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 سیستمهای. کاربران میتوانند کاالهایی که بهتر با ترجیحات آنها متناسب است را انتخاب کنند، با استفاده از سیستمهای توصیهگر:چکیده
 درحالیکه ممکن است کاربران در رتبهدهی به اقالم بیثبات عمل کنند و به اقالم،توصیهگر اغلب بر اساس رتبهدهی کاربران به کاالها عمل میکنند
 بیدقتی کاربر در رتبهدهی است که باعث نویز، دلیل اول: رتبهدهیهای متفاوت ممکن است به دو دلیل رخ دهد. رتبههای متفاوتی دهند،مشابه
، در پژوهشهای پیشین. تغییر کردن ترجیحات و عالقمندیهای کاربر در گذر زمان است، دلیل دوم.طبیعی در رتبهها میشود و باید اصالح گردد
 بهعنوان نویز طبیعی محسوب میشود؛ درحالیکه ممکن است،درصورتیکه رتبهدهی کاربر با رتبههای قبلی او و دیگر کاربران همخوانی نداشته باشد
 در این پژوهش بین این دو نوع ناهمخوانی تمایز گذاشته.ناهمخوانی رتبهها ناشی از تغییر ترجیحات کاربر در گذر زمان باشد نه بیدقتی کاربر
 نویز طبیعی تشخیص داده شده و اصالح، زمانهای تغییر یافتن ترجیحات کاربر شناسایی میشوند و سپس بر اساس آنها، برای این منظور.میشود
 از لحاظ، نتایج نشان داده که این روش نسبت به روشهای دیگر. توصیهها با توجه به تغییر عالقه کاربر به او پیشنهاد میشوند، در نهایت.میگردد
. یادآوری و «میانگین وزنی دقت و یادآوری» بهبود یافته است، دقت،»معیارهای «میانگین خطای مطلق
. پاالیش مشارکتی، نویز طبیعی، تغییر ترجیحات کاربر، سیستمهای توصیهگر:واژههای کلیدی
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Abstract: Recommender systems help users to find their desired items from an enormous volume of available information.
Recommender systems often act on the basis of user rating. However, users may act unstable in rating items and give different ratings
to similar items. Inconsistency may occur for two reasons: user inherent inaccuracy and change of user preferences. The first reason
causes the inconsistency of rating in short-term which is called natural noise. Other reason causes the inconsistency of rating in longterm and is one of the challenges that affects the efficiency of recommender systems. So, changing the user preferences should not be
confused with the natural noise. This study discriminates between the discrepancies of these two types of rating. In the proposed
method, first, changes of user preferences are detected and categorized. Then, natural noise can be detected and corrected by use of
these categories. Finally, recommendations are suggested to the users according to the changes of their preferences. The experimental
results have shown that the proposed method has improved MAE, precision, recall, and F1 measures compared to former methods.
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 -1مقدمه
حجم انبوه اطالعات موجود در وب (مانند فیلمها ،موسیقیها و غیره)
باعث سردرگمی کاربرها در انتخاب اقالم 1مرتبط میشود .یک چالش
بزرگ برای کاربر این است که اقالمی را که بیشتر مطابق ذوق یا سلیقه
خود است انتخاب کند .بنابراین سیستمهای توصیهگر 2برای کاربر از
اهمیت ویژهای برخوردار هستند] .[1این سیستمها به کاربران کمک
میکنند تا اطالعاتی را که بهتر با ترجیحات و نیازهای آنها متناسب
است ،انتخاب کنند تا از سردرگمی کاربر به علت حجم زیاد اطالعات
جلوگیری شود .با گسترش و ترویج تجارت الکترونیکی در دهه ،1337
سیستمهای توصیهگر بهعنوان یکی از شاخههای تجارت الکترونیکی
توجه دانشگاه و صنعت را به خود جلب کردند .سیستمهای توصیهگر ،در
بازیابی لیست مرتبی از اقالم و اطالعات به کاربران کمک میکنند و در
واقع تخمین میزنند که کدامیک از اطالعات و اقالم ،مطابق با عالیق و
اولویتهای هر کاربر هستند .این سیستمها این تخمین را با در اختیار
داشتن اطالعات کافی و صحیح در مورد کاربران و اقالم موردنظر انجام
میدهند[.]9 ،2
رایجترین سیستمهای توصیهگر ،ترجیحات کاربر را از مجموعه اقالم
امتیازدهی شده توسط کاربر یاد میگیرند و سپس رتبه 3کاربر به اقالم
ناشناخته را پیشبینی میکنند .سیستمهای توصیهگر برای پیشنهاد
انواع اقالم مانند فیلمها ،کتابها ،برنامههای تلویزیون ،اخبار ،مقاالت
علمی و صفحات وب استفاده میشوند و در حوزههای متنوعی مانند
تجارت الکترونیکی ،یادگیری الکترونیکی ،خدمات الکترونیکی و
گردشگری الکترونیکی کاربرد دارند].[8
الگوریتمهای توصیهگر از انواع منابع اطالعاتی مانند رتبه داده شده
به اقالم ،اطالعات اجتماعی و آماری 4کاربر ،محتوای اقالم ،ویژگیها،
برچسبها 5و اطالعات زمینهای مانند زمان ،موقعیت یا خلقوخوی کاربر
استفاده میکنند] .[1روشهای مبتنی بر محتوا 6و روش پاالیش
مشارکتی ،7دو نمونه از پرکاربردترین روشها در سیستمهای توصیهگر
هستند .سیستم توصیهگر مبتنی بر محتوا ،اقالمی را به کاربر پیشنهاد
میدهد که مشابه اقالمی که کاربر در گذشته انتخاب کرده است ،هستند.
در روش پاالیش مشارکتی ،کاربران مشابه به کاربر موردنظر ،از طریق
تجزیه و تحلیل الگوی رتبهدهی کاربران و بررسی ترجیحات آنها یافته
میشوند و سپس ،اقالمی که توسط این کاربرانِ مشابه ،پسندیده شدهاند
(رتبه باالیی دریافت کردهاند) به کاربر موردنظر پیشنهاد میشوند].[1
روش پاالیش مشارکتی دارای مرحله یادگیری و مرحله پیشبینی است.
در مرحله یادگیری ،سیستم با استفاده از رتبههای کاربران به اقالم ،عمل
یادگیری را انجام میدهد و در مرحله بعد ،رتبههای کاربران به اقالم
دیگر را پیشبینی میکند ] .[1الگوریتمهای پاالیش مشارکتی امروزه
کاربرد فراوانی دارند و در سالهای اخیر پژوهشهای گستردهای بر روی
آنها انجام شده تا دقت این الگوریتمها را بهبود دهند.
پژوهشگران با تجزیه و تحلیلی که بر روی مجموعه داده واقعی مانند
 MovieLensانجام دادهاند به این نتیجه رسیدهاند که بسیاری از
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رتبههای کاربر به اقالم در سیستمهای توصیهگر ممکن است نویزدار
باشند] .[4کاربران مرتکب برخی اشتباهات غیرعمدی در طی رتبهدهی
به اقالم میشوند که به این پدیده ،نویز طبیعی گفته میشود و بر نتایج
سیستم توصیهگر تأثیر میگذارد] .[3نویز طبیعی زمانی اتفاق میافتد
که کاربران در دادن رتبه به اقالم بیثبات 8باشند و بهطور غیرعمدی ،به
اقالم مشابه ،رتبه متفاوتی دهند .این پدیده باعث میشود که دادههای
موجود در سیستم توصیهگر با یکدیگر همخوانی نداشته باشند و سیستم
توصیهگر در معرض بیثباتی قرار گیرد.
عالوه بر این ،ناهمخوانی دادههای موجود در سیستم توصیهگر ممکن
است ناشی از نویز طبیعی و بیدقتی کاربر نباشد ،بلکه به علت تغییر
ترجیحات کاربر باشد .زیرا با گذشت زمان ،ترجیحات و عقاید کاربر تغییر
میکند؛ ممکن است کاربر عالقه جدیدی به آیتمی پیدا کند .همچنین
ممکن است عالقه کاربر به آیتمی تغییر کند و کاربر به آیتمهای مشابه
با آن ،رتبههای متفاوتی دهد .سیستمهای توصیهگر بهکندی میتوانند
این تغییرات را متوجه شوند .تغییر ترجیحات و عالقمندیهای کاربر،
باعث بیثباتی دادههای سیستم توصیهگر میشود و بر کیفیت سیستم
توصیهگر تأثیر میگذارد.
بیثباتی در رتبهها در سیستمهای توصیهگر بهاندازهای فراگیر و
چالش برانگیز است که نمیتوان آن را نادیده گرفت] .[17به همین دلیل،
تا کنون پژوهشهای مختلفی برای تعدیل این مشکل انجام شده است
که مهمترین آنها در بخش  2مرور میشوند.
در اکثر پژوهشهای پیشین[ ،]11-18اگر کاربر به کاالیی رتبهای
داده باشد که با پروفایل او و کاربران مشابه او همخوانی نداشته باشد این
موضوع بهعنوان اشتباه کاربر در رتبهدهی محسوب میشود و بهعنوان
نویز تشخیص داده میشود و سعی میشود آن رتبه اصالح گردد.
درحالیکه ممکن است ناهمخوانی بین رتبههای کاربران ناشی از تغییر
ترجیحات کاربر در گذر زمان باشد .بنابراین همیشه رتبههایی که با
رتبههای دیگر همخوانی ندارند ،نباید نویزدار محسوب شوند .در پژوهش
پیش رو سعی میشود بین این دو نوع ناهمخوانی ،یعنی نویز طبیعی و
تغییر ترجیحات کاربر ،تمایز قرار داده شود .برای این منظور ،روشی ارائه
میشود که در آن تغییر ترجیحات کاربر شناسایی و دستهبندی میشود
و بازه زمانیای که کاربر در طی آن رتبهدهیها را انجام داده است ،بر
اساس تغییر یافتن عالقمندیهای کاربر به زیربازههایی تقسیمبندی
میشود .سپس بر اساس این زیربازهها ،نویز طبیعی تشخیص داده
میشود و اصالح میگردد.
در ادامه مقاله ،ابتدا در بخش  ،2پژوهشهای مربوط به نویز طبیعی
در سیستمهای توصیهگر و همچنین پژوهشهای مربوط به تغییر
ترجیحات کاربر مرور میشوند .سپس ،در بخش  ،9روش پیشنهادی
معرفی میگردد و سپس در بخش  8به ارزیابی روش پیشنهادی پرداخته
میشود .نهایتًا در بخش  1مقاله نتیجهگیری میشود.
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 -2پیشینه پژوهش
همانطورکه گفته شد ،یکی از دالیل بیثباتی و ناهمخوانی در رتبههای
کاربر ،بیدقتی کاربر است که منجر به نویز طبیعی در سیستم توصیهگر
میشود و دلیل دوم ،تغییر یافتن ترجیحات او است .در ادامه ،ابتدا در
بخش 1-2مطالعات انجام شده در مورد نویز طبیعی مرور میشوند .سپس
در بخش  2-2پژوهشهای مرتبط با تغییر ترجیحات کاربر بررسی
میشوند.
 -1-2پژوهشهای مربوط به نویز طبیعی درسیستمهای توصیهگر
برای اولین بار هیل 9و همکارانش به مسئله نویز در سیستمهای توصیهگر
اشاره کردند] .[11هیل و همکارانش دو آزمایش با  22شرکتکننده
انجام دادند .فاصله بین آزمایشها حدود  1هفته بود .نتایج آزمایش نشان
داد که نویز در رتبههای کاربر یک معضل در سراسر مطالعه آنها است.
در پژوهش دیگری ،ماهونی 10و همکارانش نویز را در سیستمهای
توصیهگر به دو دسته طبیعی و بدخواه تقسیم کردند] .[11این گروه
برای تشخیص نویز طبیعی ابتدا میانگین خطای مطلق را بین رتبه
پیشبینی شده و رتبه داده شده توسط کاربر محاسبه کردند .سپس با
مقایسه این دو مقدار ،رتبه نویزدار را شناسایی کرده و آن را از پایگاه
داده حذف کردهاند .در نهایت به این نتیجه رسیدهاند که با حذف نویز
طبیعی از سیستم ،کارایی سیستم توصیهگر بهبود مییابد .یک روش
تعاملی که توسط آماتریاین 11و همکارانش برای حذف رتبههای نویزدار
کاربر ارائه شده است ،رتبهدهی مجدد کاربر به اقالم است] .[11وقتی که
یک رتبه نویزدار کشف میشود ،دوباره از کاربر برای رتبه جدید سؤال
پرسیده میشود .آنها نشان دادند که حذف نویز برای رتبههای با امتیاز
باال کارایی بیشتری از حذف نویز برای رتبههای با امتیاز پایین دارد .در
نهایت به این نتیجه رسیدند که با حذف نویز در سیستم ،کیفیت توصیهها
بهبود پیدا کرده است .فام 12و همکارانش از ویژگیهای اقالم برای
یادگیری ترجیحات کاربر استفاده کردند] .[11بر این اساس ،اگر
رتبهدهی کاربر به یک قلم کاال ،کمتر از حدآستانه میانگین رتبههای
کاربر باشد ،رتبهدهی کاربر نادرست تشخیص داده میشود .سپس این
پژوهشگران معیارهایی را برای معرفی کاربر بهعنوان خبره 13تعریف
کردند و با استفاده از رتبههای افراد خبره ،رتبههای اشتباه سایر کاربران
را اصالح کردند .نشان داده شده که این رویکردها کارایی سیستم
توصیهگر را بهبود میدهد .در پژوهشی که توسط یراتولدو 14و
همکاران[ ]12انجام شده است ،تنها از رتبههای کاربران برای تشخیص
و اصالح نویز استفاده شده است و هیچ اطالعات اضافی برای مدیریت
نویز طبیعی به کار نرفته است .برای این منظور ،سه دستهبندی بر اساس
کاربر ،قلم و رتبه انجام میشود؛ به اینصورتکه تمایالت کاربر به چهار
دسته خوشبین ،میانه ،ناراضی و متغیر و قلم کاال نیز به دستههای
مقبول ،نیمه مقبول ،نامقبول و متغیر تقسیمبندی میشوند .رتبهها نیز
به سه دسته قوی ،متوسط ،ضعیف طبقهبندی میشوند .سپس رتبه
جدیدی که کاربر به قلم میدهد با دسته قلم و کاربر مقایسه میشود و
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درصورتیکه مشابه رتبه قبلی کاربر (و کاربران مشابه او) به قلمهای
مشابه نبود ،بهعنوان نویز تشخیص داده میشود و با استفاده از روش
پاالیش مشارکتی اصالح میشود .نشان داده شده است که نتایج
بهدستآمده از این روش ،بهتر از راهکارهای قبلی است و کارایی سیستم
توصیهگر را بهبود میدهد[ .]12در پژوهش دیگری ،یرا 15و همکارانش
[ ]19به مساله عدم قطعیت در رتبهدهیها و ترجیحات کاربر اشاره
کردهاند و برای حل این مشکل ،یک روش فازی 16جدید برای مدیریت
عدم قطعیت در نویز طبیعی برای بهبود دقت سیستم توصیهگر ارائه
کردهاند .کاسترو 17و همکارانش[ ]18بر خالف پژوهشهای دیگر ،بهجای
بررسی نویز در سیستم توصیهگر فردی ،نویز طبیعی را در سیستم
توصیهگر گروهی بررسی کردهاند .نتایج نشان داده است که روش آنها
باعث کاهش خطای پیشبینی رتبهها شده است.
در همه پژوهشهایی که در این بخش مرور شدند ،در هنگام
تشخیص و اصالح نویز ،تغییر یافتن ترجیحات کاربر در نظر گرفته نشده
است .به همین دلیل ،ممکن است در این روشها ،رتبههایی وجود داشته
باشند که بهعنوان نویز تشخیص داده میشوند اما واقعًا رتبه نویزدار
نباشند؛ بلکه ناسازگاری آنها با رتبههای دیگر ،به علت تغییر یافتن
ترجیحات کاربر باشد .در این پژوهش بر روی این مساله تمرکز خواهد
شد و تغییر یافتن ترجیحات کاربر در هنگام تشخیص و اصالح نویز
طبیعی در نظر گرفته خواهد شد .همانطورکه در بخش  2-9خواهد
آمد ،در روش پیشنهادی ما از روش ارائه شده توسط یراتولدو و
همکارانش] [12برای تشخیص نویز استفاده خواهد شد؛ با این تفاوت که
قبل از اعمال روش ،مرز تغییر ترجیحات کاربر تشخیص داده میشود و
روش یراتولدو و همکاران بر روی هر بازه زمانی که ترجیحات کاربر در
آن ثابت بوده است ،بهطور جداگانه اعمال میشود تا بدین ترتیب ،نویز
طبیعی و تغییر ترجیحات کاربر از یکدیگر تفکیک گردند.
 -2-2پژوهشهای مربوط به تغییر ترجیحات کاربر
در پژوهشی ،واز 18و همکارانش آزمایشی انجام دادند که نشان داد اگر
دوبار از کاربری خواسته شود که به یک کتاب واحد رتبه دهد ،احتمال
زیادی وجود دارد که رتبهدهیهای او باهم متفاوت باشد] .[14سپس
عملکرد الگوریتم پاالیش مشارکتیای را در پیشبینی سلیقه کاربر با
مقیاسهای رتبهدهی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند .دونگتو19
و دهوا 20برای حل مساله تغییر ترجیحات کاربر در طول زمان ،سیستمی
را ارائه دادند که در آن وزن پروفایل کاربر با وزن زمان ترکیب میشود و
در محاسبه شباهت 21کاربران از آن استفاده میشود] .[13این روش نه
تنها به یافتن نزدیکترین همسایه کاربر کمک میکند ،بلکه با تغییر
عالیق کاربر نی ز سازگار است .در پژوهشی دیگر ،کو 22و جیاماکسین23
] [27نیز به مساله تغییر ترجیحات کاربر در طول زمان اشاره کردهاند و
یک سیستم توصیهگر را برای توصیه فیلم به کاربران پیشنهاد دادهاند که
از روش الگو کاوی ترتیبی 24و پاالیش مشارکتی استفاده میکند .در این
روش ،تغییر الگوی رتبهدهی کاربر به آیتمها بررسی میشود و بر اساس
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مشابهت الگو با سایر کاربران اقالمی به کاربر پیشنهاد میشود .در
پژوهش ساها 25و همکارانش از تغییر ترجیحات کاربر در طول زمان
بهعنوان یک معضل یاد شده است] .[21در این پژوهش نشان داده شده
است که اگر برای حل این معضل به دادههای اخیر سیستم اولویت داده
شود ،با مشکل تنکی دادهها مواجه خواهیم شد .برای این منظور،
آیتمهای رتبهدهی شده توسط هر کاربر بر اساس تعداد رخداد آنها در
هر بازه زمانی ،وزندهی میشوند .وزن آیتم و تأخیر در رتبهدهی به
آیتمها توسط کاربر ،تغییر ترجیحات کاربر را نشان میدهد .در پژوهش
کو 26و همکارانش ،بر اساس مشابهت آیتمها یا گروهی از آیتمها ،عالیق
جاری کاربر کشف میشود و یک سری زمانی برای هر کاربر ایجاد
میشود] .[22کاراهودزا 27و دونکو 28برای تعیین شباهت کاربر با سایر
کاربران از دستهبندی آیتمها استفاده کردهاند و از زمان توصیه آیتم به
کاربر برای پیشبینی رتبه کاربر بهره بردهاند] .[29برای این منظور با
استفاده از رتبههای همسایه کاربر و تابع وزنی مبتنی بر زمان ،رتبه
آیتمها پیشبینی میشود .در پژوهش دیگری که توسط ناظمی و
کائدی] [28انجام شده است ،تغییر ترجیحات کاربر با استفاده از
برنامهنویسی پویا شناسایی میشود .این روش ،در بخش  1-9یعنی در
گام اول روش پیشنهادی به کار خواهد رفت .به همین دلیل ،این روش
در بخش  1-2-2با جزئیات بیشتر شرح داده خواهد شد.
همانطورکه مشاهده شد ،در پژوهشهای انجام شده برای مواجهه
با تغییر ترجیحات کاربر ،به رتبههای قدیمی نسبت به رتبههای جدید
اولویت کمتری داده میشود و از دستهبندی آیتمها برای تشخیص تغییر
ترجیحات کاربر استفاده میشود .در پژوهش پیش رو ،تغییر یافتن
ترجیحات بر اساس رتبهدهی کاربر به انواع آیتمها تشخیص داده خواهد
شد و از تشخیص مرز تغییر ترجیحات برای پیشبینی رتبههای کاربر
استفاده میشود .برای این منظور از برنامهنویسی پویا استفاده خواهد
شد.
 -1-2-2پژوهش مربوط به استفاده از برنامهنویسی پویا برای
تشخیص تغییر ترجیحات کاربر
در این بخش ابتدا برنامهنویسی پویا به اختصار توضیح داده میشود و
سپس به استفاده از این روش برای تشخیص ترجیحات کاربر پرداخته
میشود.
برنامهنویسی پویا یکی از روشهای پرکاربرد و مشهور طراحی
الگوریتم است که از روش پایین به باال 29استفاده میکند و در آن ،ابتدا
زیرمسالههای کوچکتر حل میشوند و نتایج ذخیره میگردند .سپس،
هنگامیکه به نتیجهای نیاز است ،بهجای محاسبه مجدد ،فقط آن نتیجه
بازیابی میشود تا اینکه نهایتًا ،مساله اصلی حل شود .مراحل طراحی یک
الگوریتم به روش برنامهنویسی پویا به شرح زیر است]:[21
 )1ارائه یک خاصیت بازگشتی جهت حل یک نمونه مساله بر اساس
نمونههای کوچکتر آن مساله.
 )2حل یک نمونه مساله به روش پایین به باال و با شروع از حل
زیرمسالههای کوچکتر.
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اصالح نویز طبیعی در سیستمهای توصیهگر . . .

 )9تولید جواب بهینه نهایی.
ناظمی و کائدی[ ]28در پژوهش خود ،روشی مبتنی بر
برنامهنویسی پویا ارائه کردهاند که تغییر ترجیحات کاربر را شناسایی و
مرزبندی میکند .در این روش ،محور زمان به زیربازههایی تقسیم
میشود .سپس برنامهنویسی پویا در یک فرآیند تکرارشونده ،زیربازههای
با رتبهدهی مشابه را با یکدیگر ادغام میکند .در پژوهش ناظمی و
کائدی[ ]28برای تشخیص زیربازههایی که رتبهدهی مشابه دارند،
معیاری بر اساس فاصله کسینوسی تعریف شده است .در صورتی دو
زیربازه مجاور با همدیگر ادغام میشوند که فاصله کسینوسی آنها بیشتر
از حد آستانه از قبل تعریف شده باشد .پس از یک دور ادغام زیربازههای
مشابه ،مجددًا این فرآیند تکرار میشود و زیربازههایی که از ادغام
بهدستآمدهاند ،با زیربازههای مجاور خود مقایسه میشوند و درصورتیکه
فاصله کسینوسی آنها از حد آستانه کمتر بود ،با هم ادغام میشوند .این
روال ادامه مییابد تا درنهایت ،الگوریتم به زیربازههایی میرسد که
ادغامپذیر نیستند .مرز بین این زیربازهها ،زمان تغییر ترجیحات کاربر را
نشان میدهد].[28
در روشی که در بخش  1-9برای تشخیص نویز طبیعی ارائه خواهد
شد ،از روش برنامهنویسی پویا که در این بخش مرور شد ،برای تشخیص
مرز تغییر ترجیحات کاربر بهعنوان یک مرحله از کار استفاده خواهد شد.

 -3روش پیشنهادی :اصالح نویز طبیعی بر اساس تغییر
ترجیحات کاربر
همانطورکه ذکر شد ،اکثر پژوهشهای پیشین در زمینه نویز طبیعی،
بر روی تشخیص نویز طبیعی که مربوط به عدم دقت کاربر در زمان
انتخاب رتبهها است تمرکز کردهاند .در این پژوهشها در صورتیکه کاربر
به کاالیی رتبهای داده باشد که با پروفایل او و کاربران مشابه او همخوانی
نداشته باشد این موضوع بهعنوان اشتباه کاربر در رتبهدهی محسوب
میشود و بهعنوان نویز تشخیص داده میشود ،سپس آن رتبه اصالح
میگردد .درحالیکه ممکن است رتبهدهی متفاوت و ناهمخوانی بین
رتبههایی که کاربر به اقالم کاال داده است ناشی از تغییر ترجیحات کاربر
در گذر زمان باشد .بنابراین همیشه رتبه داده شده نباید نویزدار محسوب
شود .در این پژوهش سعی میشود بین این دو نوع ناهمخوانی موجود
بین رتبهها تمایز قرار داده شود .برای این منظور ،بازه زمانیای که کاربر
در طی آن رتبهدهیها را انجام داده است ،بر اساس تغییر یافتن
عالقمندیهای کاربر به زیربازههایی تقسیمبندی میشود .سپس در هر
زیربازه که میدانیم در آن ترجیحات و عالیق کاربر ثابت هستند ،نویز
طبیعی تشخیص داده میشود و اصالح میگردد .در واقع ،ایدهای که در
این روش نهفته است این است که در صورتیکه بدانیم ترجیحات و
سلیقه کاربر ،در حین رتبهدهی کاربر در آن زیربازه ثابت هستند ،آنگاه
هرگونه ناهمخوانی موجود در رتبهدهیها ،ناشی از بیدقتی کاربر و
نویزطبیعی خواهد بود و ابهامی وجود نخواهد داشت .بنابراین دقت
تشخیص نویز طبیعی افزایش خواهد یافت .در ادامه ،در زیربخش 1-9
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چگونگی تشخیص تغییر ترجیحات کاربر توضیح داده میشود .در
زیربخش  ،2-9رتبههای نویزدار در هر زیربازه شناسایی و اصالح میشوند
و در زیربخش  ،9-9رتبههای کاربر با استفاده از الگوریتم پاالیش
مشارکتی و بر اساس تغییرات کشف شده در ترجیحات کاربر ،پیشبینی
میشوند.

اصالح نویز طبیعی در سیستمهای توصیهگر . . .

نهایی این الگوریتم ،تقسیم کل بازه زمانی رتبهدهی کاربر ،به تعدادی
زیربازه است که در هر یک از زیربازهها ،سلیقه و ترجیحات کاربر ثابت
مانده است و مرز بین زیربازهها ،زمانهای تغییر ترجیحات کاربر را نشان
میدهد.
 -2-3تشخیص و اصالح نویز با استفاده از نقاط مرزی تغییر

 -1-3تشخیص نقاط مرزی تغییر ترجیحات کاربر

ترجیحات کاربر

در این پژوهش ،مرحله تشخیص مرز ترجیحات کاربر بر اساس یکی از
پژوهشهای پیشین[ ]28که توسط پژوهشگران همین مقاله صورت
گرفته است ،انجام میشود .همانطورکه در بخش  1-2-2مرور شد،
ناظمی و کائدی[ ]28برای تشخیص مرز تغییر ترجیحات کاربر از
برنامهنویسی پویا استفاده کردهاند .برای تشخیص مرز تغییر ترجیحات
کاربر ،ابتدا بازه زمانی عضویت کاربر در سیستم و رتبهدهیهای او به
زیربازههایی همطول تقسیم میشود .طول این زیربازههای اولیه برابر با
یک روز در نظر گرفته شده است (به این ترتیب ،فرض شده است که
سلیقه کاربر در طول یک روز ثابت میماند) .سپس ،شباهت رتبهدهی
کاربر در هر دو زیربازه مجاور ،بر اساس فاصله کسینوسی سنجیده
میشود .سپس در صورتیکه فاصله دو زیربازه مجاور از یک آستانه کمتر
بود ،آن دو زیربازه باهم تلفیق میشوند .مقدار آستانه در این پژوهش با
پارامتر  εنشان داده شده است .این فرآیند ،در یک ساختار سلسله مراتبی
و درختی ،تکرار میشود .بهعنوان مثال ،نمونهای از عملکرد الگوریتم در
شکل  1مشاهده میشود.

در روش پیشنهادی بهجای اینکه تشخیص نویز بر اساس کل رتبههای
داده شده توسط کاربر انجام شود ،نویز بهصورت جداگانه بر اساس هر
یک از زیربازهها تشخیص داده میشود؛ زیرا در طول هر یک از زیربازهها
سلیقه کاربر ثابت است و اگر رتبههای موجود در آن زیربازه ،برای
تشخیص نویز طبیعی در نظر گرفته شود ،باعث میشود که تغییرات
سلیقه کاربر و نویز طبیعی از یکدیگر تفکیک گردند و باهم اشتباه گرفته
نشوند .سپس در صورتیکه در زیربازهای نویز تشخیص داده شد ،آن رتبه
نویزدار با استفاده از رتبههای موجود در همان زیربازه اصالح میشود.
این مرحله با الهام گرفتن روش یراتولدو و همکارانش] [12که در قسمت
 1-2مرور شد انجام میشود .همانطورکه در بخش  1-2ذکر شد ،در
پژوهش یراتولدو و همکارانش] ،[12برای تشخیص و اصالح نویز از همه
رتبههای کاربر استفاده شده است .ولی در روش پیشنهادی ما ،تغییر
ترجیحات کاربر درنظر گرفته میشود و رتبههای کاربران بر اساس
زیربازههایی که برای تغییر ترجیحات کاربر به دست میآیند ،دستهبندی
میشوند .اقالم نیز بر اساس رتبههایی که به آنها داده شده است،
دستهبندی میشوند .سپس با استفاده از این دستهبندیها و بر اساس
رتبه کاربر به یک قلم ،نویزی بودن رتبه تشخیص داده میشود و اصالح
میگردد .این مرحله از دو گام تشخیص رتبههای نویزدار و اصالح نویز
تشکیل شده است که در ادامه معرفی میشوند.
 -1-2-9تشخیص رتبههای نویزدار

شکل  :1ساختار درختی نشاندهنده ادغام زیر بازهها برای تشخیص

تغییر ترجیحات کاربر (با اقتباس از پژوهش ناظمی و کائدی[)]24
در شکل  ،1فاصله کسینوسی دو زیربازه مجاور  1و  ،2محاسبه شده
است و چون این فاصله کسینوسی بیشتر از مقدار  εاست ،دو زیربازه با
همدیگر ادغام شدهاند .اما زیربازههای  9و  8با همدیگر ادغام نشدهاند.
در مرحله بعد نیز این روال ادامه پیدا کرده است و زیربازههای  2+1و 9
با همدیگر مقایسه شدهاند .همانطورکه در باالترین سطح درخت شکل
 1مشاهده میشود ،در نهایت دو زیربازه باقی مانده است که ادغامپذیر
نیستند و این موضوع ،نشان میدهد که کاربر رتبهدهی خود را در یک
زمان مشخص که مرز بین این دو زیربازه است ،تغییر داده است .دستاورد
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برای تشخیص رتبههای نویزدار ،ابتدا رتبهها ،تمایالت کاربران و اقالم در
چند دسته قرار میگیرند که در ادامه معرفی میشوند .در ادامه ،منظور
از زیربازه ،همان زیربازه مربوط به تغییر ترجیحات کاربر است که رتبه
در آن قرار گرفته است .تشخیص نویزی بودن هر رتبه کاربر ،بر اساس
رتبههای موجود در همان زیربازه زمانی که کاربر در آن ،آن رتبه را داده
است ،انجام میشود.
هر رتبه ()𝑖  ،𝑟(𝑢,رتبه کاربر 𝑢 به قلم 𝑖) به سه دسته تقسیم میشود.
 )1قوی𝑟(𝑢, 𝑖) > 𝑣 :30
 )2متوسط :31اگر 𝑣 ≤ )𝑖 𝑘 ≤ 𝑟(𝑢,
 )3ضعیف :32اگر 𝑘 < )𝑖 𝑟(𝑢,
که 𝑣 < 𝑘 است و 𝑘 و 𝑣 پارامترهای قابل تنظیم هستند .کاربران نیز بر
اساس تمایالتشان با برچسبهای زیر نشاندار میشوند:
 )1خوشبین :33اگر تعداد رتبه های قوی که کاربر 𝑢 در زیربازه  tبه
اقالم داده استتتت ،یعنی 𝑡 ،𝑆𝑢,بیشتتتتر از مجموع تعداد رتبه های
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ضتتعیف ( 𝑡 )𝑊𝑢,و متوستتط ( 𝑡 )𝐴𝑢,او در زیربازه 𝑡 باشتتد ،یعنی اگر
| 𝑡 ،|𝑆𝑢,𝑡 | ≥ |𝑊𝑢,𝑡 | + |𝐴𝑢,این کاربر در دستتت ته خوشبین قرار
میگیرد .بهطور خالصتتته میتوان گفت که کاربرانی که تمایالت
آن ها متعلق به گروه مثبت استتتت و اکثر اقالم زیربازه را مثبت
ارزیابی میکنند جزء این دسته محسوب میشوند.
 )2میانه :اگر تعداد رتبههای متو سط که کاربر 𝑢 در زیربازه 𝑡 به اقالم
داده استتت ،بیشتتتر از مجموع تعداد رتبههای ضتتعیف و قوی او در
زیربازه 𝑡 باشتتد ،یعنی اگر | 𝑡 ،|𝐴𝑢,𝑡 | ≥ |𝑊𝑢,𝑡 | + |𝑆𝑢,این کاربر در
دسته میانه قرار میگیرد.
 )9ناراضتتی :34اگر تعداد رتبههای ضتتعیف که کاربر 𝑢 در زیربازه  tبه
اقالم داده است ،بیشتر از مجموع تعداد رتبههای متوسط و قوی او
در زیربازه 𝑡 با شد ،یعنی اگر | 𝑡 ،|𝑊𝑢,𝑡 | ≥ |𝐴𝑢,𝑡 | + |𝑆𝑢,این کاربر
در دسته ناراضی قرار میگیرد.
 )8متغیر :35کاربرانی که در هیچ کدام از گروههای باال قرار نمیگیرند،
کاربران متغیر محسوب میشوند.
همچنین نشاندار کردن اقالم نیز با روش زیر انجام میشود:
)1

)2

)9

)8

مقبول :36اگر تعداد رتبههای قوی که به قلم 𝑖 داده شتتتده استتتت،
بیشتتتر از مجموع تعداد رتبههای ضتتعیف و متوستتط برای قلم 𝑖
باشتتد ،یعنی | 𝑖𝐴|  ،|𝑆𝑖 | ≥ |𝑊𝑖 | +آن قلم در دستتته مقبول قرار
داده میشود.
نیمهمقبول :37اگر تعداد رتبههای متوستتط که به قلم 𝑖 داده شتتده
ا ست ،بی شتر از مجموع تعداد رتبههای قوی و ضعیف برای قلم 𝑖
باشد ،یعنی اگر | 𝑖𝑆|  ،|𝐴𝑖 | ≥ |𝑊𝑖 | +آن قلم در دسته نیمهمقبول
قرار داده میشود.
نامقبول :38اگر تعداد رتبههای ضعیف که به قلم 𝑖 داده شده است،
بی شتر از مجموع تعداد رتبههای قوی و متو سط برای قلم 𝑖 با شد،
یعنی اگر | 𝑖𝑆|  ،|𝑊𝑖 | ≥ |𝐴𝑖 | +آن قلم در د سته نامقبول قرار داده
میشود.
متغیر :اقالمی که به هیچ کدام از گروه های باال تعلق ندارند ،اقالم
متغیر محسوب میشوند.

با استفاده از تجزیه و تحلیل برچسبهایی که به کاربران ،اقالم و
رتبههای موجود در هر زیربازه انتساب داده شده است و کشف تضاد و
ناهمخوانیهای موجود در آنها ،میتوان رتبههای نویزدار را شناسایی
کرد .برچسبهای قوی ،خوشبین و مقبول که به ترتیب به رتبه ،کاربر
و قلم انتساب داده میشوند ،با یکدیگر همخوانی دارند .همچنین،
برچسبهای متوسط ،میانه و نیمهمقبول نیز باهم و برچسبهای ضعیف،
ناراضی و نامقبول نیز باهم همخوانی دارند .باقی برچسبها باهم
ناهمخوان و متضاد هستند .برای هر رتبه )𝑖  𝑟(𝑢,موجود در یک زیربازه،
اگر کاربر 𝑢 و قلم 𝑖 ،برچسبهای همخوان داشته باشند ،برچسب رتبه
)𝑖  𝑟(𝑢,نیز باید با آنها همخوانی داشته باشد .درغیراینصورت ،آن رتبه
در آن زیربازه بهعنوان رتبه نویزدار شناسایی میشود .بهعنوان مثال ،اگر
کاربر 𝑢 در زیربازه 𝑡 از گروه خوشبین بود و قلم 𝑖 نیز از گروه مقبول
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بود ،رتبهای که این کاربر به قلم 𝑖 میدهد باید قوی باشد (بزرگتر از
باشد)؛ درغیراینصورت )𝑖  𝑟(𝑢,بهعنوان رتبه نویزدار تشخیص داده
میشود .به همین صورت برای رتبههای متوسط و ضعیف نیز این کار
تکرار میشود تا رتبههای نویزدار شناسایی شوند.
𝑣

 -2-2-9فرآیند اصالح نویز
برای اصالح رتبههای نویزدار ،از الگوریتم پاالیش مشارکتی مبتنی بر
کاربر بر روی زیربازهای که رتبه نویزدار در آن قرار گرفته است استفاده
میشود .اگر کاربر 𝑢 که در زیربازه 𝑡 قرار دارد دارای رتبه نویزدار باشد،
همسایگان این کاربر در آن زیربازه شناسایی میشوند و رتبه نویزدار
کاربر 𝑢 بر اساس رتبه همسایگان کاربر به همان قلم نویزدار ،پیشبینی
میشود .اگر فاصله رتبه پیشبینی شده از رتبه نویزدار بیشتر از میزان δ
باشد ،رتبه نویزدار با رتبه پیشبینی شده ،بهروزرسانی میشود.
 -3-3روش پاالیش مشارکتی برای پیشبینی رتبههای کاربر
در این مرحله ،رابطههای مربوط به «مشابهت کاربران» و «پیشبینی
رتبه کاربر به آیتمها» در پاالیش مشارکتی بهگونهای اصالح میشود که
مبتنی بر تغییر ترجیحات جدید کاربر باشد .برای این منظور ،زیربازه
آخر تغییر ترجیحات کاربر که از برنامهنویسی پویا به دست آمد را در
نظر گرفته و آن را بازه زمانی 𝑡 مینامیم .چون دادههای زیربازه آخر به
ترجیحات کاربر نزدیکتر است از آنها برای پیشبینی رتبه کاربر به
آیتمها استفاده میشود .محاسبه شباهت کاربران  uو  yبر اساس زیربازه
آخر با استفاده از رابطه ( )1انجام میشود.
) 𝑦 𝑡𝑅 ∑𝑖 ∈𝐼𝑢,𝑦(𝑅 𝑡 𝑢,𝑖− 𝑅𝑡 𝑢 )∗(𝑅𝑡 𝑦,𝑖 −

()1

2

2

= )sim_rating(u,y
𝐼∈ 𝑖∑√

𝑡
𝑡
) 𝑦 𝑡𝑅 √∑𝑖 ∈𝐼 (𝑅𝑡 𝑦,𝑖−
∗ ) 𝑢 𝑅 𝑢,𝑦(𝑅 𝑢,𝑖 −
𝑦𝑢,

که در آن 𝑅𝑡 𝑢,𝑖 ،رتبه کاربر 𝑢 به آیتم 𝑖 در زیربازه 𝑡 و 𝑢 𝑡𝑅 میانگین
رتبههای کاربر 𝑢 در زیربازه 𝑡 است.
سپس رتبه کاربر 𝑢 به قلم 𝑖 با استفاده از رابطه ( )2که از پژوهش
دونگتو و دهوا] [13الهام گرفته شده است و رابطهای متداول برای
پیشبینی رتبهها در الگوریتم پاالیش مشارکتی است ،پیشبینی میشود.
()2

)𝑦∑𝑦 ∈𝑁𝑢(𝑅𝑡 𝑦,𝑖 − 𝑅𝑡 𝑦 ) ∗ 𝑠𝑖𝑚_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔(𝑢,
|)𝑦√∑𝑦 ∈𝑁𝑢 |𝑠𝑖𝑚_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔(𝑢,

𝑃𝑢,𝑖 =𝑅𝑡 u +

که این رابطه 𝑅𝑡 𝑦,𝑖 ،رتبه کاربر همسایه 𝑦 به آیتم 𝑖 در زیربازه 𝑡 است.
𝑦 𝑡𝑅 میانگین رتبه کاربر همسایه 𝑦 در زیربازه 𝑡 است.
)𝑦  ،𝑠𝑖𝑚_𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔(𝑢,شباهت کاربر 𝑢 به کاربر همسایه 𝑦 را نشان می-
دهد و 𝑢 𝑡𝑅 میانگین رتبههای کاربر 𝑢 در زیربازه 𝑡 است.
نهایتًا بر اساس رتبههای پیشبینی شده برای اقالم ،توصیهها به کاربر
ارائه میگردد.
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()1

 -4ارزیابی نتایج و تجزیه و تحلیل
در این بخش به ارزیابی روش پیشنهادی پرداخته میشود .برای این
منظور ابتدا مجموعه داده مورد استفاده معرفی میگردد .سپس نتایج
آزمایش بر روی این مجموعه داده ،ارائه میگردند.
 -1-4مجموعه داده ،معیارهای ارزیابی و پارامترها
برای ارزیابی روش پیشنهادی از مجموعه داده  MovieLensاستفاده
شده است .این مجموعه شامل  1777273رتبه کاربر (با مقیاس
رتبهدهی  1تا  )1از حدود  1787کاربر و  9449فیلم است 47 .درصد از
دادهها بهعنوان داده آموزشی و  27درصد برای تست نتایج استفاده
میشود.
41
39
40
از معیارهای میانگین خطای مطلق ( ،)MAEدقت  ،یادآوری ،
( F1میانگین وزنی دقت و یادآوری) و پوشش 42برای ارزیابی نتایج
استفاده خواهد شد .این معیارها در ادامه معرفی میشوند.
میانگین خطای مطلق ( :)MAEرابطه ( )9نحوه محاسبه معیار
میانگین خطای مطلق را نشان میدهد.
𝑚
∑
| 𝑞 |𝑝 −
()9
𝑖 𝑖 𝐸𝑀𝐴𝐸 = 𝑖=1
𝑚

𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑝 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛#
𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑛#

= 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝑜𝑐 𝑒𝑡𝑎𝑟

در ادامه ،نحوه مقداردهی پارامترهای مختلف روش پیشنهادی،
توضیح داده میشود .در پژوهشهای مختلف] [21,21میزان خطای
مطلق با استفاده از تعداد همسایگان مختلف برای کاربر اندازهگیری شده
است و نشان داده شده که میزان خطای مطلق با افزایش تعداد
همسایگان کاهش مییابد .بر اساس این پژوهشها ،در رابطه ( )2تعداد
کاربران مشابه کاربر 𝑢 برابر با  17فرض شده است .حداقل تعداد رتبهها
در هر زیربازه اولیه نیز برابر  1در نظر گرفته شده است .در حین اجرای
الگوریتم برنامهنویسی پویا نیز تدریجًا ،درصورت تلفیق زیربازههای
مجاور ،تعداد رتبههای داخل هر زیربازه جدید بیشتر از تعداد رتبههای
زیربازههای مجاور خواهد شد .بنابراین این حداقل تعداد رتبه برای هر
یک از زیربازههای نهایی نیز رعایت خواهد شد.
در شکل  ،2میزان خطای مطلق استفاده از برنامهنویسی پویا برای
تشخیص تغییر ترجیحات کاربر برای مقادیر مختلف ( εکه نشاندهنده
حد آستانه برای فاصله کسینوسی دو زیربازه مجاور است) مشاهده
میشود .بر اساس این شکل ،مقدار پارامتر  εبرابر با  7/1در نظر گرفته
شده است.

که در این رابطه ،Pi ،رتبه واقعی کاربر به قلم  iو  qiرتبه پیشبینی شده
برای قلم  iاست .همچنین  mتعداد اقالم موجود در مجموعه داده را نشان
میدهد .هرچه میزان خطای مطلق کمتر باشد ،کیفیت سیستم توصیهگر
باالتر است.
43
دقت :این معیار نسبت کل رکوردهای مرتبط بازیابی شده (که با
𝑝𝑡 نشان داده میشود) به کل رکوردهای مرتبط و غیرمرتبط 44بازیابی
شده (که به ترتیب با 𝑝𝑡 و 𝑝𝑓 نشان داده میشوند) را نشان میدهد و از
رابطه ( )8محاسبه میشود.
𝑝𝑡
()8
= Precision
𝑝𝑓𝑡𝑝+

یادآوری :این معیار ،نسبت کل رکوردهای مرتبط بازیابی شده (که
با 𝑝𝑡 نشان داده میشود) به تعداد کل رکوردهای مرتبط بازیابی شده و
بازیابی نشده (که به ترتیب با 𝑝𝑡 و 𝑛𝑓 نشان داده میشوند) را نشان
میدهد و از رابطه ( )1محاسبه میشود.
𝑝𝑡
()1
= Recall
𝑛𝑓𝑡𝑝+

( F1میانگین وزنی دقت و یادآوری) :رابطه ( )1نحوه محاسبه معیار
 F1را بر اساس میزان معیارهای دقت و یادآوری نشان میدهد.
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 ∗ 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃
() 1
* F1= 2
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +

هرچه میزان  F1بیشتر باشد ،دقت سیستم باالتر است.
پوشش :هرچه نرخ پوشش باالتر باشد ،به این معنی است که
دسترسی کاربران به اقالم گستردهتر است و سیستم توصیهگر
عالقهمندیها را بهتر کشف میکند .در واقع ،معیار پوشش ،درصد اقالمی
که سیستم قادر به کشف آن است را نشان میدهد .نرخ پوشش بهصورت
رابطه ( )1محاسبه میشود.
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شکل  :2میانگین خطای مطلق ( )MAEروش برنامهنویسی پویا برای
مقادیر مختلف

ε

همانطورکه در بخش  1-2-9شرح داده شد ،پارامترهای 𝑘 و 𝑣
حدود آستانه ای هستند که برای تشخیص قوی ،متوسط و ضعیف بودن
رتبهها استفاده می شوند .برای تعیین مقدار مناسب این پارامترها ،روش
پیشنهادی برای  177کاربر و به ازای مقادیر مختلفی که این پارامترها
میتوانند به خود بگیرند ،اجرا شد .با توجه به اینکه رتبهها در بازه  1تا
 1هستند ،مقادیر ممکن و منطقی برای این حدود آستانه عبارت از (= 𝑘
 3و  𝑘 = 4( ،)𝑣 = 2و  )𝑣 = 3و ( 𝑘 = 5و  )𝑣 = 2هستند .نتایج این
اجراها در شکل  9نشان داده شده است .همانط که در شکل مشاهده
میشود ،در نظر گرفتن مقادیر  2برای پارامتر 𝑣 و  9برای پارامتر 𝑘 منتج
به میانگین خطای مطلق کمتری میشود .به این ترتیب ،رتبه  ،1بهعنوان
رتبه ضعیف ،رتبه  2و  ،9بهعنوان رتبههای متوسط و رتبههای  8و  1نیز
بهعنوان رتبههای قوی درنظر گرفته میشوند.
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همانطورکه در بخش  2-2-9ذکر شد ،در مرحله اصالح نویز ،اگر
فاصله رتبه پیشبینی شده از رتبه نویزدار از پارامتری به نام  δبیشتر
باشد ،رتبه نویزدار با رتبه پیشبینی شده جایگزین میشود .در این
پژوهش ،مقدار پارامتر  δنیز بر اساس پژوهش یراتولدو و همکارانش][12
و با توجه مقیاس رتبهدهی ،برابر با  1در نظر گرفته شده است.

اصالح نویز طبیعی در سیستمهای توصیهگر . . .

  :CF + Weighted Ratesدادن اولویت باالتر به ترجیحات اخیر کاربردر الگوریتم پاالیش مشارکتی از طریق وزندهی آنها.
  :CF + DynamicProgrammingاستفاده از آن از برنامهنویسی پویابرای تشخیص تغییر ترجیحات کاربر و به دست آوردن زیربازههای
ثابت ماندن ترجیحات کاربر .ارائه توصیه اقالم به کاربران با اعمال
الگوریتم پاالیش مشارکتی بر روی رتبههای موجود در زیربازهها.
  :Natural Noise Correction + CFتشخیص و اصالح نویز در سیستمبا استفاده از رتبهها ،بر اساس پژوهش یراتولدو و

همکارانش][12

بدون درنظر گرفتن تغییر ترجیحات کاربر.
میزان خطای مطلق ( )MAEاین پنج روش در شکل  8مشاهده
میشود .همانطورکه مشاهده میشود ،میانگین خطای مطلق روش
پیشنهادی ،از چهار روش دیگر کمتر است و روش پیشنهادی ،میانگین
خطای مطلق را نسبت به روش  Natural Noise Correction + CFبه
میزان  7/3و نسبت به روش  CF + Dynamic Programmingبه میزان
شکل  :3میانگین خطای مطلق ( )MAEروش برنامهنویسی پویا برای
مقادیر مختلف پارامترهای 𝒌 و 𝒗

در شکل  ،1از معیارهای دقت ،یادآوری و  F1برای ارزیابی نتایج
روش پیشنهادی استفاده شده است .همانطورکه در شکل مشاهده
میشود ،روش  CF + Weighted Ratesنسبت به روش  ،CFمعیار  F1را

 -2-4پیادهسازی
روش پیشنهادی در این پژوهش ،با استفاده از پایگاه

 7/9کاهش داده است.

داده SQL Server

پیادهسازی شده است .به این صورت که ابتدا رتبههای اقالم که از
مجموعه داده  MovieLensگرفته شده است ،در جداول ایجاد شده قرار
گرفته شده است .سپس با استفاده از تعریف رویهها و توابع ،روش
پیشنهادی پیادهسازی شده است .ازجمله رویههایی که برای پیادهسازی
استفاده شده است میتوان به رویهای برای دستهبندی کاربران ،آیتمها
و رتبهها ،رویهای برای یافتن رتبههای نویزدار ،رویهای برای یافتن میزان
شباهت کاربر با سایر کاربران و رویهای برای پیشبینی رتبههای کاربر
اشاره کرد.

به میزان  7/1بهبود داده است و روش

CF + Dynamic Programming

نسبت به روش  CFمعیار  F1را به میزان  7/19بهبود داده است.
درحالیکه روش پیشنهادی نسبت به

روش CF + Dynamic

 Programmingاین معیار را به میزان  7/1افزایش داده است؛ بنابراین
میتوان نتیجه گرفت که روش پیشنهادی از کارایی خوبی برای توصیه
به کاربر برخوردار است.
همچنین نتایج روش پیشنهادی را میتوان با سایر پژوهشهایی که
تغییر ترجیحات کاربر را در سیستم توصیهگر بررسی کردند مقایسه کرد.
برای این منظور ،سه پژوهش انتخاب شدهاند که عبارت از پژوهش
کاراهودزا و همکاران] ،[29پژوهش ژانگ و همکاران] [21و پژوهش سن

 -3-4نتایج آزمایش

و همکاران] [21هستند .در مورد پژوهش کاراهودزا و همکاران] [29و

در این بخش ،پنج روش که در ادامه آمدهاند ،بر روی مجموعه داده ذکر

پژوهش ژانگ و همکاران] ،[21به علت اینکه مجموعه داده مورد استفاده

شده باهم مقایسه میشوند.

آنها با مجموعه داده مورد استفاده در این پژوهش متفاوت بود (زیرا در

 -روش پیشنهادی ( )Proposed Methodبرای اصالح نویز :استفاده از

این دو پژوهش تنها بخش فیلتر شدهای از دادههای  MovieLensدر نظر

برنامهنویسی پویا برای تشخیص تغییر ترجیحات کاربر و به دست

گرفته شده بود ،نه همه دادهها) ،روشها از نو پیادهسازی شدند و بر روی

آوردن زیربازههای ثابت ماندن ترجیحات کاربر .سپس تشخیص و

کل مجموعه داده  MovieLensاعمال شدند تا نتایج روشها باهم قابل

اصالح نویز بر اساس این زیربازهها و ارائه توصیه اقالم به کاربران با

مقایسه باشد .میزان بهبود ایجاد شده توسط روشهای سه پژوهش

اعمال الگوریتم پاالیش مشارکتی بر روی رتبههای موجود در

مذکور نسبت به روش  CFو همچنین میزان بهبود روش پیشنهادی این

زیربازهها.

پژوهش نسبت به روش  CFدر شکل  1خالصه شده است.

  :CFالگوریتم پاالیش مشارکتی استاندارد که تغییر ترجیحات کاربر رادر نظر نمیگیرد.

Serial no. 83

عالوه بر ارزیابیهای مذکور ،روش پیشنهادی در شرایط مواجهه با
کاربر جدید نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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اصالح نویز طبیعی در سیستمهای توصیهگر . . .

کاربران نامعلوم فرض شد .شکل  ،1میانگین خطای مطلق روشهای
مختلف را برای پیشبینی رتبه برای این کاربران جدید نشان میدهد.
شکل  ،4نشان میدهد که در روش پیشنهادی و روش + CF
 ، Natural Noise Correctionچند درصد از رتبهها بهعنوان رتبه نویزدار
شناسایی شده و اصالح داده میشود .همانطورکه مشاهده میشود ،در
روش پیشنهادی ،درصد رتبههای اصالح شده کمتر است .میتوان نتیجه
گرفت که در روش  ،Natural Noise Correction + CFرتبههای
ناهمخوان که ناشی از تغییر ترجیحات کاربر هستند ،ممکن است اشتباهًا
بهعنوان نویز تشخیص داده شوند و اصالح شوند .احتماالً این موضوع
منشأ دقت پایینتر این روش است.

شکل  :4مقایسه الگوریتمها بر اساس میانگین خطای مطلق

شکل  :7میانگین خطای مطلق روشها در مواجهه با کاربران جدید

شکل  :5مقایسه الگوریتمها بر اساس معیارهای  ،F1دقت و یادآوری

شکل  :8درصد رتبههای نویزدار اصالح شده در روش پیشنهادی و
روش Natural Noise Correction +CF

شکل  :6میزان بهبود ایجاد شده در میانگین خطای مطلق نسبت به
 CFبرای روشهایی که تغییر ترجیحات کاربر را در سیستمهای
توصیهگر بررسی کردهاند

برای انجام این ارزیابی 17 ،درصد کاربران بهصورت تصادفی انتخاب
شدند و بهعنوان کاربر تازه وارد در نظر گرفته شدند که کمتر از 1
رتبهدهی در سیستم دارند .برای این منظور 1 ،رتبه از هر کاربر بهطور
تصادفی انتخاب شد و معلوم درنظر گرفته شد و رتبههای دیگر این

Serial no. 83

در روش پیشنهادی این مقاله ،برای پیشبینی رتبهای که کاربر در
یک بازه زمانی به یک قلم کاال تخصیص میدهد ،از رتبههای موجود در
همان زیربازه استفاده شده است .ولی راه دیگر میتواند به این صورت
باشد که رتبههای زیربازههای قبلی نیز با وزن کمتر برای پیشبینی
رتبههای کاربر استفاده شوند .به این صورت که هراندازه یک زیربازه از
زیربازه موردنظر دورتر باشد ،رتبههای آن زیربازه با وزن کمتری درنظر
1

گرفته میشود .برای این منظور ،وزن رتبههای زیربازههای قبل ℎدر نظر
گرفته میشود که در آن ، ℎ ،فاصله زیربازه قبلی از زیربازه آخر را نشان
میدهد  .میانگین خطای مطلق برای این روش و روش پیشنهادی مقاله
در شکل  3نشان داده شدهاند .همانطورکه مشاهده میشود ،درنظر
گرفتن بازههای قبلی ،به میزان  7/71میانگین خطای مطلق را افزایش
داده است.
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در ادامه ارزیابیها ،روش پیشنهادی با روشی که در آن رتبههای
نویزی ،بهجای اصالح شدن حذف میشوند نیز مقایسه شده است .در
شکل  ،17نتایج این دو روش از لحاظ معیار میانگین خطای مطلق نشان
شده است .همانطورکه در شکل مشاهده میشود ،زمانی که رتبههای
نویزی در سیستم توصیهگر اصالح میشوند ،میانگین خطای مطلق
نسبت به روش حذف کردن رتبههای نویزی کمتر است.

اصالح نویز طبیعی در سیستمهای توصیهگر . . .

مقایسه شد .نتایج در شکل  11نشان داده شده است .همانطورکه
مالحظه میشود روش پیشنهادی نسبت به روش CF + Dynamic
 ،Programmingبه میزان  21درصد اقالم بیشتری را پیشبینی کرده
است .همچنین نسبت به روش  ،CFبه میزان  19درصد اقالم بیشتری را
پیشبینی کرده است.

 -5نتیجه

شکل  :9میانگین خطای مطلق استفاده از سایر زیربازهها برای
پیشبینی رتبههای کاربر در مقایسه با روش پیشنهادی

ناهمخوانی موجود در رتبهدهیهای کاربر ،در سیستمهای توصیهگر به
دو دلیل رخ میدهد :دلیل اول ،بیدقتی کاربر در رتبهدهی است که
باعث نویز طبیعی در رتبهها میشود و دلیل دوم ،تغییر کردن ترجیحات
کاربر در گذر زمان است .در بسیاری از پژوهشهای قبلی ،این دو دلیل
از یکدیگر بهخوبی تفکیک نشدهاند و بدون در نظر گرفتن تغییر
ترجیحات کاربر ،نویز در سیستم توصیهگر اصالح شده است .در این
حالت ،خیلی از مواردی که بهعنوان نویز تشخیص داده میشوند ،در
اصل ،تغییر سلیقه و ترجیحات کاربر بوده است و اشتباهًا بهعنوان رتبه
نویزدار شناسایی شده است .درحالیکه در این پژوهش برای تشخیص
نویز در سیستمهای توصیهگر ،تغییر ترجیحات کاربر نیز در نظر گرفته
شده است .برای این منظور ،ابتدا تغییر ترجیحات کاربر شناسایی میشود
و سپس نویز در هر یک از زیربازهها شناسایی و اصالح میشود .با روشی
که در این پژوهش بیان شده است ،میتوان از اصالح اشتباه رتبهها
جلوگیری کرد و بدین وسیله کارایی سیستم توصیهگر را افزایش داد.
نتایج نشان داده است که این روش از دقت خوبی برخوردار است و با
استفاده از این روش ،کارایی سیستم توصیهگر از لحاظ معیارهای
میانگین خطای مطلق ،دقت  ،یادآوری F1،و پوشش بهبود یافته است.
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