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 چکيده
 کیژنت تمیبر پرسش و الگور یآموزش مبتن کیژنت یها تمیرالگو سهیمقاله مقا نیا

 یم اریگرا در تجارت س لیموبا یدر ساخت کاتالوگ ها LDAبر  یخودسازگار مبتن

تلفن همراه در تجارت  یبرنامه ها یبرا یجذب مشتر یساز نهیباشد که به دنبال به

 کیبه عنوان  LDAاستفاده از  یبرا وضوعم یمدل ساز تمیاست. به عنوان الگور اریس

 نیشود. که ا یگرا به کار برده م لیهمان کاتالوگ موبا ای MOCساختن  یبرا تمیالگور

تلفن  یاز کاالها در دستگاه ها یبیترک یساز نهیمدل موضوع به منظور به نیساده تر

بر  یآموزش مبتن ینیتکو تمیهمان الگور ای QBLGAهمراه ساخته شده است. در 

تلفن همراه در تجارت  یبرنامه ها یبرا یجذب مشتر یساز نهیپرسش به دنبال به

بر پرسش  یآموزش مبتن ینیتکو تمیدهد که الگور ینشان م شاتیهمراه است. آزما

 کند. یم جادیا انیتعداد مشتر شتریجذب ب یبرا یتر شرفتهیپ تمیالگور

بر  یمبتن تمیالگور،  LDAبر  یخود سازگار مبتن تمیالگور :يديکل اژگانو

 .اگر لیکاتالوگ موبا ار،یپرسش، تجارت س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لـه
مج

انه
رای

وم 
 عل

در
ش 

وه
 پژ

می
 عل

ی
 

ل 
سا

(
وم

س
)

 

ره 
ما

ش
9  

  /
هار

ب
  7

93
9

 
ص 

 /
97- 

91
 

    2 احمد مصلی نژاد،   1 سمانه رحيمی

 .سپیدان واحد مهندسی فن آوری اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی ارشد کارشناسی دانشجوی 1
 .انشگاه آزاد اسالمی واحد سپیدان، گروه کامپیوتر و فن آوری اطالعات، داستادیار  2
 

   نام نویسنده مسئول:
 سمانه رحيمی

بر پرسش و خودسازگار  یآموزش مبتن کيژنت تمیدو الگور سهیمقا

 اريگرا در تجارت س لیموبا يدر ساخت کاتالوگ ها LDAبر  یمبتن
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 مقدمه
قابل توجه و فرصت کسب  لیمدل کسب و کار با پتانس کیخدمات تجارت همراه ، تجارت همراه به عنوان  یها ینوآور انیدر م

حال، درک  نی[. با ا1]مالک آن هستند،  ای کنندیهوشمند استفاده م یظاهر شده است که از تلفن ها یجهان تیچهارم جمع کیدرآمد از 

در انجام  یزمانبر، دشوار یندهایتلفن همراه، فرا یکوچک دستگاه ها شیتلفن همراه مانند صفحه نما اهاز موانع موجود در دستگ یبهتر

منظور  به دیتلفن همراه با دیخر یبرنامه ها ن،ی[. بنابرا2است ] ازیمحتوا مورد ن تیمشخصات محصول و عدم امن شیمعامالت، مشکل نما

استفاده  یاست که مدل مرور سنت یهیشوند. بد یآنها طراح یزیروم وتریکامپ انیهمتا با سهیساده تر به اطالعات محصول در مقا یدسترس

ط مرتب اریبس یمحتوا یآماده ساز دیبا لیندارد. برنامه موبا قیتلفن همراه تطب دیخر یبا برنامه ها یبه خوب یزیروم وتریدر کامپ نترنتیاز ا

 .کند یبند تیاولو یداده کاو یها کیاز تکن ادهاستف قیشده از طر نییتع یرا با توجه به اهداف شخص

در ساخت  LDA بر یخودسازگار مبتن کیژنت تمیبر پرسش و الگور یآموزش مبتن کیژنت تمیدو الگور سهیمقاله مقا نیا هدف

صفحه  لیمقابله با موانع به دل یتلفن همراه برا دیبرنامه خر یبرا یمشترجذب  یساز نهیجهت به اریگرا در تجارت س لیموبا یکاتالوگ ها

به حداقل رساندن  یبرا یاست. تصور بر استفاده از اطالعات مرجح مشتر ریوقت گ یندهایهمراه و فرآ نتلف یکوچک دستگاه ها شینما

)مثال  یبه حداقل رساندن تعداد اقدامات ورود جهیو در نتاست،  انیو جذاب به مشتر نهیارائه محصوالت به یبرا ازیمورد ن اتیتعداد عمل

 .دانجام شو دیبا ی( مشتردنیو کش یبهره بردار

مفهوم  هیشب MOCs شود. مفهوم یم یمدل ساز (MOC) گرا لیکاتالوگ موبا یبند میمسئله تقس کیمشکل به عنوان  نیا

ابزار  MOCs .کنند یم دیتول یبه حداکثر رساندن جذب مشتر یرا برا یمتعدد یاست که در آن شرکتها، کاتالوگ ها یدیخطوط تول

 یمختلف مشتر یبخش ها حاتینظر به ترج دیتجد یتوان برا یهر کاتالوگ را م اتی[ و محتو3ارائه محصوالت است ] یبرا یموثر

 اتیتعداد عمل ن،یاست. بنابرا انیتعداد مشتر شتریجذب عالقه ب یبرا MOC مقاله استفاده از حداقل تعداد نیا یکرد. هدف اصل یسفارش

 .حداقل کاهش داد MOCs قیتوان از طر یرا م

خودسازگار  کیژنت تمیبر پرسش و الگور یآموزش مبتن ینیتکو تمیدو الگور سهی( با مقا1است: ) ریمقاله به شرح ز نیا یاصل سهم

گرا  لیموبا یکاتالوگ ها یبند میس مشکل تقسبراسا اریتجارت س یبرنامه ها یبرا یجذب مشتر یساز نهیجهت به LDA بر یمبتن

 .کند یم یمعرف اریتجارت س یبرنامه ها یرابط طراح یساز نهیبه یبر پرسش را برا یآموزش مبتن ینیکوت تمی( الگور2شود. ) یم شنهادیپ

 یخودسازگار مبتن کیژنت تمیالگور 3دهد. در بخش  یقرار م یمتون مرتبط را مورد بررس 2است: بخش  ریمقاله به شرح ز نیا یباق

بر پرسش را در ساخت کاتالوگ  یآموزش مبتن ینیتکو تمیالگور 4کند. در بخش  یم یگرا معرف لیموبا یدر ساخت کاتالوگ ها LDAبر 

قرار  یرا مورد بررس یتجرب جیکند و نتا یم سهیرا مقا یشنهادیپ یها تمیالگور 5کند. در بخش  یم یمعرف اریگرا در تجارت س لیموبا یها

 کند. یم یریگ جهینت 6در بخش  تیهد  در نها یم

 

 مطالعات مرتبط  .1
 [ از5و همکارانش ] یقرار گرفته است. ل یتجارت همراه مورد بررس یرابط برا یاز مطالعات، مسائل مربوط به طراح یاریدر بس

Rayport  وJaworski's 7 Cs (،تجارت و هرابط ارتباطات، سازی، سفارشی اجتماع، محتوا، زمینه )دو و[ 6] کردند استفاده 

Msیبرا دیچارچوب جد یبرا یا هیبه عنوان پا یریدستگاه تلفن همراه( را جهت به کار گ یها تیتلفن همراه و محدود ماتی)تنظ 

خود هوشمند و  یها یگوش قیاز طر دیقصد خر نیب ی[ ارتباط مثبت7کردند. پرسون و همکارانش ] ییتجارت همراه شناسا یرابط ها

تلفن همراه  یرابط ها یابیو ارز ی[ کار ما را در طراح8. زو و همکارانش ]افتندیهوشمند،  یها یاز گوش یقبل دیعادات خر یگزارش ده

 (HCI)وتریانسان و کامپ یتعامل دگاهیها، مسائل مربوط را از د لیارائه دادند. اکثر تحل یماد یدر فروشگاهها دیخر یمحور را برا نشیب

 .دهند می قرار رسیبر مورد

، 9مورد عالقه ] یالگوها یدسته بند یثبت شده( برا یها نکی)فهرست لclickstream مطالعات بر استفاده از یبرخ ن،یعالوه بر ا

 یرابط برا یمقاله طراح نیتمرکز دارند. در ا یساز یشخص شنهادیصفحه وب و پ یساز نهیقابل توجه در به یارائه کمک ها ی[ برا11

ها و به حداقل  ستمیس فیتوص یبرا MOC که مستلزم میکن یم ی[ مدل ساز3] MOCی بند میهمراه را به عنوان مسئله تقستجارت 

 کاربر است. اتیرساندن عمل

 بندی تقسیم[ 11] همکارانش و کلینبرگ ،1998 سال در. آید می وجود به کاتالوگ بندی تقسیم از MOC بندی تقسیم مشکل

-NPمهم این که شد ثابت بعدها. کردند پیشنهاد مشتریان برای محصول پیشنهادهای سازی بهینه برای ای وسیله عنوان به را کاتالوگ

Complete  [4 ]استفاده کاتالوگ-2 بندی تقسیم مسئله حل برای قطعی نیمه نویسی برنامه های تکنیک از[ 12] همکارانش و زو. است 
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( HCC) کاتالوگ ترکیبی ایجاد و( DCC) کاتالوگ مستقیم ایجاد ،(ICC) کاتالوگ ستقیمغیرم ایجاد[ 13] همکارانش و استینباخ. کردند

 از ای آستانه مقدار باید پوشش تحت مشتری دریافتند که[ 14] همکارانش و ایستر. کردند پیشنهاد تبلیغاتی های کاتالوگ ایجاد برای را

 را( COC) محور مشتری 1کاتالوگ بندی تقسیم مسئله گیرد، قرار لوگکاتا آن پوشش تحت تا کند خریداری کاتالوگ یک از را محصوالت

 می داده ارائه محصوالت از ای مجموعه عنوان به کاتالوگ هر آن در که کند می طراحی را k کاتالوگ COC،. اند داده قرار بررسی مورد

 دیگر، عبارت به. شود می داده اختصاص کاتالوگ آن هب وی باشد، کاتالوگ در( آستانه) t محصوالت حداقل به مند عالقه مشتری اگر. شود

 تحت" مشتری خاص، کاتالوگ یک به شده داده اختصاص مشتری. کرد اشاره محصوالت از ای خوشه عنوان با توان می کاتالوگ هر به

 می او عالقه مورد تمحصوال تعداد بیشترین شامل که دارد تعلق کاتالوگ یک به فقط پوشش تحت مشتری هر و شود می نامیده "پوشش

 الگوریتم[ 16] همکارانش و مهدوی. کرد استفاده COC از گیری بهره برای محور ارتباط الگوریتم و حریص الگوریتم از[ 15] امیری. باشد

 ره به که کردند عنوان آنها. کردند پیشنهاد( e-COC) الکترونیک تجارت در COC مسئله حل برای را( SAGA) سازگاری خود تکوینی

 بندی دسته برای SAGA از و شود، نهاده ارزش شوند می ارائه کاربر به آن در که سفارشی به توجه با جداگانه صورت به باید کاتالوگ

 .کند می رمزگذاری واحد کروموسوم ورودی عنوان به را e-COC مسئله SAGA. شود می استفاده مختلف های کاتالوگ به مشتریان

 

 LDAزگار مبتنی بر . الگوریتم ژنتيک خودسا2

توصیه مشترکی به عنوان یک روش  توسعه یک روش برای توصیه محصوالت به مشتری از طریق دستگاه های تلفن همراه است.

از مفهوم پیشنهاد همکاری برای توسعه کاتالوگ محورهای تلفن همراه  ،روشموثر برای توصیه محصوالت شناخته شده است. در این 

(MOCاستفاده می کن ) .روش پیشنهادی از جمع آوری سوابق خرید مشابه به منظور بهینه سازی ترکیبی از کاالها در دستگاه های تلفن د

( مبتنی بر LDA-SAGAنشان می دهد که چگونه با استفاده از الگوریتم ژنتیک خود سازگار ) روشاین  همراه ساخته شده است.

Latent Dirichlet Allocation (LDA)ارائه دهدجذاب و همکاری را  ، یک کاتالوگ. 

LDA-SAGA .الگوریتم مدل سازی موضوع برای استفاده از  شامل مفهوم مدل سازی موضوع و الگوریتم ژنتیک خود سازگار است

LDA  به عنوان یک الگوریتم برای ساختنMOC  ارزیابی تجربی بر روی داده های  که این ساده ترین مدل موضوع است. برده شدبه کار

به ویژه با تعداد زیادی از  LDA-SAGA نوعی و واقعی نشان می دهد که استفاده از ترجیح به عنوان مفهوم موضوع موثر است.مص

 مشتریان و محصوالت فوق العاده برجسته است.

سازی ( به تازگی شبیه m-commerceنشان می دهد که تجارت موبایل ) LDAدر زمینه الگوریتم خودسازگار مبتنی بر  مطالعات

در سال های پس از آن روند خواهد بود. با این حال، هیچ مطالعاتی تا کنون سعی  m-commerceاین نشان می دهد که  [.21شده است ]

از  .نبوده است در بررسی اینکه چگونه حجم فروش را از طریق ترکیبی از کاال در صفحه وب یا برنامه های کاربردی موبایل افزایش می دهد

ه صفحه نمایش، محصوالت را در مفهوم مختلف طراحی از وب سنتی نمایش می دهد. کاتالوگ تلفن همراه یک روش کارآمد لحاظ انداز

 برای توصیه یک مورد است زیرا می تواند مشکل اندازه محدود صفحه را حل کند.

ما قصد داریم یک  خود است.یا صفحه وب مبتنی بر تلفن دارای طراحی خاص خود برای نمایش محصوالت  APPبنابراین، هر 

و شود ه عنوان یک کاتالوگ ارجاع می بهر دسته  سیستم اتوماتیک برای به حداکثر رساندن حجم فروش براساس طراحی آنها ایجاد کنیم.

ظار می رود انتبا بهینه سازی این کاتالوگ ها برای پوشش بیشتر تعداد مشتریان، می دهد. چند کاتالوگ را در یک صفحه نمایش د قصد دار

مفهوم این سیستم این است که مشتریانی را که دارای پیش شرط های مشابه هستند و محصوالت را برای درآمد بیشتری کسب شود. 

 افرادی که قبال این محصوالت را خریداری کرده اند، ترویج دهند.

مسئله تقسیم بندی . رک، یک مشکل اساسی استبا این حال، چگونگی استفاده از اکثر مزایای مشتری برای دستیابی به توصیه مشت

به شرح زیر تعریف شده است: مشتریان  COCاز آنجا که پرداخت. و می توان به مسئله  می شودبررسی  [ 21] (COC)کاتالوگ مشتری 

وگ ها پوشش بیشتر را ارائه می دهند که حداقل این محصوالت را خریداری کرده اند و هدف این کاتال Nتعداد زیادی از کاتالوگهای 

این  مدل سازی موضوع تاثیر زیادی بر تحلیل معنایی دارد. .رداین ویژگی را برای انجام توصیه های مشترک بکار بمی توان  مشتریان است.

فاده از ، استروشسهم عمده این  برنامه همچنین دارای بسیاری از برنامه های کاربردی مانند طبقه بندی متن و سیستم توصیه محتوا است.

 مفهوم مدل سازی موضوعی برای طراحی فروشگاه تلفن همراه است.

 

 

                                                           
1 cataloge 
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 . الگوریتم تکوینی آموزش مبتنی بر پرسش3
کاتالوگ  نیا یساز نهیکننده( است که قادر به به یطبقه بند کی یعنی) یگروه شنهادیساخت مدل پ MOC یبند میتقس فهیوظ

 تمیدستگاه )به عنوان مثال الگور یریادگیو  یداده کاو یها تمیالگور یمعمول یرنامه ها. در بباشدیم انیپوشش اکثر تعداد مشتر یها برا

 یاز اطالعات تراکنش و استراتژ یگروه شنهاداتیکاتالوگ، مدل پ یبند می( به تقسینیتکو تمیو الگور وراتباط مح تمیالگور ص،یحر

آنها معموال به  تیموفق ن،ی[ است. بنابرا4]  MOC  ،NP-Completeیبند میکاتالوگ ها از مشکل تقس یساز نهیبه یبرا یتصادف

 یها تمیباشد، الگور تیاهم یمحصول نامناسب و ب یدهایشامل کاند حصولدارد. اگر مجموعه انتخاب م یانتخاب محصول بستگ تیفیک

مفهوم آموزش پرسش  ،یکاست نیرفع ا ی. براافتندیبه دام ب یمحل یها دستگاه ممکن است در حداقل یریادگی یها تمیو الگور یداده کاو

 تمیتوسعه الگور یموضوع برا ی، مدل سازیقبل اتقیق. در تحشود یکشف محصول جذاب به عنوان اوراکل اعمال م ی( براQBLمحور )

از  یکشف مجموعه ا یموضوع برا ی. از مدل سازشده است(اعمال  LDASAGA)  رهیزنج عیبر توز یمبتن یخود سازگار ینیتکو

 کیتوسعه  یبرا QBLمفهوم  ،روش نیشود. در ا یمحصوالت در معامالت استفاده م عیداده معامله بر اساس توز گاهیاز پا "حاتیترج"

و  Product2Vecمرجح هستند،  یاز اوراکل ها که مدل ساز ی. سه نوع اصلمی شود یریگیپ دیجد MOCساخت  ستمیس

Transaction2Vec تواند به طور فعال و مکرر محصوالت جذاب  یاوراکل م نی. امی شوند یطراحجذاب  اریدر حلقه کشف محصول بس

 .دیافزایتحت پوشش باالتر ب انیمشتر یبرا MOCرا به 

 آوری جمع با تواند می مشتری ترجیحات. است مناسب کاتالوگ به مشتریان بندی دسته به مربوط MOC بندی تقسیم مشکل

 یک در t محصول به حداقل مشتری یک اگر. است n محصوالت شامل کاتالوگ هر که نیدک فرض. آید دست به آنها معامالت سوابق

 بهینه ،MOC بندی تقسیم مشکل هدف. دهد می قرار پوشش تحت را مشتری کاتالوگ این گفته می شودکه باشد، مند عالقه کاتالوگ

 می شمارش بار یک تنها پوشش تحت مشتری هر. است ها کاتالوگ این پوشش تحت مشتریان تعداد رساندن حداکثر به با درآمد سازی

 پایگاه در محصوالت از ای مجموعه p2, p1P= {p ,3{… , و مشتریان تمام از ای مجموعه c} =c2, c1C ,3{… , می شود فرض. شود

 و است ها الیه از ای مجموعه l2, l1L= {l ,3{… ,. است محصول نمایش برای وب صفحه چندین دارای فروشی خرده APP. است داده

 به و شده تشکیل ها کاتالوگ از اول الیه در th-s نمایش صفحه. دارد وجود اول الیه در l,3, sl,2, sl,1= {s lS{… ,بسیاری  های صفحه

 می ار اول الیه صفحه اندازه هر. شود می n محصوالت شامل l,s,kK کاتالوگ هر. شود می بیان l,s,3, kl,s,2, kl,s,1= {kl,s K{… , صورت

 پارامتر. شود می بیان } = l ∀|  l𝐼MI∋ {L صورت به موبایل APP  رابط طراحی بنابراین،. داد نشان k- lI| } =lS ∈s ∀| | l,s {با توان

 آیند، می دست به ها داده مجموعه از محصول به مربوط اطالعات و مشتریان. است کنترل متغیرهای و داده متغیرهای شامل MOC برای

 .هستند کنترل متغیرهای کاتالوگ، آستانه و اندازه که حالی در

 از جستجو به ای عالقه مشتریان زیرا شود، می داده اختصاص باالتری اولویت به اصلی کاتالوگ ،MOC بندی تقسیم مسئله در

. داده می شود ارائه وزن بیشترین به صفحه اولین و الیه اولین کاتالوگ بنابراین،. داشت نخواهند محصول یک برای صفحه چندین طریق

 را  و الیه وزن برای را  بنابراین، .هستند نزولی ترتیب در معین وزن در بعدی های کاتالوگ

 می ستفادها الیه هر در صفحه وزن ساختن نرمال برای ها الیه تمام از صفحه اندازه بزرگترین از  .شود می فرض نمایش صفحه وزن برای

 از تر پایین است ممکن اول الیه صفحه آخرین وزن طرح، این در. است l* W sW با برابر l الیه s صفحه در کاتالوگ وزن بنابراین، .شود

 هدف تابع. است دوم الیه به دسترسی از تر آهسته صفحه کشیدن بار پنج که چرا است معقول رویکردی مهم این. باشد دوم الیه اول صفحه

. میشود پرداخت همراه تجارت برنامه دهنده ارائه به پاداش که است معنی این به 2کمیسیون. است شده طراحی کمیسیون توسط ما

 برای کمیسیون نوع دو ما. کند سازی بهینه درآمد رساندن حداکثر به برای را MOCs تواند می همراه تجارت برنامه دهنده ارائه بنابراین،

 معنی به که است صفحه کمیسیون دهنده نشان sCO. الیه کمیسیون و نمایش صفحه کمیسیون: ایم کرده عریفت همراه تجارت برنامه

 قیمت f e e.  باشد می الیه کمیسیون ،lCO مقابل، در است، نمایش صفحه سطح در همراه تجارت برنامه دهنده ارائه معامله های هزینه

 هستند؛  زیر شرح به یهال کمیسیون و صفحه کمیسیون. است کمیسیون واحد

(1    ) 

 
(2) 

 
 .کرد محاسبه sCO ،lCO توسط توان می را کاتالوگ هر برای کمیسیون بنابراین،

                                                           
2 commission 
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 شده حذف NP-Complete Set Cover شده شناخته مسئله از زیرا است MOC ، NP-Complete بندی تقسیم مشکل

 بندی تقسیم مشکل با مقابله برای  QBLGA. کند می فراهم را قبول قابل های حل راه تنها پیشنهادی روش بنابراین،[. 17] است

MOC مقابل، در. کنند می استفاده مدل یک تدوین برای شده مشاهده های داده از سنتی یادگیری های طرح شود. می پیشنهاد QBL از 

 آن طریق از که است شده تعریف[ 18] یادگیرنده و معلم بین فتگوگ عنوان به QBL. کند می استفاده ها داده پردازش برای فعال یادگیری

 چارچوب در معلم. دهد می آموزش آنها های توانایی با مطابق آموزان، دانش به معلم زیرا داد، آموزش کارآمد و موثر طور به توان می

QBL، صورت به تواند می همچنین اوراکل. است تمسیس یادگیری درستی به کمک برای شده طراحی داده منبع یک که دارد نام اوراکل 

 روش در را QBL که دارند وجود زیادی تحقیقات. باشد متخصص تجربه یا ریاضی معادالت مصنوعی، سازی شبیه طبیعی، سیستم یک

 [.19] گیرند می بکار عالی عملکرد به دستیابی برای خود های

 مقابل، در. باشد می پیچیده بسیار حل راه معنی به که است اصلی و عمده لاوراک آنها از یکی. دارد وجود اوراکل نوع دو ،QBL در

 اما کند، اتخاذ ای پیچیده بسیار حل راه تواند می همچنین عمده اوراکل حال، این با. است کمتر پیچیدگی با جزئی اوراکل دیگر اوراکل

 زمان مدت طریق از آن از پس و ماند می باقی جزئی اوراکل مدتی برای QBL. باشد کمتر پیچیدگی با حلی راه تواند می تنها جزئی اوراکل

 QBL مزیت. شود می تبدیل جزئی اوراکل به دوباره QBL اصلی، اوراکل درمورد تحقیق از پس. شود می تبدیل اصلی اوراکل به خاصی

 بر مثبت تاثیری اوراکل چندین. تاس دیگر اوراکل اعمال برای فرصتی و پیچیده بسیار حل راه درمورد تحقیق برای فرصتی داشتن

QBLGA دارند بهینه حل راه به شدن نزدیک نتیجه عنوان به. 

 سازی مدل مقاله، این در. است اوراکل بیشتر پیگیری قسمت این هدف. دارد QBLGA عملکرد بهبود در مهمی 3نقش اوراکل

 ذکر قبلی قسمت در. گرفته شده است نظر در را MOCs مسئله حل برای آنها تغییرات و Product2Vec، Transatiocn2Vec الویت،

 .گیرد می قرار بحث مورد بعدا که است پرسشی مهم این. است جزئی و اصلی اوراکل نوع دو دارای ما QBL که شد

 

در ساخت کاتالوگ  LDAبر  یبر پرسش و خودسازگار مبتن یآموزش مبتن کيژنت تمیدو الگور سهیمقا. 4

 اريرت سگرا در تجا لیموبا يها
ترکیب محصوالت در برنامه تلفن  [8طراحی بهترین محصوالت نمایش داده شده و ] LDAدر تحقیقات الگوریتم ژنتیک مبتنی بر 

را ایجاد کاتالوگ های موبایل گرا الگوریتم بهینه سازی شده برای حل این مشکل  .هدف می باشد گردش مالی شرکت ها همراه برای افزایش

برجسته  MOCتعداد زیادی از محصوالت و مشتریان در  نشان می دهد LDAات در الگوریتم ژنتیک مبتنی بر آزمایش. باید اعمال کرد

با این حال، بسیاری از مقدمات رقابت در همکاری فیلتر  را بر اساس مدل موضوع حل می کند. MOCمساله  SAGA-LDAروش  است.

بنابراین، روش های  ( را می توان برای ایجاد ترجیح مشتری نیز وجود دارد.PMF)فاکتوروری سازی [ 22کردن مانند ماتریس احتمالی ]

 .واهد شداعمال خ MOCمختلفی را برای مقایسه عملکرد این روش ها در مسائل 

 موانع کاهش برای همراه تلفن خرید های برنامه به مشتریان جذب سازی هدف بهینه روش الگوریتم تکوینی مبتنی بر پرسش، در

 شده بهینه های کاتالوگ ساخت برای. است زمانگیر عملیاتی فرآیندهای و همراه تلفن های دستگاه کوچک نمایش صفحه به توجه با برکار

 تعداد رساندن حداقل به دنبال به که می شود سازی مدل MOC بندی تقسیم مسئله یک عنوان به را مشکل این ما همراه، تجارت برای

 4پیشنهاد از استفاده با را بالقوه مشتریان تعداد بیشترین بتوانند که دهند انجام هایی کاتالوگ ایجاد با باید مشتریان که است عملیاتی

QBLGA کنند جذب. 
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 نتيجه گيري
 کار، انواع این در. شود می پیشنهاد سازی بهینه برای QBLGA مناسب عملکرد عنوان به را درآمد هدف، این به دستیابی برای

 در را عملکرد توجهی قابل طور به QBLGA-2 TOPN-LDASAGA سپس،. شود می مقایسه و داده توسعه را QBLGA مختلف

 شده تنظیم های اولویت QBLGA-2 (TOPN-LDASAGA). دهد می افزایش پیشرفته های روش با مقایسه در MOC ایجاد

 نتیجه، در. گیرد می کار به جزئی اوراکل عنوان به را Product2Vec و, کند می ایجاد عمده اوراکل عنوان به را N اولویت باالترین توسط

کاتالوگ های موبایل گرا نسبت به الگوریتم ژنتیک خودسازگار  ایجاد در امیدبخش حلی راه QBLGA که دهند می نشان تجربی نتایج

 .می باشد LDAمبتنی بر 
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