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تاحد زیادی به طراحی موثرمکانیزم پیشنهاد یک محصول  ,معامالت کسب وکار انالین وموفقیت در تجارت الکترونیک 

وابستگی دارد.این مطالعه یک رویکرد سیستم پیشنهاد دهنده اجتماعی است که میتواند محصول پیشنهاد شده ی شخصی 

 اعتماد و روابط اجتماعی است  تولید کند . ,را که مبتنی برشباهت 

نیادی سیستم های پیشنهاد دهنده به بررسی فاکتورهای اساسی در دراین تحقیق پس از شرح مقدمه ای بر مفاهیم ب

طراحی سیستم های پیشنهاد دهنده خواهیم پرداخت و سپس مفاهیم خوشه بندی والگوریتم مطرح در این زمینه را 

را بررسی خواهیم کرد ودربخش چهارم دستاوردهای پژوهش وبررسی مزایاومعایب راهکارهای پیشنهادی و ارزیابی آنها 

مورد مطالعه قرار خواهیم دادو درنهایت به ارائه ایده وپیشنهاد خواهیم پرداخت وکارهایی که درآینده میتواند برای تحقیق 

 را مطرح خواهیم کرد.,وپژوهش مناسب باشد 

 پروفایل کاربر ,خوشه بندی ,: سیستم های پیشنهاد دهنده کلمات کلیدی        
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 مقدمه

می بریم که به عصر ارتباطات معروف است. با وجود فناوری ها و ابزاری که در اختیار بشر امروز است،  امروزه در عصری به سر

تولید و انتقال اطالعات با سرعتی روزافزون در حال انجام است. برخی کارشناسان این سرعت پرشتاب تحوالت در زمینه های 

ند. از طرفی به موازات رشد لحظه ای تحوالت الکترونیکی رفتارهای سنتی اطالعات و ارتباطات را به انقالب اطالعات تعبیر کرده ا

انسان ها نیز در حال تغییر است. در جوامع پیشرفته استفاده از فناوری های مدرن در زندگی روزمره و در جهت رفع نیاز های عادی 

 زندگی امری اجتناب ناپذیر است.

ز بسیاری از خالقیت ها و ابتکارات ارتباطی و اطالعاتی شده است شبکه جهانی یا یکی از مهمترین فناوری هایی که خود زمینه سا

اینترنت است. تاثیر اینترنت و نفوذ آن در زندگی انسان به گونه ای است که تصور دنیای بدون اینترنت فقط در تخیل انسان می 

ه های جدیدی نیز برای تحول در رفتارهای سنتی به انتقال اطالعات زمین  گنجد. با ظهور اینترنت عالوه بر سریع و آسان شدن

وجود آمده است. از جمله پیامدهایی که به واسطه نفوذ اینترنت در زندگی، رشد و توسعه یافت خرید اینترنتی یا به طور جامع تر 

 تجارت الکترونیکی است.

RS  ها به عنوان تکنیک های هوشمند مبتنی بر کامپیوتر برای تسهیل تراکنش هایی با سربار زیاد اطالعات و مشکالت اطالعاتی

به مشتری از طریق هدایت وی  RSتعریف می شوند. این سیستم ها به طور موثر می توانند به هر دو طرف تراکنش سود برسانند. 

رفع نیاز وی کمک می کند. هم چنین با افزایش مراجعه مشتریان به این سیستم ها و به سمت گزینه های مورد عالقه اش و 

 رضایتمندی آنها، سازمان های ارائه دهنده نیز به هدف خود نائل می آیند.

 [1]به اوج خود رسیده است  9001شروع شده و درسال  9191سیستم های پیشنهاد دهنده از سال مقاالت در زمینه ی 
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توزیع زمانی برای مقاالت ارجاع شده (1-1)شکل  

: رنگ های کم رنگ  ژورنال ها در زمینه ی سیستم های پیشنهاد دهنده هستند و پر رنگ ها کنفرانس ها در این زمینه 9شکل در 

 :میباشند که به سه نسل تقسیم میشود 

 های سنتی برای گردآوری اطالعات سایتدهی از وبهای سفارشنسل سیستم -9

 دهی و استفاده از وب  از طریق گردآوری اطالعات اجتماعی های سفارشنسل سیستم -9

 های یکپارچه در اینترنتنسل از وب  از طریق اطالعات ارائه شده از سوی سیستم -3

 بیشینه ی بر سیستم های توصیه گر -2

و افزایش روز افزون آن کاربران را با مشکل یافتن اطالعات مناسب در حداقل زمان مواجه  حجم باالی اطالعات در اینترنت

کرده است و یافتن اطالعات نهایی و داده ها براساس نیاز کاربران تبدیل ه پروسه ای پیچیده و زمانبر شده است.درواقع همزمان با 

یی باید پردازش شوند ومیزان زمان وانرژی مصرفی برای رسیدن حجم اطالعاتی که جهت رسیدن به هدف نها ,افزایش انتخاب ها 

بروز  ,به اطالعات و داده های نهایی به باال میرود.در چنین محیط هایی یافتن سیستمی  با قابلیت به روزرسانی قابلیت شناخت 

خیره اطالعات به روشی قابل رسانی عالیق و سلیقه ها وهمچنین اولویت های کاربران از یک طرف و توانایی شاخص گذاری و ذ

برای پیش بینی ویافتن نیازهای کاربران وهدایت انها درجهت رفع نیازهایشان به شدت احساس  ,جستجو با سربار کم 

میتوانند کاربران را درجهت یافتن اطالعات مورد نیاز وکاالهای مورد  ,میشود.سیستم های پیشنهاد دهنده براساس مدل سازی کاربر

ت نمایند.در این بخش پس از مروری برمفهوم سیستم های پیشنهاد دهنده به بررسی فاکتورهای مهم در طراحی این عالقه هدای

 سیستم ها و دسته بندی آنها خواهیم پرداخت.

اغلب سیستم های توصیه گر به کمک روش های فیلتر همبستگی و یا فیلتر مبتنی بر محتوی کارمیکنند.روش مبتنی بر محتوا از 

این روش از مقایسه پروفایل کاربران و آیتم ها استفاده کرده تا آیتم  ,عات آیتم ها در جهت ارائه پیشنهادات استفاده میکنداطال

های مشابهی راکه کاربر در گذشته انتخاب نموده را به وی توصیه کند.زمانی که آیتمی به کاربر توصیه میشود بازخورد آن بررسی 

درفیلتر همبستگی برمبنای شباهت رفتاری  ورد نظر را بپسندد آن آیتم به پروفایل کاربر اضافه میشود .میشودوچنانچه کاربر آیتم م

 والگوهای مشابه کاربران در گذشته پیشنهادات ارائه میشود.

 انگیزه وچالش2-1

تعیین گروهی از کاربران مشابه با کاربر هدف است .برای محاسبه شباهت کاربران در این  ,پایه اصلی سیستم های توصیه گر    

سیستم ها نیاز به وجود معیارهایی است که بتواند این شباهت را به درستی محاسبه کند.تاکنون معیارهای زیادی از قبیل شباهت 

ن معیارها تنها براساس رتبه هایی که کاربران از قبل به پیشنهاد شده است که درای[5-4]و معیار شباهت پیرسن [3-2]کسینوسی

آیتم -به عبارت دیگر ورودی این معیارهای اندازه گیری ماتریس کاربر[7-6]آیتم ها داده اند شباهت بین کاربران سنجیده میشود

برای محاسبه شباهت کاربران  میباشد .ناکامل بودن این ماتریس امری اجتناب ناپذیر است وکارآیی معیارهایی که از این ماتریس

 [8]استفاده مینمایند به شدت کاهش میباشد
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 نمونه هایی از چالش های موجود در سیستم های توصیه گر عبارتند از :

: این اصطالح به کاربرانی گفته میشود که جدید هستند و پروفایل انها تقریبا خالی میباشد و عالیق  (Cold- start (شروع سرد)9

ای آنها برای سیستم ناشناخته است که در بعضی سیستم های پیشنهاد دهنده این مشکل با نظرخواهی هنگام ایجاد یک و سلیقه ه

 طرح حل میشود یا با کمک روش ترکیب نیز میتوان این مشکل را حل نمود.

ان طوالنی تری عضو سیستم : اعتبار افرادی که تاریخچه کوتاه تری در سیستم دارند با افرادی که مدت زم (Trust (اعتماد)9

 میباشند نباید برابر و یکسان یاشد که این مشکل را نیز میتوان با اولویت دادن به کاربران حل نمود.

سیستم به متابع بیشتری برای پردازش اطالعات وتشکیل  ,: با رشد تعداد کاربران وبخش ها  (Scalability (مقیاس پذیری)3

 کل را میتوان با ترکیب نوع های مختلف فیلترها وتسعه فیزیکی سیستم ها حل نمود.توصیه ها نیاز دارد که این مش

کاربران و اقالم زیادی وجود دارند که کاربران بخش کمی از اقالم را امتیاز دهی  ,: درفروشگاه های آنالین  (Sparsity(پراکندگی)4

د همسایگی بین کاربران استفاده میگردد .درواقع پراکنندگی میکنند .از سیستم های توصیه گر تجمعی و روش های دیگر برای ایجا

 مشکل فقدان اطالعات است .

حفظ حریم خصوصی میباشد .سیستم های پیشنهاد دهنده نیاز به طالعات  ,: مهمترین مشکل  (Privacy (حریم خصوصی)5

دقیقی شامل داده های شخصی و داده هایی در مورد موقعیت کاربران دارند .بسیاری از فروشگاه های آنالین حریم خصوصی کاربران 

 را با استفاده از الگوریتم ها و برنامه های تخصصی حفظ مینمایند.

 نرخ فاصله اقلیدسیباسالیق افراد به هم باهتتعیین مقدار ش2-2

چند آیتم که افراد به انها رای داده اند انتخاب می شوند و از آنها به عنوان محور های چارت استفاده می شود. سپس افراد را روی 

 چارت رسم میکنیم و میبینیم که  چقدر به هم نزدیک هستند.

 1ضریب همبستگی 1 -2-2

نشان می دهد چقدر می توان دو مجموعه از داده ها را روی یک خط راست تنظیم کرد. در شرایطی که داده ها به صورت کامل 

برای مثال، اگر امتیاز هایی که به فیلم ها توسط منتقدین داده باشند از حالت معمول نا  -نرمال شده نیستند این روش بهتر است 

رای تمام فیلم ها رای های یکسانی داشته باشند، این خط )بهترین تناسب(به صورت قطری در می منظم تر باشند. اگر دو منتقد ب

 را به ما بر می گرداند  9آیند و روی تمام آیتم ها می افتاد و بهترین ضریب همبستگی یعنی 

 تعیین میزان شباهت2-2-2

و گسترش شبکه های اجتماعی این روز ها گرایش به سمت استفاده از پتانسیل موجود در این شبکه در امر  Web 2با ظهور 

و  trust، Credibilityتعیین میزان شباهت و ارائه پیشنهادات دقیق تر بوجود آمده است. بر همین مسائل مسائلی همچون 

reputation .نیز در تعیین میزان شباهت استفاده می شود 

                                                           
1The correlation coefficient 
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 روش جمع آوری اطالعات2-3

 به طور خالصه نشان داده شده است  . 9که در جدول 

 (بازیابی اطالعات 1-2جدول )

 بازیابی اطالعات مربوط به سالیق کاربران در وب

در آن کاربر صراحتا اعالم می کند که به چه چیز هایی عالقه دارد ) بعنوان نمونه با 

 به یک موزیک( (rate)امتیاز دادن 

 جمع اوری اطالعات به صورت صریح 

الیق کاربر را با کنترل و دنبال کردن رفتار ها و فعالیت های او سدر آن سیستم باید 

بیابد ) بعنوان مثال باید ببینید کاربر به چه موزیک هایی بیشتر گوش می دهد، چه 

 صفحاتی را بازدید می کند، با چه کسانی در ارتباط است و ...(

 جمع اوری اطالعات به صورت ضمنی 

بعنوان مثال سن، جنسیت و ملیت کاربران می تواند منبع خوبی برای شناخت کاربر 

 Demographicو ارائه پیشنهاد به وی باشد. به این گونه از اطالعات 

Information گفته می شود 

جمع اوری اطالعات شخصی کاربران از طریق شبکه های 

 اجتماعی  

گرفت. این  مفید بایستی موارد زیر را در نظر برای پایه ریزی و ایجاد یک سیستم پیشنهاد دهنده خالصه باید گفت که  به طور

 [11].موارد به شرح ذیل می باشند

 الگوریتم فیلترینگ  3-3

دادن رتبه ی باالتر به ایتمهایی است که نزدیک هدف سیستم های پیشنهاد دهنده در واقع  :.مورد استفادهالگوریتم فیلترینگ 

تا در هنگام ارائه پیشنهاد آیتم هایی با رتبه باالتر را به کاربر پیشنهاد دهند. برای این منظور الگوریتم های به عالقه ی کاربر است 

 متعددی پیشنهاد شده اند که مهمترین آنها عبارتند از : 

 

 Collaborative Filteringمبتنی بر همکاری ( )فیلترینگ 

 Content-based Filtering)فیلترینگ مبتنی بر محتوی( 

 Social-based Filtering)فیلترینگ مبتنی بر اجتماع( 

 Knowledge-based Filtering)فیلترینگ مبتنی بر دانش( 

 Context-aware Filtering ) فیلترینگ مبتنی بر اگاهی از متن( 

 Hybrid Filtering هیبریدی یا ترکیبی ()فیلترینگ 

 فیلتر بندی  از طریق الگوریتم RSعملکردهای داخلی برای 

[13]بدون شک اساسی ترین جزء در سیستم های پیشنهاد دهنده الگوریتم و راهکار فیلترینگ آن می باشد. به  جدول زیر در  

  مهمترین راهکارهای مورد استفاده در این زمینه خواهیم پرداخت
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پرکاربردترین طبقه بندی الگوریتم های فیلترینگ: (1-3-3جدول )  

 پرکاربردترین طبقه بندی الگوریتم های فیلترینگ

 نام فیلتر توضیحات  معایب 

در صورتی که سیستم تازه شروع به کار کرده باشد و (9

یا آیتم جدیدی به سیستم اضافه شود، اطالعات کافی 

نمی از آیتم ها در دسترس نخواهد بود و در نتیجه 

توان به درستی امتیاز دهی و رتبه بندی را انجام 

 (Cold Start) )شروع سرد(داد.

  Data)پراکندگی داده ها  (مشکل9

Sparsity)  می باشد. بدین معنی که اطالعات در

سیستم وجود دارد اما پراکنده هستند و نمی توان 

بدرستی و با قطعیت گفت که چه آیتمی مقبولیت 

 بیشتری دارد.

 

این راهکار سیستم بر مبنای امتیازات، آیتم ها را در 

رتبه بندی می کند و آیتم هایی با بیشترین امتیاز را به 

آنچه مد نظر . پس میتوان گفت کاربر پیشنهاد می دهد

قرار داده می شود، بیشتر تجربه دیگران است تا خود 

 فرد.

 
 

فیلترینگ گروهی یا مبتنی بر 

 همکاری 

Collaborative Filtering 

با گسترش شبکه های اجتماعی گروهی از محققان به  

سمت استفاده از اطالعات موجود در این شبکه رفتند. 

بر اساس نتایج حاصل از بکارگیری این اطالعات 

مشخص شده است که این کار باعث بهبود نتایج 

شده  sparsityپیشنهادی و همچنین کاهش مشکل 

 است.

 

 

 

 فیلترینگ جمعیت شناسی

Social-based Filtering 

پیدا نمودن شباهت بین آیتم های مختلف بر  (9

اساس صفات و محتویات در برخی از کاربرد ها و 

حوزه ها )مانند موزیک، ویدئو وب الگ ها( بسیار 

ایتمهایی  ممکن است  (9پیچیده و دشوار است.

مورد پسند کاربر باشند ولی شباهتی به آیتم که 

های انتخاب شده در گذشته ندارند، به کاربر هر 

گز پیشنهاد داده نشوند و از دید وی مخفی 

در چنین  (overspecialization .3بمانند 

سیستم هایی معموال کاربران به آیتم ها امتیاز 

نمی دهند )برخالف آنچه در مورد سیستم های 

CF )این مسئله باعث می شود که داشتیم .

نتوان دریافت که آیا پیشنهاد داده شده به کاربر 

صحیح بوده است با خیر. امکان گرفتن بازخورد 

(feedback)  .از کاربران وجود ندارد 

تالش بر این است که آیتم هایی به کاربر پیشنهاد داده 

شوند که شباهت بیشتری به آیتم های انتخاب شده 

گذشته داشته باشند. نکته مهم و اساسی توسط او در 

در چنین سیستم هایی انتخاب یک معیار شباهت 

(similarity measure) .می باشد 

 فیلترینگ محتوا محور 

Content-based Filtering 
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 روش ها و ابزرا ها -4

سیستم های پیشنهاد دهنده سیستم هایی هستند که در پیدا کردن و انتخاب نمودن آیتم های مورد نظر کاربران به آنها کمک    

که این سیستم ها بدون در اختیار داشتن اطالعات کافی و صحیح در مورد کاربران و آیتم های مورد نظر می کنند. طبیعی است 

قادر به پیشنهاد دادن نمی باشند. بنابراین یکی از اساسی ترین اهداف آنها جمع آوری  آنها )بعنوان مثال فیلم، موزیک، کتاب و ...( 

ن و آیتم های موجود در سیستم است. منابع و روش های گوناگونی برای جمع آوری اطالعات گوناگون در رابطه با صالیق کاربرا

دارد. یک روش جمع آوری اطالعات بصورت صریح که در آن کاربر صراحتا اعالم می کند که به چه چیز   چنین اطالعاتی وجود

است که کمی دشوار تر است و در   روش ضمنی ( به یک موزیک(. روش دیگرrateهایی عالقه دارد ) بعنوان نمونه با امتیاز دادن )

آن سیستم باید صالیق کاربر را با کنترل و دنبال کردن رفتار ها و فعالیت های او بیابد ) بعنوان مثال باید ببینید کاربر به چه 

بر اطالعات ضمنی و  موزیک هایی بیشتر گوش می دهد، چه صفحاتی را بازدید می کند، با چه کسانی در ارتباط است و ...(. عالوه

استفاده میکنند که در ادامه به بررسی استراتژی های صریح برخی از سیستم ها نیز هستند که از اطالعات شخصی کاربران 

 گوناگونی در این زمینه میپردازیم.

 استراتژی های مختلف 4-2

سرگرمی  ,تفریح  ,ه خاص است مانند ورزش انجمن یک برنامه کاربردی وب برای برگزاری بحث وارسال محتوی کاربر در یک دامن

 تکنیک وسفر . ,

افراد شرکت کننده دریک بستر آنالین ممکن است گروهای ذینفع برای یک موضوع خاص باشند و استراتژی های مختلفی برای 

 میدهیم :طراحی سیستم های پیشنهاد دهنده در جوامع آنالین وجود دارد که چند نمونه ازانها را مورد بررسی قرار 

 (CPS)2روش اول : استفاده از سیستم های پیشنهاد استناد

اسنادی را که باید توسط آن متن مورد استناد قرار گیرند را پیشنهاد میکند و بدین ترتیب  ,در این شیوه با دریافت یک متن 

تنی بر موضوع ومبتنی برمتن ورودی میتواند در یافتن اسناد مرتبط با یک موضوع به پژوهشگر کمک کند و بر دو شیوه اسناد مب

 میباشد .

سندی که دربارة زمانبندی پردازشهـا بـه کمک الگوریتم ژنتیک بحث مـی کنـد، ممکـن اسـت بـه سندی که ایدة کلی  عیب:

د دوم، پایـ ة الگوریتم ژنتیک را توضیح داده است،شباهت متنی کمی داشته باشد، اما این دو سند کـامالً بـه هم مرتبطند، زیرا سـن

صرف از شباهت متنی باعـث مـی شـود مـرتبط  هعلمـی تکنیـک مـورد استفاده در سند اول را توضیح میدهد. در نتیجه اسـتفاد

 .شـناخته نشوند

                                                           
2Citing  the  proposed  system 

 

و فیلترینگ جمعیت شناسی و یا CFمعموال ترکیبی از  

فیلترینگ  اطالعات محور است این فیلترینگ معموال بر 

الگوریتم های  ژنتیک ،ژنتیک فازی  ،شبکه های 

 عصبی،شبکه های بیزی ،کالستر بندی مبتنی است 

 فیلترینگ هیبرید
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پس  تکیۀ  داشتن تنها ،به ویژگیهای متنی  نمیتواند به خوبی در یافتن اسناد مرتبط بـایک موضوع به پژوهشگر کمک کند.برای 

برطرف کردن ایـن مشـکل، از ارتباطات معنایی )نظیر اشتراك در نویسندگان و مراجع و عنوان دو سند (استفاده شده است. که 

 نقش مؤثری در بهبود کیفیت سیستمهای پیشنهاد استناد دارد و ضعف ناشی از را کـاهش میدهد

 3(SSاستراتژی تجزیه و تحلیل معنایی )روش دوم: 

ترین و پربارترین روش در سیستم های  توصیه دهنده است. هدف اصلی ،شناسایی مشابه ترین موضوعات توسط این روش مناسب 

 [75]کارشناسان برای متقاضیان است .

تنها می تواند شباهت بین مطالب متنی راارزیابی کند )به عنوان مثال، محتویات موضوعات و پروفایل ها( بدون  SSامااین استراتژی 

 فتن سطح و تخصص کاربران آنالین در نظر گر

( استفاده IRاز مدلسازی در دستگاههای بردار استفاده میشود که انها  از بازیابی اطالعات به صورت کالسیک )شباهت معنایی 

میکنند و بر طبق شباهت بین موضوعات و یا محتویات ) مجموعه ای از کلمات کلیدی که استخراج شده و یا برچسب ها( رتبه ی 

 وضوع  وارد شده  راتعیین میکنند تا بتوانندموضوعات مورد بحث و دامنه های حرفه ای از کاربران را استخراج کنند.م

از مجموعه ای از اسناد و سواالت آزمون گرفته میشود. شرکت کنندگان :4[73](TRECمتن بازیابی کنفرانس )روش سوم : 

یکنند، و یک لیست از اسناد برتررا که بازیابی شده اند نشان میدهند.بسیار ی از سیستم های بازیابی خود را بر روی داده ها اجرام

 توسعه یافته این تکنولوژی را استفاده میکنند آنالین موتور های جستجوی

 Selaktروش چهارم : 

 روشی درتجزیه وتحلیل شبکه های اجتماعی برای تعیین متخصص وانتقال دانش پایدار

 [76]زیراست:مراحل این روش به شرح 

 (تعیین اهداف و محدوده تجزیه و تحلیل9

 (طراحی پرسشنامه9

 (شناسایی شرکت کنندگان3

 (جمع اوری نظرسنجی ها و اطالعات از منابع دیگر4

 ))روش جامعه شناختی است5SNA(تجزیه و تحلیل داده ها به روش 5

اجتماعی یک ساختار نظری مفید است در علوم اجتماعی برای  با انجام تجزیه و تحلیل تجربی ،از الگوهای روابط اجتماعی در شبکه 

 مطالعه  ی روابط بین افراد، گروه ها، سازمان ها، و یا حتی کل جوامع. 

 6[77](PRاستراتژی تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان )روش پنجم : 
                                                           

Semantic similarity 3 

4 Text Retrieval Conference 
5 Social Analysis Network 
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با قابلیت اعتماد و بطورصحیح سواالت را حل این استراتژی برای تعیین اینکه آیا کارشناسان توصیه شده اینقدر حرفه ای است که 

این استراتژی تنها می تواند مشخص کند که  آیا کارشناسان توصیه شده توانایی پاسخ به سواالت  را دارد یا خیر را نظر بگیرد  کند؟

 و نمی تواند ارزیابی کندکه آیا آان متخصصین مایل به کمک هستندیا خیر؟

 هر کاربر رابه عنوان یک متخصص در فضای انجمن آنالین در نظر میگیریم  (9

برای فهمیدن اینکه چه کسانی فاقد تخصص در برخی از موضوعات  هستند از مسائل بسیاری پرسش انجام میشود ،که  (9

 پاسخ دادن به پرسش های بسیار ،نشان تخصص باالست 

ها  و الگوهای پاسخ است( در مورد تعداد سواالتی که یک کاربر  )ترکیبی از پرسشZ-Scoreعالوه بر این، محاسبه  (3

 .برای محاسبه سطح تخصص اعمال میشود Zمیپرسد و پاسخ میدهدرا در نظر میگیریم نمره 

 [78](7SIPاستراتژی تجزیه و تحلیل صمیمیت و محبوبیت )روش ششم:  

تماعی است .این روش نوع سواالت پاسخ داده شده ،دانش و این استراتژی یک نوعی از رویکرد تجزیه و  تحلیل شبکه های  اج

مهارت حرفه ای کاربررا در نظر نمیگیرد واز درجه تشابه اجتماعی میان کاربران و درجه محبوبیت یک کاربر )درفعالیت های 

 .ر تعیین میشود( نمره ی بین نویسنده ی پست ودرخواستگSIPاجتماعی (استفاده میکندوتوسط صمیمیت اجتماعی و محبوبیت )

محاسبه اهمیت اجتماعی یک (P)محبوبیت به معنی اندازه گیری درجه تشابه اجتماعی میان دوکاربر است SI)صمیمیت اجتماعی)

 کاربر)شهرت( دریک شبکه انجمن است

 روش پیشنهادی -5

     معموال برای خرید کاال با دوستان و اشنایان قابل اعتماد مشورت می کنیم و از نظرات و پیشنهاد های انها در انتخاب کاالی  مورد 

م که در این روش نظر استفاده می نماییم .برای پیاده سازی یک سیستم پیشنهاد دهنده از روش فیلترینگ همکاری استفاده میکنی

همکاری .مساله   ق انها  به ما نزدیک است در نظر گرفته میشود .یکی  از مشکالت  روش  فیلترینگپیشنهاد های کاربرانی که عالی

ا فقط در دی از ایتم ها ،نظر خود رکاال است .این مشکل ناشی از ان است که کاربران در میان تعداد زیا–پراکندگی ماتریس کاربر 

ه کاهش جب کم شدن  دقت در محاسبه  شباهت بین کاربران و در نتیجمسئله مو این مورد بخش کوچکی از انها بیان میکنند .

ا یکدیگر تعامل صحت سیستم های پیشنهاد دهنده میشود.در این باره با استفاده از روابط شبکه های اجتماعی ،کاربرانی که بیشتر ب

هنده استفاده میکنیمددارند را خوشه بندی نموده و از خوشه های ایجاد شده در بهبود علکرد سیستم پیشنهاد   

 معماری سیستم پیشنهاد دهنده ی اجتماعی  5-1

در این مقاله ،یک سیستم توصیه دهنده ی  اجتماعی  راکه از تجزیه و تحلیل معنایی، تجزیه و تحلیل متخصصین و ماژول     

تجزیه و تحلیل رابطه ی اجتماعی،استفاده میکند و ازمدل زنجیره مارکوف مبتنی بر  شبکه های اجتماعی ،برای پیدا کردن 

 پیشنهاد داده شده است . متخصصین در انجمن دانشها استفاده میکند را

                                                                                                                                                                                            
6 Profession Relability 
7 Social Intimacy Popularity 
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 1-5شکل 

 8ساخت و ساز شبکه ی انجمنی5-2

برای ساخت شبکه انجمن، ما اول از یک نقطه  به طور تصادفی شروع میکنیم . به طوری که می توانیم کاربران در دسترس وگروه 

های  قابل دسترسی اجتماعی و لیست دوستان را جستجو کنیم وبعد از  عضویت،اطالعات )مانند پروفایل شخصی، موضوعات ارسال 

 وط به هر کاربر را استفاده مینماییم شده یا پاسخ ها، و پیام ها( ی مرب

توجه داشته باشید که یک عامل نشان دهنده یک کاربر در شبکه انجمن و یک شی به عنوان یک پست یا یک پاسخ در نظر گرفته 

 میشود

 در این مطالعه، روابط  طبقه بندی شده اند:ارتباط عامل به عامل، رابطه عامل به شیء، و ارتباط شی به شی 

 

 بر اساس شبکه های اجتماعی مدل زنجیره ای  مارکوف ماژول سیستم پیشنهاد دهنده ی اجتماعی 3-90

( از یک TPبرای پیش بینی کارشناسان حاضر که  قادر به پرس و جو برای یک درخواست هستند را اعمال میکنیم احتمال انتقال )

 .ت متخصص مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط به سواالت یک  در خواست گراس

 9مارکف5-4

                                                           
8AssociativeNetwork 
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 است بدین معنی که توزیع احتمال شرطی حالت بعد تنها به حالت فعلی فرآیند تصادفی بدون حافظه زنجیره مارکف یک

بستگی دارد و به وقایع قبل از آن وابسته نیست. بدون حافظه بودن خاصیت مارکوف میباشد.زنجیره مارکف درمدل سازی 

 دنیای واقعی کاربردهای زیادی دارد.

 کند که توزیع احتمال شرطی برای سیستم در مرحله بعد فقط به حالت فعلی سیستم بستگی خاصیت مارکف بیان می

 های قبل بستگی ندارد. دارد و به حالت

 کنندها به طور کامل یک زنجیره مارکف را مشخص میها و احتمال انتقالای از حالتمجموعه 

  است که سیستم دارای حافظه نباشد یعنی حالت و وضعیت آینده ی سیستم به کارگیری روش مارکف نیازمند این امر

 مستقل از وضعیتهای گذشته آن بوده و تنها به آخرین جزء آن وابسته باشد.

( برای پیش بینی کارشناسانی که  قادر به SNMC:مدل اجتماعی مبتنی بر شبکه های زنجیره ای مارکوف )طرزکار5-5

 هستندجواب برای یک درخواست 

 ،فرض کنید چهار کاربران )درخواستگر و یا کارشناسان( وجود دارد 

A9 ،A9 ،A3 ،A4 .فرض کنید ، کاربرانی هستندکه  با هم در ارتباط با فعالیت های اجتماعی در شبکه انجمن هستندA9 

از یکی از دوستان  که  A9کاربر )خواهشگر( است که به دنبال برخی از کارشناسان برای پاسخ دادن به سوال است . 

، کسی است که بیشترین احتمال را میدهد برای حل A9( میپرسد،و A9مستقیما مرتبط است )الیه اول شبکه اجتماعی 

نتواند به درخواستگر کمک کند، ممکن است با دوستان در لینک مستقیم خود در )الیه دوم شبکه  A9ولی گر A1مشکل 

را دارد ممکن است پرس A1توانایی پاسخ گویی به پرس و جو،  A4قضاوت کند که  ( مشورت کند. اگرA9های اجتماعی 

، A9از طریق این مسیر  ) A4میتواند  از طریق متخصص  a9فوروارد کند . به این ترتیب، درخواستگر  A4و جو را به 

A9 ،A4 به جواب خود برسد ما می توانیم  محاسبه کنیم احتمال اینکه ایا )A4 سخگویی پرس و جو از مایل به پا

 خیر؟ است یا A9خواستگر  

R درخواست حالت  فعلی است ، و پیدا کردن  دوستان حالت  بعدی است.احتمال انتقال ازR  درخواست (به لینک(

 مستقیم  دوستان 

 Fii)متخصص( 

 میفرستدfiبه لینک مستقیم دوستان Rکل تعداد پاسخ هایی که درخواستگر 

 به لینک مستقیم به همه ی دوستان میفرستدRدرخواستگر کل تعداد پاسخ هایی که 

                                                                                                                                                                                            
9 Markov Chain 
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 3-5شکل 

نتیجه گیری 5-6  

  طبق ازمایشات روی سه انجمن زیر 

  حوادث و قانون صدمات تصادفات خودرو و وسایل نقلیه 

  قانون خانواده 

  قانون امالك و مستغالت خرید و فروش خانه 

 که : سیده شده استبه این نتیجه ر

است. رابطه   PR  +SIP بهتر از PR  +SIP  +SNMCو استراتژی های تصادفی است. عملکرد  SSبهتر از  SS  +SIPاستراتژی 

اجتماعی یک عامل بسیار مهم در به اشتراك گذاری دانش است چون به هنگام مواجهه با مشکل، مردم را به درخواست کمک 

 تماعی مارکوف زنجیره ای نقش مهمی در کارشناسان داردمدل مبتنی بر شبکه اج .ازدوستان تشویق میکند

 SIPاستفاده از تجزیه و تحلیل رابطه اجتماعی به تنهایی در شناسایی کارشناسان واقعی  مفید نیست. به طور کلی، عملکرد روش 

 تنها بهتر از  روش تصادفی است

 بحث و نتیجه گیری
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پیشنهاد استناد هدف به دست اوردن اسناد مرتبط است نه صرفا اسنادی که همانطور که مالحظه شد در روش سیستم های     

شباهت متنی زیادی بامتن ورودی دارند پس تکیه داشتن تنها به ویژگیهای متنی نمیتواند به خوبی در یافتن اسناد مرتبط بایک 

فاده شده است که نقش موثری در بهبود موضوع به پژوهشگر کمک کند  که برای برطرف کردن این مشکل از ارتباطات معنایی است

 کیفیت سیستم های پیشنهاد استناد دارد وضعف ناشی ازآن را کاهش می دهد.

در روش اشتراتژی تجزیه و تحلیل معنایی فقط شباهت بین مظالب متنی را در نظر میگیرد و به سطح و تخصص کاربران توجه 

 اد کند که کاربر از آنها آگاهی دارد و به آن مطالب نیازی نداشته باشد .نمیکند و به همین دلیل ممکن است مطالبی را پیشنه

از توسعه یافته این تکنولوژی در موتورهای جستجو استفاده میشود اما این روش در روشی مناسب میباشد که امروزه  Trecروش 

 یف شده اند بکار میرود.مسائلی همچون رده بندی متون و استخراج واژه های کلیدی که در بیش از دودسته تعر

 به دلیل طراحی پرسشنامه و جمع آوری نظر سنجی ها هزینه بر و زمانبر میباشد و مقرون به صرفه نمیباشد. Selaktروش 

در روش تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان تنها میتواند مشخص کند که آیا کارشناسان توصیه شده توانایی پاسخ به سواالت را دارند 

 نمیتواند ارزیابی کند که آیا متخصص مایل به کمک میباشد یا خیریا خیر و 

و در روش تجزیه و تحلیل صمیمیت و محبوبیت رابطه اجتماعی دانش و مهارت حرفه ای کاربر در نظر گرفته نمیشود و فقط از 

تماعی ومحبوبیت نمره ی بین درجه تشابه اجتماعی میان کاربران و درجه محبوبیت یک کاربر استفاده میکند و توسط صمیمیت اج

 نویسنده پست و درخواستگر تعیین میشود.

همانطور که مالحظه شد در روش های پیشین سیستم های پیشنهاد دهنده بر مبنای مشابه ترین موضوعات عمل میکند و سطح 

ر از انها اطالع داشته است و تخصص کاربر را در نظر نمیگیرد حال آنکه ممکن است موضوعاتی را به کاربر پیشنهاد دهد که کارب

نیازی به انها نداشته باشد که این خود چالشی در سیستم های پیشنهاد دهنده است که در اینجا راهکاری که برای آینده پیشنهاد 

میکنیم روی همین موضوع است که عالوه بر شناسایی مشابه ترین موضوعات سیستم بتواند سطح تخصص کاربر را هم اندازه گیری 

 ند و براساس سطح تخصص به کاربر موضوعاتی را پیشنهاد دهدک

صمیمیت  ,قابلیت اطمینان  ,در این پژوهش یک سیستم پیشنهاد دهنده اجتماعی را که تولیدات آن براساس شباهت معنایی    

ومحبوبیت اجتماعی است ارائه گردیده است که برای به اشتراك گذاری دانش در جوامع آنالین درشبکه های اجتماعی بر مدل 

راهکاری را در  به همین دلیلزنجیره ای مارکوف مبتنی میباشد وهمانطور که مشاهده کردیم روش های پیشین معایبی داشتند 

ادیم تا بتواند عالوه بر کاهش زمان جستجو و سربار محاسباتی  پیشنهادات بهتری را ی ارائه دجهت بهبود عملکرد این سیستم عا

 متناسب با شباهت های معنایی وسطح تخصص کاربر ارائه دهد .

این مطالعه بستر کارآمدی را برای حمایت دربه اشتراك گذاری اطالعات در انجمن های انالین فراهم میکند که به معرفی بهترین 

کارشناسان عالقه مند به پاسخگویی در جهت رفع مشکالت کاربران میپردازد که این میتواند به بهبود دقت و صحت محتویات 

 همسان و کاهش زمان انتظار بیانجامد.
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