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.  کاربردهیای فراوانیی پییدا کیرده اسی، در بسیاری از زمینههای علمیی، با توجه به کارایی خاص خود، امروزه سیستمهای پیشنهاددهنده:چکیده
 یی رو، در این مقالیه.  انعطاف آنها بیشتر شده اس، که با ترکیب نظریه فازی،  سیستمهای پیشنهاددهنده فازی اس،نوعی از این سیستمها
 در واقع. شباه بر اساس فاصله اقلیدسی محاسبه میشود،جدید با ترکیب فیلترکننده مشارکتی و مجموعه فازی ناهموار ارائه شده اس که در آن
 از الگیوریتم رقابی اسیتعماری، همچنین. استفاده میشود، از اطالعات کاربرانی که پیشبینی بهتری دارند،با استفاده از مجموعههای فازی ناهموار
 صح پیشبینی را، این رو ترکیبی با استفاده از مجموعههای فازی ناهموار.  جه تنظیم پارامترهای رو پیشنهادی استفاده شده اس،آشوبی
 میزان صح را نسب به رو هیای قبلیی، آزمایشهای انجامشده روی مجموعه دادههای مح نشان میدهد که رو پیشنهادی.افزایش میدهد
. افزایش داده اس
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Abstract: Today, recommender systems, according to their special performance, are widely utilized in several scientific issues.
Fuzzy recommender systems are the type of systems in which they are combined with fuzzy theory and give more flexibility to
recommender systems. Nonetheless, in this article a new combination method from fuzzy rough set collaborative filtering is
presented in which the distance is calculated based on Euclidean distance measure. In fact, by using fuzzy rough sets the applicants’
data are used regarding to have better prediction. This combination method via fuzzy rough sets increases the accuracy of prediction.
Since, implemented experiments on test data depict recommended method has better validation in comparison with other reputed
methods.
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 -1مقدمه
در سالهای اخیر ،استفاده از وب از حال آکادمی بیه حالی تجیاری
تغییر یافته اس  .این امر باعث میشود که حجم عظیمیی از اطالعیات،
در دسترس کاربر نباشد و یا کاربران از وجیود ننیین اطالعیاتی مطلیع
نباشند .سیستم های پیشنهاددهنده ،کیه زیرشیاخه ای از سیسیتم هیای
پشتیبان تصمیم هستند ،می توانند در راستای یافتن اطالعات مناسیب،
به کاربر کم کنند .این سیستمها ،در رشتههای مختلی ،،کاربردهیای
فراوانی دارند و پیشنهادهای خاصیی را دربیاره موعیوش مشخصیی ،کیه
ممکن اس برای کاربر جالیب باشید ،فیراهم مییکننید .سیسیتمهیای
پیشنهاددهنده ،کاالهای مورد عالقه کاربران را پییشبینیی و بیه آنهیا
کم میکنند تا از میان کاالهیای متعیدد ،کیاالی مناسیب را انتخیاب
کنند.
سیستم های پیشنهاددهنده بهعنوان ی حوزه تحقیقیاتی مسیتق
در اواسط دهیه  6338ظهیور پییدا کردنید ،زمیانی کیه محققیین روی
پیشنهادهایی که دقیقاً مبتنیی بیر سیاختار امتییازدهی اسی  ،تمرکیز
داشتند .سیستم های پیشنهاددهنده سیسیتم هیایی هسیتند کیه بیرای
کاربران لیس مرتبی از قلمدادهها و اطالعات را فراهم مییکننید .ایین
سیستمها برای تصمیمگیری اینکه کدام قلمدادههیا بیر اسیاس اولویی
کاربر در نظر گرفته شوند به کاربران کم میکنند .طبیعی اسی کیه
این سیستمها بدون در اختیار داشتن اطالعات کافی و صحیح در میورد
کاربران و قلمدادههای مورد نظر آنها قادر به پیشنهاد دادن نمیباشند.
بنابراین یکی از اساسیترین اهداف آنها ،جمعآوری اطالعات گونیاگون
در رابطه با عالقه کاربران و قلمدادههای موجود در سیستم اس  .امروزه
نیز استفاده از رو های شناسایی الگو در این نیوش سیسیتمهیا مطیرح
شده اس  .استفاده از رو های خوشهبندی دادهها و طبقهبندی آنهیا
از اهمی خاصی برخوردار شده اس [.]1
اهمی سیستمهیای پیشینهاددهنده ،هنگیامی بییشتیر مشیخ
میشود ،که کاربران بیا انبیوهی از اطالعیات روبیهرو باشیند .در ننیین
شرایطی ،سیستم باید پیشنهادهای خود را با در نظر گرفتن نهار مورد
به کاربر ارائه دهد که هرکدام از ایین میوارد ،زمینیه ظهیور گروهیی از
سیستمهای پیشنهاددهنده را فراهم میکند .این موارد شام شیرایط و
محیطی که کاربر در آن قرار دارد ،نیاز کاربر ،دانیش سیسیتم در میورد
کاربر و سابقه فعالی های کاربر ،اس  .امروزه این سیستمها ،کاربردهای
متعددی در پیشینهاد کتیاب ،سییدی ،هتی  ،فییلم ،موسییقی ،خریید
اینترنتی ،برنامههای تلویزیونی و غیره به کاربران دارند و در دهه اخییر،
مقالههای متعددی در این راستا منتشر شده اس [.]2
در مقاله [ ،]9یی رو پییشبینیی صیفحات وب بیا اسیتفاده از
ترکیب خوشهبندی و مدل مارکوف ارائه شده اس  .در این رو  ،ابتیدا
نشس های کاربران خوشهبندی میشوند .سیپ یی میدل میارکوف
برای هر خوشه ایجاد شده و از آن برای پیشبینی درخواس های آتیی
کاربران اسیتفاده مییگیردد .در ایین رو از محتیوای صیفحات بیرای
خوشهبندی استفاده نشده اس نرا که استفاده از محتیوای صیفحات و
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کاو آن میتواند موجب شناسایی شباه بیین صیفحات مختلی ،بیا
یکدیگر شود .از این دانش میتوان برای توصیه صفحات جدیدی که بیه
وبسای اعافه شدهانید ،اسیتفاده کیرد .در مقالیه [ ،]7یی سیسیتم
توصیهگر ترکیبی با استفاده از دو رو پیاالیش گروهیی و مبتنیی بیر
محدودی ارائه شده اس که با توجه بیه اسیتفاده از رو محیدودی
محور ،سیعی در برطیرف سیاختن مشیک شیروش سیرد رو پیاالیش
گروهی را داشته اس .
در مقاله [ ]1برای سیستمهای پیشینهاددهنده ،روشیی بیر اسیاس
مجموعه فیازی ازجملیه رو نمیایش ،معیارهیای تشیابه و رو هیای
تجمعی ارائه شده اس  .در این رو  ،مسیائ میبهم ناشیی از فردیی ،
ابهام و عدم صح در دادهها به خوبی بررسی میشود.
در مقالییههییای [ ]4 ،1ییی رو ترکیبییی بییرای سیسییتمهییای
پیشنهاددهنده ،ارائه شده اس  .این رو  ،با ترکیب فیلترکننده رقابتی
و الگوریتمهای مبتنی بر محتوا ،از مزایای هر دو رو برخوردار اس .
سیستمهای پیشنهاددهنده فازی ،برای مدل کیردن عیدم قطعیی
موجود در اطالعیات شخصیی کیاربر ،تنهیا از مجموعیه فیازی اسیتفاده
میکردند .در حالی که استفاده از قوانین ریاعی در کنار آن ،مییتوانید
رو

سودمندی باشد .همچنین ،در تحقیقیات پیشیین ،شیباه

بیین

کاربران تنها از روی اطالعات شخصی آنها محاسبه میشید ،در حیالی
که می توان از سابقه امتیازدهیها نیز جه

بیان شباه

بین دو کاربر،

استفاده کرد.
[ ]0ی تعری ،ریاعی اصولی از سیستمهای پیشنهاددهنده فازی
به همراه عملیات جبری و ویژگی آن هیا بییان کیرده اسی  .همچنیین
روشی به نام  HU-FCF1ارائه کرده اس که ایده اصلی آن ادغام کردن
درجه های شباه فازی بین کاربران اسی  .ایین درجیات از اطالعیات
شخصی با درجه های قطعی مبتنی بیر کیاربر بیه دسی آمیده اسی .
بنابراین اطالعات داخلی (صفات کاربران) ،اطالعیات خیارجی (فعی و
انفعاالت بین کاربران) و درجه شباه ها ،ارتباط دقیق تر بین کیاربران
را نشان میدهد .بعد از محاسبه درجههای شباه نهایی ،رتبیهبنیدی
نهایی بر اساس رتبه بندی همسیایههیای کیاربر میورد نظیر بیه دسی
می آید .در واقع  HU-FCFصح و انعطاف بهتری نسب به رو های
مشابه ،با استفاده از درجه های شباه ترکیبیی دارد .یکیی از معاییب
این رو زمان محاسبات طوالنی اس  .مشکالت مربوط به تحقیقیات
سیسییتمهییای پیشیینهاددهنده فییازی نشییان میییدهیید کییه سیسییتم
پیشنهاددهنده ترکیبی ،می تواند کاستی های رو های فیلترکننیده را
برطرف سازد.
در [ ]3بیان میشود که سیستمهای پیشنهاددهنده ،نوش خاصی از
سیستمهای اطالعاتی هستند که به انتخاب مناسب قلمدادهها ،کمی
میکنند .این سیستمها در حوزههای مختل ،،بیهمنظیور فیردیسیازی
برنامههای کاربردی قلمدادههای مختلفی پیشینهاد مییدهنید .یکیی از
مشکالت سیستمهای پیشنهاددهنده ،شروش سرد کاربران جدید اسی .
این مشک زمانی اتفاق مییافتید کیه یی کیاربر جدیید وارد سیسیتم
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میشود .محققان در این حال با محدودی مجموعه دادگیان ،تخمیین
میزان بهینگی خوشهها ،معیار شباه  ،کاربران بیربط و انتخاب درجیه
تعلق ،روبرو هستند .رو  HU-FCF++روشی اسی کیه بیا مشیکالت
یکپارنییهسییازی ننییدین گییروه ،مقابلییه نمییوده اسی و بییا اسییتفاده از
پرداز های خاص ،باعث ترکیب مزی های مختل ،هر گیروه و از بیین
بردن معایب آنها ،میشود.
در مقاله [ ،]68از منطیق فیازی توسیعهیافتیه ،بیرای شناسیایی در
سیستمهای غیرخطی استفاده شده اس  ]66[ .نییز از مجموعیههیای
فازی ناهموار بهعنوان ابزاری سودمند ،جه پیشبینی در سیستمهیای
پیشیینهاددهنده ،نییام بییرده اس ی  .اییین مقالییه بییه بررسییی دو ویژگییی
پیشنهادها با استفاده از مجموعههای فازی ناهموار پرداخته اس  .اولیی
صییح پیشیینهادها بییرای اکثییر کییاربران و دومییی برجسییتهسییازی
پیشیینهادهای عمییومی اسیی  .افییزایش صییح پیشیینهادها ،کیفییی
سیستمهای پیشنهاددهنده را برای بییشتیر کیاربران بیاال مییبیرد .در
مجموعههای فازی ناهموار ،این دو ویژگی توسط دو حد آستانه  αو

β

کنترل میشود .یکی از مسائ مهم ،تخمین مقادیر مؤثر دو حد آستانه
مزبور بر اساس دو ویژگی بیان شده اس  .رو
راه ح متعادل بین صح

 ،GTPS2برای تخمین

و عمومی  ،با استفاده از پییادهسیازی یی

بازی ،این دو حد آستانه را به دس میآورد.
تشخی

دارویی ،بهعنوان ی

مهیم در داروهیای بیالینی

پیرداز

بیان میشود که با استفاده از آن میتوان بیماریها را بر اسیاس عالئیم
بیماری امری بسییار مهیم

آنها تخمین زد .افزایش صح در تشخی

اسیی  .محققییان در اییین زمینییه از رو هییای کییامپیوتری از قبییی

در [ ،]67رو مجموعه ناهموار احتمالی عمومی و خاص بهمنظور
معنیشناسی حد آستانه و ویژگیهای تصمیم ،بیان شید .در ایین رو
برخالف مجموعه ناهموار پاوالک ،4نواحی مثب  ،نواحی مرزی و نواحی
منفی ،یکنواخ نیستند .ایین مسیئله منجیر بیه کیاهش ویژگییهیای
تداخلی و ناکارآمد میشود .به همین دلیی  ،معرفیی یی حید آسیتانه
احتمالی نیاز اس  .رو بیانشیده نیهتنهیا یکنیواختی نیواحی مثبی
محتوای تصمیم را تضمین میکند ،بلکه خطای محلی هر قسم را نیز
کمینه مینماید.
در [ ،]61برای بیان کیفی نمونهها ،مدل انتخاب نمونههای اولییه
با استفاده از رو مجموعههای فازی ناهموار مطیرح شیده اسی  .ایین
مدل پیشپرداز  ،قصد دارد تا با حذف نمونههایی که باعث پیشبینی
بد میشوند و حفظ نمونههایی با قابلی پییشبینیی خیوب ،منجیر بیه
بهبود دستهبندی  KNN5شود .همچنین در این مقاله ،نشان داده شیده
نمونههایی که منجر به پیشبینی بدتر میشوند ،نمونههایی هستند کیه
روی مرزها ،یا در قسیم هیایی کیه کیالسهیای مختلی ،بیا یکیدیگر
همپوشانی دارند ،واقع شدهاند و یا نمونههای هستند که برنسبگذاری
نشدهاند.
مجموعه های فازی ،پایه مناسبی برای سیستمهای پیشینهاددهنده
هستند .ازجمله کاربردهای فازی ،میتیوان اشیاره کیرد بیه :اسیتفاده از
رو های مجموعه فازی ،برای نمایش محتوای دانش در یی سیسیتم
پیشنهاددهنده ،نمایش اولوی های کاربر بیه رو قابی انعطیاف بیرای
فرآیندهای تصمیم گیری موردی و استفاده از مقادیر فازی برای نمایش
ویژگیهای ی قلمداده .منطیق فیازی ،مییتوانید بیرای خوشیهبنیدی
قلمدادهها یا گروهبندی کاربران با سالیق مشابه استفاده شود.

مجموعههای فیازی شیهودی و سیسیتمهیای پیشینهاددهنده اسیتفاده
کردهاند .از آنجا که دادههای دارویی اغلب مبهم بوده و کامی نیسیتند،
نیدارد.

تشخی

تنها استفاده از دو رو

بیانشده ،پیشرفتی در صح

بدینمنظور این دو رو

با هیم ترکییب شیده و روشیی دیگیر بیه نیام

 IFRS3ب یه وجییود آمییده اس ی [ IFRS .]62شییام تعییاریفی
ت معیاره و نندمعیاره ،ماتری
شهودی ،پیشنهاد ماتری
شهودی و به دس

شباه

فازی شهودی و ماتری

از IFRS

ترکیبی فازی

فازی شهودی ،درجه شباه

آوردن فرمول جه

فیازی

پیشبینیی مقیادیر بیر مبنیای

درجه شباه فازی شهودی و بییان یی

رو

فیلترکننیده مشیارکتی

فازی شهودی برای پیشبینی بیماریهای ممکن ،اس .
در بیشتر سیستمهای موجود ،بهطور عمنی پایه دستهبندیها را،
دودویییی در نظییر میییگیرنیید .قالییب دیگییری در [ ]69بییرای ایجییاد
سیستمهای پیشنهاددهنده بیان شده اس

کیه تصیمیم سیه راه را ،بیا

مجموعه درخ های تصادفی ادغام مینمایید .در ایین رو
منطقی برای موقعی
میشود .سپ

ی

و مقدار منفی حد آستانه به نام

و

*



انجیام

مجموعه درخ های تصادفی برای محاسبه احتمال

 Pایجاد میگردد و در نهای با استفاده از
پیشنهاددهنده را تخمین زد.

Serial no. 80

*

تنظیمیاتی

* * ،

و  Pمیتیوان رفتیار

نظریه مجموعههای فازی ناهموار در اوای سال  1891توسط پاوالک
پایهگذاری شد .این نظریه ،در مواردی که ابهام وجیود دارد رو هیایی
را با استفاده از ابزار ریاعی ارائه میدهد که نیاز به اطالعات اعیافی در
دادهها نیس  .این رو ها ،پ از تحلی اطالعیات پنهیان در دادههیا،
اطالعات غیرمرتبط از مجموعه دادگان را حذف مینماید.
در سالهای اخیر ،مجموعههای فازی ناهموار موعوش قاب تیوجهی
از دید محققان بودهاند و در بسیاری از زمینهها کاربرد دارنید .در سیال
 ،6306پاوالک در [ ]61عملیات تقریب زدن روی مجموعهها ،شباه
مجموعهها و همچنین به دس آوردن گنجایش مجموعههیا را بررسیی
نمود .در واقع ،هدف وی ،توصی ،ویژگی مجموعه هیای فیازی نیاهموار
بود .مفهوم مجموعههای فازی ناهموار ،در درجیه اول در شیاخه هیو
مصیینوعی معنییا مییییابیید .مفییاهیمی ازجملییه :اسییتدالل اسییتنتاجی،
دستهبندی خودکار ،شناسایی الگو ،الگوریتمهای یادگیری.
هدف ما در این مقاله  ،ارائه روشی هوشمند برای افزایش صح در
سیستمهای پیشنهاددهنده اس  .در این رو  ،پیشبینی امتیازهیا بیر
اساس شباه بین کاربران اس که این شباه  ،با فاصله اقلیدسی بیه
دس میآید .کاربران مشابه ،امتیازات نزدی بیه هیم کسیب خواهنید
کرد .با این وجود ،مشک اصلی ،مطلع نبودن از میزان شباه کیاربران
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به یکدیگر دارند .زیرا در بسیاری از کاربردها ،این مقدار را بهطور دقییق
نمیتوان محاسبه کرد و باید بیهجیای آنهیا ،اطالعیات دیگیری ماننید
اطالعات شخصیی کیاربران ،اسیتفاده شیود .همچنیین ،بعضیی ویژگیی
کاربران ،مقدار پیوستهای ندارند .بنابراین ،برای محاسیبه شیباه بیین
کاربران ،الزم اس منطیق فیازی را بیا سیسیتم پیشینهاددهنده ادغیام
کنیم .از سویی دیگر ،انتخابهای بعضیی از کیاربران بیرای پییشبینیی
کاالها در آینده ،درسی نیسی و منجیر بیه پییشبینییهیای اشیتباه
میشوند .در ننین شرایطی ،مجموعههای فازی ناهموار ابزاری مؤثر در
حذف نظر ننین کاربرانی اس تا پیشبینیهای بهتری را ارائه دهد.
برای تنظیم بهینه پارامترهیای رو پیشینهادی در ایین مقالیه ،از
الگوریتم رقاب استعماری آشوبی استفاده شده اسی  .الگیوریتم رقابی
استعماری ،مانند سایر الگوریتمهای تکاملی ،یی جمعیی اولییه دارد.
جمعی اولیه کشور نامیده میشود کیه بیر دو نیوش اسی  :مسیتعمره و
استعمارگر .این دو نوش جمعیی بیا هیم تعیدادی امپراتیوری تشیکی
مییدهنید .اسیاس ایین الگیوریتم ،رقابی اسیتعمارگرایانه مییان ایین
امپراتوریها اس  .در طول این رقاب  ،امپراتوریهای ععی ،از هم فیرو
میپاشند و قویترها مستعمرات بقیه را صاحب میشوند.
رقاب استعمارگرایانه ،بهطور مطلوب به ایالتی همگرا میشود که در
آن تنها ی امپراتوری وجود دارد ،مستعمرات آن در ی موقعی قیرار
دارند و هزینه یکسان بهعنوان استعمارگر دارد .مانند همه الگوریتمهای
قرارگرفته در این دسته ،الگوریتم رقاب استعماری نیز ،مجموعه اولیهای
از جوابهای احتمالی را دارا اس  .این جیوابهیای اولییه در الگیوریتم
ژنتی به نام «کروموزوم» ،در الگوریتم ازدحام ذرات به نام «ذره» و در
الگوریتم رقاب استعماری با عنوان «کشور» شناخته میشوند .الگوریتم
رقاب استعماری ،با روند خاصی ،ایین جیوابهیای اولییه (کشیورها) را
بیهتیدری بهبیود داده و در نهایی جیواب مناسیب را بیرای مسیئله
بهینهسازی (کشور مطلوب) در اختیار میگذارد [.]64
نظریه آشوب [ ،]60ی زمینه مطالعاتی در ریاعیات اس  ،که در
نندین رشته از جمله هواشناسی ،جامعهشناسیی ،فیزیی  ،مهندسیی،
اقتصاد ،زیس شناسی و فلسفه کاربرد دارد .آشیوب ،نمونیهای از رفتیار
پویای سیستمهای غیرخطی اس که در زمینههای مختل ،علوم ،مانند
کنترل آشوب ،همگامسازی ،شناسیایی الگیو ،نظرییه بهینیهسیازی نییز
استفاده شده اس [.]63
ساختار ادامه مقاله بهصورت زیر اس :
در بخش دوم ،تعاری ،و مسئله بیان شده اس  .مروری بر الگوریتم
رقاب استعماری آشوبی در بخیش سیوم ارائیه شیده اسی  .در بخیش
نهارم ،جزئیات رو پیشنهادی نشان شده اسی  .نتیای آزمیایشهیا،
ارزیییابی و مقایسییه آنهییا در بخییش پیینجم نشییان داده شییده اسیی .
نتیجهگیری و بیان کارهای آینده در بخش آخر ذکر شده اس .

 -2تعاریف و بیان مسئله
در این بخش ،تعاری ،الزم برای بیان مسئله ارائه شده اس .
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فیلترکننده مشارکتی فازی ناهموار . . .

تعريف  :1سیستمهای پیشنهاددهنده (]0[ )RS6
اگر  Uرا مجموعه تمام کاربران و  Iرا مجموعهای از کاالهیای سیسیتم
در نظر بگیریم ،تابع سودمندی  Rروی  U 1  Uو  I 1  Iبهصورت زییر
نگاش شده اس :
R : U1  I1  p
()6
u1, i 1 

R u1 , i 1 

که

R u1 , i 1 

ی

عیدد حقیقیی داخی

عدد صحیح غیرمنفی یا یی

محدودهای خاص اس  .همچنین  Pمجموعه رتبهبندیهای موجیود در
سیستم اس  .بنابراین  RSسیسیتمی اسی کیه دو تیابع زییر را آمیاده
میکند:
(الییی )،پییییشبینیییی :قابلیییی تخمیییین  R u , i بیییرای هیییر
*

*

 u ,i    U, I  \  U , I 
*

1

*

1

(ب) پیشنهاد :قابلی انتخیاب

I

*

،i

i  arg maxilR  u,i 
*

.uϵU
هدف ما در این مقاله ،معرفی روشی هوشمند جه
سیستمهای پیشنهاددهنده اس .

بیرای هیر

افزایش صح

تعري ف  :2سیسییتمهییای پیشیینهاددهنده ننییدمعیاره (]0[)MCRS7
سیستمهایی که توابع پایه شبیه به  RSفراهم میکننید؛ امیا از عیوابط
نندگانه پیروی میکنند .بهعبارت دیگر تابع سودمندی ،بهصیورت زییر
تعری ،میشود:
() 2
که 

R i  i  1,, k

R : U1  I1  P1  P2  Pk

 u1,i1 

 R1, R 2 ,, R k 

رتبیهبنیدی کیاربران

u1 U 1

و

i1 I 1

اسی کیه از

عوابط نندگانه پیروی می کند .در این مورد ،پیشنهاد مطابق با عوابط
داده شده انجام میشود.
سیستمهای پیشنهاددهنده نندمعیاره میتوانند بیرای پییشبینیی
رتبهبندی ی کاربر به فیلمی که از قب رأی داده نشده ،کم کننید.
همچنین این نیوش سیسیتم هیا ،فییلم میورد عالقیه کیاربر را از طرییق
رتبهبندی موجود پیشنهاد میدهند.
تعريف  :3سیستمهای پیشنهاددهنده فازی (]0[ )FRS9
مجموعههای فازی ،ی پایه نظری مناسب برای بسیاری از سیستمهای
پیشنهاددهنده ایجاد کرده اسی  .رو هیای خوشیه بنیدی فیازی ،کیه
قلمدادهها را به بیش از ی خوشه دستهبندی میکند ،بیهمنظیور ارائیه
واقییعبینانییهتییر محتییوای پروفایی هییا اسییتفاده میییشییوند .در سیسییتم
پیشنهاددهنده مشارکتی ،خوشیه بنیدی فیازی نییز ،بیرای گیروهبنیدی
کاربران با عالقههای مشابه استفاده میشود.
اگر  Uرا مجموعه تمام کیاربران I ،را مجموعیهای از کاالهیا و  Cرا
مجموعهای از تعاری ،فازی در نظیر بگییریم ،تیابع سیودمندی  ،Rروی
 U  Uو  I 1  Iو  C 1  Cبهصورت زیر نگاش میشود:
1

()9

R : U1  I1  C1  P1  P2  Pk

 U,I,C \  U1,I1,C1 

 u ,i ,c ,μ 
*
c

*
1

1

1
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که ] 𝜇𝑐 ϵ [0 ,1مقدار عضیوی

تعرییc1 ،

تعریc1 ،

اسی .

کاربر  u 1به کاالی  i1در
 i 0,1اس  FRS .سیسیتمی اسی کیه دو تیابع اساسیی زییر را در
اختیار میگذارد:
(الیی )،پیییشبینییی :قابلیی تخمییین زدن  R u * , i * ,c1* , c*بییرای هییر
 U, I,C \  U1, I1,C1 

c

Pi

با درجیه تعلیق فیازی

 u ,i ,c ,μ 
*
c

*

*
1

(ب) پیشنهاد :قابلی انتخاب
 u Uو  c ,   Cو ی

با عوابط

R i  i  1,, k 

امتییاز

I

*

*

i  arg max il R  u,i,c,μc  ، i
*

برای هیر

میزان معین.

تعريف  :4فضای تقریب []61
زوج ) (U,Rرا که در آن  Uمجموعه معلوم به نام جهان و  Rی رابطه
غیر قاب تشخی اس در نظر بگیرید .در واقع  Rی رابطه هیمارزی
روی  Uاسییی  A=(U,R) .را فضیییای تقرییییب میییینامنییید .اگیییر
 ، x , y U , x , y   Rدر این صیورت مییگیوییم  x,yدر  Aغییر قابی
تشخی

فیلترکننده مشارکتی فازی ناهموار . . .

که باید بهینه شوند .هرکدام از این متغیرها ی «کشور» نامیده
میشوند .میخواهیم این کشورها را به دو دسته استعمارگر و مستعمره
تقسیم کنیم .تعدادی از بهترین عناصر جمعی بهعنوان امپریالیس
انتخاب میشوند ،باقیمانده جمعی نیز بهعنوان مستعمره ،در نظر
گرفته میشوند .از آن پ امپراتوریها بهمنظور افزایش قدرت خود ،به
جذب مستعمرات سایر امپراتوریها میپردازند و با یکدیگر رقاب
میکنند .هر امپراتوری که قویتر باشد قدرت بیشتری برای جذب
کشورهای مستعمره دارد ،در نتیجه امپراتوریهای قویتر همانطور که
در شک  6مشاهده میکنید تعداد مستعمرات بیشتری دارند [.]64
روند حذف امپراتوریهای ععی ،و افزایش تعداد مستعمرههای
کشورهای قوی ادامه مییابد و حد نهایی رقاب زمانی اس که تنها
ی امپراتوری واحد وجود داشته باشد.

اس .

تعريف  :5مجموعههای ناهموار []16
اگر  X ، X  Uمی تواند با استفاده از اطالعیات موجیود در مجموعیه
خصوصی  Pتخمین زده شود و حد پایین  Pو حد باالی  Pرا به دس
آورد:
} PX  {x |  x p  X
()7
}PX  {x |  x p X  

دوتایی

PX , PX

بهعنوان مجموعه ناهموار شناخته میشود.

تعريف  :6مجموعههای فازی ناهموار []02
با ترکیب مجموعه فازی و مجموعه ناهموار ،میتیوان روی فیازیسیازی
تقریبهای باال و پایین تمرکز کرد.
تقریب یکسانی بین اشیا با مدلکردن رابطه فیازی  Rدر  ،Xدرجیه
شباه هر زوج اشیا را مشخ میکند .اگیر  Rرا رابطیه فیازی و  Aرا
مجموعه فازی در نظر بگیریم ،تعریی ،کلیی زییر را بیرای تقرییبهیای
پایین و باالی  Aتوسط  Rمیتوان بیان کرد:
inf
() 1
 R  A   x   y X   R  x , y  , A  y 
  R  x , y  , A  y 

sup
y X

()1

R  A x  

که  ،ιی عملگر مشمول فازی و  ، τی عملگر اشتراک فازی اس .
در این مقاله ،با استفاده از مجموعههای فازی ناهموار ،از اطالعیات
کاربرانی که پیشبینی بهتری دارند ،استفاده میشود.
در اییین مقالییه ،مقییدار حیید آسییتانه  θبییا اسییتفاده از رو رقابی
استعماری آشوبی به دس آمده اس .
8

11

 -3الگوریتم رقابت استعماری آشوبی
الگوریتم رقاب استعماری ( )ICAدر سال  2884توسط آقای اسماعی
آتشپز و مرحوم پرفسور کارولوک ارائه شده اس  .این الگوریتم در
ابتدا تعدادی جمعی اولیه تصادفی بهصورت آرایهای از متغیرها دارد
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شکل  :1امپراتوری اوليه []17

در ابتدای کار تعداد

N country

کشور اولیه بهصورت تصادفی انتخاب

میکنیم .برای هر کشور تابع هزینه را محاسبه کنیم و با استفاده از
رابطه ( )4هزینه نرمالیزه آنها را به دس میآوریم .در ح این مسئله
بهینهسازی برای یافتن بهترین کشورها باید به دنبال کشورهایی با
کمترین هزینه باشیم [.]64
Cn  max{ci }  cn

() 4

i

که در آن  ، c nهزینه امپریالیس

nامci } ،
{ maxبیشترین هزینه میان
i

امپریالیس ها و  Cهزینه نرمالیزهشده این امپریالیس میباشد .طبق
این رابطه هرنه هزینه ی امپریالیس بیشتر باشد ،هزینه نرمالشده
آن کمتر اس  .با داشتن هزینه نرمالیزه ،قدرت نسبی نرمالیزه هر
امپریالیس  ،بهکم رابطه ( )0محاسبه شده و بر مبنای آن ،کشورهای
مستعمره بین امپریالسی ها تقسیم میشوند ،به این صورت که  Nتا
n

imp

را از بهترین (قویترین) اعضای این جمعی را بهعنوان امپریالیس و
باقیمانده  N colتا از کشورها ،مستعمراتی را تشکی میدهند که
هرکدام به ی امپراتوری تعلق دارند.
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() 8

Cn
N imp

i

C

pn 

i 1

از دید دیگر ،تعداد مستعمرات برای هر امپراتوری نشاندهنده
قدرت آن میباشد .از این جه قدرت نرمالیزهشده ی امپریالیس ،
نسب مستعمراتی اس که توسط آن امپریالیس اداره میشود.
بنابراین تعداد اولیه مستعمرات ی امپریالیس را بهکم رابطه ()3
به دس میآوریم.

فیلترکننده مشارکتی فازی ناهموار . . .

در حین حرک مستعمرات به سم کشور استعمارگر ،ممکن
اس بعضی از این مستعمرات به مقادیری در تابع هزینه برسند که
هزینه کمتری را نسب به مقدار تابع هزینه در موقعی امپریالیس ،
تولید میکنند .در این حال  ،کشور استعمارگر و کشور مستعمره ،جای
خود را با همدیگر عوض کرده و الگوریتم با کشور استعمارگر در
موقعی جدید ادامه یافته و اینبار این کشور امپریالیس جدید اس
که شروش به اعمال سیاس همگونسازی بر مستعمرات خود میکند.
قدرت ی امپراتوری برابر اس با قدرت کشور استعمارگر،
بهاعافه درصدی از قدرت ک مستعمرات آن که مقدار آن را بهکم
رابطه ( )68محاسبه میکنیم.

}) N .C .n  round {pn .(N col

() 3

امپراتوری و C n

در این رابطه  N .C .nتعداد اولیه مستعمرات ی
تعداد ک کشورهای مستعمره موجود در جمعی کشورهای اولیه
اس  .از این جه که  N .C .بیانگر تعداد کشورهاس که باید مقدار آن
عددی صحیح باشد ،لذا از تابع  roundاستفاده میشود .این تابع
نزدی ترین عدد صحیح به ی عدد اعشاری را میدهد .تعداد N .C .
مستعمره اولیه را بهصورت تصادفی انتخاب کرده و به امپریالیس nام
میدهیم .با داشتن حال اولیه تمام امپراتوریها ،الگوریتم رقاب
استعماری شروش میشود .هر امپراتوری تال میکند کشورهای
مستعمره بیشتری را به سم خود جذب کند؛ زیرا بقای ی
امپراتوری ،وابسته به قدرت آن در جذب مستعمرات امپراتوریهای
رقیب خواهد بود.
n

شک  2شمای کلی حرک مستعمرات به سم کشور امپریالیس
را نشان میدهد .در این شک  ،همانطور که مشاهده مییکنیید فاصیله
می یان اسییتعمارگر و مسییتعمره بییا  dنشییان داده شییده اس ی  .کشییور
مستعمره ،11بیه انیدازه  xواحید در جهی خیط واصی مسیتعمره بیه
استعمارگر ،12حرک میکند x ،مییتوانید عیددی تصیادفی بیا توزییع
یکنواخ (و یا هر توزیع مناسب دیگر) باشد .عالوه بر ایین مییتیوانیم
زاویه تصادفی  را بر راستای حرک کشور مستعمره به سیم کشیور
استعمارگر متأثر کنیم ،به این صورت که کشور مستعمره با انحراف 
در مسیر ،به حرک خود ادامه مییدهید .مقیدار  معمیوالً بیهصیورت
تصادفی ارائه میشود .این شک نگونگی اعمال زاویه  را بیر راسیتای
حرک کشور مستعمره نشان میدهد.

()12

T .C .n Cost (imperialist n ) 

})  mean{Cost (colonies of empire n

در این رابطه  T .C .nهزینه ک امپراتوری  nام و  عددی مثبتی
اس که معموالً بین صفر و ی و نزدی به صفر در نظر گرفته
میشود .در جریان رقاب های امپریالیستی ،به مرور زمان
امپراتوریهای ععی ،مستعمرات خود را از دس داده و امپراتوریهای
قویتر ،این مستعمرات را تصاحب کرده و بر قدرت خویش میافزایند.
در نهای هر امپراتوری که نتواند بر قدرت خود بیفزاید و قدرت رقاب
خود را از دس بدهد ،در جریان رقاب های امپریالیستی ،حذف خواهد
شد .برای مدل کردن این واقعی  ،فرض میکنیم که امپراتوری در حال
حذف ،ععی،ترین امپراتوری موجود اس  .بدینترتیب ،در تکرار
الگوریتم ،یکی یا نند تا از ععی،ترین مستعمرات ععی،ترین
امپراتوری را برداشته و برای تصاحب این مستعمرات ،رقابتی را میان
کلیه امپراتوریها ایجاد میکنیم .مستعمرات مذکور ،لزوماً توسط
قویترین امپراتوری ،تصاحب نخواهند شد ،بلکه امپراتوریهای قویتر،
احتمال تصاحب بیشتری دارند .شک  9رقاب امپراتوریها برای
جذب کشور مستعمره ععی ،را نشان میدهد.

شکل  :3شمای کلی رقابت استعماری []17

شکل  :2شمای کلی حرکت مستعمرات به سمت امپرياليست با اعمال
زاويه ]17[ 

Serial no. 80

امپراتوریهای قرار گرفته در قسم
یکی از مستعمرات ععی ،امپراتوری ی

پایین شک برای تصاحب
که ععی،ترین امپراتوری
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میباشد؛ با هم به رقاب میپردازند .برای مدلسازی رقاب میان
امپراتوریها برای تصاحب این مستعمرات ،باید احتمال تصاحب هر
امپراتوری را با در نظر گرفتن هزینه ک امپراتوری محاسبه میکنیم.
ابتدا از روی هزینه ک امپراتوری ،هزینه ک نرمالیزهشده آن را
بهکم رابطه ( )66تعیین میکنیم.
N .T .C .n  max{T .C .i }T .C .n

()66

i

در این رابطه  ،T .C .nهزینه ک امپراتوری  nام و
هزینه ک نرمالیزهشده آن امپراتوری میباشد .هر امپراتوری که T .C .n
کمتری داشته باشد  N .T .C .nبیشتری خواهد داش  .در حقیق
T .C .n
معادل هزینه ک ی امپراتوری و  N . T . Cn.معادل قدرت ک آن
میباشد .امپراتوری با کمترین هزینه ،دارای بیشترین قدرت اس  .با
داشتن هزینه ک نرمالیزهشده ،احتمال (قدرت) تصاحب مستعمره
رقاب  ،توسط هر امپراتوری ،با استفاده از رابطه ( )62محاسبه میشود.
N .T .C .n

()62

N .T .C .n
N imp

 N .T .C .

i

نیز،

p pn 

فیلترکننده مشارکتی فازی ناهموار . . .

 -4روش پیشنهادی
در این بخش ،الگوریتم ( FRCFشک  )1را ارائه میدهییم .هیدف ایین
رو  ،افزایش نرخ صح پیشبینی نسب به رو های قبلی ،ازجمله
رو  HU-FCFاس  .ایده اصلی رو  ،FRCFیافتن دادههیایی اسی
که بر اساس آنها میتوان پیشبینیهای بهتری را انجام داد .این کار با
استفاده از مجموعههای فازی ناهموار و به دس آوردن مقدار  αکیه در
[ ]67آمده اس انجام میشود .پ از یافتن و جدا کردن این دادههیا
در مجموعهای مجزا ) ،(sدرجه شباه بین کاربران مجموعه آمیوز و
مجموعه آزمون ،توسط معکوس معیار فاصله اقلیدسی محاسبه میشود.
در کاربرد سیستمهای پیشنهاددهنده ،میتوان نمودار  pرا ویژگی یی
فرد موجود در مجموعه آمیوز و  qرا ویژگیی یی فیرد در مجموعیه
آزمون در نظر گرف  .بسته به دامنه مسئله خاص ،رتبهبندی نهایی بیه
نزدی ترین مقدار آن در دامنه ،همراه خطای حد آسیتانه تخمیین زده
خواهد شد.
ورودی:

اطالعات شخصی کاربرU  U ,,U  :
N

که هر کیاربر بیهصیورت 

i 1

پ از مدتی ،همه امپراتوریها ،سقوط کرده و تنها ی امپراتوری
خواهیم داش و بقیه کشورها تح کنترل این امپراتوری واحد ،قرار
میگیرند .در ننین موقعیتی رقاب امپریالیستی به پایان رسیده و
بهعنوان یکی از شروط توق ،الگوریتم متوق ،میشود .در شک ،7
شبهکد الگوریتم رقاب استعماری آشوبی نشان داده شده اس .
Function CICA  problem 
Input : Population size , Pr oblem size , EPsize ,  , PR
Output : S best
; Population  
; EmpiresPopulation  

; EmpiresPopulation  C iPosition
else
C w  GetW orstSolution  EmpiresPopulation 



if Fitness C iPosition   Fitness C wPosition  then



میدهد.
تاریخچه رتبهبندی:

1

M

} R  {R U i , I j  | U I U ; I j  I

در الگوریتم  ،FRCFابتدا با فراخوانی تابع رقاب استعماری آشیوبی
مقدار مناسب پارامتر حد آسیتانه مشیخ میی شیود .سیپ انتخیاب
دادههایی که بهوسیله آنها بهتر میتوان پیشبینی کیرد (مجموعیه .)s
محاسبه معیار  αبرای ت ت دادهها با استفاده از رابطه (:)69
()69

,where

Re placeSolution  EmpiresPopulation ,C j ,C w

; C i empire  A ssignA nEmpire  EmpiresPopulation 
end
end
; Population  C j
end

شکل  :4الگوريتم رقابت استعماری

Serial no. 80

1

max mj1  a j  x , i 

 k  max in1

 a  x , y   a j  x   a j  y  
j

حفظ دادههایی که مقدار  αآنها بیشتر از حید آسیتانه θ

سپ
اس (تشکی مجموعه .)S
تخمین زدن درجه های شباه بین کیاربران مجموعیه آمیوز
کاربران مجموعه آزمایش با استفاده از معیار فاصله اقلیدسی:
()67

else

i



for i  1 to population size do

if i  EPsize then



,,U il  i  1.N

1
i

 U  Uاسی ،

N

تعداد کاربران l ،تعداد ویژگیهای شخصی
مجموعه اقالم I  I ,, I  :کیه  Mتعیداد اقیالم را نشیان

2

; C iPosition  RandomPosition  Pr oblem size 

1

2

  p2  q 2   ...   pn  q n 
2

2

 p1  q1 

و

d  p,q  

درجه شباه را معکوس فاصله اقلیدسی در نظر میگیریم:
1
()61
SIM  p , q  
d  p ,q 
محاسبه امتیاز نهایی توسط رابطه (:)61
()61





SIM a,b  * rb ,i *  rb
SIM a,b 
b U a

b U a





R a, i *   ra 
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محاسبه خطای حد آستانه در ادامه:
()64
که  d  Dنزدی ترین مقدار



) * R (a, i

 d

*

در این

R a, i

  100 



max R a, i *  , d

اس .

FRCF:
// Set theta parameter using CICA function
;) (Theta= CICA
;) (// selectdata
// calculate Alpha for each user k and compose AlphaList
Pos A (y)  min  R A  x , y  , Rd  x , y  
x X

 (x)  sup{  [0, ] POS A (x)  1} 
1
,where
max mj1  a j  x , i 
2

فیلترکننده مشارکتی فازی ناهموار . . .
رابطه k ، x k

امین عدد آشوبی اس که اگر مقدار اولیه  xمخال،

مقادیر  8/41 ،8/1 ،8/21 ،8و  6باشد تولید میشود .همچنین
بهصورت تجربی  4در نظر گرفته میشود.

در الگوریتم رقاب استعماری آشوبی ،از رابطه ( ،)64جه تولید دنبالیه
آشوبی استفاده شده اس .
()63
 n 1  a n 1   n 
که در آن  aپارامتر کنترل و  پارامتر آشوبی در تکرار nام اس .
در نهای با اعافه کردن متغیر آشوبی ،موقعی مستعمره بهصورت زییر
به دس میآید:
        d  cm   V 
()28
که در آن  cmمتغیر آشوبی اس .
old

max in1

 a  x , y   a j  x   a j  y  

مقدار a

new

j

 -5آزمایشها
)//Keep data which has alpha more than //threshold (Theta

// Calculate user similarity
2

  p2  q 2   ..   pi  qi   ..   pm  q m 
2

2

2

 p1  q1 

1
d  p ,q 

d  p,q  

SIM  p , q  

//Calculate user rating





SIM a,b  * rb ,i *  rb
SIM a,b 

b U a

b U a





R a, i *   ra 

// Calculate error rate
// R is user rating estimated
// d is the real user rating



R a, i *   d



max R a, i *  , d

  100 

شکل  :5الگوريتم روش پيشنهادیFRCF

در ح این مسئله از الگوریتم رقاب استعماری آشوبی جه
تعیین مقدار بهینه حد آستانه استفاده شده اس  .بهمنظور افزایش
قابلی های الگوریتم رقاب استعماری ،برای محاسبه جه حرک
کشور مستعمره بهسم امپراتوری (  ،) رو آشوبی به کار برده شده
اس  .در الگوریتم رقاب استعماری برای متغیر  از اعداد تصادفی
استفاده میشود .استفاده از نگاش های آشوبی ،بهجای الگوریتمهای
تولیدکننده اعداد تصادفی برای محاسبه  ، باعث همگرایی بهتر نتای
میشود .بهکم رو آشوبی میتوان مسئله مصرف باالی حافظه را
در رو های تولیدکننده اعداد تصادفی بهبود بخشید.
نگاش استفاده شده در رو آشوبی نگاش لجستی میباشد.
رابطه این الگو بهصورت ی دینامی غیرخطی از جمعی زیستی با

برای انجام آزمایشها و مقایسه رو پیشینهادی بیا سیایر رو هیا ،از
مجموعییه دادههییای معرفیییشییده در جییدول  6اسییتفاده شییده اس ی .
مجموعه داده  ]26[ MovieLensشام دو مدل  100Kو  1Mاس  ،که
حاوی امتیازات کاربران به ی مجموعه از فیلم ها اس  .ایین امتییازات
در پن سطح مختل ،از ( 6بید) تیا ( 1عیالی) اسی  .در مجموعیه داده
 100,000 ،MovieLens100kامتیاز از  379کاربر در مورد  6102فییلم
ثب شده اس  .هر کاربری ،حداق به  28فییلم امتییاز داده اسی  .در
مجموعییه داده  1,000,209 ،MovieLens1Mامتیییاز از  1878کییاربر در
مورد  9388فیلم ثب شیده اسی  .در دو مجموعیه داده فیوق ،تعیداد
ویژگیها سه بوده که مشتم بر شناسه کیاربر ،شناسیه فییلم و امتییاز
اس  .مجموعه داده  ]22[ Book-Crossingنییز دربرگیرنیده امتییازات
کاربران در مورد ی مجموعه از کتیابهیا اسی  .ایین امتییازات در ده
سییطح مختلیی ،از  6تییا  68اسی  .در اییین مجموعییه داده نیییز ،تعییداد
ویژگیها سه بوده که مشتم بر شناسه کاربر ،شناسیه کتیاب و امتییاز
اس  .مجموعه داده  ،Jesterدر برگیرنده امتیاز کاربران به ی مجموعه
صدتایی جُ اس [ .]29مشخصات مجموعه دادههای فوق در جیدول
 6نمایش داده شده اس  .پیادهسازیها در محیط  Matlabانجام شده و
رو ارزیابی در همه آزمایشها ،مبتنی بر رو اعتبارسنجی متقیاطع
9تایی 13بوده اس  .ارزیابی این رو  ،با محاسبه میانگین صح انجیام
میشود .سطح آستانه مجموعه فازی ناهموار ،با استفاده از رو رقابی
استعماری آشوبی به دس آمده اس .
جدول  :1مشخصات مجموعه دادهها
نام مجموعه داده

تعداد
کاربران

تعداد
ویژگیها

تعداد اقالم
(کاالها)

تعداد
امتیازها

MovieLens
[100K ]26

379

9

6102

688888

MovieLens 1M

1878

9

9388

6888283

Book-Crossing

240010

9

246943

6673408

[Jester ]29

27390

9

688

129718

[]26

رفتار آشوبی به دس میآید [:]64

[]22

()60

Serial no. 80

x k 1  ax k 1  x k 

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

 /733مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

نتای به دس آمده از اعمال الگوریتم ارائهشیده بیر روی مجموعیه
دادههای جدول  ،6در جدول  2نمایش داده شده اس .
جدول  :2ميانگين نرخ صحت
نام مجموعه
داده

ZN
[]1

Lucas
[]1

HUFCF
[]0

GTRS
[]66

FRCF

MovieLens
100K

%11/8

%06/7

%02/6

%07/66

%37/10

MovieLens
1M
BookCrossing
Jester

%12/61

%40/78

%40/79

%01/71

%31/49

%09/78

%43/76

%44/71

%49/23

%06/18

%16/28

%11/69

%17/08

%11/68

%11/68

جدول  :3زمان اجرای روشها (ثانيه)
نام مجموعه
داده

ZN
[]1

Lucas
[]1

HUFCF
[]0

GTRS
[]66

FRCF

MovieLens
100K

60/9

61/9

22/4

76

98

MovieLens
1M
BookCrossing
Jester

39

40

669

609

231

661

31

692

247

968

186

04

662

217

201

با توجه به اینکه رو های مطرحشده قبلی برای رسیدن به جواب،
فاصله ها را با استفاده از رو های متفاوت به دس

آوردهاند؛ در جدول

 ،2میانگین نتای نشان داده شده اس  .در بعضی از الگوریتمهیا ماننید
 ،HU-FCFدر برخ یی حال ی هییا ،نتییای ب یهدس ی آمییده از رو هییای
مطرحشده قبلی بدتر بوده اس  ،اما در الگیوریتم  FRCFبیا اسیتفاده از
مجموعههای فازی ناهموار و همچنیین فاصیله اقلیدسیی ،نیرخ صیح
افزایش یافتیه اسی  .عیمناً ،زمیان محاسیبه طیوالنی ،از معاییب رو
ارائهشده میباشید کیه در جیدول  9نشیان داده شیده اسی  ،البتیه در
صورتی که پارامتر صح  ،اهمی
شده ،رو

بیشتیری داشیته باشید؛ رو

ارائیه

مناسبتری اس .

 -6نتیجهگیری و کارهای آینده
در این مقاله ،افزایش نرخ صح پیشبینی رو

فیلترکننده موجود در

سیستمهای پیشنهاددهنده ،نشان داده شده اس  .با بررسی تحقیقیات
مشابه ،مشاهده شد که از مجموعههای فازی ناهموار ،بیهمنظیور حیذف
کاربرانی که پیشبینیهای نادرس را به دنبال دارند ،استفاده نکردهاند.
رو

ارائهشده در این مقاله ،قابلی اعمال بیه هیر مسیئله کیاربردی را

دارد .الگوریتم  FRCFترکیبی از الگوریتم  HU-FCFو الگیوریتم

FRPS

اس که با استفاده از فاصله اقلیدسی بهمنظور تخمین شباه کاربران،
نتای بهتری نسب به الگوریتمهای پیشین ،را دارا اس .
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در ادامه این تحقیق ،میتوان خوشهبنیدی کیاربران و تیأثیر آن بیر
روی افزایش نرخ صح پیشبینی امتیازها را در کاربردهیای مختلی،
بررسی نمود .با توجه به زمان محاسبه باالی رو پیشنهادی ،در ادامه
تحقیق فوق ،میتوان در جه کاهش حجم محاسبات رو پیشنهادی
گام برداش .
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