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 رشد روز افزون تجارت الکترونيک در فضای مجازی باعث معرفي محصوالت متنوع و زيادی از سوی شرکتهای فعال در اين ونوزه شنده:چکیده
 سيسنتمهنای. در چني شرايطي انتخاب مناسب و بهينه محصوالت از ميان وجم انبوه اطالعات ارائهشده برای کاربران کناری مشنکا اسنت.است
 در اين مهالنه. رفتار و عاليق کاربران سعي ميکنند بهتري و مناسبتري موارد را به کاربران خود پيشننهاد دهنند،توصيهگر با توجه به ويژگيها
ينک سينستم توصنيهگر ترکيبي بنا استفاده از دو روش پااليش گروهي و محدوديت محنور ارائنه شنده اسنت کنه بنا توجنه بنه اسنتفاده از روش
 پايگاه دانش روش محدوديتمحور برای کاربران نينز بنا اسنتفاده از.محدوديت محور مشکا شروع سرد روش پااليش گروهي را برطرف کرده است
قواني استخراج شده از تعامالت کاربران همسايه کاربر هدف استخراج شده است که از اي نظر هم مشکا جمعآوری پايگاه دانش را که بنهصنورت
 در ووزه فنيلم ارزينابي شنده و نتنايMovielens  کارايي سيستم ارائهشده بر روی مجموعه داده.دستي زمان زيادی نياز دارد برطرف نموده است
.نشان ميدهد که روش ارائهشده کارايي بهتری نسبت به روش پااليش گروهي دارد
. پايگاه دانش، محدوديت، پااليش گروهي، سيستم توصيهگر:واژههای کلیدی
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Abstract: The rapid growth of e-commerce has led to introducing various products from companies which are active in this area.
As a result, choosing an appropriate product has become difficult for a customer. Recommender systems aimed at offering the best
and most appropriate items to users based on their interests and their previous activities. This paper propose a hybrid recommender
system which combines two approaches: collaborative filtering and constraint satisfaction. The proposed system, on the one hand,
solves the cold start problem of the collaborative filtering technique because of using constraints. On the other hand, it solves the
problem of constructing the knowledge base, which is needed for constraint-based methods. Instead of constructing the knowledge
base manually, which is time consuming, the knowledge base of the constraint-based approach is extracted from interactions among
the target user’s neighbors. Using the "Movielens" dataset for evaluation, the experimental results show that the performance of the
proposed approach is better than the collaborative filtering method.

Keywords: Recommender system, collaborative filtering, constraint, knowledge base

1040/10/11 :تاريخ ارسال مهاله
1040/10/11 :تاريخ اصالح مهاله
1040/10/14 :تاريخ پذيرش مهاله
 رضا رافع:نام نويسنده مسئول
 دانشکده فني مهندسي- دانشگاه اراک-  ايران–اراک:نشاني نويسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 45, no. 4, winter 2015

Serial no. 74

 /60مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،54شماره  ،5زمستان 45

 -1مقدمه
ازجمله کارهايي که امروزه روی شبکه اينترننت رشند و توسنعه يافتنه
است خريد اينترنتي يا در معنای جامعتنر تجنارت الکترونينک 1اسنت.
فروشندگان زيادی بدون محدوديت مکاني و زماني اقدام به عرضه کناال
ميکنند .کاربران هم خود را در مهابا خبر ،فيلم ،کتاب و صدهنا هنزار
اقالم ديگر ميبينند و با توجه به ساليق و نياز خود نمونهای از آنهنا را
انتخاب ميکنند .اما زماني که کناربران بنا وجنم عظيمني از اطالعنات
روبهرو ميشوند مشکا انتخاب به وجود ميآيد و جستوجو ميان اين
فنضا زمنان زيننادی را از آنهنا منيگينرد .سيسنتمهنای توصنيهگنر2
سيستمهای تأثيرگذار در راهنمنايي و هندايت کناربر ،در مينان وجنم
عظيمي از انتخابهای ممک برای رسيدن به گزينه مفيد و موردعالقه
وی هستند [ .]1بسياری از کاربنران اينترنتني از روشهننای مختلفني
بهصورت خودآگاه يا ناخودآگاه با ينک سيسنتم توصنيهگنر در ارتبنا
بوده اند .برای مثال زماني که يکي از دوستان شما پيشنهاد خواندن يک
کتاب جديد را به شما ميدهد ،شما برای سفارش اين کتناب بنه ينک
کتابفروشي آنالي مراجعه ميکنيد ،عنوان کتاب موردنظر خود را وارد
کرده ،ليستي از کتابهای يافتشده به شنما نشنان داده منيشنود .در
قسمت ديگری از وبسايت کتابفروشي آنالين در بخشني بنا عننوان
(مشترياني که اي کتاب را خريندهانند همننني عالقنهمنند هسنتند
ليستي از کتبي نمايش داده ميشود که با توجه بنه خريندهنای قبلني
مشتريان اوتماالً شنما نيز به آن عالقهمند هستيد .درصورتيکه يکي از
کاربران قديميتر اي کتابفروشني آنالين باشنيد بنهمحن ورود بنه
وبسايت ليستي از کتابهای پيشنهادی به شما نشنان داده منيشنود
[.]2
سيستم توصيهگر با تحليا رفتار کاربر خود ،اقندام بنه پيشننهاد
مناسبتري اقالم (اطالعات ،کاال و خدمات به وی مينمايد .اي گوننه
سيستمها برای مواجهه با مشکالت ناشي از وجم فراوان و روبنه رشند
اطالعات ارائه شدهاند و به کاربران خود کمنک منيکننند تنا در مينان
وجم عظيم اطالعات سريعتر به هدف خود نزديک شوند.
در اي مهاله يک سيستم توصيهگر ارائه خواهد شد که از ترکيب
دو روش محدوديتمحور و پااليش گروهي استفاده ميکنند کنه در آن
پايگاه دانش روش محدوديتمحور با استفاده از قواني استخراجشده از
تعنامالت کاربران همسايه کاربر هدف و بنهصنورت خودکنار اسنتخراج
ميشود .جمعآوری پايگاه دانش بهصورت دستي نيازمند زمان و هزينه
زياد است که در روش پيشنهادی اي مشکا برطرف شده اسنت .ارائنه
پيشنهادها به کاربر هدف بر اساس پايگاه داننش اسنتخراجشنده انجنام
ميشود و بنهاين ترتينب روش پيشننهادی مشنکا شنروع سنرد روش
پااليش گروهي را نيز ندارد.
در ادامه در بخش  2نمونههايي از کارهای انجنامشنده در زميننه
سيستمهای توصنيهگنر بررسني شنده اسنت .در بخنش  0بنه تعرين
سيستمهای توصيهگر پرداخته شده و کاربردهای آن بيان شنده اسنت.
در بخننشهننای  5و  4سيسننتمهننای توصننيهگننر پننااليش گروهنني و
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محدوديتمحور بررسيشده  ،در بخش  0سيسنتم توصنيهگنر ترکيبني
ارائنه شنده در اي مهاله شنرح داده شنده اسنت .در بخنش  4سيسنتم
ارائهشده مورد ارزيابي قرار گرفته و در بخش  6نيز نتيجنهگينری شنده
است.

 -2سیستمهای توصیهگر
يک سيستم توصيهگر سيستمي است کنه تواننايي تحلينا رفتنارهنای
گذشننته و ارائننه توصننيههننايي بننرای مسننائا جنناری را داشننته باشنند.
بهعبارتديگر در سيستمهای توصيهگر تالش بر اي است تا بنا وندس
زدن شيوه تفکر کاربر(بنه کمنک اطالعناتي کنه از نحنوه رفتنار وی ينا
کاربران مشابه وی و نظرات آنها در سيستم موجود است مناسبتري
و نزديکتري کاال به سليهه او شناسايي و بنه وی پيشننهاد داده شنود
[.]2
تنوصينههايي کنه از سوی سيستمهای توصيهگر ارائنه منيشنوند
بهطورکلي ميتوانند دو نتيجه در برداشته باشند:
 کاربر را در تصميمگيری ياری کنند (مثالً از مينان چنندي
گزينه پيشرو کدام بهتر است .
 منوجنب افنزايش آگناهي کناربر در زميننه موردعالقنه وی
ميشوند (مثالً در وي ارائه توصيه به کاربر موجب ميشود
تا وی با اقالم و اشياء جديدی که قبالً آنها را نميشناخته،
آشنا شود [.]2
سيستمهای توصيهگر کاربردهای فراواني دارند که برخي از آنهنا
به شرح زير است [:]1
 تجننارت الکترونيننک :بننرای توصننيه محصننوالت و خنندمات
مختل .
 اينترانت بنگاهي :برای پيدا کردن افراد خبره در يک زميننه
خاص و يا افرادی که در رويارويي با شرايط مشابه ،تجناربي
کسب کرده و راهواهايي يافتهاند(درونسازماني .
 کتابخانه ديجيتال :برای پيندا کنردن کتناب ،مهالنه و اقنالم
ديجيتالي ديگر.
 کاربردهننای پزشننکي :بننرای انتخنناب پزشننک متناسننب بننا
شرايط(مکان ،نوع بيماری و زمان بيمار ،انتخاب دارو.
 مديريت ارتبا با مشتری :برای ارائه راهکارهايي جهت وا
مشکالت توليدکننده و مصرفکننده در زنجيره تأمي .

 -3سیستمهای توصیهگر مبتنی بر پاالیش گروهی
يکي از پرکاربردتري روشهای توسعه سيستمهای توصيهگر استفاده از
متد پااليش گروهي است .اي متند ينک فرآينند اتوماتينک در جهنت
رتبهبندی محتوای سيستم برای کاربر هدف اسنت کنه اين کنار را بنر
اساس ارزيابي کاربران ديگر انجام ميدهد .اي نوع سيستمها از مهايسه
شباهت خصو صيات کاربر هدف با گروه ديگری از کاربران که زاويه ديد
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مشابهي با او داشتهاند در راستای ارائه پيشنهادها شخصنيسنازیشنده
برای کاربر هدف استفاده ميکنند [.]0
اينده کلني در اين روش اين است که اگر کاربران  xو  yکاال-
هايي را در گذشته بهصورت مشابه نرخگذاری کرده باشند ،در آينده نيز
رفتار مشابهي برای کاالهای ديگر از خود نشان ميدهنند ] .[0در اين
روش يک مجموعه داده 3از تاريخنه رفتار کاربران در گذشته موردنيناز
است.
يکي از مشکالت روش پااليش گروهي شنروع سنرد 4اسنت .اين
مشکا برای کاربران تازهوارد و يا کاربراني که تعداد ننرخگنذاری آنهنا
اندک است (سابهه کمي از آنها در سيستم وجود دارد پيش منيآيند
کنه دستهبندی اي نوع کاربران با توجه به غيرقاباپيشبيني بودن آن-
ها در يک گروه مناسب بسيار دشوار است ].[5
سيستمهای توصيهگر مبتني بر پااليش گروهي دو فاز يادگيری و
پيش بيني دارند .با استفاده از يک مجموعنه داده کنه نتيجنه بنازخورد
کاربران با سيستم است (همان نرخگذاریها  ،سيستم ياد ميگيرد و در
مروله بعد پيشبيني ميکند [.]5
يکي از مهمتري مسائا در اي زمينه کاری محاسبه شباهت بي
دو کاربر است که بنا اسنتفاده از ننرخگنذاری کناربران روی کناالهنا و
همنني تعامالت ديگر کاربران با سيستم محاسبه ميشود ].[5
در ] [5از يک روش پااليش گروهي جديد برای ارائه پيشنهادها
به کاربران استفاده شده است .در اکثر روشهای پااليش گروهي از
متدهايي مانند ضريب پيرسون و روشهای مبتني بر کسينوس برای به
دست آوردن ميزان شباهت دو کاربر استفاده ميشود .اما در اي
پژوهش فاصله کاربران محاسبه شده است .اي فاصله با استفاده از هفت
روش مختل (فاصله اقليدسي ،فاصله چبيش  ،فاصله گاور ،فاصله
سنورنس  ،فناصله کنانبرا ،فناصله لورنتزي و فاصله سيتيبالک
اندازهگيری شده و بررسي شده است .با توجه به فاصله محاسبهشده از
دو الگوريتم نزديکتري همسايه و  k-meansبرای مشخص شدن کاربران
مشابه به کاربر موردنظر استفاده شده است که نتيجه هرکدام بهطور
جداگانه بررسي شده است .بعد از مشخص شدن همسايگان کاربر هدف
سيستم نرخ کاربر برای کاالهايي که هنوز نرخگذاری نکرده است با
استفاده از الگوريتم رأیگيری به اي صورت پيشبيني ميشود که نرخ
کاربر برای کاال  = iمحبوبتري نرخي که همسايگان او به کاال i
دادهاند .اي روش در نرمافزار  MATLABپيادهسازی شده و نسبت بنه
روش پااليش گروهي محن نتاي بهتری ازلحاظ خطای پيشبيني
داشته است.
نيازهای کاربران ممک است در طنول زمنان تیيينر کنند و اين
مسئلهای است که اکثر الگوريتمها از آن غافنا مانندهانند .در [ ]4ينک
سيستم توصيهگر با استفاده از روش پااليش گروهي ارائه شده است که
با در نظر گرفت عاما زمان و ترتيب خريدها به کاربران پيشنهادهنايي
ارائه ميکند .درواقع روش ارائهشده به آخري تعامالتي که کناربران بنا
سيستم داشتنهاند اهمينت بنيشتننری داده اسننت .نتنناي واصنا از
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پيادهسازی روش ارائهشده نشان داده است که سيسنتم ازنظنر خطنای
پيشبيني و کارايي عملکرد بهتنری نسنبت بنه روش پنااليش گروهني
مح از خود نشان داده است.

 -4سیستمهای توصیهگر مبتنی بر پایگاه دانش
در مواردی که تعنداد تعنامالت قبلني کناربران بنا سيسنتم کنم باشند
سيستمهای مبتني بر پااليش گروهي نمنيتواننند بهيننه عمنا کننند.
همنني با گذشت زمان عاليق کناربران بنا توجنه بنه تیيينر سنبک و
شرايط زندگي دچار تحوالتي ميشنود کنه از اين نظنر سيسنتمهنای
پيشنهادگر مبتني بر محتوا نيز نميتوانند برای کاربری که بهطور مثال
آخري بار شش سال قبا کامپيوتر خريده است و اکنون دوبناره قصند
اي کار را دارد دقيق عما کنند .از طرف ديگر ،کاربران سيسنتمهنايي
که دارای محصنوالت پينينده ماننند اتومبينا هسنتند دوسنت دارنند
نيازهای خود را در مورد نمونههايي مانند قيمت و رنگ بهطنور صنري
بيان کنند [.]0
سيستمهای توصيهگر دانشمحور در جهت برطنرف کنردن اين
چالشها به وجود آمدهاند که اطالعنات اضنافي در منورد کاالهنا را در
پايگاه دانش خود جمعآوری کرده ،سعي دارند با اسنتفاده از تعامنا بنا
کاربر پيشنهادهای دقيهي ارائه دهند ].[0سيستمهای دانشمحور به دو
دسته محدوديتمحور 5و موردمحور 6تهسيمبندی شندهانند .در هنر دو
روش فرآيند ارائه پيشنهادها يکسان است .کاربر نيازهای خنود را بينان
ميکند و سيستم سعي ميکند يک راهوا مناسب بيابد .اگنر راهولني
وجود نداشته باشد سيستم نزديکتري راهواهای مشنابه بنا خواسنته
کاربر را به او معرفي ميکند ] .[0بهعنوانمثال در سيستمهنای مبتنني
بر محدوديت اگر سيستم راهولي پيدا نکند سعي منيکنند بنا نادينده
گرفت محدوديتهای نرمي که جريمه کمتری دارند پيشنهادهای خود
را ارائه دهد.
در [ ]4يک سيستم توصيهگر ترکيبي ارائه شده است کنه در آن
از ترکيب دو روش پااليش گروهي 7و محدوديت محنور اسنتفاده شنده
است .ايده کلي اي روش پيدا کردن يک جواب بر اي اساس است کنه
عالوه بر ارضای محدوديتهای سخت ،کاالهايي را پيشننهاد دهند کنه
جريمه کمتری ازلحاظ شکست محدوديتهای نرم ايجاد کند و ازلحاظ
نرخ پيشبينيشده از طريق روش پااليش گروهي دارای رتبه بناالتری
باشند.

 -5سیستم توصیهگر ترکیبی پیشنهادی
سيستمهای توصيهگر مبتني بر پااليش گروهي با اسنتفاده از تعنامالت
قبلي کاربران با سيستم اقندام بنه شناسنايي و محاسنبه شنباهت بني
کاربران کرده و بر اساس شباهت محاسبهشنده ،منواردی کنه اوتمناالً
موردعالقه کاربر هستند را به وی پيشنهاد منيدهنند .ازجملنه مزاينای
سيستمهای پااليش گروهي بينيازی از جمعآوری و نگهداری اطالعات
خاص است .اما از مهمتري معايب اي روش ميتنوان بنه مشکا شروع
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سرد برای کاربران و موارد تازه و همنني پراکندگي دادهها ،زماني کنه
وجم موارد نسبت به تعداد کاربران زياد باشد اشاره کرد ].[6
سيستمهای توصيهگر محدوديت محور يکي از انواع سيستمهنای
توصيهگر دانشمحور محسنوب منيشنوند کنه بنرخالف سيسنتمهنای
پااليش گروهي جهت ارائه پيشنهادها به کاربران به اطالعات و تعامالت
قبلي کاربران نيازی ندارند و بر اسناس ويژگنيهنای منوارد و نيازهنای
کاربران عما ميکنند و سعي در پيشنهاد موردی دارند که بيشتننري
تطنابق را با نيازهای کاربر داشنته باشند .بنهاين ترتينب سيسنتمهنای
محدوديت محور با مشکالتي مانند شروع سرد و ينا پراکنندگي دادههنا
روبهرو نيستند ،اما در عوض نياز به يک پايگناه داننش بنزر و کامنا
دارند که جمعآوری آن امری دشوار و پرهزينه است [.]6
در سيستم توصيهگر ترکيبي پيشنهادی در اي مهاله سعي شنده
است کنه بنا بهنره بنردن از مزاينای سيسنتمهنای پنااليش گروهني و
محنندوديت محننور بتننوان ضننع اينن سيسننتمهننا را از بنني بننرد و
پيشنهادهايي بهتر و نزديکتر به نيازهای کاربران ارائه داد.
در اي نحوه ترکينب ،ابتندا اطالعنات واصنا از تعنامالت قبلني
کاربران با سيستم مورد تجزيهوتحلينا قنرار گرفتنه و سنپا قواعند و
دانش موردنياز روش محدوديت محور شناسايي و استخراج منيگنردد.
سپا با استفاده از روش پااليش گروهي محدوديتهای خناص کناربر
هدف استخراجشده و بهعنوان پايگناه محندوديت شخصنيشنده کناربر
هدف به روش محدوديت محور داده ميشنود .روش محندوديت محنور
نيز با اسنتفاده از پايگناه داننش شخصنيشنده و مندل کناربر هندف و
همنني اطالعات کاالها اقدام به ارائه پيشنهاد به کاربر هدف ميکند.
طرح کلي روش پيشنهادی در شنکا  1آمنده اسنت کنه شناما
قسمتهای زير است:
پايگاه دانش محدوديت :پايگاه دانشي که محدوديتهای سيستم
در آن نگهداری ميشود .محدوديتها درواقع قوانيني هستند که ويژگي
کاربران و موارد را به يکديگر مرتبط ميکند ].[4
اطالعات کاربران قبلني :کناربراني کنه بنا ينک سيسنتم تعامنا دارنند
اطالعاتي را طني اين تعاماهنا به سيستم منيدهننند .اين اطالعنات
ميتواند شاما ويژگيهای شخصي کاربران مثا سن  ،قند ،جننا و ...
باشد يا اطالعاتي در مورد بازخوردهايي که کاربر به گزينههای موجنود
در سيستم ميدهد  .بهعنوانمثال کناربر  Aکنااليي بنا شناسنه  iرا در
زمان  tخريده و به آن امتياز  0از  4داده است.
ويژگيهای کاربران :هر کاربر دارای ويژگيهنا و نيازمنندیهنايي
است .برای مثال س و جنسيت يک کاربر جز ويژگيهای او محسنوب
ميشود که در هنگام ثبتنام آنها را بهصنورت صنري بينان منيکنند.
همنني کاربر ميتواند نيازمنندیهنای خنود را بنهصنورت صنري بنه
سيستنم اعنالم کنند .بهعنوانمثال کاربر ميتواند اعنالم کنند کنه بنه
فيلمهای با ژانر اکش عالقهمند است.
استخراج پايگاه دانش محدوديتها :يکي از مشکالت اساسي
استفاده از روش محدوديتمحور جمعآوری و بهروز کردن پايگاه دانش
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آن است .در اي روش الزم است خبرههايي در ووزه موردنظر تمامي
داننش منوردنياز جهنت ارائه پيشنهاد بنه کناربر هدف را در ابتدای
پياده سازی سيستم تعري کنند و در ادامه نيز آن را با تیييرات محيط
بهروزرساني کنند ].[11

شکل  :1طرح کلی سیستم ترکیبی از روش پاالیش گروهی و محدودیتمحور

در سيستم ترکيبي ارائهشده برای غلبه بر اي مشکا اساسي ،در
ابتدای راهاندازی سيستم توصيهگر ترکيبي اقندام بنه اسنتخراج پايگناه
دانش محدوديتهای سيستم شده است .برای استخراج محندوديتهنا
بهصورت خودکار بايد الگوی محدوديتها را تعري کرد تنا بنر اسناس
آنها محدوديتها استخراج گنردد .هنر الگنوی محندوديت بنهصنورت
رابطهای بي ويژگيهای کاربران و کاالها بينان منيشنود و بنهصنورت
رابطه شرطي زير نمايش داده ميشود:
if  condition  then  consequent 

در اي رابطه > < Conditionشرطي است که به مهدار يک ويژگني ينا
ويژگيهايي از کاربران اشاره منيکنند و > <Consequentنينز بنه ينک
مهدار خاص از يک ويژگي از کاالها اشاره ميکند.
بعد از تعري کردن الگوهای محدوديتها تعامالت قبلي کناربران
را پيمايش کرده و بر اساس الگوهای تعري شده محدوديتهای مربو
به کاربر استخراج و ذخيره ميشود.
اعمال روش پااليش گروهي :با توجه به وجم اطالعات واصنا از
تعامالت قبلي کاربران با سيستم ،وجم پايگناه داننش محندوديتهنای
توليدشده ميتواند بسيار زياد باشد .اگر اي پايگاه دانش محدوديت بنا
وجم زياد بنهعننوان منبنع ارائنه پيشننهاد در روش محندوديتمحنور
استفاده شود سيستم با دو مشکا عمده روبهرو ميشود :در مروله اول
به دليا وجم باالی پايگاه دانش محدوديتهنا ارائنه پيشننهاد بنه هنر
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کاربر بسيار زمانبر و سنگي خواهد بنود .در مرولنه دوم پراکنندگي و
متفاوت بودن نينازهنای کناربران از هنم باعنث منيشنود پيشننهادها
غيربهينه و نامناسب ارائه شود.
به همي دليا قبا از استفاده از پايگناه داننش محندوديتهنای
استخراجشده اقدام به پااليش آن برای کاربر هدف ميشود و بنرای آن
منظور از روش پااليش گروهي استفاده ميشنود .ابتندا شنباهت کناربر
هدف با ساير کاربران از رابطه زير محاسبه ميشود:

در الگوی باال  Ageس کاربر Genre ،ژانر فنيلم Release Year ،سنال
انتشار فيلم Gender ،جنسيت کاربر Occupation ،شنیا کناربر و Rate
نيز متوسط نرخگذاری کاربر بر روی فيلمهنايي اسنت کنه در قسنمت
شرايط ذکر شدهاند.
الگوی محدوديت اول مربو به س کاربر و ژانر فنيلم اسنت کنه
بهصورت منطهي بي آنها ارتباطي وجود دارد .بهعنوانمثال کاربران با
سني پايي تر به ژانرهای خاصي عالقه دارند که کاربران سني باال بنه
آنها عالقه کمتری نشان ميدهند.
الگوی دوم مربو به سال انتشار و س کاربر است .بهعنوانمثال
کاربران با سني کمتر از  01سال عالقه کمتری به نرخگذاری فيلمهای
قديمي دارند.
الگوی سوم و چهارم هم مربو به تأثير جنسيت و شیا کاربران
در انتخاب فيلمهايي با ژانر خاص است.
در مروله بعد شباهت کاربر هدف بنا سناير کناربران سيسنتم را
پيدا کرده و  Kتا از شبيهتنري کناربران بنه کناربر هندف را بنهعننوان
کاربران همسايه کاربر هدف در نظر ميگيريم .محدوديتهنای متننا ر
به کاربران همسايه بهعنوان پايگاه دانش شخصيسازیشده کاربر هدف
استخراج ميشود.
هدف نهايي در ووزه فيلم اي است که ميزان نرخگنذاری کناربر
هدف ( Tuبر روی فيلم مشخص  iپيشبينني شنود تنا از طرينق ننرخ
بهدستآمده پيشبيني شود که کاربر به فيلم عالقهمند است يا خير .
در اي مهاله از دو روش برای پيشبيني نرخگذاری استفاده شده
است که در ادامه بيان شده است.

 -6پیادهسازی سیستم پیشنهادی

روش اول
محدوديتهای قابااعمالي که فيلم  iرا ارضا ميکنند يا با ويژگنيهنای
آن منطبق هستند از ميان پايگاه دانش محدوديتها استخراج شده و با
استفاده از متوسط نرخ محدوديتهای استخراجشده پيشبينني انجنام
مننيشننود Nu .مجموعننه کنناربران همسننايه کنناربر هنندف nu.MSCR ،
متوسط نرخ محدوديتهای ارضاشدهی کاربر همسايه  nuو )sim(nu,tu
شباهت کاربر هدف با کاربر همسايهاش است.

| 2* | Pu1  Pu 2

(1

| | Pu1 |  | Pu 2

sim(u1, u 2) 

در رابطه  Pu1 ،1و  Pu2مجموعه ويژگيهای کاربران  u1و  u2هستند.
بعند از محناسبه فناکتنور شنباهت ،شبيهتري کاربران به کناربر هندف
بهعنوان همسايه آن انتخاب ميشوند و تمام محندوديتهنای کناربران
همسايه بهعنوان پايگاه دانش شخصيسازیشده کناربر هندف در نظنر
گنرفته ميشنود و بنهعننوان ورودی روش محندوديتمحنور استفنناده
ميشود.
اعمال روش محدوديتمحور :روش محندوديتمحنور بنا توجنه بنه
اطالعننات کنناربر هنندف ،محنندوديتهننای قابااعمننال از پايگنناه دانننش
شخصيسازیشنده را اسنتخراج منيکنند .سنپا همنه کناالهنا را بنا
محدوديتهای قابااعمال مطابهت منيدهند .اگنر کناالی بتوانند تمنام
محدوديتهنای قابااعمال را ارضا کند بننه ليسنت پيشننهادها اضنافه
ميشود .اوتمال دارد هيچ کااليي تمام محدوديتها را ارضا نکنند کنه
در اي صورت کاالی به ليست پيشنهادهايي اضافه ميشود که کمتري
محدوديت را نه کرده باشد.

روی پايگناه اطالعناتي movielens

روش ارائننهشننده در اينن مهالننه
پيادهسازی شده است .سايت  movielensمتعلنق بنه گنروه تحهيهناتي
 Grouplensاز دانشگاه مينيستوتا است [ .]0هر کاربر ميتوانند در اين
سايت ثبتنام کرده و در هنگام ثبتنام اطالعاتي مانند س  ،جنسنيت،
شیا و کند پستي را وارد کنند .بعدازآن کاربنران بننه فنيلمهنا امتيناز
ميدهند که اين امتنياز ميزان عالقه فرد به فنيلم منوردنظنر را نشنان
ميدهد.
طبنننق الگنننوريتم پيشنهنننادی در ابتنندا باينند پايگنناه دانننش
محدوديتهای واصا از تعامالت قبلي کاربران بنا سيسنتم اسنتخراج
گردد که اي امر نيازمند تعري الگنوی محندوديتهنا در ونوزه فنيلم
است.
چنننهار الگننوی اسننتفادهشننده در اينن روش بننرای اسننتخراج
محدوديتها بر اساس منطق موجود در ووزه فيلم و بر اساس اطالعاتي
که از ويژگيهای کاربران و فيلمها در اختيار است عبارتاند از:
1) If (Age ^ Genre) Then Rate
2) If (Age ^ Release Year) Then Rate
3) If (Gender ^ Genre) Then Rate
4) If (Occupation ^ Genre) Then Rate
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(2

) nu.MSCR * sim( nu , Tu
) sim( nu , Tu





nu  NU

Tu.Rate(i ) 

nu NU

متوسط نرخ محدوديتهای ارضاشده هر کناربر همسنايه از طرينق
رابطنه زينر بنه دست ميآيند کنه در آن  Cمجموعنه محندوديتهنای
ارضنناشننده کنناربر همسننايه  C.Rate ،nuنننرخ محنندوديت ارضنناشننده و
 C.countتعداد تکرار محدوديت ارضاشده است.
(0

C .Rate *C .Count
C .count

c C

c C





nu .MSCR 
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روش دوم:
استفاده از متوسطگيری که در روش اول موردبررسي قنرار گرفنت ،بنا
توجه به تیييرات کمي که دارد نميتواند بنهخنوبي عالينق کناربران را
منعکا کند .برای رفع اي مشکا نرخگذاری قبلي کناربران شنبيه بنه
کاربر هدف در روابط تأثير داده ميشود.

ارائه يک سيستم توصيه گر ترکيبي ...

منفي درست ) :(TN13والتي است که ينک گزيننه بنه کناربر پيشننهاد
نشده و او هم آن را خريداری نکرده است.
درنتيجه دقنت پشنتيباني تصنميم سيسنتم پيشننهادی از رابطنه زينر
محاسبه ميشود:
TP  TN

(0

TP  FP  TN  FN

ACC 

14

) Tu.Rate(i

(4

) ( nu.Rate(i )  nu.MSCR ) * sim(nu , Tu

)  nuNU sim(nu, Tu

nu  NU



 Tu.R 

متنوسنط ننرخگنذاری کناربنر هندف بنر روی فيلمهنايني که
محدوديتهای متنا ر به فيلم را ارضا ميکند Nu.Rate(i) .نرخدهي
کاربر همسايه بر روی فيلم موردنظر است.

 -7ارزیابی سیستم پیشنهادی
برای سنجش دقت و کارايي ينک سيسنتم پيشننهاددهننده از دو ننوع
معيار ميتوان استفاده کرد .دسته اول معيارهای دقت آمناری و دسنته
ديگر معيارهای دقت پشتيباني تصميم است.
معیارهای دقت آماری
اي معيارها بر روی مهايسه عددی نرخهای پيشبيننيشنده مجموعنه
داده با مهادير واقعي واردشده توسط کاربران متمرکز شدهانند .در اين
پژوهش  MAE8از دسته معيارهای آماری انتخناب شنده اسنت کنه در
رابطه زير نشان داده شده است .در اي رابطنه ) P(i,jننرخ پنيشبينني
شده و ) R(i,jنرخگذاری واقعي کاربر است .هر چهدر که مهندار MAE
کمتر باشد دقت و کارايي روش باالتر است [.]11
) P(i, j )  R(i, j

(4

n



i , j

MAE 

معیارهای دقت پشتیبانی تصمیم
اي معيارها ميزان مؤثر بودن يک الگوريتم پااليش گروهي را در کمک
به کاربران برای انتخاب گزينههای باکيفيت باال ارزيابي ميکنند .از اي
دسته روشي به نام وساسيت ROC9انتخاب شده است که درواقع معيار
اندازهگيری قدرت تشخيص سيستمهنای پنااليش گروهني اسنت .اين
معيار بر اي فرض استوار است که فرآيند پيشبيني يک فرآيند باينری
است يعني يک گزينه يا خوب است يا بد.
در اي معيار چهار والت زير مورد بررسي قرار ميگيرد:
مثبت درست ) :(TP10والتي که يک گزينه به کاربر پيشنهاد شنده
و او هم آن را خريداری کرده است.
مثبت غلط ) :(FP11والتي است که کاربر ينک گزيننه را خرينداری
کرده ولي سيستم آن را به او پيشنهاد نداده است.
منفي غلط ) :(FN12والتي است که سيستم ينک کناال را بنه کناربر
پيشنهاد داده  ،اما کاربر آن را خريداری نکرده است.

هرچه مهدار اي پارامتر بيشتر باشد کارايي روش نيز باالتر است [.]11
ارزيابي بر اساس تهسيم مجموعنه داده بنه دو دسنته آزمنايش و
آموزش انجام ميشود 21.درصد دادهها بهعنوان مجموعه آزمايش و 61
درصند دادههنا بنهعننوان مجموعنه آمنوزش انتخناب شندهانند .نتناي
بهدستآمده از ارزيابي سيستم توصيهگنر ترکيبني پيشننهادی در زينر
آمده است .در نمودارها  kتعداد همسنايههنای کناربر هندف CF ،روش
پننااليش گروهنني وسنناس بننه زمننان [ Hybrid1 ،]4روش ترکيبنني
پيشنهادی اول و  Hybrid2روش ترکيبي پيشنهادی دوم اسنتMAE .
معيار دقنت آمناری و  ACCمعينار دقنت پشنتيباني تصنميم سيسنتم
ميباشند.
همانطور که در شکاهای  2و  0مشاهده ميشود افزايش تعداد
همسايههای کاربر هدف ( kتنا  21موجنب افنزايش کنارايي در تمنام
روشها ميشود ولي از  21همسايه بيشتر تأثيری در کارايي مشناهده
نميشنود .کنارايني هنر سه روش بنه ازای kهنای کمتنر از  11پنايي
است .هرچه تعداد همسايهها پايي تر باشد اوتمال تیيير کناربر هندف
نسبت به همسايهها نيز بيشتر ميشود  .در مهابا اگر kبنيشتنر از 11
باشد پيشبيني عالقه کاربر هدف به فيلم موردنظر با دقنت بنيشتنری
انجام ميشنود .کنارايي روش ترکيبني اول( Hybrid1نسنبت بنه روش
پااليش گنروهي ( CFکمتر است .علت اين امنر در نحنوه پنيشبينني
نرخها با استفاده از متوسطگيری بر روی محدوديتهای ارضناشنده در
روش ترکيبي اول است .در عوض روش ترکيبي اول مشکا شروع سرد
روش پااليش گروهي را ندارد و محاسبه شباهت کاربران و پنيشبينني
نرخ فيلمهای جديد نيازمند تعامالت قبلي کاربر نيست.

شکل  :2نتایج ارزیابی روشهای ترکیبی و پاالیش گروهی با استفاده از معیار
MAE
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 نتایج ارزیابی روشهای ترکیبی و پاالیش گروهی با استفاده از:3شکل
ACCمعیار

 از نرخگذاری قبلي کاربران همسايه برHybrid2( در روش ترکيبي دوم
روی فيلم مورد پيشبيني استفاده شده است و با استفاده از متوسط
نرخ محدوديتهای ارضاشده اي مهدار نرمال شده و بنابراي نسبت به
 کارايي،روش پااليش گروهي همانطور که در شکا مشخص شده
.بيشتری دارد و مشکا شروع سرد نيز ندارد
درواقع نتاي نشان ميدهند که اگر در سيستم توصيهگر از ويژگيهای
کاربران و کاالها در امر پيشنهاددهي استفاده شود عملکرد سيستم
.بهتر ميشود

 نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها برای آینده-8
هدف اصلي در سيستمهای توصيهگر پنااليش وجنم وسنيع اطالعنات
.کاربران و کاالها و ارائه پيشنهادها متناسب با عاليق کاربر هدف اسنت
در ايننن منننهاله بنننا استفننناده از ترکيننب روش پننااليش گروهنني و
.محدوديتمحور کارايي سيستمهای توصيهگر بهبنود داده شنده اسنت
سيستم ارائهشده با استفاده از پايگاه دانش اسنتخراجشنده از تعنامالت
 مشنکا شنروع سنرد روش،کاربران همسايه کناربر هندف بنا سيسنتم
 ارزيابيها نيز نشنان داد کنه سيسنتم ترکيبني.پااليش گروهي را ندارد
.عملکرد بهتری نسبت به روش پااليش گروهي دارد
در آينده ميتوان بروسب نياز ووزههنای مختلن روشهنای ديگنر را
ً مثال.باهم ترکيب کرد تا کارايي سيستم در ووزه موردنظر بيشتر شود
با ترکيب روشهای پااليش گروهي و اسنتفاده از قواعند معننايي بنرای
پيدا کردن روابط معنادار کاالها و کاربران دقت سيستمها را بناال بنرد و
 همننني قصند دارينم در آيننده.با مشکا شروع سرد نيز مهابله کنرد
فاکتور زمان را برای دقينقتنرشندن پيشننهادها در محاسنبه شنباهت
.کاربران دخالت دهيم
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