوا ،سهولت پیمایش ،نوآوری،
وضوح تصویر ،زمان پاسخ پورتال و غیره می باشد .مجموعه داده خام همانطور که در بخش  322ارائه شده جمع آوری شده و به
یک ماتریس رتبه بندی شبکه اجتماعی-کاربر  005805تبدیل شده است .سپس مجموعه داده بدست آمده نرمال شده و به صورت
فازی -1تاپل نشان داده می شود که در جدول  5موجود است.
پورتال های شبکه های اجتماعی نشان داده شده در جدول  5عبارتند از )Tumblr ،Twitter (TW) ،Facebook (FB
) Instagram (IG)،Google + (G +) ،Youtube (YT) ،(TMو ) .Reddit (RDبرای درک بهتر ،ما همین
مثال از ماتریس دنباله فرومون و اعداد تصادفی تولید شده در بخش  321این مقاله را در نظر می گیریم .بر اساس این مقادیر و
ماتریس رتبه بندی ،رکوردهای اجرای خوشه ( J1تا  )J8و ماتریس های مرکز خوشه مورد نیاز ،برای ارزیابی تابع سازگاری
محاسبه می شوند .برای رکورد اجرای خوشه  J1متعلق به اولین مورچه  ،T = 1ماتریس مرکز خوشه محاسبه شده ∈ M bc (b
) ،K ,c ∈ Wبا استفاده از معادله  1در جدول  6نشان داده شده است.
بر اساس ماتریس وزن و ماتریس مرکز خوشه ،همانطور که در باال نشان داده شده است ،تابع سازگاری برای رکورد اجرای خوشه J
 1محاسبه می شود .به همین ترتیب ،مورچه های تکراری متوالی ،وزن خود ( )Wabو مرکز خوشه ماتریس b ،MBc a ∈ U
 c ∈ W ،∈ Kرا ایجاد می کنند .جدول  0رکوردهای اجرای خوشه ( J1تا  )J 8برای هر  8تکرار (مورچه ها) در ترتیب نزولی
مقادیر تابع سازگاری مربوطه (یا ترتیب صعودی مقادیر تابع کیفیتی خوشه) را با استفاده از معادله  3نشان می دهد که برای بهینه
سازی جهانی مورچه های خوشه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربر  U1تا  U11به ترتیب در جداول  0و  8به کاربران ،U102252 ،U101741 ،U102437 ،U101549
 U101988 ،U102559 ،U101872 ،U102846 ،U102493 ،U101959و  U101673اشاره دارد .اکنون
برای بهینه سازی محلی رکوردهای اجرای خوشه ای ،مورچه های باالتر از  (J1, J2 ( R =2انتخاب می شوند .از بین این دو
رکورد  ،همان
جدول  5ماتریس رتبه بندی شبکه های اجتماعی کاربر
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جدول  6ماتریس مرکز خوشه بر اساس رکورد اجرای خوشه  J1برای مورچه اول T = 1
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جدول  7رکوردهای اجرای خوشه ای ( )CJRبرای  T = 8مورچه و  11کاربر به ترتیب نزولی توابع سازگاری آنها

جدول  8بهترین رکورد اجرای خوشه بهینه شده R1

جدول  9پروفایل فازی نرمال شده کاربر آنالین

نمونه مشابه از یک عدد تصادفی تولید شده در بخش  32321دنبال می شود و تعداد خوشه در هر دو رکورد فقط برای کاربر
 U101673مجاز به به روزرسانی محلی است .اما همانطور که در نمودار جریان بهینه سازی محلی فازی در شکل  3نشان داده
شده است ،فقط تعداد خوشه اولین رکورد ( )R1برای کاربر  U101673از  3به  2به روز می شود ،زیرا مشخص شده است که
مقدار تابع کیفیتی خوشه ای که دوباره تعریف شده است کمتر از رکورد اصلی مربوط به J1است که در جدول  8نشان داده شده
است .از طرف دیگر ،تعداد خوشه رکورد دوم ( )R2برای همان کاربر  ،U101673در تعداد  1حفظ می شود (و به  2به روز نمی
شود) ،زیرا مقدار تابع کیفیتی خوشه تعریف شده آن کمتر از رکورد اصلی مربوط به آن  J 2نیست .بنابراین ،تعریف مجدد رکورد
اجرای خوشه  R1به عنوان بهترین تقسیم بندی خوشه ای بهینه سازی شده برای کاربران انتخاب شده است و پس از هر بار
اجرای مداوم مدل پیشنهادی در این مقاله ،همچنان در حال تکامل است.
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بنابراین ،از رکورد اجرای خوشه  R1چنین استنباط می شود که ابتدا خوشه  K1کاربران  U102559 ،U102493و
 U101673را گروه بندی می کند .خوشه دوم  K2کاربران  U102846 ،U102252 ،U101549و  U101988را گروه
بندی می کند در حالی که خوشه سوم  K3کاربران  U101959 ،U101741 ،U102437و  U101872را گروه بندی می
کند .از این رو ،بر اساس معادله  0در بخش  ،320تراکم فرومون خوشه ای برای هر یک از این خوشه های  K2،K1و  K3به
ترتیب  0/363 ،0/101و  0/363است.
حال ،اجازه دهید به بخش محاسبات آنالین برویم .کاربر آنالین  U103569رتبه بندی را در  3پورتال شبکه های اجتماعی
فراهم کرده است  -توییتر ،گوگل  +و اینستاگرام که سپس نرمال می شوند و پس از ادغام رتبه ها در پارامترهای مختلف ،رتبه
بندی های نامفهوم برای هر یک از این درگاه ها در جدول  9نشان داده شده است.
بر اساس معادالت  6 ،5و  0همانطور که در بخش قبلی آورده شده است ،امتیاز پیشنهادی برای هر یک از خوشه های K1
 K2،و  K3در بهترین رکورد اجرای خوشه بهینه  R1ارزیابی می شود که در جدول  20نشان داده شده است.
امتیاز پیشنهادی بین محدوده خوشه های موجود در محدوده ( )021-020803و  020803برای پیشنهادهای کاربر انتخاب می
شوند .از جدول  20کامالً مشهود است که خوشه های  K1و  K2انتخاب خواهند شد .از آنجا که پورتال های شبکه های اجتماعی
""Google +" ،Twitterو " "Instagramو وب سایت های  W5،W3و  W6در ماتریس رتبه بندی کاربر ) (U x Wاز
قبل در پروفایل کاربر وجود دارند ،در محدوده پیشنهادی کاربر آنالین ذکر نشده اند.
جدول  11امتیاز پیشنهادی برای هر خوشه در مقابل پروفایل کاربر آنالین

جدول  12بررسی تراکم فرومون پس از اتمام اولین اجرا
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جدول  11رتبه بندی های سازگار پیشنهادی با پروفایل کاربر آنالین

براساس مراکز خوشه از خوشه های انتخاب شده  K1و  ،K2پورتال های "" Facebookو "" Redditوب سایت های
 W1و  W7در ماتریس رتبه بندی کاربر ) (U x Wاز خوشه  K2انتخاب می شوند در حالی که درگاه های " "Tumblrو
""Youtubeوب سایت های  W 2و  W4در ماتریس رتبه بندی کاربر ) (U*Wاز خوشه  K1انتخاب می شوند و مراکز خوشه
ای به ترتیب نزولی طبقه بندی می شوند که در جدول  22نشان داده شده است.
سرانجام ،پس از پیشنهاد کردن درگاه های شبکه های اجتماعی ""Youtube" ،"Reddit" ، "Facebookو
" ،"Tumblrتراکم فرومون برای هر سه خوشه  K2،K1و  K3به ترتیب رتبه بندی شده و مقادیر نهایی تراکم فرومون خوشه،
یک به یک بررسی می شود که در جدول  21نشان داده شده است.
می توان خاطر نشان کرد که پس از افزودن پورتال های شبکه های اجتماعی پیشنهاد شده از خوشه های  K1و  ،K2تراکم
فرومون افزایش یافته است ،در حالی که همین امر برای خوشه  K3کاهش یافته است ،زیرا هیچ پیشنهادی برای پورتال شبکه
های اجتماعی از این خوشه وجود ندارد.
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شکل  5نمودار ستونی  ٪111تجمعی برای  4پورتال شبکه های اجتماعی در مقابل  4رتبه
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شکل  6مقایسه امتیازات پیشنهادی برای خوشه های  K = 1تا  21در  4الگوریتم

مدل  FIRMACAبرای مشاهده سازگاری رتبه بندی پیشنهادی در این  0پورتال شبکه های اجتماعی "، "Facebook
""Youtube" ،"Tumblrو " "Redditبرای  9بار دیگر در شکل  5تکرار شده است.
از رتبه بندی مجموعه داده پایه و پروفایل کاربری آنالین ،مشخص است که  Facebookبا نسبت باالی  ٪00از کل 20
اجرا در رتبه  2قرار دارد Youtube .با نسبت باالی  ٪50از کل  20اجرا در رتبه  1قرار گرفت Reddit .و  Tumblrبا نسبت
باالی  ٪50- ٪00از مجموع  20اجرا ،در رده های  3و  0بودند .صرف نظر از تعداد خوشه ها در هر اجرا ،با تأکید بر کیفیت
پیشنهادی ،هیچ تداخلی در این رتبه ها وجود ندارد.
الگوریتم پیشنهادی در این مقاله برای مجموعه داده های پایه  6805 × 2205با سه الگوریتم دیگر [ ]36 ، 35 ، 33مقایسه
شده است که این الگوریتم بر اساس بهینه سازی کلونی مورچه ( )ACOبرای استراتژی پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت.
 ACO_HealthOneالگوریتم رتبه بندی صفحه را بر اساس ( ACDTدرخت تصمیم کلونی مورچه ها) و خوشه بندی -k
میانگین و  KNNبرای خوشه های کاربر اعمال کرد ACO_Jaccard (33( .از رویکرد  ACOبرای  TSPو رویکرد max-
 minمورچه با پیشنهادهای مبتنی بر شباهت  Jaccardاستفاده کرد ACO_MDVRP .با روش بازبینی شبیه سازی شده و
جستجوی محلی قطعی ACO ،را ترکیب می کند .با در نظر گرفتن اندازه خوشه  ،K = 20امتیازات پیشنهادی برای الگوریتم
مطرح شده ،به طور پیوسته باالتر از سایر الگوریتم های موجود در کل خوشه ها است که در شکل  6نشان داده شده است.

شکل  .7دقت  4الگوریتم خوشه بندی مورچه ها در مجموعه داده های رتبه بندی پورتال شبکه های اجتماعی
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شکل  8فراخوانی  4الگوریتم خوشه بندی مورچه ها در مجموعه رده بندی پورتال شبکه های اجتماعی

دقت در این زمینه به بخشی از پیشنهادهای مربوط به پورتال شبکه های اجتماعی مرتبط با کاربر آنالین اشاره دارد که از
لیست کل پیشنهادی به سایر کاربران آنالین ارسال شده که در معادله  20نشان داده شده است و فراخوان ،نسبت پیشنهادهای
پورتال شبکه های اجتماعی مرتبط بازیابی شده نسبت به لیست کل پیشنهاد است ،که در معادله  22ارائه شده است .مقایسه اندازه
گیری دقیق و فراخوانی الگوریتم های مختلف  ACOدر شکل  0و  8نشان داده شده است.

فراخوانی برابر است با نسبت پیشنهاد پورتال شبکه اجتماعی مرتبط به کل پیشنهادهای پورتال شبکه اجتماعی
پس از ارائه این پیشنهادها به کاربر آنالین ،دو معیار در زمان واقعی ارزیابی می شود تا دقت پیش بینی اندازه گیری شود .آن
دو معیار ،نرخ خطای طبقه بندی نادرست و سود تجمعی نزولی نرمال شده هستند .از آنجا که کاربران تقسیم شده در میان خوشه ها
به دلیل تکنیک پیشرفته بهینه سازی جهانی که در این مقاله ارائه شده است ،برای مدت زمان قابل توجهی باقی می مانند ،احتمال
میزان طبقه بندی نادرست را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد .میزان خطای طبقه بندی اشتباه توسط معادله  21ارائه شده است.
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دقت برابر است با نسبت پیشنهاد پورتال شبکه اجتماعی مرتبط به کل پیشنهادهای پورتال شبکه اجتماعی استفاده شده برای
کاربر

جدول  13مقایسه  NDCGو  MERاز  4الگوریتم  ACOدر مجموعه داده های رتبه بندی پورتال شبکه های اجتماعی

(سود تجمعی نزولی نرمال شده و نرخ خطای طبقه بندی نادرست ())MER

که در آن  exبه نسبت کاربرانی اشاره دارد که در خوشه ای که بین  0تا  2است ،قرار ندارند .سود تجمعی نزولی نرمال شده
توسط معادله  23نشان داده می شود.

که در آن سود تجمعی نزولی در موقعیت رتبه ای خاص  DCGu ،uتوسط معادله  20نشان داده می شود.
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که در اینجا  Reliبه ارتباط تدریجی تعداد خوشه کاربر در موقعیت رتبه  Iاشاره دارد و سود تجمعی نزولی  IDCGuتوسط
معادله  25نشان داده می شود.

میزان خطای طبقه بندی نادرست ( )MERو سود تجمعی نزولی نرمال شده ( )NDCGمدل پیشنهادی در مقایسه با
الگوریتم های دیگر مقایسه می شوند که در جدول  23نشان داده شده است.
جدول  23نشان می دهد که میزان خطای طبقه بندی نادرست مدل  FIRMACAنسبت به الگوریتم های دیگر برای هر
تعداد خوشه ای که پس از بهینه سازی کلونی مورچه انتخاب شده اند ،کمترین میزان را دارد .همچنین NDCG ،در مقایسه با
سایر مدل ها تعیین می شود و بدین ترتیب این واقعیت را ثابت می کند همانطور که سود هر نتیجه در رده های پایین کم می شود،
سود تجمعی در رده های باالتر روندی صعودی دارد.
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در این مقاله ،یک مدل توصیه هوشمند فازی جدید ( )FIRMACAارائه شده است که بر اساس تکنیکهای جدید جهانی و
همچنین بهینه سازی محلی در خوشه های مورچه ساخته شده است .در این مدل ،امتیازات پیشنهادی بر اساس ماتریس تراکم
فرومون و ماتریس مرکز خوشه برای بدست آوردن بهترین گروههای تقسیم خوشه ای محاسبه می شود .عالوه بر این که تراکم
فرومون برای هر تکرار جدید به روز می شود ،برای تمام غلظت های فرومون انباشته شده تا آخرین مورچه نیز به روز می شود.
از آزمایش های انجام شده بر اساس مجموعه داده های رتبه بندی محلی ،مشاهده شده که مدل  FIRMACAپیشنهادی در
مقایسه با الگوریتم های دیگر  ،ACOعملکرد بهتری را در نمرات پیشنهادی ارائه می دهد .از مزیت های مدل FIRMACA
می توان به چند مورد زیر اشاره کرد که عبارتند از:
• توازن بهتر بین تنوع و همگرایی روش بهینه سازی.
• بررسی پیشرفته تراکم فرومون
• معیارهای دقت و فراخوانی باالتر نسبت به الگوریتم های هم زمان و هم دوره
• کاهش میزان خطای طبقه بندی نادرست (.)MER
• سود تجمعی نزولی نرمال شده بهبود یافته ()NDCG
کارهای بیشتر در این راستا می تواند به بهبود روش های بهینه سازی جهانی و محلی منجر شود که این امر با افزایش تعداد
خوشه برای مجموعه داده های بزرگ (در خط های محاسبات توزیع شده) و کاهش شدید تعداد خوشه برای مجموعه داده های
پراکنده و اقدامات مختلف برای نگاشت پروفایل کاربر آنالین در برابر مراکز خوشه محقق می شود.
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