
L'ús de la IA en els sistemes de recomanació
permet personalitzar molt més serveis a
usuaris a través de preferències, interessos
o comportaments prèviament observats. De
quina forma valoreu aquesta personalització
de serveis?

El "positivament" va començar fort el divendres però el "negativament" ha acabat

imposant-se. No obstant, es pot dir que no hi ha diferència estadística entre ambdós

si tenim en compte que el marge d'error és d’un 15%!

En qualsevol cas, per què hi ha sistemes de recomanació i una personalització de

serveis? Bé, sabem que a Internet el nombre d’opcions és aclaparador i, en aquest

sentit, cal filtrar, prioritzar i lliurar de forma més o menys eficient informació

rellevant pels usuaris.

L’ús de la IA en els sistemes de recomanació permet disminuir el problema de base

per a molts usuaris d’Internet, l’anomenat “information overload” i, de pas,

personalitzar la informació.

Però, és clar, per fer-ho cal informació prèvia dels usuaris a través de les seves

preferències, interessos o comportaments, que s’aconsegueix principalment a

través de sistemes basats en contingut, filtratge col·laboratius i híbrids.

Per exemple, en l’àmbit musical, si seleccioneu una cançó a través de Spotify

aquesta estarà etiquetada amb diferents atributs (fins a 400!) i, per tant, el sistema

de recomanació pot incloure a la llista de reproducció música similar en funció dels

continguts seleccionats.

L’avantatge dels sistemes basats en continguts és que els usuaris poden rebre

recomanacions sense compartir el seu perfil, cosa que garanteix més la privadesa.

El problema és que aquests sistemes de recomanació requereixen de

descripcions/etiquetatges molt exhaustius.
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Per altra banda, els sistemes de filtratge col·laboratius fan recomanacions basades

en la preferència històrica dels usuaris mitjançant les visites a webs, els vostres

clics a les pàgines, els productes i serveis agradats i comprats, classificats, etc.

A la pràctica, això significa que cada usuari té una matriu d’informació (el perfil

d’usuari) a través del qual els sistemes de recomanació poden personalitzar serveis

sense haver de realitzar etiquetatges previs. 

Malgrat aquests sistemes demanen prèviament el nostre consentiment previ, la

informació que es recull no sempre queda dins de la mateixa organització i això pot

conduir a un ús indegut de la informació personal o a un incompliment de la

privadesa.

Els sistemes híbrids són una combinació dels dos anteriors. Per exemple, el sistema

de recomanació de Netflix classifica i etiqueta la informació en una matriu de

l’usuari d’una forma binària tenint en compte els criteris CWP (clicked, watched

purchased).

Però com es vol més informació també s’utilitzen sistemes de filtratge

col·laboratius. O sigui, les preferències històriques de les pàgines visitades, entre

altres, el que suposa una informació addicional massiva. El mateix succeeix amb

Linkedin, YouTube, etc.

L’objectiu dels sistemes de recomanació per aconseguir una millor precisió en la

personalització de serveis és omplir les entrades que falten en les matrius

d’informació de cada usuarI.

D’aquí que es facin servir les expressions “data mining” i “data economy” per

descriure la situació actual de cerca d’informació personal. La competència per les

dades és molt gran i no tan sols inclou les dades d’Internet i de les xarxes socials.

Per aconseguir una millor personalització de serveis també podem incloure les

dades obertes, les enquestes, els censos, les transaccions financeres, les dades que

generen els robots domèstics, i els nostres desplaçaments de treball i lleure, entre

d’altres.

És clar, això ha fet que els usuaris es preocupin cada vegada més sobre la privadesa.

De fet, els usuaris són ara més reticents a proporcionar informació i preferències

autèntiques quan utilitzen la xarxa d’Internet, cosa que afecta el rendiment dels

sistemes de recomanació.
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Per aquesta raó els nous sistemes de recomanació s’adapten cada vegada més a

utilitzar l’aprenentatge actiu, que consisteix en triar selectivament entre les dades

de formació per permetre que l’aprenentatge automàtic tingui un millor rendiment

amb menys informació.

El principal problema és que les persones (usuaris) canvien constantment de

preferències, interessos o comportaments, cosa que fa que el resultats de predicció

siguin moltes vegades deficients i/o esbiaixats. 

Dit d’altra manera, els patrons de la base de dades evolucionen amb el pas del

temps i això planteja dos reptes importants. El primer repte és detectar quan es

produeix el canvi (concept drift), i el segon repte és mantenir els patrons

actualitzats sense començar de zero.

La solució, de moment, és obtenint més dades. No obstant, sempre hi ha informació

oculta que no donem explícitament! Cal afegir que les nostres preferències,

interessos o comportaments no tan sols canvien gradualment, també ho fan

sobtadament.

Si voleu més informació sobre els sistemes de recomanació i la IA us recomanem el

recent article de Zhang et al. (2021).
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