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 چکیده

دانش کم سیستم های توصیه گر، به منظور برطرف سازی مشکالت چالش برانگیز در علوم مربوط به داده ها، 

، ابزار های هوشمندی هستند که توصیه گرسیستم های  در برابر حجم وسیعی از اطالعات به وجود آمده اند.

به منظور حل مشکالت سربار اطالعات ارائه گردیده اند. یکی از موفق ترین و پرکاربردترین این روش ها، 

اربر، شباهت وی با سایر کاربران، سالیق ها فیلترسازی همکاری می باشد که با استفاده از نظرات پیشین هر ک

را شناسایی کرده، آیتم های جدید را را بر اساس تخمین نظر وی، پیشنهاد می دهد. یکی از مهمترین بخش 

های این تکنیک، محاسبه شباهت بین کاربران، با استفاده از عملکرد پیشین آن ها می باشد. با توجه به نقش 

قت نتیجه پیشنهادها، تاکنون معیار های متنوعی برای این منظور ارائه گردیده است کلیدی این معیار ها در د

یک روش نوین که در روش پیشنهادی از این معیار ها برای شباهت سنجی بین کاربران استفاده شده است. 

تم، در راستای خوشه بندی کاربران به نام درخت رابطه ای، معرفی شده است. هدف از معرفی این الگوری

کاهش پراکندگی داده ها و شروع سرد می باشد. نتایج حاصل از روش پیشنهادی، نشانگر بهبود معیارهای 

 ریکال و دقت، به نسبت معیارهای شباهت سنجی سنتی می باشند. 

 

سیستم های توصیه گر، درخت رابطه ای، خوشه بندی، شروع سرد، پراکندگی داده، ریکال، واژگان کلیدی: 

 دقت.
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 همقدم

 و خدمات ترین مناسب بتوانند تا داریم سیستمهایی به نیاز اطالعات از عظیمی حجم و اینترنت رشد روز افزون علت به امروزه

یکی از شوند.  می گر نامیده توصیه سیستمهای میدهند انجام را وظیفه این که سیستمهایی کنند. توصیه کاربر به را محصوالت

د دانش کم در برابر حجم وسیعی از داده ها می باشد. به بیان دیگر حجم داده های تولید چالش های مهم در این حوزه، وجو

فیلم، (شده توسط ابزارهای ارتباطی همچون وبسایت های خبری، شبکه های اجتماعی، صفحات مربوط چندرسانه ای 

 اطالعات استخراج منظور به قوی، ابزاری وجود بنابراین، ، بسیار بیشتر از دانش مورد نیاز از آن ها می باشد.)موسیقی، کتاب و...

 (3102,)جوییل و همکاران  باشد. می حیاتی ای مسئله انبوه، های داده دل از مفید

 سادگی به توانند می کاربران آن، کمک به که گرفت نظر در افزاری نرم ابزار یک عنوان به می توان را گر توصیه های سیستم

شناسایی  را کاربران سلیقه ابتدا بایستی می گر توصیه سیستم یک دیگر، بیان به. نمایند ناساییش را خود مورد نظر  ها آیتم

 طور به که، صورت است بدین شده ارائه تعریف  .دهد پیشنهاد را آنها سلیقه با متناسب آیتمهای آن، به توجه با و نماید

 نسبت آیتم هر به را کاربر امتیازی هر که باشد می وجودم ها آیتم و کاربران مجموعه دو گر، توصیه های سیستم در معمول

 هر به نشده داده نسبت امتیازات بتواند مقادیر کاربر، هر ازای به که است این گر، توصیه سیستم یک وظیفه حال، .دهد می

 (0230,اران )فاطمه ماکویی و همکپیشنهاد دهد.  او به را کاربر سلیقه مورد های آیتم یا نماید بینی پیش را آیتم

 

 مسئله بیان

سیستم های توصیه گر در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و محققین قرار گرفته اند. سیستم های توصیه گر 

نیز به مانند تمامی سیستم های نرم افزاری، دارای یه روند توسعه می باشند. به طور کلی، می توان تمامی روش های موجود 

توصیه گر را به سه دسته کلی تقسیم بندی نمود. سیستم های توصیه گر سنتی، سیستم های توصیه گر  در سیستم های

 (3112هیونگ و همکاران، مبتنی بر اعتماد و سیستم های توصیه گر مبتنی بر شبکه های اجتماعی )

 انواع سیستم های توصیه گر
 سیستم های توصیه گر سنتی

محبوب ترین سیستم های توصیه گر، سیستم های توصیه گر سنتی می باشد. سیستم یکی از قدیمی ترین و در عین حال 

 های توصیه گر سنتی را می توان به انواع فیلترینگ ها تقسیم بندی نمود. 

 فیلترینگ مشارکتی 

 فیلترینگ مبتنی بر محتوا 

 فیلترینگ مبتنی بر شبکه  های اجتماعی 

 فیلترینگ مبتنی بر دانش 

 هفیلترینگ زمینه آگا 

 فیلترینگ ترکیبی        
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برای پیاده سازی سیستم های توصیه گر دو راهکار استفاده می شود. یکی استفاده مستقیم از داده های موجود سیستم است 

گفته می شود و دیگری که کمی هوشمند تر است استفاده از یک مدل در سیستم  که به این راهکار، روش مبتنی بر حافظه

)ج.بوبادیال و  هکار مبتنی بر مدل گفته می شود )استفاده از الگوریتم های ژنتیک، شبکه های عصبی، فازی(.است که بدان را

 (3102,همکاران

یکی از اساسی ترین اهداف سیستم های پیشنهاد دهنده جمع آوری اطالعات گوناگون در رابطه با سالیق کاربران و آیتم های 

یک روش جمع آوری  ند.دار  ی گوناگونی برای جمع آوری چنین اطالعاتی وجودمنابع و روش ها ت.موجود در سیستم اس

که در آن کاربر صراحتا اعالم می کند که به چه چیز هایی عالقه دارد  ) بعنوان نمونه با امتیاز دادن به  اطالعات بصورت صریح

د سالیق کاربر را با کنترل و دنبال است که کمی دشوار تر است و در آن سیستم بای  روش دیگر روش ضمنی یک موزیک(.

کردن رفتار ها و فعالیت های او بیابد ) بعنوان مثال باید ببینید کاربر به چه موزیک هایی بیشتر گوش می دهد، چه صفحاتی را 

 (3112)کینگ لی و همکاران , (.... بازدید می کند، با چه کسانی در ارتباط است و

 
 تمادسیستم های توصیه گر مبتنی بر اع

سیستم های توصیه گر بر پایه اعتماد، طراحی و توسعه یافته سیستم های توصیه گر سنتی می باشند. برخی محققین بر صدد 

آمدند تا با ترکیب روابط اجتماعی میان کاربران و بحث اعتماد، یک سیستم توصیه گر سنتی بهبود یافته را ارائه دهند. به بیان 

ابط میان کاربران تا حدودی در نظر گرفته می شود. در این روش ها، یک کاربر به عنوان کاربر دیگر در چنین سیستم هایی رو

قابل اعتماد در نظر گرفته می شود و براساس آن کاربر مورد نظر، عمل توصیه و یا همان پیشنهاد به کاربران دیگر صورت می 

ل پیشنهاد دادن به کاربران طراحی شده اند. با در نظر گرفتن گیرد. به بیان دیگر، این سیستم ها به منظور افزایش دقت در عم

این نکته که این سیستم ها توانستند بسیاری از کاستی های روش های سنتی همچون شروع سرد را برطرف سازند، اما به 

ین سیستم ها، یکی از مشکالت عمده و اساسی ا. مانند هر روش دیگر خود نیز دارای کاستی ها و محدودیت هایی می باشند

یک سو بودن روابط میان کاربران می باشد. این مساله با عنصر و هدف اصلی سیستم های اجتماعی محور که دارای ارتباط 

و همکاری های متفاوتی می باشند، متفاوت می باشد. به نوعی در چنین سیستم هایی گویی که یک کاربر  منظورههای چند 

ی کند که می تواند روند پیشنهاد یا همان توصیه را دچار مشکالتی بنماید. یکی دیگر از برای کاربران دیگر تصمیم گیری م

مشکالت این سیستم ها، عدم امکان پیاده سازی در تمامی سیستم ها می باشد. به بیان دیگر، در تمامی مجموعه های داده و 

ن مشکل باعث ایجاد محدودیت در پیاده سازی این سیستم ها، نمی توان هرگز کاربر قابل اعتمادی پیدا نمود. بنابراین ای

 (3102ایسانکای و همکاران،  ).سیستم ها می شود. 

 سیستم های توصیه گر بر مبنای شبکه های اجتماعی

به منظور بر طرف سازی مشکالت گفته شده در سیستم های سنتی و اعتماد محور، سیستم های توصیه گر بر مبنای شبکه 

 می باشند و به هیچ عنوان به  طرفهو توسعه یافتند. در این سیستم ها، روابط میان کاربران کامال دو های اجتماعی طراحی 

دنبال تنها کاربران قابل اعتماد نمی باشیم. در این سیستم ها هر کاربر خود دارای تعداد دوست بوده که به وسیله آنها می توان 

 .دهدعمل توصیه را به راحتی انجام 
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 سیستم های توصیه گر چالش های 

در صورتی که سیستم تازه شروع به کار کرده باشد و یا آیتم جدیدی به سیستم اضافه شود، اطالعات کافی از آیتم ها در 

دسترس نخواهد بود و در نتیجه نمی توان به درستی امتیاز دهی و رتبه بندی را انجام داد. این یکی از مشکالت اساسی و مهم 

 .شناخته می شود م هاست که با عنوان شروع سرددر اینگونه سیست

یکی از چالشهای مهم در سیستم توصیه گر مشارکتی مقیاس پذیری آن است که با افزایش کاربران و آیتم ها این مسئله اتفاق 

در زمان  می افتد. حل این مسئله برای این سیستم ها بسیار مفید خواهد بود چرا که مشتری نیاز به دریافت آیتم مورد نظر

واقعی است. به عبارت دیگر، هدف الگوریتم های پیشنهادی برای این سیستم ها فراهم نمودن یک سیستم مقیاس پذیر  است. 

مسئله بعدی، چالش پراکندگی داده ها است که در شرایط مختلف ظاهر می شود. این بدان معنی است که بسیاری از کاربران 

ی موجود در سیستم ندارند و به این دلیل پیشنهاد موارد مشابه به علت عدم وجود اطالعات تمایل به ارائه نظر برای آیتم ها

کافی دشوار می باشد. حل این مشکالت در سیستم های پیشنهاد دهنده کمک قابل توجهی به دقت و کیفیت آنها خواهد کرد. 

 (3112)کینگ لی و همکاران ,
 

 شده انجام کارهای

متخصصین  های پیشنهاد دهنده در عرصه اطالعات و فناوری و رفع نیاز کاربران به اطالعات صحیح،با توجه به اهمیت سیستم 

در ده های اخیر به موضوع حل چالش های موجود در سیستم های پیشنهاد دهنده پرداختند، در ادامه به مرور برخی از 

 .کارهای مهم و مرتبط می پردازیم

 که است    KNN  الگوریتمحل چالش های سیستم های پیشنهاد دهنده برای (3102, سوبیا و همکاران )زاهراروش پیشنهادی
 ر این الگوریتم دو رویکردهای شباهت سنجی همسایه ها استفاده شده است.د
 

را حل کرده که هدف  PIPارائه گردید مشکالت روش  3102در این مقاله که در سال  (3102)لیو و همکاران، روش پیشنهادی 

، معرفی شده است تا با استفاده از آن NHSMهش مشکل شروع سرد می باشد. برای این منظور معیاری دیگر به نام اصلیش کا

و دست آوردهای این بتوان دقت پیشنهادات به کاربران را در سیستم های توصیه گر مبتنی بر فیلترینگ مشارکتی باال برد 

 ین و کاهش شروع سرد عنوان کرد.افزایش دقت توصیه به نسبت روش پیشروش را می توان 
 

حل  NHSMمشکالت این روش را با  3102ارائه شد و در سال  3112که در سال  (3112)لیو و همکاران، روش پیشنهادی 

 معرفی شده است.  PIPدر این مقاله یک معیار فاصله به منظور سنجش شباهت میان کاربران به نام کردندبه این صورت است. 

به کاربران در پیدا کردن اطالعات مربوط به وب که   (RSS) ( پیشنهاد سیستم3102)چاوی رانا و همکاران،روش پیشنهادی 

بر  (DRS) یک سیستم پویا توصیه گر .عمدتا در الگوریتم های داده کاوی پیاده سازی می شود مورد بحث قرار گرفته است

با  خوشه های برای تولید تکاملی الگوریت خوشه بندی این مقالهدر اساس الگوریتم خوشه بندی تکاملی معرفی شده تا بتواند 

  .مورد بررسی قرار دهد مجموعه ارتباط داده واقعی بر اساس پیشنهادها  و پیش بینی کیفیت

 

در این مقاله برای نخستین بار بحث اعتماد در سیستم های توصیه گر مطرح شد. به ( 3102روش پیشنهادی )ماسا و همکاران، 

ر کاهش مشکل شروع سرد، میزان اعتماد میان کاربران در سیستم های توصیه گر کشف و اجرا شد. که باعث افزایش منظو

 دقت در تشخیص کاربران هم نوع و کاهش نرخ خطای منفی شده است. 
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شکل شروع چالش پراکندگی داده ها در شرایط مختلف ظاهر می شود به ویژه م(3112)کینگ لی و همکاران ,روش پیشنهادی 

، هنگامی که یک کاربر یا آیتم جدید وارد سیستم می شود در این هنگام تعیین کردن موارد مشابه به علت عدم وجود  دسر

اطالعات کافی دشوار می باشد. به مشکل شروع سرد، مشکل کاربر جدید یا مشکل آیتم جدید نیز نام برده می شود. آیتم های 

روش خوشه بندی با بنابراین  .ران به آنها امتیاز نداده اند نمی توانند پیشنهاد داده شوندجدید تا زمانی که برخی از کارب

 اطالعات محتوا برای تکمیل اطالعات امتیاز کاربر به کار گرفته شده که باعث بهبود و مشکل شروع سرد می شود.
 

موارد مختلف به کار گرفت از جمله ذخیره ( شبکه عصبی مصنوعی را می توان در ماکویی و همکاران فاطمهروش پیشنهادی )

کردن و بازبینی داده ها ،گروه بندی شکل ها و داده ها ،انجام یک نگاشت کلی از یک مجموعه ورودی به یک مجموعه خروجی 

و خوشه بندی داده هایی که مشابه هم هستند. شبکه عصبی مصنوعی خود سازمان دهنده ،یک مدل یادگیری بدون ناظر است 

شبکه عصبی خود سازمان دهنده به شبکه آموزش داده می شود تا بردارهای ورودی را طبق اینکه چگونه در فضای ورودی .در 

گروه بندی شده اند ،خوشه بندی کند . در این پژوهش ، از شبکه عصبی خود سازمان دهنده و با توجه به ویژگی های کاربردی 

انبوه داده ها و گروه بندی داده های مشابه هم ، برای خوشه بندی و استخراج  داده کاوی یعنی انتخاب اطالعات مفید از بین

 گروه های اندازه لباس استفاده شده است 
 

در سیستم توصیه گر معمولی اشکاالتی )پراکندگی داده، مقیاس پذیری، اولین (3102,)جوییل و همکاران روش پیشنهادی 

د بررسی کرده است .برای این کار سناریوی معمولی را شبیه سازی کرده که در ( را با روش پیشنهادی خوgray sheepارزیاب،

شده است و مقیاس پذیری   gray sheepو  first-rateآن اشکاالت با احتمال زیاد رخ می دهد . در آنجا توجه ویژه به مشکالت 

گرفته است چون این مدل توصیه گر به وابسته است و مقیاس پذیری را در این زمینه به حساب ن psisدر آن به داده های 

 .ساخته شده است off-lineصورت 

روش پیشنهادی )خوش گفتار و همکاران( در این مقاله سیستم های توصیه گر مبتنی بر فیلترینگ مشارکتی مورد بررسی 

ر به میان نیامده است جزئی قرار گرفته است. در این مقاله هیچ صحبتی از انواع تعاریف و یا مشخصات سیستم های توصیه گ

 بلکه صرفا به بررسی سیستم های توصیه گر مبتنی بر فیلترینگ مشارکتی، پرداخته شده است.
 

چند معیاره تمرکزکرده و  CFروی دقت پیش بینی سیستم توصیه گر   وهمکاران(3102)مهربخش نیالش، روش پیشنهادی 

قادر  SOMک های عصبی فازی پیشنهاد داده است. در این تحقیق، یک مدل توصیه گر جدید با استفاده از خوشه بندی و تکنی

برای کشف دانش )قوانین فازی( از رتبه بندی کاربران  ANFISبه تولید خوشه های با کیفیت باال از مجموعه داده می کند  و 

ب ورودی استفاده می (، پیش بینی رتبه کلی و انتخاMFSدر مجموعه داده های چند معیاره، ایجاد توابع عضویت مناسب )

شود. در مدل پیشنهادی ما سیستم توصیه گر به صورت ترکیبی است یعنی هم از فیلترینگ مشارکتی و هم از فیلترینگ 

  محتوا استفاده می کند و می تواند در افزایش دقت و مقیاس پذیری موثر واقع شود.

 

 (RT)روش پیشنهادی 

 پراکندگی مشکل بخوبی نتوانسته کرده، استفاده سازی شبیه معیار چندین از که علت این به NHSMدر معیار شباهت سنجی 

.اما هدف ما در روش پیشنهادی کاهش  است شده بودن زمانبر باعث موضوع این کاربران بودن زیاد بعلت و. کند حل را داده

 پراکندگی داده و کاهش زمان محاسباتی است. که به صورت زیر شرح خواهیم داد.
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روش پیشنهادی ما بر گرفته از دو مفهوم درخت و رابطه است. ما دو مفهوم درخت و پایگاه داده رابطه ای را با هم ادغام کرده 

ایم و مفهوم جدیدی به نام درخت رابطه ای معرفی کرده ایم. همان طور که میدانیم درخت از ریشه و شاخه تشکیل شده که 

 از مجموع داده به شکل زیر ترسیم می نماییم.در این روش ما درخت را با استفاده 

 

 درخت 1شکل

در پایگاه داده رابطه ای دو جدول تعریف شده  با نام های کاربر و فیلم که ارتباط بین کاربر و فیلم باعث ایجاد جدولی جدید 

 که نشان دهنده این است که می شود که ارتباطات کاربران و فیلم ها که با آیدی برقرار می شود به نمایش گذاشته می شود. 

کدام یک از کاربران کدام فیلم را پسندیده اند. پایگاه داده رابطه ای را نیز می توانیم با شکل زیر تعریف کنیم. 

 
 پایگاه داده رابطه ای 2شکل 

م جدید درخت رابطه ای همانطور که در باال به مفهوم جداگانه درخت و پایگاه داده رابطه ای اشاره کردیم، می پردازیم به مفهو

که در برگیرنده دو مفهوم فوق است. به بیانی ساده جای اینکه جدول پراکنده داشته باشیم، از درخت رابطه ای استفاده کردیم 

 در داخل هر نود، تا بجای اینکه هر نود یک مقداری داشته باشد دارای یک جدول باشد. 
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  روش پیشنهادی کلیشمای 

 

 وش پیشنهادیشمای کلی ر 3شکل 

 مراحل انجام کار را میتوان به بخش های زیر تقسیم کرد:

 .در مرحله اول فاصله بین کاربرها را با استفاده از معیار های شباهت سنجی بدست می آوریم 

نام دارد. به ازای تک تک کاربران هر سه  NHSM,PIRSON,COSما چندین توابع شباهت سنجی داریم ک مهمترین آنها 

  .باهت سنجی را حساب می کنیممعیار ش

 یک  تا آوریم می بدست را کلی جواب زیر فرمول با شد حساب معیار سه هر کاربر هر برای که در مرحله دوم زمانی

 فاصله یا عددی به ما بدهد که به جدول شباهت سنجی اصلی برسیم.

(0) 

3

NHSM PIRSON COS
Similarity

 
 

 ید در بازه صفر و یک باشد. به عنوانی نرمالسازی انجام می شود.تقسیم بر سه شدن به این علت است که با

  مرحله سوم باید نتایج بدست آمده را در یک مجموعه که اصطالحا خوشه بندی گفته میشود قرار دهیم. مراحل را

را شرح میدهیم. گفته شد هر درختی دارای برگ و ریشه است. کاربران را در اینجا ریشه می نامیم. یک شاخه آن 

می باشند و فرزند دیگر با نام  2تا  0آیتم ها و یک شاخه دیگر رتبه ها قرار می گیرند. که رتبه ها بین 

 که نشان دهنده این است که می گوید کدام یک از این کاربرها چه آیتم هایی را الیک کرده اند.  (UI)کاربرآیتم
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 مرحله سوم درخت 4شکل

     

را داریم و رتبه عالقه کاربران را نسبت به آیتم نداریم لذا شاخه چهارم با کاربر، رتبه، آیتم  در شاخه سوم فقط کابر و آیتم

 ( می کنیم.UIRتولید)

 

 مرحله چهارم درخت 5شکل 

در حالت کلی ما یک ماتریس پراکنده و پیچیده داریم، با استفاده از خوشه بندی این ماتریس را تجزیه کردیم به عبارتی هر 

تا سطر دارد در صورتی که خود مجموعه داده  N( یک ستون و  N*1دیل به یک رکورد کردیم. یعنی یک ماتریس )سطر را تب

 به این علت که ترکیبی ساخته شده به این گونه نمی باشد.

 ، با استفاده از فاصله هایی که حساب کرده ایم کاربر های هم ((USER.ITEM.RATEگام بعدی ما میشود زیر مجموعه های 

 نوع آن را برای خوشه بندی کردن پیدا می کنیم. 

 

 مرحله پنجم درخت 6شکل 
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تا از  Kتا از نزدیکترین همسایه هایش خوشه بندی را انجام دهیم. به این صورت که هر کاربر را  با  Kدرگام بعد باید با 

امتیاز باالیی داده اند را به آن کاربر نزدیکترین همسایه هایش بررسی می نماییم و آیتم هایی که آن همسایه ها به آنها 

پیشنهاد می نماییم. حال به منظور سنجش دقت پیشنهاد از ریکال استفاده می نماییم. در واقع تعداد آیتم هایی که کاربر 

 عالقه داشته است تقسیم بر تعداد آیتم هایی که سیستم پیشنهاد داده، مفهوم ریکال می شود. 

 را به این گونه تعریف میکنیم: روش پیشنهادی کلی طور به

 محاسبه فاصله میان کاربران 

  تشکیل درخت رابطه ای 

  بدست آوردن جدولUSER,ITEM,RATE 

  پیدا کردنK  تا از همسایه های نزدیک کاربر 

 نزدیک کاربر و پیدا کردن کاربرانی که به آیتم ها امتیازات باال داده اند یبررسی همسایه ها 

 پیشنهاد به کاربر 

 دا کردن مقدار ریکال و دقتپی 

 

 نتایج و مقایسه

انجام شده است و کلیه  Matlab R2014Aکلیه آزمایشات در نرم افزار  روش انتخابی، روش فیلترینگ مشارکتی می باشد.

  جواب ها از روش ها و الگوریتم ها، بصورت دستی و بدون استفاده از هیچ گونه ابزاری نوشته شده است.

مجموع داده ای که ما استفاده  استفاده می شود. Movie Lens از داده های تم های سیستم های توصیه گربرای تست الگوری

فیلم امتیاز داده  31فیلم بوده است. که هر کاربر حداقل به  0823 کاربر در  322از  (2-0)رتبه بندی  011111کردیم شامل 

 است. 

جرای آن ارائه می گردد. این نتایج شامل چندین بخش است. در بخش منظور ارزیابی روش پیشنهادی نتایج حاصل از ابه

های مختلف به جواب رسیده  Kو  NHSMهای مختلف تمرکز شده است. روش پیشنهادی  Kنخست، بر روی بررسی نتایج با 

ه است. به نتایج دیگری رسید NHSMبدست آمده از روش های  Kاست و روش پیشنهادی این پژوهش با درخت رابطه ای و 

 مورد بررس قرار خواهد گرفت. NHSMسپس با رسم نمودار مقایسه ای نتایج روش پیشنهادی با روش 

 ها متفاوت Kنتیجه ریکال محاسبه شده به ازای 

همانطور که پیش تر نیز به آن اشاره شد، یکی از معیارهای مهم جهت بررسی و تست روشهای پیشنهادی در سیستم های 

، آن را مشاهده نمود. در این رابطه بررسی می شود که آیا کاربر از 3یکال می باشد که می توان در فرمول توصیه گر، معیار ر

پیشنهاداتی که سیستم به اون داده است، راضی می باشد یا خیر. به بیان دیگر درصد رضایت کاربر از موارد پیشنهاد شده به 

ها  Kادامه به بررسی مقادیر ریکال بدست آمده از روش پیشنهادی به ازای  وی را می توان با استفاده از این معیار سنجید. در

 متفاوت خواهیم پرداخت.

(2) 
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 ریکال های در Kمقدار 1جدول

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 K 

49.88 51.5 29.52 26.7 38.9 26.45 25.6 26.75 29.9 32.5 NHSM 

59.45 60.5 31.23 29.5 44.5 29.22 26.7 29.55 33.3 35 RT 

 

 نتیجه گیری حاصل از مقادیر ریکال روش پیشنهادی

مشاهده نمود، مقادیر ریکال حاصل از روش پیشنهادی یا همان درخت رابطه ای، از تمامی  0همانطور که می توان در جداول 

ین مهم اشاره نمود که فاز پیش ، بهتر می باشد. به عنوان نتیجه کلی می توان به اNHSMمعیارهای سنتی و ابتکاری مانند 

پردازشی که در روش پیشنهادی اضافه شده است، تاثیر بسیاری مهمی بر روی افزایش ریکال داشته است. نمودار کلی و 

 .مقایسه ای روش پیشنهادی با سایر روش ها را می توان در شکل زیر، مشاهده نمود

 
 مقایسهنتایج  7شکل

 

 

 

 ها متفاوت Kای نتیجه دقت محاسبه شده به از

، محاسبه می شود. برخالف معیار 2یکی دیگر از معیارهای ارزیابی سیستم های توصیه گر، معیار دقت می باشد که از فرمول 

ریکال، در این معیار آیتم های پیشنهاد شده و مشترک با کاربر به جای اینکه تقسیم بر تعداد آیتم های مورد نظر کاربر بشود، 

کل آیتم های پیشنهاد شده اعم از مرتبط و غیر مرتبط با کاربر می شود. در ادامه می توان نتایج دقت بدست تقسیم بر تعداد 
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، 2های متفاوت را مشاهده نمود. همچنین نمودار مقایسه ای کلی را می توان در شکل Kآمده از روش پیشنهادی به ازای 

 مشاهده نمود.

(3) ( ) ( )

( )

R u T u
precition

R u


  

 های دقت Kمقدار  2جدول 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 K 

8 8.45 8.7 9.15 10 11.12 12.4 13.28 17.34 22.38 NHSM 

10.2 9.89 10.8 11.73 15.20 12.25 13.8 14.23 19.54 23.2 RT 

 

 نتیجه گیری حاصل از مقادیر دقت روش پیشنهادی

ادیر دقت حاصل از روش پیشنهادی یا همان درخت رابطه ای، از مشاهده نمود، مق 3همانطور که می توان در جداول بخش 

 بهتر می باشد. ، NHSMبسیاری معیارهای سنتی و ابتکاری 

 
 مقایسهنتایج  8شکل

 

 

 
 نتیجه گیری 

سیستم های توصیه گر، امروزه نقش بسیار مهم و اساسی در سیستم های تعاملی دارند. با استفاده از سیستم های توصیه گر، 

توان به مدل رفتاری کاربران در چنین سیستم هایی رسید و به راحتی پیشنهادهایی را به کاربران ارائه نمود و باعث بهبود می 

سیستم تعامل شد. یکی از مهمترین روش های این سیستم های توصیه گر، فیلترینگ مشارکتی می باشد. در این پژوهش با 
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ردازش داده ها و خوشه بندی داده ها، توانستیم مشکل شروع سرد و پراکندگی استفاده از درخت رابطه ای در مرحله پیش پ

داده ها را به نسبت بقیه روش ها، کمتر کنیم و به ریکال و دقت بیشتری به نسبت بقیه روش ها و معیارهای شباهت سنجی 

 سنتی، برسیم.

 تیپیشنهادات و روش های آ

ی به همراه درخت رابطه ای به منظور خوشه بندی کاربران استفاده شده در این پژوهش، به طور کلی از روش های مشارکت

 است. لذا با توجه به مزایا و معایب گفته شده، می توان پیشنهادهایی را به شرح زیر ارائه نمود:

 استفاده از معیارهای ابتکاری به جای معیارهای سنتی

 های مشارکتیاستفاده از روش های ترکیبی به جای تنها استفاده از روش 

 استفاده از سیستم های فازی
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