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 چکیده 

شده و کار را برای جستجوی داده  بزرگ های داده مقدار و باعث رشد تنوع اخیر های سال در اینترنت انفجاری رشد

با رشد  ساختار می باشد. بدون های داده از ناشی رشد این از ده است. درصد بسیاریموردنظر برای کاربر دشوار کر

روز افزون تجارت در دنیای وب، آموزش الکترونیکی، افزایش ارتباط و اشتراک کاربران با یکدیگر و پیدایش شبکه 

 غیر قابل انکار است. نمایدکه کار جستجو را برای افراد سهل  های اجتماعی، لزوم طراحی و پیاده سازی سیستمهایی

با بررسی و کاوش  که مناسب ترین و دقیق ترین پیشنهادات را سیستم های توصیه گر قابلیتی را فراهم میکنند

. به عبارت دیگر، ترجیحات و عالیق کاربر اطالعات مرتبط با کاربران از بانک اطالعاتی مربوطه، به کاربر ارائه می کنند

 کرده و به او پیشنهاد میدهند. را از داده ها استخراج

 سیستم های توصیه گر،جستجوی داده،کاوش اطالعات،تجارت الکترونیکیواژگان كلیدي: 
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 مقدمه   .1

و کاوش اطالعات   وب بر مبتنی رایانش بزرگ های چالش از یکی دهنده نشان که اطالعات پر شده است حجم زیادی از با وب

 بر پیشنهاداتی و هایی می کنند بینی پیش اقدام به  توصیه گر های سیستم مسئله، حل یبرا موثر روش یک عنوان به. است

به یک   های توصیه گر کاربران را ارائه می دهند. سیستم تاریخی های رتبه رفتارها و شامل بزرگ مجموعه یک اساس

مشتریان  به کمک و تجارت برای ارتقاء رونیکالکت تجارت فاکتو( تبدیل شده اند و باید ابزارهایی برایاستاندارد غیررسمی)دی

 : از این سیستم ها عبارتند برجسته های نمونه جدید را در اختیار داشته باشند. محصوالت کشف جهت

 استفاده در آمازون آیتم مورد های سیستم (www.amazon.com) 

 ebay (www.ebay.com)/ 

 بوک فیس (www.facebook.com) 

 لینکد این (www.linkedin.com ) 

 Netflix  (www.netflix .com) 

جمعیت شناختی، براساس محتوا و صافی سازی اشتراکی بودند. که در این  سیستم های توصیه گر در ابتدا بر اساس سه پایه 

 توصیه گر می باشد.  سیستم های ایجاد های ترین روش موفقیت از یکی( CF)اشتراکی میان صافی سازی

 تعاریف موردنیاز .2

 اي اجتماعیداده ه 2.1

با توسعه وب، سیستم های توصیه گر نیز با مفاهیمی مثل )فالوور، لیست دوستان، پست ها، تگ ها و ...( تلفیق شدند.این داده 

جدید،  RSهای اجتماعی با سه هدف اولیه مورد توجه محققان بوده اند: بهبود کیفیت پیش بینی و توصیه ها،ارائه و ایجاد 

با رشد شبکه های  مبتنی بر محتوا اخیرا فیلترینگ. collaborativeن داده ها و پروسه های روشن شدن روابط بین ای

 اجتماعی توسعه یافته است و سیستم های توصیه گر، افراد را به نمایش محتوا )کامنت،نظر،انتقاد،الیک و...( سوق میدهند.

 حلقه هاي اجتماعی 2.2

مختلف اعتماد دارد. هرچه چرخه اعتماد فرد را بیشتر بدانیم میتوانیم در  کاربر به مجموعه متفاوتی از دوستان در حوزه های

همان زمینه به او پیشنهاداتی ارائه دهیم. اما غالبا زمینه مورد اعتماد فرد برای سیستم های توصیه گر مشخص نمی باشد. برای 

. سپس شبکه کوچکتری از روابط قابل اعتماد حل این مساله الگوریتم هایی برای استنتاج حلقه خاص هر زمینه ارائه شده است

 فرد ایجاد شده و به حلقه مورد نظر تقسیم میشوند. حال میتوان الگوریتمهای توصیه را در مورد هر حلقه بکار برد.

 فیلترینگ اجتماعی 2.2

اجتماعی کاربر  داده های سوشیال میتوانند بصورت ضمنی و صریح جمع آوری شوند.اکثر پژوهش ها روی استفاده از داده های

روی سیستم های توصیه گر انجام میگیرد. گروه دیگری از محققان از داده های اجتماعی برای ایجاد سیستم های توصیه گر 

استفاده میکنند. به عبارت دیگر، هدف بهبود نتایج یک سیستم های توصیه گر خاص نیست؛ بلکه هدف ارائه یا ایجاد سیستم 
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ارد و یا اگر وجود دارند براساس اطالعات اجتماعی نیستند. دسته سوم محققین روی کشف راه توصیه گری است که وجود ند

، ارائه یا خلق سیستم های کار میکنند بدون ایجاد collaborativeهای ارتباطی اصلی بین داده های اجتماعی و روندهای 

 توصیه گر خاص. هدف این گروه ایجاد اصول اولیه است.

 فیلتر اشتراكی .2

و یک روش موثر برای حل مسئله سرریز اطالعات  براساس تصمیمات کاربر در گذشته کار میکند CFیا  1لترینگ مشترکفی

 CFاست که در آن هر کاربر با مجموعه ای از امتیازات رتبه بندی در مجموعه آیتم ها مرتبط شده است. . الگوریتم های 

خواهند شد و در سایر  آیتم ها به طور مشابه عمل می کنند در صورتی  مبتنی بر  این فرضیه هستند که کاربران رتبه بندی

که کاربران به طور مشابه دارای آیتم های رتبه بندی شده باشند و یا رفتارهای مشابه داشته باشند. با اثربخشی و اطمینان 

 افظه و مبتنی بر مدلزیادی پیشنهاد شده است، که به دو دسته تقسیم میشوند:  مبتنی بر ح CFمشخص، روش های 

 مبتنی بر حافظه 2.1

و تنها روی  بر اساس شباهت ها بین کاربران و یا آیتم ها پیش بینی می کنند  memory basedروشهای مبتنی بر حافظه یا 

ماتریس رتبه بندی کاربران کار میکند و از معیار شباهت برای تعیین مسافت بین دو کاربر یا دو آیتم داده براساس ضریب 

ratio  استفاده میکند.مانند روشهایuser to user  یاitem to item  .الزم به ذکر است که اکثر سیستم و ترکیب این دو روش

 های تجاری، مانند آمازون،  مبتنی بر حافظه هستند.

 مبتنی بر مدل  2.2

شبکه  2ننده های بیزیی مثل دسته بندی ک. مدلهایروش های مبتنی بر مدل بر اساس یک مدل ریاضی پیش بینی می کنند 

  3قیق ترین روشهای مبتنی بر مدل روش ماتریس فاکتوربندیهای عصبی، ماتریس فاکتوربندی و سیستم های فازی. یکی از د

که از تلفیق اطالعات کاربر و فیدبک آنها به آیتم ها )کلیک،خرید ، دانلود و...( برای بهبود  MFاست. ماتریس فاکتور بندی یا 

از رتبه بندی استفاده میکند.هدفش  های توصیه گر قدیمی استفاده میکنند. به عبارت ساده تر این مدل دقت در سیستم

فضای در واقع کاربران و آیتم ها را در یک مدلسازی تعامالت کاربر با آخرین ویژگی های مربوط به آیتم ها در سیستم است.

را میتوان هم با فرمول ریاضی و هم با مدل احتمالی  MFشود.  د تا شباهت میان آن ها مشخصپنهان با بعد کم نگاشت میکن

 با ترکیبی از روش همسایگی است.  MF، یکی از مدلهای 4گرافیکی نشان داد. ماشین بولتزمن شرطی

 روند ایجاد یک سیستم توصیه گر .4

 فرایند ساخت یک سیستم توصیه گر براساس ترکیبی از مالحظات زیر است:

 در دیتابیس )رتبه بندی کاربر، اطالعات ثبت شده کاربر هنگام ورود به سایت، روابط کاربران و  انواع داده در دسترس

)... 

  فیلترینگ دموگرافیگ، فیلترینگ مبتنی بر( الگوریتم فیلترینگ مورد استفادهSocial data )... مبتنی بر محتوا و ، 

                                                           
1 Collaborative Filtering 
2 Bayesian classifier  
3 Matrix Factorization 
4 Conditional  Boltzmann Machine 
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 )مدل انتخاب شده )مبتنی بر حافظه یا مبتنی بر مدل 

 اعمال شده )رویکردهای احتمالی، شبکه های بیز، مدلهای فازی و ...( تکنیک های 

 سطح پراکندگی دیتابیس و انعطاف پذیری موردنظر 

 عملکرد سیستم 

 رسیدن به هدف مورد نظر 

 کیفیت نتایج 

یاز در سلول در سیستم توصیه گر ابتدا ماتریسی از کاربران و آیتم ها ایجاد میشود که هر کاربری به آیتمی رای دهد آن امت

موردنظر در ماتریس ذخیره میشود. وقتی رای یک کاربر مشخص شود از آن می توان برای تعیین پیشنهادات برای کاربران 

خواهد بود. یک سیستم توصیه گر باید این پراکندگی ها را  5هی ست که این ماتریس تنک و خلوتمشابه استفاده نمود. بدی

 RSپیش بینی باال بود آنرا به کاربر پیشنهاد دهد. پرکاربردترین معیارهای ارزیابی برای دقت پیش بینی کرده و اگر امتیاز آن 

 هستند. 7MAEو   6MSEمعیارهای 

 

 

( item to item( یا کلیه رتبه بندی های کاربران از دو آیتم )user to userآیتم هایی که دو کاربر به آن رای داده اند )

عبارتند از: همبستگی  ی شباهتمعیارهاباهت، شباهت بین کاربران یا آیتم ها را مشخص میکند. معیارهای ش مقایسه میشود.

و ... مقاالت بسیاری روی این  یا تبدیل کسینوسی تنظیم شده، ACOSیا اختالف میانگین مربع، کسینوس، MSDپیرسون،

های مبتنی بر مدل برای تعیین معیارهای شباهت  CFموضوع کار کرده و معیارهای جدید را معرفی نموده اند. میتوان از 

برای تشخیص خطای  UERRORیا براساس روشهای هیوریستیک.متریکی بنام ال با استفاده از الگوریتم ژنتیک استفاده کرد. مث

 پیش بینی هر کاربر معرفی شده است.

  الگوریتم نزدیکترین همسایه 4.1

می باشد که این الگوریتم براساس معیارهای  8KNNتم نزدیکترین همسایه ، الگوری CFبهترین الگوریتم مورد استفاده در 

 در طی مراحل زیر نزدیکترین و شبیه ترین آیتم کاربر بدست می آید. شباهت بنا شده است.

                                                           
5 sparse 
6 Mean Square Error 
7 Mean Absolute Error 
8 K Nearest Neighbor 
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 ( ارائه یک روش تجمیعaggregation با رتبه بندی برای همسایه ها در آیتم هایی که کاربر هنوز به آنها رای نداده )

 است.

  و انتخاب  قبلاستخراج پیش بینی های مرحلهn پیشنهاد برتر 

 :موارد ذیل اشاره کرداما دارای معایبی نیز هست که از جمله آن میتوان به 

  Cold startپراکندگی زیاد که در پایگاه داده های سیستم های توصیه گر که  منجر به مشکالتی در معیارهای شباهت و  -1

 بیشتر آشنا میشوید. بعدیدر بخش  Cold Start با میشود اشاره نمود.

مقیاس پذیری کم الگوریتم؛ به این معنی که هرچه دیتابیس ها بزرگتر شوند روند ایجاد همسایگی برای یک کاربر کندتر -2

 این الگوریتم مشکل مقیاس پذیری را کاهش میدهد. item to itemخواهد شد. که نسخه 

یتم یا کاربر را حساب میکند و بیشترین مقدار شباهت را در دیتابیس ذخیره میکند. براساس این الگوریتم همسایه های هر آ

همسایه  qدر دیتا بیس  aابتدا برای هر آیتم  item to itemاین مقادیر پیش بینی ها و توصیه ها اعمال میشود. مثال در نسخه 

همسایه انجام میگیرد و  qشده پیش بینی هایی بر اساس در نظر گرفته شده و برای هر آیتمی که توسط کاربر رتبه بندی ن

 سپس ده توصیه برتر برای کاربر انتخاب میگردد.

5. cold start 

پیش می آید که به دلیل کمبود رتبه بندی از طرف کاربر نمیتوانیم پیشنهادهای  Cold Startوقتی مسئله شروع سرد یا 

که برای حل مشکل، معموال کاربر را تشویق به رتبه  New community: مطمئنی ارائه دهیم. انواع آن به این شرح است

نیاز به کاربرانی داریم که به  که برای رفع این مشکل، New itemاستفاده میکنند.  CFبندی کرده یا از توصیه گر مبتنی بر 

گر به وجود می آید.  که بدترین مشکلی است که در سیستم های توصیه New userآیتم های جدید در سیستم رای بدهند.

چون کاربر جدید هنوز به آیتمی رای نداده که براساس آن بتوان توصیه های خوبی ارائه داد. به منظور مقابله با این مشکل 

 اطالعات اضافی به رتبه بندی کاربر اضافه میکنیم.

 توصیه گرهاي ارزیابی نتابج در سیستم  .6

ارزیابی و کیفیت است. این معیارهای کیفیت که بیشتر مورد استفاده قرار  تحقیق در سیستم های توصیه گر نیاز معیارهای

گرفته است عبارتند از: ارزیابی پیش بینی، ارزیابی پیشنهادات مجموعه، ارزیابی پیشنهادات لیست های رتبه بندی شده. 

 معیارهای کیفیت نیز میتوانند بصورت : 

 (MAE،RMSE,NMAEمتریک های پیش بینی مثل دقت )

 (ROCمتریک های پیش بینی مجموعه مثل صحت )

 halflifeمتریک های پیش بینی های رتبه بندی شده مثل 
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 متریک های تنوع مثل تنوع و بدعت در آیتم های پیشنهاد شده باشد.

آن تحقیقات نشان داده که کیفیت توصیه ها بین رویکردهای مختلف تفاوت چندانی نداشته اما زمان اجرا حین استفاده از 

 کاهش یافته است.

 توصیه به گروهی از كاربران  .7

سیستم های توصیه گر گروهی روی زمینه های مختلفی )توریسم،موزیک، وب و ...( در حال گسترش اند.در سیستم های 

باید اطالعات مکانی در توصیه ها مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم ها از روش توصیفی ترکیبی  geosocialتوصیه گر 

بندی  -بتنی بر داده های حافظه، مکانی و داده ای اجتماعی بهره میبرند.در آغاز وب، سیستم های توصیه گر تنها برای رتبهم

عالوه بر اطالعات  2صریح کاربران و اطالعات جمیعت شناختی برای مالکین سیستم های توصیه گر عمل میکردند. در وب 

نبال کنندگان، دنبال شدگان و ... استفاده کرد. همچنین کاربران در همکاری های قبلی از داده های اجتماعی نظیر دوستان، د

اطالعات آگاه از محتوا از دستگاه ها و   internet of things 3مشترک بصورت بالگ، تگ، کامنت و... کمک نمودند. در وب 

یایی افزوده شده است )مانند اپلیکیشن سنسورهای مختلف با اطالعات قبلی ادغام شدند. در حال حاضر نیز اطالعات جغراف

  های موبایل(. اطالعات میتوانند توسط داده کاوی بدست آیند.

 گیريبحث و نتیجه .8

در این مقاله روند پژوهش و مطالعات بر روی سیستم های توصیه گر با ذکر جزئیات و نحوه کارکرد این سیستم ها ارائه شده  

رشد سریع شبکه های اجتماعی و تمایل به استفاده از تجارت الکترونیکی در فعالیت  است. سیستم های توصیه گر با توجه به

پژوهش های آینده روی توسعه روشها و های روزمره انسانها، نقش بسیار پررنگی در افزایش سود و جذب کاربر خواهند داشت. 

شهای موجود وعات روی ترکیب صحیح ر مطالمثالت پیش بینی و توصیه ها خواهد بود. الگوریتم های موجود برای بهبود کیفی

 internet ofحداکثر استفاده از پتانسیل فردی سنسورها و دستگاه های ، که از انواع اطالعات متفاوتی استفاده میکنند

things ،داده کاوی از دیتابیس های ، ادغام روندهای مربوط به عادات، و سلیقه کاربر ها در پروسه توصیهRs  غیر برای مصارف

معیارهای ارزیابی جدید و توسعه ، ایجاد امنیت و حفظ حریم خصوصی برای روند توصیه، توصیه گر )مثال پژوهش در بازار(

امید است همزمان  .طراحی چارچوبهای انعطاف پذیر برای تحلیل داده های همگونو  استانداردی برای معیارهای غیر استاندارد

اعی، در ایران نیز شاهد افزایش تمایل به استفاده از سیستم های توصیه گر در سایتهای با پیشرفت تکنولوژی شبکه های اجتم

 خرید اینترنتی و کاربردهای تجاری باشیم.

 كارهاي آینده .9

روند واضحی به سوی جمع آوری ضمنی اطالعات ایجاد شده است. مثال تعداد پخش یک آهنگ برای یک کاربر. تلفیق داده ای 

اجازه میدهد تا از اطالعات متنوع استفاده کند این داده ها در فرایند های آینده   RSهای روزانه کاربران به ضمنی بر روی رفتار

CF .استفاده خواهند شد. همچنین مالحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی نیز حائز اهمیت خواهند شد 
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