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  مقدمه
هاي سنتي مديريت  ديگر استفاده از شيوه ويك، بيستها در قرن  و پوياترشدن فعاليت گسترشبا 

سازي  بهينهنويني براي  يها سيستمها بايد از  ها نيست و شركت فرايندها پاسخگوي نياز شركت
هاي پيشنهاددهنده از سيستم ).2014زماني و رحمتي، (خود استفاده كنند كار  و ي كسبندهايفرا

هاي پااليش  از سيستم اينوع ويژه ،دهندهپيشنهادهاي  سيستم .هاي نوين استتمسجمله اين سي
از  يبزرگ ةبراي كاربر جذاب است، از مجموع يك كدامكه اين اساس  بر ها را آيتم كه اند اطالعات

مشكالت حجم  اين سيستم رويكردي است كه براي مواجهه با .كنند ها و كاربران پااليش مي آيتم
كند تا در ميان حجم عظيم  است و به كاربر كمك مي  ارائه شده ،فراوان و رو به رشد اطالعات

پيشنهادگر را معادل پااليش گروهي  ةامانبرخي س. تر به هدف خود نزديك شود سريع ،اطالعات
  .)1995، فورناس رسنستين و ،استيد ،هيل( دانند مي

داده، (ها  ترين آيتم پيشنهادگر با تحليل رفتار كاربر خود، مناسب ةپيشنهاددهنده يا سامان  سيستم
 تالش دهندهپيشنهاد هاي سيستم در ،تر ساده زبان به .دهد را پيشنهاد مي ...)اطالعات، كاال و

 مشابه كاربران يا كاربر رفتار ةنحو از كه اطالعاتي كمك به( كاربر تفكر ةشيو بيني پيش با شود مي
 پيشنهاد و شناسايي او ةسليق به كاال ترين نزديك و ترين مناسب ،)ذخيره شده استآنها  نظر و وي
 بندي دسته گروه چهار به هاپيشنهاد چگونگي و نرخ تخمين پيشنهاددهنده براساس هاي سيستم. شود
  .محور دانش. 4و  تركيبي پااليش. 3 ؛)يا اشتراكي(بستگي  هم. 2 ؛محتوامحور. 1 :دنشو مي

هاي مرجع مقايسه  طور معمول، سيستم پيشنهاددهنده پروفايل كاربر را با برخي ويژگي به
كه هنوز در نظر گرفته نشده است، يي كاالكه كاربر به  بهايي استبيني  دنبال پيش كند و به  مي
 توان با استفاده از دو روش پاية محتوامحور و از طرفي مي). 2012ي، كولكارنشايند و ( دهد مي

روش محتوامحور، براساس ميزان شباهت محتوايي آيتم هدف . بيني نرخ پرداخت به پيش ،اشتراكي
را محاسبه  نظردشدة كاربر به آيتم م بيني هاي ديگري كه كاربر قبالً نرخ داده است، نرخ پيش با آيتم

هم با استفاده از  ،ديگربيان به  ؛توان از هر دو مورد كمك گرفت در روش اشتراكي، مي. كند مي
نام اين . پرداخت بهابيني  هاي همسايه و هم براساس تشخيص كاربران همسايه، به پيش آيتم بهاي

محور، بايد  در نوع آيتم. است »اشتراكي كاربرمحور«و  »محور اشتراكي آيتم«ترتيب  دو انتخاب به
اند، تشخيص  كه كاربران ديگر به آنها داده بهايينزديكي  لحاظهاي نزديك به آيتم مدنظر را از  آيتم

عنوان نرخ  بهآنها را با توجه به ميزان شباهتشان به آيتم هدف،  بهايداد؛ سپس مقدار ميانگين 
كاربرمحور، نيز از  درنوع. گيرد، درنظر گرفتكاربر هدف قرار مي ي كه در اختيارا شده بيني پيش

پذيري از شباهت هر يك تأثيرنيم، اما ميانگين نرخ كاربران همسايه با ك يري استفاده ميگ ميانگين
  .)1995شارداناد و مائز، (شود  شده تلقي مي بيني پيش بهاي منزلة به كاربر هدف، به
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 غربال مشتري سليقة به توجه با را آنالين هايفروشگاه محصوالت پيشنهاددهنده سيستم
 محصول پيداكردن امكان دليل، به همين و شود مي ساخته مشتري پروفايل پاية بر سيستم. كند مي

 نيازها، اين به مناسب پاسخ و نياز مشتريان درك براي رو، اين از. دهد مي افزايش را كاربر مدنظر
 با دارد قصد حاضر پژوهش بر همين اساس، .شود استفاده كارآمدي هايالگوريتم از است ضروري
 راهكار بر مبتني پيشنهاددهندة بهبود سيستم براي الگوريتمي ةئارا و حوزه اين در تحقيق و مطالعه
 سليقه با كه دهد ارائه پيشنهادهايي طريق اين از دهد و پاسخ مسئله اين به كاربر، همكارانة پااليش

 بر مبتني همكارانة پااليش روش ازاستفاده  .باشد  داشته بيشتري همخواني مشتريان ترجيح و
شامبور و ( است پيشنهاددهنده هاي سيستم در توسعة شده شناخته و موفق هاي روش از يكي حافظه،

 آن كهشود  مي استفاده كاربراني نظر از مشتري، به كاال پيشنهاد براي پژوهش اين در. )2012لو، 
 و جديد كاربران ورود اين روش، روي پيش هاي چالش از يكي .ندا تهيه كردهاند يا  ديده را كاال

 جديد كاربران با مشابهي و ترجيح سليقه كه است كاربراني يافتن و آنها از اطالعاتي پيشينةنداشتن 
 حاضر پژوهش رو اين از. دهد آنها قرار اختيار در پيشنهادي تواند نمي سيستم صورت، اين در دارند؛
 بدين .كند استفاده پيشنهاددهنده نتايج سيستم بهبود منظور به كاربران، فردي اطالعات از دارد قصد

 محاسبة براي جديدي معيار وداده فردي كاربران ماتريسي تشكيل  اطالعات اساس بر منظور،
 براي .شود مي ايجاد همكارانه پااليش شباهت دار زمان و معناي وزن تركيب درصد با شباهت

 و كرد همراه تري بزرگ درصد وزن با را جديد شباهت كاربران توان مي يادشده، مشكل از پيشگيري
پيشنهادي  كاربرمحورروش  .را كاهش داد وزن شباهت درصد رت قديمي كاربران براي آن، برعكس

بهبود برخورد با  برايكاربران در گذشت زمان  ةعالقدهي بر  زمان نرخ تأثيردر اين پژوهش، از 
تشخيص هرچه  منظور بههاي اجتماعي،  مشكل تُنُكي داده و روابط اعتماد بين كاربران در شبكه

تشخيص بهتر شباهت ميان  براي. كند ها، استفاده مي بهتر عاليق كاربر و در نتيجه بهبود توصيه
. برد ميها نيز بهره  بندي موضوعي و معنايي آيتم محور پيشنهادي از طبقه آيتم  ها، روش آيتم

ها در جهت بهبود  هاي معنايي از محتواي آيتم با روش  شده همچنين از كلمات كليدي استخراج
نوآوري اين . شده است ، استفاده »كاربر جديد«خصوص هنگام برخورد با مشكل  ها، به توصيه

پيرسون براي كاهش يابي دهي كاربران با معيار شباهتپژوهش در اين است كه با ادغام زمان نرخ
طور كلي  و به »كاربر جديد«مشكالت  ،اجتماعي ةهاي معنايي و شبك داده و ادغام تكنولوژي تُنُكي

 هاي سيستم كند تالش مينوشتار  اين. هاي پيشنهاددهنده حل شده است در سيستم »ها تُنُكي داده«
را كه به چهار  پيشنهاددهندههاي  هاي سيستم و نسل حاضر از روش كندرا بررسي  پيشنهاددهنده

 يروش ةدرصدد است با ارائحاضر پژوهش همچنين  .نمايد معرفي ،دنشو مي بندي دستهكلي  گروه
  .كندبرطرف هاي ذكر شده  تمسبا توجه به سيها را  داده كيبتواند تراف
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  پيشينة پژوهش 
 برخط كارهايو كسب است شده موجب ها پردازش داده و سازي ذخيره هاي هزينه پيوستة كاهش
 انواع گوناگون تراكنش يا تعامالت مجازي طريق از كه اطالعات از اي مجموعة گستردهبه  بتوانند

 و مشتري خريد تكرار دفعات :از اندعبارت اطالعات اين؛ يابند دست است، استخراج قابل مشتريان
 پسنديده، كاربر قبالً كه كاالهايي نوع فروشگاه، سايت وب ةمشاهد پايان يا شروع زمان وفاداريش،

. كاالها اطالعات و خريد پيشينة بندي، رتبه مانند اطالعاتي و همچنين كاربر توسط كاال خريد زمان
 واند پيشنهادهايت مي كاربران، اخير سليقة و عالقه درك با فروشگاه داد نشان 2008 سال در ايواتا

 كه پيشنهاد محصوالتي با .كند مي تغيير روز روزبه كاربران ساليق و عاليق زيرا دهد؛ ارائه مؤثرتري
 به كه چرا دهد؛ را افزايش فروش تواندمي فروشگاه است،  شده خريداري وفادار كاربران توسط اغلب
 محصوالت قيمت تعيين در توانند مي فروشندگان همچنين. شود مي افزوده وفادار كاربران شمار

  ).2006 ،تريپادي و والتر ،گوپال( باشند داشته بيشتري پذيريانعطاف
روشي جديد براي پيشگويي پيوند  ةارائ«با عنوان  شپور و همكاراندر پژوهشي ديگر كه كي

سراسري و محلي پيمايش  كرديروانجام دادند، دو  »هاي اجتماعيهاي موجود در شبكهسأبين ر
نيونز . بوك و اپاجتماعي فيس ةو با توجه به مطالعات خود بر دو شبك دادندگراف شبكه را پيشنهاد 

بودن  دليل محلي كه رويكرد محلي به رسيدندبه اين نتيجه  ،آدارـ  و استفاده از معيار آداميك
پور،  كي( هايي انجام دهد كه قرار است در آينده شكل بگيرندتواند پيشگويي خوبي براي يال مي

 .)1393براري و شيرازي، 

 براي مدلي ةبه ارائ ،كاويهاي دادهخود با استفاده از شيوه ةدر مقال) 1393( كرامتي و خالقي
در اين . كردنداقدام  فروشي در سطح خرده مشتريان محصول به پيشنهاددهندة هايسيستم توسعة
 بر مبتني بندي بخش رويكرد بر تكيه با مشتريان نخست مدل، پيشنهادي چارچوب به استناد با مقاله
بندي خوشه ،RFM مدل هايمشخصه اساس بر ترجيحات، نسبي لحاظ با و طول عمر ارزش
 سطح دو در گوناگوني پيشنهادهاي ،اي دومرحله پيشنهاددهي ساختار از يمند بهره با سپس؛ شدند
 داداين پژوهش نشان  ةنتيج .دادند هدف ارائه مشتريان يك از هر محصول به بندي رده از متمايز

كاهش مشكالت عدم  موجب ،هاي مشابه سنتيمقايسه با مدلدر هاي تركيبي استفاده از مدل
  . عملكرد بهتري داردشود و  ميپذيري تراكم و مقياس

، پارك و پارك لي براي نمونه، اند؛ اجرا شده زماني اطالعات مبناي بر نيز ها پژوهش از اي دسته
 دقت كه آيتم ةعرض زمان و كاربر خريد زماندر پژوهشي با استفاده از دو شاخص  )2008(

 زماني اطالعات بر مبتني وزن ةمحاسب براي بندي رتبه تابع دو دهند، مي افزايش را هاكننده توصيه
 و كاربر خريد زمان و آيتم ةزمان عرض شامل زماني اطالعات نوع يك تر پيش آنها. دادند پيشنهاد
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 دقت تواند مي زماني اطالعات گونهاين نتيجه گرفتند و كردند بررسي را دو اين بين زماني تفاوت
 شده داده شرح كاراكترهاي براي همبستگي فيلتر بر مبتني گر توصيه هاي سيستم در را گرها توصيه

 .افزايش دهد ،الكترونيك تجارت محيط در

آماري و  ةشناختي جامع با توجه به اطالعات جمعيت )1394(سته اريعسگري و پ كريمي،
الگوهايي براي  ، به ارائةمبتني بر كاربر ةاستفاده از پااليش همكارانهمچنين با  وبندي  خوشه

آنها بر اين  .هاي آنالين و فيلم پرداختندفروشگاهمشتريان در  ةتر به سليقپيشنهادهاي نزديك
 پيشنهادهايي نزديك به نظر كاربران تواند نمي ها به تنهاييده بودند كه استفاده از يكي از روشيعق

در شناسايي  شايان توجهي تأثيرشناختي هم  كند و در كنار پااليش همكارانه، اطالعات جمعيت  ارائه
 .هاي كاربران دارداولويت

 خصوصيات تأثيربررسي « با عنوان اي در مقالهو همكارانش  پورحسنقلي ،در پژوهشي ديگر
 از يكي كنندگان، مصرفهاي ويژگي دادند نشان »اينترنتي مشتريان بر تمايل آنها به پذيرش خريد

 نوع از توصيفي شده در پژوهش، روش استفاده. است آنان اينترنتي خريد پذيرش عوامل ترين مهم
 تهران دانشجويان دانشگاه از نفر 231 بين پرسشنامه از طريق توزيع هاهمبستگي بود و داده

 اساس بر كنندگان هاي مصرفويژگي نشان داد چندگانه رگرسيون تحليلنتايج . شد گردآوري
 خودكفايتي اطالعات، فناوري حوزة در نوآوري پذيرش. دارد متفاوتي تأثير متفاوت، خدمات و كاالها

 هاييويژگي محصول، بودن درخور خصوصي و حريم هاينگراني وب، امنيت از ادراك اينترنتي،
 گذارندتأثير آنان اينترنتي خريد به پذيرش افراد نگرش بر خدمت، يا كاال نوع اساس بر كه هستند

  ).1392اميري، فهيم و قادري عابد، پور،  حسنقلي(
 ؛اندبوده زماني اطالعات مبناي از آنها بر اندكي تنها ،شده در اين حوزه ميان مطالعات انجاماز 
اين  هاي يافتهاز . دندهمي افزايش را هاكننده توصيه دقت كه عرضه زمان و كاربر خريد زمان مثل

 در را هاپيشنهاددهنده دقت تواندمي زماني اطالعات توان به اين نتيجه رسيد كهها ميپژوهش
 محيط در شدهداده شرح هاي ويژگي براي ،پااليش مشاركتي بر مبتني ةپيشنهاددهند هايسيستم
آن در  تأثيراز واحد زمان و  ،شده در مقاالت بررسي ؛ وليبخشد بهبود سيار الكترونيك تجارت

 رب ة حاضركه مقال هاي اجتماعي استفاده نشده روابط معنايي در شبكه تأثيريابي و معيارهاي شباهت
ي در هدف اصلتوان گفت مي ي كه بيان شد،با توجه به توضيحات. تمركز كرده استاين موضوع 

 تشخيصو  يسبررو  شنهاددهندهيپي ها ستميسيابي در جديد براي مشابهت يروش ةارائ ،اين مقاله
 تواند در ميكه  ييها يژگيو ،همچنين .است زمان اريكاربران مشابه كاربر هدف با مع ةميزان عالق

توجه به آنها كمتر  مطالعات ديگر داشته باشد و تياهم دهندهشنهاديپ يهاستميس دقت شيافزا
 كه هايي آيتم با هدف آيتم تشابه ميزان بررسي و تشخيصاز اين رو،  .كند ميبررسي  اند را كرده
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در . است يكي از اهداف اين پژوهش ،معيار زمان استفاده از با به آنها نرخ داده قبل از هدف كاربر

 كاهشبهبود كلي عملكرد پيشنهادها و  بر  زمانافزايش دقت و  تأثير شود اين پژوهش تالش مي
در . شودها مشخص بر تُنُكي داده شنهاددهندهيپتكنيك ادغام اطمينان در سيستم  تأثيرتُنُكي داده و 

هايي  ميزان تشابه آيتم هدف با آيتم زمان بر تشخيصمعيار  تأثيرمنظور افزايش دقت،  به رابطهاين 
كاربران مشابه  ةميزان عالق زمان بر تشخيصمعيار  تأثيرو  كه كاربر هدف از قبل به آنها نرخ داده

 يشنهاديروش پ در به آنها توجه شده،كه كمتر  يجانب يهايژگيودرنظر گرفتن با  كاربر هدف
 مؤثرها تكنيك ادغام اطمينان بر كمتر شدن تُنُكي داده دخالت داده شده است تا مشخص شود،

 . است

  شناسي پژوهش روش
هم مبتني  پااليش مشاركتي مبتني بر حافظه و ةهاي پيشنهاددهند از سيستمهم در اين پژوهش 

از روش پـااليش مشـاركتي   اسـت،   1مبتنـي بـر مـدل    در بخشي كـه . مدل استفاده شده است بر
كـه   شـود  مـي پيشنهادي ادغام اعتماد صريح و پااليش مشاركتي كاربرمحور بهبوديافته اسـتفاده  

. رود كـار مـي   بـه كـاربران و اقـالم پيشـنهاد داده شـده      خصوصبراي حل مشكل كاربر جديد در 
پـااليش   2ةمبتني بر حافظاز روش نيز كاربران و اقالم خصوص  داده درحل مشكل تُنُكي منظور  به

  .شود مي استفادهمشاركتي 
پـااليش مشـاركتي    ةمبتنـي بـر حافظـ   زمان با ضريب پيرسـوني كـه    شاخص ،در روش اول

ها بهـره   دهي كاربران به آيتمهاي نرخ از زمان بخش نيزاين در (هاي پيشنهاددهنده است  سيستم
هـاي تجـارت    طـور وسـيعي در سـايت    به پيشنهاددهندههاي  سيستم. اند ادغام شده، )استفاده شده

يافتن اقـالم   برايها، كمك به كاربران  اين سيستمطراحي هدف از . شوند ميالكترونيك استفاده 
هـاي ايجـاد پيشـنهاد، روش پـااليش      الگـوريتم  و كـاراترين  ترين يكي از موفق. استمدنظرشان 
منظور پيشنهاد يك كاال به كـاربر هـدف، از سـوابق امتيـازدهي      پااليش گروهي به .گروهي است

هاي بسـيار   مزيت برخورداري از ضمن پااليش گروهي. كند مين كاال استفاده آ بهكاربران مشابه 
تـوان بـه    مـي  هاي پااليش گروهـي  از جمله محدوديت. ، چندين مشكل عمده داردزياد كارايي و

معناي ورود محصول  ، بهكاربر جديد .كردهي اشاره  د س رتبهبودن ماتري كنُتُ و مشكل كاربر جديد
نظـر   درايـن محصـول    طور كلي به دريافت نكرده يااي  هنوز هيچ رتبهجديد به سيستم است كه 

تعـداد   ،كاربر ـ  كه در ماتريس قلم است اين داده يا تُنُكي بودن خلوتمنظور از . گرفته نشده است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Model-base 
2. Memory-base 
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به  ؛تواند وجود داشته باشد بسيار كم است هايي كه مي به كل رتبههايي كه وجود دارد نسبت رتبه
منظـور بهبـود    ، بـه پـژوهش در اين . منطقي نيست نسبت اين دو مقوله به هم اساساً تر، بيان ساده
هـاي موجـود در    ، از دادهانـد  يادشده مواجهمشكالت  باكه  در موقعيتيپيشنهاددهنده  هاي سيستم
هاي اجتماعي، شـامل پروفايـل    اطالعات موجود در شبكه. ه شده استهاي اجتماعي استفاد شبكه

مـاتريس   دو ابتـدا كـاربران براسـاس    در روش پيشـنهادي اول،  .آنهاسـت  كاربران و روابـط بـين  
هـا،  تـرين همسـايه   منظور يافتن نزديك سپس به ؛شوند بندي مي خوشه دهي و زمان رتبه دهي رتبه

 . د شدنجديد تركيب خواه هاي ماتريساطالعات مربوط به محتواي اقالم و 

  اول شدةروش پيشنهاد
هاي پيشين  مدلكالسيك و هاي  دهي مدلاستراتژي مبتني بر زمان و نرخ شده،پيشنهاددر روش 

آيـتم  ـ يك ماتريس به نام مـاتريس كاربرـ   تنها ،هاي قبلي در حالت و مشخص شد مقايسه شدند
كـه مـاتريس   استفاده شده است زمان ـ آيتم و كاربرـ ربردو ماتريس كا از در اينجا اما ،وجود دارد

  .دهددهي را نشان ميزمان تاريخ نرخـ دهي و ماتريس كاربرآيتم نرخـ كاربر

  مدل كاري مبتني بر زمان
 را اجتمـاعي  هـاي  شـبكه  در زمـان  بـر  مبتني ةپيشنهاددهند سيستم توسط پيشنهاد توليد مراحل

  :بندي كرد به سه مرحلة زير دسته توان مي

  نخست ةمرحل
 مـاتريس  كـاربر،  نظـر  از هـر منبـع   امتيازدهي زمان و كاربران اطالعات به توجه با مرحله اين در

 و منـابع  بـين  ارتبـاط  ،است × كه ماتريسي بندي رتبه ماتريس. گيرد شكل ميمنبع ـ كاربر
 مقـداري . كنـد مي مشخص را منابع تعداد  و كاربران تعداد  در آن ودهد  را نشان ميكاربران 

 را  منبـع  بـه   كـاربر  ةعالقـ  ميـزان  كه است عددي گيرد، مي قرار ماتريس × سلول در كه
 از يـك  هـر  كـاربر ـ   منبـع  مـاتريس  بايـد ابتـدا   بنـدي  رتبه ماتريس تشكيل يبرا .دهدمي نشان

  .زمان تشكيل شود بر مبتني هاي استراتژي

 دوم ةمرحل
 تشـكيل  را آن هـاي  همسـايه  كـه  كـاربران ساير  و فعال كاربر بين شباهت ميزان ،مرحله اين در
يكـي از  . شـود  مـي شباهت پيرسوني استفاده  ضريب از آيد كه براي اين كار دست مي به ،دهند مي

 ميان متغيرهـا  ةدر اين نوع پژوهش رابط. پژوهش همبستگي است، پااليش مشاركتي شانواع رو
  .ميان متغيرهاست هرابط تعيين ،هدف پژوهش و اصوالًشود  ميبراساس هدف پژوهش تحليل 
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 سوم ةمرحل

. داد پيشـنهاد  فعـال  كاربر به را منابعي بايد شود، محسوب ميكار  ةمرحل آخرين كه مرحله اين در
  .شود مي استفاده )1 ةرابط(از  منظور اين براي

)	  )1رابطة  , ) = ∑ ∈ ℎ ( ) , × ( , ) ×|∑ ∈ ℎ ( , ) × |  

	 و اسـت  u فعال كاربر هايهمسايه Vدر اين رابطه،  	( , )  شـباهت  ميـزان هم ×
  .كندمي مشخص زمان تأثيربا را  vو u كاربر بين

  دوم شدةروش پيشنهاد
به بيان . شود تشكيل ميمحور  دوم در اين پژوهش از دو جزء كاربرمحور و آيتم شدةپيشنهادروش 
روش با توجه به موقعيت و خصوصـيات كـاربر هـدف و آيـتم هـدف، از طريـق دو       در اين ديگر، 

در سيسـتم   طور مشـخص،  به. شود پرداخته ميبيني نرخ  محور به پيش الگوريتم كاربرمحور و آيتم
هاي كاربر  بيني نرخ پيش منظور شده بهپيشنهادهاي  گر نهايي كه قرار است از اين الگوريتم توصيه

 2 ةدر رابطادغام  ةطريق كه ها استفاده كند، اين دو الگوريتم با هم ادغام خواهند شد هدف به آيتم
شده  بيني نرخ پيشدو  در اين رابطه مشخص است كه در صورت صفر نبودن هر .شود مشاهده مي

شـده در   بينـي  عنوان نرخ نهايي پيش اين دو نرخ به سازگاري ، ميانگينبرده نامتوسط دو الگوريتم 
، مـوازي  شدهدليل انتخاب اين نوع ميانگين اين است كه دو الگوريتم پيشنهاد. شود گرفته مينظر 

  .ادغام نتايجشان است آنها بهترين گزينه براي سازگاري كنند؛ بنابراين ميانگين هم عمل مي
  

,  )2رابطة 
=

−1 	 , = 0	 	 , = 0 											, 	 	 , ≠ 0	 	 , = 0																																											, 	 	 , = 0	 	 , ≠ 0																																	2 × , × 	 ,, + 	 , , ≠ 0 , ≠ 0 

بيني نـرخ در آن   گر نهايي و روند پيش توان به ساختار سيستم توصيه اين رابطه مي با توجه به
شده توسط  بيني هاي پيش دهد كه در آن نرخ شان ميروش تركيبي را ن نوعياين ساختار . برد  پي

در رونـد كـاهش خطـاي سيسـتم      يبهتـر  ةشوند تا نتيج دو الگوريتم پيشنهادي با هم ادغام مي
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. دهـد  شده را نمايش مـي گر پيشنهاد بيني نرخ در سيستم توصيه مراحل پيش، 1شكل . كسب شود
  :شده استمشخص زير در اين شكل دو ماژول 

 اين مـاژول  ؛ اعتماد از آگاه و ياجتماع كاربرمحور )اشتراكي( ينگ همكارانهفيلتر ماژول
 .، استEpTeUCFهمان الگوريتم كاربرمحور پيشنهادي با نام 

 اين مـاژول نيـز در   ؛ ييمحتوا و ييمعنا محور آيتم )اشتراكي( فيلترينگ همكارانه ماژول
هـا   در ارزيـابي  CbShoShcSeICFمحور پيشنهادي است كه با نام  واقع الگوريتم آيتم

 .شود مشخص مي

كـاربران  فهرسـت  از دو طريـق بـه محاسـبة     شده در اين پژوهش،روش كاربرمحور پيشنهاد
 بـا  شـباهت فيلترينـگ همكارانـة بهبوديافتـه     ،نخسـت روش در . پـردازد  مي مشابه با كاربر هدف

دوم نيز تشخيص كاربران  روش. شود محاسبه مي ها دهي كاربران به آيتم هاي نرخ داده استفاده از
آنـان   FOAFروابط موجود در شبكة اعتماد كاربران يـا اسـناد    بر اساسمورد اعتماد كاربر هدف 

سند روابط معمولي كـاربران نيسـت؛    ،كاربري FOAFمنظور از سند  جا در اين گفتني است .است
اجتماعي بيان  ةدر شبكبه صراحت  بلكه روابط اعتماد به نظر كاربران ديگر است كه خود كاربران

به محاسبة شباهت بين آيتم هدف با  طريق سه رويكردمحور پيشنهادي نيز از  روش آيتم. اند كرده
 بيشترين شباهت كه يهاي آيتمرويكرد، پردازد و در نهايت با ادغام موازي اين سه  ها مي آيتم ساير

محاسـبة   رويكـرد نخسـت،  . دهـد  يص مـي تشخ ،)هاي همساية آيتم هدف يا همان آيتم( را دارند
محاسبة  ،دوم رويكرد. ستگيري مشابهت محتوايي آنها ها از طريق اندازه شباهت معنايي بين آيتم

گيـري   شده توسط كاربر هدف، از طريـق انـدازه   هاي نرخ داده آيتم سايرشباهت بين آيتم هدف با 
 ،سوم و رويكردبه آنها تعلق دارد  بيشترين همپوشاني موجود بين سر موضوعاتي است كه دو آيتم

 روشورودي اصلي . محاسبة شباهت بين دو آيتم از طريق تعداد سر موضوعات مشترك آنهاست
سرموضـوعاتي   1مراتبـي  سلسـله  فهرسـت كه حاوي  ستها بندي موضوعي آيتم طبقه ،دوم و سوم

هـاي   هاي همساية آيـتم هـدف نيـز از روي داده    شهرت آيتم. ها به آنها تعلق دارند است كه آيتم
بر نرخ كاربر هدف به هر آيتم همسـايه، وزن   و عالوه شود مي ها محاسبه دهي كاربران به آيتم نرخ

نيـز دو نـرخ    در پايـان  .شـود  بيني نرخ احتمالي كاربر هدف به آيتم هدف، محسوب مي دوم پيش
و نـرخ  ) 2 ةرابطـ بـا اسـتفاده از   (شده از دو روش پيشنهادي فوق، با هم تركيـب شـده    بيني پيش
هـاي   تـوان آيـتم   حال از اين نرخ مـي . آيد دست مي هگر پيشنهادي ب شدة سيستم توصيه بيني پيش

 ا تشـخيص ر) احتمـالي  ةشد بيني هاي با بيشترين نرخ پيش آيتم(احتمالي مورد عالقة كاربر هدف 
  .هاي كاربر هدف پرداخت توصيه ةو به ساخت مجموع داد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hierarchical 
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  گر پيشنهادي بيني نرخ در سيستم توصيه ساختار كلي روند پيش. 1شكل 

  پژوهشي هاي يافته
  اولشدة پيشنهاد روش در ها داده تحليل و تجزيه

 زيادي اهميت مناسب، دادة مجموعة از منديبهره يادگيري، هاي الگوريتم و كاوي داده حوزة در
 براي مناسب هاي ويژگي انتخاب ،نيز و كيفي و كمي نظر از شده انتخاب دادة مجموعة مطالعة .دارد
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 دادة مجموعة .شود مي محسوب حوزه اين در مفصل و ضروري هاي گام از يكي ها، نمونه توصيف
 اين .هاستفيلم از اي به مجموعه كاربران ةعالق پژوهش، اين نتايج تحليل براي شده استفاده
. است امتيازدهي اطالعات و آنها و تعداد انواع ها، فيلم كاربران، فردي اطالعات شامل داده، مجموعة

فايل  حاوي 1هاي مووي لنز داده ةمجموع .است  شده آورده 1 جدول در داده اطالعات مجموعة
نيز  و از داده يكامل ةمجموع دربردارندةاست و همچنين   هاي داده براي بازسازي فايل. tar ةفشرد

 ةرتب ،دهي كاربران اين فايل از نظر نرخ. است اقالم 1682كاربر در  943بندي توسط رتبه 100,000
اين فايل . فيلم امتياز داده است 20كه در اين فايل هر كاربر حداقل به  طوريبه دارد؛خوبي  نسبتاً

كاربر، كد آيتم، امتياز، نرخ زمان  ةشناس از فهرستيكه شامل  اي دارد جداگانه بخش همچنين
 ةكه از مجموع دهد را نشان مي دهي كاربر و زمان نرخ 4اي از اطالعات نمونه 1جدول  .شود مي
دهي صرف زماني كه هر كاربر براي نرخ در اين جدول، .است يده شدهارزيابي و سنج مووي لنز ةداد

 هاي است و ارزيابي عاليق كاربران در زمان  گرفته شدهنظر  درماهه  سهزماني  دورةدر يك ، كرده
  . نشان داده است ،انددهي شدهمتفاوت نسبت به اقالمي كه نرخ

 منبعـ كاربر به مربوط اطالعات. 1جدول 

  زمان 12/5/1997   6/1997 /18  03/1/1998
  1كاربر 

 رتبه 3   1  5
  زمان    1997 /12/7    

  2كاربر 
  رتبه    4    
  زمان  19/5/1997    11/1997 /2  

  3كاربر 
  رتبه  3    2  

  زمان  5/10/1997  11/1997 /8    1998 /2 /7
  4كاربر 

  رتبه  5  2    3
  

  اول پيشنهادي روش ارزيابي
 بسيار استخراجي اطالعات كيفيت ميزان در و پوشش 1دقت پارامتر دو دانيم، مي كه طور همان

 ،هستند بنديرده معيارهاي ترينشدهشناخته از معيار دو هر كه پوشش و دقت پارامتر از .ثرندؤم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Movie lens 
1. Precision 
2. Coverage 
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 بيان دقت، ةرابط شود؛مي استفاده اطالعات استخراج اعمال كيفيت گيرياندازه براي عموماً
 واقع در رابطه اين .هستند درست واقعاً شده، ارائه پيشنهادهاي همجموع از درصد چند كه كند مي

 معيار اين هرچه مقدار بنابراين نجد؛سمي را سيستم توسط شده رائها پيشنهادهاي دقت و درستي
 از مستقل معموالً معيار ينا .است سيستم محاسباتي هاياشتباه كم تعداد ةدهند نشان بيشتر باشد،

  ).كنيد مشاهده را 3 ةرابط( شود محاسبه هم خطبرون صورت به تواندمي و است كاربري رابط

	  )3 ةرابط = | 	 ⋂ |
 

دقت و درستي پيشنهادها و استراتژي مبتني بر زمـان و رتبـه و الگـوريتم مبتنـي بـر       ةمحاسببا 
. ترسيم كـرد  را پيشنهادي منابع تعداد به با توجه اي ميزان پارامتر دقت توان نمودار مقايسهمي ،زمان

در  ، دقت و درسـتي اسـتراتژي مبتنـي بـر زمـان و رتبـه      شود ميكه در زير مشاهده  2مطابق شكل 
ايـن   آمـده از  دسـت  مقـدار بـه   ههرچ در واقع،. مقدار باالتري دارد ،مقايسه با الگوريتم مبتني بر زمان

بنـدي بـه    م زمان و رتبـه يعني دو آيت ؛دقت و درستي بيشتري برخوردار استاز  ،باشد بيشتر محاسبه
  .دهند كاهش مي  توجهيشايان و خطاهاي احتمالي را به ميزان  افزايند ميدقت كار سيستم بر مراتب 

  

 

  پيشنهادي منابع تعداد به توجه با دقت پارامتر ميزان ةمقايس. 2 شكل

چيست  پوشش بپردازيم و بيان كنيم كه پوشش اصوالً پارامتر ةخواهيم به بحث درباراكنون مي
به اين پوشش . است شده لحاظ  ي دارد كه در الگوريتم يادشدههاي آيتم ساير اي با چه رابطهو 

 پيشنهاد او به توسط سيستم ،است كاربر ةعالق مورد كه واقعاً هاييآيتم از درصد چند كهمعناست 
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 كاربر به آن كه است اي مجموعه ،1مورد عالقههاي  آيتماز  رابطه، منظور دو اين در. است شده
 هاييآيتم ةمجموع نيز 2موارد پيشنهاديو شود داده پيشنهاد كاربر بهبايد  و در واقع داردعالقه 
  .است شده توصيه كاربر به سيستم توسط كه است

	  )4 ةرابط = | 	 ⋂ |
 

استراتژي مبتني بر زمان و  نيز،و كند  را محاسبه مي كه پوشش پيشنهادها 4 ةرابطبا توجه به 
 تعداد به توجه با را ميزان پارامتر پوشش ةتوان نمودار مقايسمي ،رتبه و الگوريتم مبتني بر زمان

نسبت به خطوط خطوط آبي  شود، مشاهده ميطور كه  همان. )3شكل ( پيشنهادي ترسيم كرد منابع
اين است كه پوشش استراتژي مبتني بر  دهندة در جايگاه باالتري قرار دارند و اين امر نشان ،قرمز

اين محاسبه  مقدار ههر چ ؛داردبيشتري  مقدار ،زمان و رتبه در مقايسه با الگوريتم مبتني بر زمان
بيشتري به كاربر پيشنهاد شده  ةو اقالم مورد عالقپوشش بيشتر است  دهندة نشان ،باشد بيشتر
  . است

  

  
  پيشنهادي منابع تعداد به باتوجه پوشش پارامتر ميزان ةمقايس .3 شكل

تـوان آنهـا را   كنند و بـدين ترتيـب نمـي   طور موازي عمل مي جا ديديم كه اين معيارها به تا اين
 نـام  بـه  معيـاري  از بايـد  آنهـا  تجميـع  بـراي  معيارهـا،  ايـن  موازي دليل عملكرد به. كردبندي  جمع

اسـت كـه در قالـب     معيار دقت و پوشـش  دو سازگاري معيار ميانگين اين. كرد استفاده 
  . بيان شده است 5 ةرابط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Favorite items 
2. Recommended items  
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=  )5 ةرابط  2 × ( × )+  

معيار دقت و پوشش پيشنهادها  دو سازگاري ميانگين ةمنظور محاسب كه به 5 ةرابط با توجه به
 را 4شكل توان  مي است و استراتژي مبتني بر زمان و رتبه و الگوريتم مبتني بر زمان،  طراحي شده

  .ردازدپ پيشنهادي مي منابع تعداد به توجه با F1 پارامتر ميزان ترسيم كرد كه به مقايسه
 

  پيشنهادي منابع تعداد به باتوجه F1 پارامتر ميزان ةمقايس .4 شكل

  يابي پيرسون زمان در معيار شباهت تأثيرهاي  ارزيابي روش
زيـرا نسـبت بـه     ؛اسـت   در اين روش، براي ساخت الگوريتم جديد از شباهت پيرسون استفاده شـده 

نـويز  نسـبت بـه    شـود و  نرمااليز مـي  مثال؛ براي ايي دارده مزيت... هاي ديگر مثل كوساين و روش
اسـت؛  بـا زمـان    شده پيرسون ادغام كنندة خط قرمز بيان 5شكل در . دهد مت بيشتري نشان ميمقاو

تغييـرات   معـرف  سـبز  خـط اسـت؛   زمان تغييـر كـرده   ةوسيل كه بهدهد  را نشان مي KNNخط آبي 
در واقع ايـن نمـودار بـه    . دهد را نشان ميخط بنفش كمرنگ پيرسون كامل ؛ است KNN الگوريتم
، پيرسـون كامـل، پيرسـون    KNNهـاي  الگـوريتم  ةزمان و مقايس تأثيرهاي روش  الگوريتم ةمقايس

 شـود،  مشاهده ميطور كه  همان .يافته، پرداخته استزمان تغيير  ةوسيل كه به KNNادغام با زمان و 
KNN در . 3و  شـده  داده تـأثير هاي اضافه كـه زمـان در آن    پيچيدگي. 2 ؛شده ساده. 1حالتسه  در

اين سه الگـوريتم در دو    خروجي .بررسي شده است، دست آمدهكمك آن به كه بهترين خطا به يمدل
  .شود ميبيني استفاده  شده و براي پيش ماتريس تركيب
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  زمان تأثير روش با هاالگوريتم ةمقايس .5 شكل

آزمايشي كه در هر جدول  ةدرصد داد20ابتدا با استفاده از روش كار بدين صورت است كه 
كه ورودي آن شامل رگرسيون شود  ساخته ميسپس جدولي  شود؛ آغاز مي بيني پيش ،وجود دارد

دست  به آموزش ةاز ضرايبي كه در داد در اينجا ،آمده از ماتريس تركيبي سه الگوريتم است دست به
بيني كرده و از  سپس با اين روش، شروع به پيش. شود مياستفاده بيني  آمده است، براي پيش

طور همان. است  نشان داده شده 5شكل كه در آيد  ميدست به RMSE ةها روش محاسببيني پيش
  .كمتر است ها حالت ةآن نسبت به بقي RMSE شود، ميمشاهده در شكل  كه

  دوم پيشنهادي روش در ها داده تحليل و تجزيه
  ها ارزيابي دركاررفته  به  ةداد مجموعه
 ةابتدا قصد استفاده از مجموعه داد. استفاده كرديم 1اپينيونز ةاز مجموعه داد ،هاي آفالين در ارزيابي

 .شده استهم استفاده كتاب  2اين پژوهش از سرموضوع در ، اماپاولو ماسا را داشتيم ةشد آوري جمع
 آن، بيرونيهاي  اپينيونز با محيط داده ةدادمجموعه  بين دباي ،براي دسترسي به سرموضوع هر كتاب

به شود و براي اين كار برقرار  ارتباطي ،كنگره و آمازون ةبندي موضوعي كتابخان از جمله طبقه
 ةشمار ها اببراي كت ،يادشده ةمجموعه داد سويياز . بودنياز  3كتاب سريال يكتاي جهاني ةشمار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Epinions  
2. Subject Heading  
3. International Serial Book Number (ISBN) 
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پنجاه روز  طيو  شد سايت اپينيونز گرفته ه دردوبار 1در نتيجه تصميم به خزش .ي داردمستقل

 ةاين مجموعه داد .آوري شدند جمعيت اپينيونز سا كتب قسمت از ها  اطالعات كاربران و كتاب
  . قبلي دارد ةهاي بسيار زيادي را نسبت به نمون مزيت ،جديد

  دوم پيشنهادي هاي روش رزيابيا 
 هـاي  الگـوريتم  بـا  مقايسه در پيشنهادي هاي الگوريتم از ها ارزيابي نتايج نمايش به بخش اين در

 از پـس و  كنـيم  مي بررسي را پيشنهادي كاربرمحور الگوريتم ارزيابي نتايج ابتدا .پردازيم مي رقيب
  .رسيد خواهد پيشنهادي محور آيتم الگوريتم به نوبت آن

  رقيب كاربرمحور هاي الگوريتم معرفي
هـاي كـاربرمحور    هـاي رقيـب در مقايسـه بـا الگـوريتم      از الگوريتمتعدادي   در اين بخش به ارزيابي

تشكيل  ي برايمعروف و مناسب ةالگوريتم پاي ،2ساده ةفيلترينگ همكاران .شود پرداخته مي پيشنهادي
ـ  . اسـت گـر   هاي سيستم توصيه مجموعه توصيه نمـايش برتـري    بـراي سـاده   ةفيلترينـگ همكاران

هاي معمولي از دانـش خـارج از خـود نيـز بـراي       خالف سيستمگر معنايي كه بر  هاي توصيه سيستم
 تركيبي اسـت از نوع پيشنهاد شده كه  TeCFالگوريتمي با نام . شود ميبرند، استفاده  بهبود بهره مي

اين الگوريتم از روابط اعتماد ضـمني بـين كـاربران و همچنـين از فيلترينـگ      ). 2012شامبور و لو، (
اين الگوريتم در نمودارهاي زير بـا نـام   . كند طور تركيبي استفاده مي كاربري، به ةبهبوديافت ةهمكاران

از  و روش تركيبـي اسـت   نـوعي  TeCFكـه هماننـد روش    شود شناخته مي ImpTeCFاختصاري 
ـ . كند روابط اعتماد صريح بين كاربران استفاده مي حاضـر، ادغـامي از    ةاين روش پيشنهادي در مقال

و بـا نـام    استبهبوديافته كاربري  ةيح بين كاربران و روش فيلترينگ همكارانروابط اعتمادهاي صر
  .مشخص شده استدر نمودارهاي زير  EpTeCFاختصاري 

 .شده است گرفته در نظر) ICF(ة الگوريتم اولي اين پژوهش،يكي از رقباي الگوريتم پيشنهادي 
با نام  شده است،معرفي  )2001( ريد كنستاين و ،كاريپيس، ساروار كه توسطاين الگوريتم 
Sarwar-ICF دليل معرفي  هب). 2008، ماير فسانت وكاندلير، (شود  در نمودارهاي ارزيابي ظاهر مي

شناخته  UCF3با نام  اين الگوريتم توسط آقاي رسنيك اين الگوريتم در نمودارهاي زير ةاولي
ين دو كاربر را بر اساس تغييرات ضريب پيرسون شباهت ب ،جزئيات اين الگوريتم پايه. شود مي
 محسوب اساسي اين يك ضعف و گيرد هاي مشترك اندازه مي روي آيتمفقط دهي آنان  نرخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Crawl  
2. Simple Collaborative Filtering (sCF) 
3. User Collaborative Filtering (UCF) 
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طور كلي  توانند به دهي يكسان به يك آيتم اشتراك دارند، مي زيرا دو كاربر كه تنها در نرخ ؛شود مي
 ShoShcSeICFمحور، نام  الگوريتم آيتم ).1994، و همكاران رسنيك(مشابه تشخيص داده شوند 

هاي  با اين تفاوت كه مشابهت است SeCFروش كار در آن شبيه الگوريتم . خود گرفته استه ب را 1
، با استفاده از حداكثر ها كتابسرموضوع  ةتعداد اعضاي مجموع ةبر مقايس جا عالوه معنايي در اين

  .)2012شامبور و لو، ( شود ميپوشاني سرموضوعات نيز محاسبه  ميزان هم
پوشـاني سرموضـوعات    بهبوديافته و معيار شباهت معنايي هـم  ةبا ادغام معيار فيلترينگ همكاران
 تـأثير تـوان از   مي عنوان وزن شباهت هر آيتم، هاي همسايه به براي دو آيتم و دركنار محبوبيت آيتم

 ةرابطـ  از طريقاين ادغام . بيني نرخ كاربر هدف به آيتم هدف استفاده كرد هر دو معيار در روند پيش
ℎ در اين رابطه،. شود انجام مي 1  ةهمسايپوشاني سرموضوعات آيتم  حداكثر ميزان هم ,
محبوبيت  دو آيتم،  ةانميزان شباهت كسينوسي در فيلترينگ همكار ,، و آيتم هدف  

ــا ــتم همس ــدف    ,، ية آي ــاربر ه ــه ك ــت ك ــي اس ــدار نرخ ــايه   مق ــتم همس ــه آي  پس از بازديد، ممكن است به آيتم است كه  كاربر هدف  ةشد بيني نرخ پيش , داده و ب
نـام ايـن   . شـود  هاي پيشنهادي اسـتفاده مـي   شده در توليد مجموعه آيتم بيني از اين نرخ پيش. بدهد

بـا ايـن    ،كنـد  محور اول عمـل مـي   و همانند روش پيشنهادي آيتم استآن  يروش برگرفته از اجزا
نام اين الگوريتم پيشنهادي در نمودارهـاي  . 2اضافه شده استبه آن تفاوت كه روش محتوامحور نيز 

مشـخص   CbShoShcSeCF3 با طور اختصاري و به استاي گوناگون آن ارزيابي برگرفته از جزءه
  ).2005 و اسميت، دونوان( شود مي

  پيشنهادي كاربرمحور الگوريتم ارزيابي 
شدة ايـن  الگوريتم كاربرمحور پيشنهاد، خطاي جذر ميانگين مربعات با استفاده ازتوان  مي 6در شكل 
ايـن نـوع   لحـاظ  از شود،  طور كه در شكل مشاهده مي همان. مقايسه كردهايش  با رقيب پژوهش را

به بياني ديگر،  .برتري نسبتاً زيادي داردهاي ديگر،  نسبت به الگوريتم شدهخطا نيز الگوريتم پيشنهاد
هـاي مشـابه پيشـين     را نسبت به ساير الگـوريتم جهي تو شايانخطاي اين روش پيشنهادي كاهش 

  .دهد خود نشان مي
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ShoShcSeICF = Subject heading overlapping (Sho) + Subject heading count (Shc) + 

enhanced Item-based Collaborative Filtering (ICF) 
2. CbShoShcSeICF = Content based ShoShcSeICF 
3. CbShoShcSeICF = Content based ShoShcSeICF 
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  هاپيشنهاد و گيرينتيجه
 ،دهـي  اعتمـاد و زمـان نـرخ    ةبا استفاده از شبك و در اين پژوهش شدههاي پيشنهادتوجه به روش با

بـر ايـن    در واقع شباهت كـاربران بـه يكـديگر عـالوه    . پرداخت  بيني به كاهش خطاي پيشتوان  مي
بهتـر   ،كنند اجتماعي ايجاد مي ةصراحت در شبك اعتمادي كه خود كاربران به وسيلة به ،الگوريتم پايه

ه در انسـاني كـ   اناسـتفاده از اعتمادهـاي صـريح ايجادشـده توسـط كـاربر      . شود تشخيص داده مي
كـاهش   ،ديگـر  بيان  هاي سيستم و به بهبود چشمگير توصيه موجبوجود دارد،   هاي اجتماعي شبكه

كـه سيسـتم     تـر از همـه ايـن    مهـم . شـود  گر مي هاي سيستم توصيه بيني پيش در خطا شايان توجه
روع در شـرايط شـ   هاقادر به توليد مجموعـه پيشـنهاد   ،گر با استفاده از اين اعتمادهاي صريح توصيه
  . كاربر هدف خواهد بود ةآهست

اين منبع كه  .شود ميدر روش دوم، از يك منبع اطالعات معنايي خارج از سيستم استفاده 
، در تشخيص ميزان شباهت ضمني از دو طريق هاست كتاببندي مفهومي از سرموضوع  طبقه

و تعداد سرموضوع  ها كتابپوشاني سرموضوع  هم :اند از كه عبارت كند رساني مي متفاوت كمك
بندي  در طبقه هاكه اطالعات مفهومي آن باشند هايي كتابهر حال ممكن است  به. ها باكتمشترك 

استخراج كلمات كليدي و اصلي متن  برايبنابراين در اين روش از الگوريتم معنايي . موجود نباشد
تشخيص منظور  بهندي پيو 1هاي اين روش معنايي كه از ابرداده .شده استنيز استفاده  ها باكت

ترين كلمات از  كند، نتايج بسيار خوبي را در استخراج مهم كلمات كليدي متن ورودي استفاده مي
و تعيين  ها بامحتوايي كت ةمبناي مقايس ،بعد نيز اين كلمات معنايي ةدر مرحل. است خود نشان داده

كارگيري دو روش معنايي و محتوايي در اين  به ةنتيجدر  .قرار گرفتندميزان شباهت آنها به يكديگر 
نوعي روش پيشنهادي، . ارائه شدبهبود پيشنهادها در سيستم پيشنهاددهنده ي براي روش ،پژوهش

با در نظر  و الگوريتم كاربرمحور است و براساس تشخيص شباهت كاربر هدف با همسايگانش
ها  بيني نرخ ها به پيشهش تُنُكي دادهيابي جهت كاآن در شباهت تأثيردهي و گرفتن زمان نرخ

 ،براي بهبود و اصالح مشكل كاربران جديد و تنكي داده ،هاي پژوهشبر اساس يافته .پردازد مي
اطمينان با متغير هدف از بين  ةيابي استفاده كرد كه در بازتوان در آينده از معيارهاي شباهتمي

اطمينان  ةزمان در معيار باز تأثيربا  .كند بيني پيشترين همسايه را شناسايي و  نزديك ،همسايگان
  .تري دست پيدا كردبيني نزديكاميد است به پيش ،اطمينان ةچبيشف و محدود كردن باز

زماني كه كاربر به اقالم نرخ ( دهيزمان نرخ ةباز تأثيربا شناسايي  تالش شددر اين پژوهش 
تـري   نزديـك  پيشنهادهاييابي كاربران، اطمينان براي شباهت ةنظر گرفتن باز دربا و ) است  داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mega Data 
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توان استنتاج روابط اعتماد  مي ،هاي اين پژوهشتوجه به يافته با. بيني شود پيشكاربران  ةعالقبه

ايـن مقالـه    ةكننـد آتـي تكميـل   هـاي اطمينان را يكي از پژوهش ةو باز ضمني نزديك به صريح
  .دانست
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