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 فرآیند جستجوی اطالعات مورد نیاز کاربران باا رارز زماان، با توجه به رشد روزافزون حجم اطالعات در دسترس در محیط جهانی وب:چکیده
 اطالعاتی را در اختیار آنها قرار میدهناد کاه باه احتماا، سیستمهای توریهگر بهمنظور جلوگیری از اتالز وقت کاربران.زیادی رورت میگیرد
 روش پااایش، متداو ترین روشی که برای تولید پیشنهاد در سیستمهای تورایهگر ماورد اساتفاده قارار مایگیارد.زیاد مفید و ارزشمند هستند
 در این مقاله یاک روش ترکیبای جدیاد بار اسااس. دارای مشکالتی نظیر مشکل شروع سرد است، این روش با وجود استفاده زیاد.مشارکتی است
 در روش پیشنهادی عالوه بر شباهت رتبهدهی کاربران از شباهت دموگرافی.تکنیک گسترش پروفایل برای بهبود مشکل شروع سرد ارائه شده است
 سیساتم پیشانهادی باا اساتفاده از مجموعاه دادهای.کاربران بهمنظور انتخاب مجموعه همسایگان قویتر برای کاربر هادز اساتفاده شاده اسات
. مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حارل از آن حاکی از بهبود کارایی سیستم توریهگر پیشنهادی نسبت به سایر روشها استMovieLens
. اطالعات دموگرافی، معیار شباهت، گسترش پروفایل، شروع سرد، پاایش مشارکتی، سیستمهای توریهگر:واژههای کلیدی
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Abstract: Due to the growing volume of information available on the Web, the data search process is performed with spending a lot
of time. In order to avoid wasting time of users, recommender systems provide information for them which is likely to be useful and
valuable. Collaborative filtering is the most popular approach to provide recommendations for the users in recommender systems.
However, it suffers from some problems such as cold start problem. In this paper, we present a novel hybrid approach based on
profile expansion technique to improve the cold start problem in the recommender systems. In the proposed method, we take into
consideration user’s demographic data beside user’s rating data in order to find an enrich neighborhood set for the active user. The
results of experiments on MovieLens dataset showed that the proposed method outperformed the other recommendation methods.
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 -1مقدمه
سیسااتمهای توراایهگر ،1بااهعنااوان زیرمجموعااهای از سیسااتمهای
فیلترسازی اطالعات 2شناخته میشوند که به پیشبینی رتباه کااربران
برای مجموعاهای از آیتمهاا (کتابهاا ،فیلمهاا ،اخباار ،آهنگهاا و)...
میپردازند [ .]1سیستمهای توریهگر به کاربران کمک مایکنناد کاه
آیتمهای مورد عالقه خود را از میان هزاران آیاتم موجاود پیادا کنناد.
درواقع ،دلیل موفقیت سیستمهای توریهگر در وبسایتهای تجااری،
شخصیسازی کردن 3پیشنهادها به کاربران است [.]9 ،2
روش پاااایش مشااارکتی یکاای از پراسااتفادهترین و رایجتاارین
روشهای تولید پیشنهاد در سیستمهای تورایهگر اسات [ .]8در ایان
روش کاربران مشابه (کاربران دارای رتبهدهی مشترک) با کاربر هادز،
تحت عنوان مجموعه همسایگان کاربر هدز شناخته مایشاوند .کااربر
هدز به کاربری گفته میشود که سیستم توریهگر به تولیاد پیشانهاد
برای او مایپاردازد .بناابراین ،سیساتم تورایهگر مبتنای بار پااایش
مشارکتی لیستی از  Nآیتم مورد عالقه از میان آیتمهای رتبهدهیشده
توسط این مجموعه همسایگان را به کاربر هدز پیشنهاد میدهد .روش
پاایش مشارکتی به دو دسته مبتنی بر حافظه و مبتنی بر مد تقسیم
میشود [ .]1سیستمهای پااایش مشاارکتی مبتنای بار حافظاه [،]0
بهرورت مستقیم از ماتریس کاربر -آیتم بهمنظور محاسبه پیشبینی و
تولید پیشنهاد برای کااربر هادز اساتفاده مایکنناد .ایان روشهاا از
تکنیکهای آماری نظیر شباهت پیرسون [ ]1و شباهت کسینوسی []4
بهمنظور محاسبه شباهت بین کاربران و پیداکردن مجموعه همسایگان
کاربر هدز استفاده میکنند .در راهکار پااایش مشاارکتی مبتنای بار
مد [ ،]3با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین ،نظیر خوشهبندی
[ ،]11طبقهبنااد بی ازین [ ]11و الگااوریتم ژنتی اک [ ]12یاک مااد از
دادههای آموزشی موجود در ماتریس کااربر -آیاتم سااخته مایشاود.
عالوهبراین ،در مرحله تست ،از این مد آموزشی بهمنظاور پیشبینای
رتبه کاربران استفاده میشود.
یکی از مهمترین مسائل در حوزه سیساتمهای تورایهگر مشاکل
شروع سرد است .مشکل شاروع سارد باه دلیال تعاداد کام آیتمهاای
رتبهدهیشده توسط کاربران رخ میدهد .مسئله شروع سرد خود به دو
دسته مسئله کاربر جدید و آیتم جدید تقسیم مایشاود [ .]19تمرکاز
ارلی ما در این مقاله بر روی مسئله کاربر جدید اسات .مسائله کااربر
جدید هنگامی رخ میدهد که کاربر بهتازگی وارد سیستم شده و هایچ
آیتمی را رتبهدهی نکرده است و یا از قبل در سیساتم حضاور داشاته،
ولی کمتر فعا بوده و آیتمهای کمی را رتبهدهی کرده است [.]18
تاکنون کارهای زیاادی باهمنظاور حال مشاکل شاروع سارد در
سیستمهای توریهگر ارائه شده است .این روشها در حالت کلی به دو
دسته تقسیم میشوند [ .]18 ،2گروهی از روشها ،روشهای ترکیبای
میباشند .کاربران جدید تعداد آیتم کمی را رتبهدهی کردهاناد و دارای
یک پروفایل خالی یا یک پروفایل خیلی کوچاک مایباشاند .بناابراین
سیستمهای توریهگر قادر به تشخیص ترجیحات این کاربران نیستند و
نمیتوانند به ایان کااربران آیتمهاای مناسا و ماورد عالقاه آنهاا را
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پیشنهاد دهند .ازاینرو ،بیشتر محققان از روشهای ترکیبی باهمنظاور
حل مسئله کاربر جدید استفاده کردهاناد .روشهاای ترکیبای ،معماواً
ترکیبی از روش پاایش مشارکتی با سایر منابع داده اضافی مایباشاند
[.]11
تاکنون تحقیقات زیادی در ماورد اساتفاده از مناابع داده اضاافی
نظیر اطالعات دموگرافی کاربران بهمنظور حل مشکل شروع سرد انجام
شده است .در مرجع [ ،]10یک روش جدید برای حال مسائله شاروع
سرد که شامل سه فاز مختلف است ،مورد بررسی قرار گرفته اسات .در
فاز او با استفاده از الگوریتمهای طبقهبندی ،کاربر جدید در یک گروه
خاص قرار میگیارد .در فااز دوم ،شاباهت باین کااربر جدیاد و دیگار
کاربران موجود در گروه مدنظر ،بر اساس اطالعات دماوگرافی کااربران
محاسبه میشود .در فاز سوم ،با استفاده از گروههای مختلف ایجادشده
برای کاربران ،پیشبینی رتبه بارای کااربر جدیاد انجاام مایگیارد .در
مرجع [ ،]11یک روش ترکیبی برای حل مشکل شروع سرد با استفاده
از اطالعات مبتنی بر محتوا و اطالعات اجتمااعی کااربران ارائاه شاده
اسات .ایاده اراالی ایان روش ساااخت اطالعاات محتااوایی بار اساااس
مشخصات کلمات کلیدی مرتبط با آیتمهای مختلف و اساتفاده از ایان
اطالعات بهمنظور تولید پیشنهاد برای کااربران شاروع سارد اسات .در
[ ]14روشهای مختلفی بهمنظور پروفایلسازی برای کاربران بر اساس
اطالعات دموگرافیک بررسی شدهاند .این روشها ترکیبات مختلفای را
در نظر میگیرند که شامل انواع ویژگیهای مورد استفاده ،نحاوه ارائاه
ویژگیها و راههای پروفایلسازی کاربران میباشند .در مرجع [ ]13یک
روش به منظور حل مشکل شاروع سارد کااربران بار اسااس اطالعاات
دموگرافی ارائه شده است .در این روش ،بهجاای اساتفاده از رتباههای
دادهشده به آیتمهای مختلف توسط کاربران شاروع سارد ،از اطالعاات
دموگرافی آنها باهمنظور تولیاد پیشانهادهایی باه ایانگوناه کااربران
استفاده شده است .بدین منظور ،یک چارچوب برای ارزیابی ویژگیهای
مختلف دموگرافی نظیر سن ،جنسیت و شغل پیشنهاد شاده اسات .در
[ ]21یک سیستم توریهگر مبتنای بار اطالعاات دماوگرافی کااربران
بهمنظور حل مشکل شروع سرد ارائه شده است .در این روش ،کااربران
مختلف بر اساس اطالعات دموگرافی آنها دستهبندی میشوند و سپس
بر اساس دساتهبندی دماوگرافی آنهاا ،تورایههایی تولیاد میشاوند.
بنابراین ،در این روش با استفاده از اطالعات دموگرافی کاربران ،مشکل
شروع سرد تا حد زیادی حل میشود.
گروهی دیگر از روشها ،بارخالز روشهاای ترکیبای بارای حال
مسئله کاربر جدید از منابع داده اضافی استفاده نکردهاند و تنهاا باا در
نظر گرفتن وضعیت فعلی پروفایل رتبهدهی کاربران مسئله شروع سارد
را بهبود دادهاند .در مرجع [ ،]21از یک چارچوبی که بر مبناای معیاار
شباهت محلی کاربران و معیار شباهت سراسری کااربران اسات ،بارای
بهبود مشاکل شاروع سارد اساتفاده شاده اسات .عاالوهباراین ،اناواع
پراکندگی داده نظیر پراکندگی کلای داده ،4پراکنادگی خااص کااربر،5
پراکندگی خاص کاربر -آیتم ،6و معیار پراکندگی یکنواخت ،7برای حال
مسئله پراکندگی داده و مسئله شروع سرد استفاده شده است .در ایان
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روش ،بهمنظور پیشبینی رتبه یک آیاتم خااص بارای کااربر هادز از
ترکی رتبههای تولیدشده بر اسااس شاباهتهای محلای و سراساری
کاااربران و بااا در نظاار گاارفتن مقاادار پراکناادگی یکنواخاات ماااتریس
رتبهدهی کاربران استفاده شده است .مرجع [ ،]22باه محادودیتهای
معیارهای شباهت سنتی نظیار معیاار شاباهت کسینوسای و پیرساون
پرداخته است ،و یک معیار شباهت اکتشاافی جدیاد بناام  ،8PIPبارای
مقابله با مشکل شروع سرد ارائه داده است .این معیاار شاباهت شاامل
سه فاکتور ( Proximityفارله بین دو رتبه را محاسبه میکند) ،فااکتور
( Impactشدت تنفر یاا عالقاه کااربران باه آیاتم ماورد نظار را نشاان
میدهد) و فاکتور ( Popularityفارله میانگین رتباهدهی دو کااربر باه
آیتم مدنظر از میانگین رتبهدهی کل کاربران به آیتم مدنظر را محاسبه
میکند) است.

ارائه یک روش ترکیبی جدید . . .

است .درواقع ،در روش پیشنهادی ترکیبای از شاباهت کسینوسای بار
اساس ماتریس رتبهها و شباهت دموگرافی بر اساس اطالعات دموگرافی
کاربران بهعنوان شباهت نهایی در مرحلاه گساترش پروفایال کااربران
استفاده شده است.

(الف)

شکل  :1چارچوب کلی روش پیشنهادی.

مرجع [ ،]2بهمنظور مقابله با مشکل انتخاب مجموعه همساایگان
ضعیف برای کاربر جدید در روش پاایش مشارکتی ،اقدام به گساترش
پروفایل کاربر جدید بر اساس تکنیکهای آیتم سراسری ،9آیتم محلی10
و کاربر محلی 11نموده است .تکنیاک آیاتم سراساری تاالش مایکناد
مجموعهای از شبیهترین آیتمها به آیتمهاایی کاه از قبال در پروفایال
کاربر موجود است را پیدا کند و به پروفایل کاربر اضافه نماید .تکنیاک
آیتم محلی شامل دو مرحله است ،در مرحله او  ،با توجه باه پروفایال
فعلی کاربر ،سیستم توریهگر اقدام به تولید پیشانهاد آیاتم بارای وی
میکند و آیتمهای با بااترین درجه تخمین را به پروفایل کااربر اضاافه
میکند .در مرحله دوم ،سیستم اقدام به تولید پیشنهاد آیتمها بهمنظور
ارائه دادن آنها به کاربر جدید میکند .تکنیک کاربر محلی بار اسااس
مجموعه همسایگان جاری کااربر هادز اقادام باه گساترش پروفایال
میکند .در این روش از میان آیتمهای رتبهدهیشده توساط مجموعاه
همسایگان کاربر هدز ،تعدادی از آنها بر اساس استراتژیهایی نظیار
بیشترین رتبه محلی (LMR) 12و خوشهبندی کااربر محلای(LUC) 13
انتخاب میشوند.
در این مقاله ،یک روش ترکیبی جدید مبتنی بر تکنیک گسترش
پروفایل بارای حال مسائله کااربر جدیاد ارائاه شاده اسات .در روش
پیشنهادی ،برخالز روش ارائهشده در [ ]2که تنها از اطالعات مرباو
به ماتریس رتبههای دادهشده به آیتمها توسط کاربران استفاده میکند،
از اطالعات دموگرافی کاربران نیز در کنار ماتریس رتبهها استفاده شده
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(ب)
شکل  :2تأثیر مقادیر مختلف پارامتر  αبر روی روش پیشنهادی برای
(الف) معیار ( ،MAEب) معیار .RC

 -2روش پیشنهادی
در این بخش یک روش جدید بهمنظاور حال مشاکل شاروع سارد در
سیستمهای توریهگر ارائه شده است .در سیساتم پیشانهادی فرآیناد
تولید پیشنهاد شامل دو فااز اسات .در فااز او پروفایال کااربر هادز
گسترش مییابد .بدین منظور از ترکی شباهت کسینوسای و شاباهت
دموگرافی بهعنوان شباهت نهایی برای انتخاب نزدیکترین همساایگان
کاربر هدز و گسترش پروفایل وی استفاده میشود .بناابراین ،در روش
پیشنهادی عالوه بر اطالعات مربو به رتبههای دادهشده به آیتمهاای
مختلف توساط کااربران ،از اطالعاات دماوگرافی آنهاا نیاز باهعناوان
اطالعات اضافی برای حل مشکل شروع سرد استفاده شده است .پس از
گسترش پروفایل کاربران ،در فاز دوم رتبه آیتمهای مرباو باه کااربر
هدز بر اساس پروفایل گساترشیافتاه پیشبینای میشاود .در اداماه
بهشرح هر یک از فازها پرداخته میشود .شکل  1چارچوب کلای روش
پیشنهادی را نشان میدهد.
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(الف)

شکل  :3مقدار  MAEبرای  I=11و مقادیر مختلف .N

(ب)
شکل  :4مقدار  RCبرای  I=11و مقادیر مختلف .N

شکل  :5مقدار  MAEبهازای مقادیر مختلف پارامترهای  Nو  Iبرای
(الف) روش ( ،GMRب) روش .GUC

 -1-2فاز گسترش پروفایل
در این مرحله ،یک روش ترکیبی بهمنظور گساترش پروفایال کااربران
ارائه شده است که بر اساس شباهتهای کسینوسی و دماوگرافی باین
کاربران است .از اطالعاات موجاود در مااتریس رتباههای کااربران باه
آیتمهای مختلاف بارای محاسابه شاباهت کسینوسای و همچناین از
اطالعات دموگرافی کااربران (سان ،جنسایت و شاغل) بارای محاسابه
شباهت دموگرافی بین کاربران استفاده شده اسات .باهمنظاور تحلیال
مشکل شروع سرد ،از روش پیشنهادشده در مقالاه [ ]2اساتفاده شاده
است .در این روش ،برای هرکدام از کاربران مورد ارزیابی تعداد  Nآیتم
تصادفی انتخاب میشود کاه مقادار  Nکامتار از تعاداد کال رتباههای
دادهشده توسط کاربر است .ساپس بارای محاسابه شاباهت رتباهدهی
کاربران از معیار شباهت کسینوسی مطابق رابطه ( )1استفاده میشاود
[.]2
r r

()1

i Au ,v u , i v , i
2

r

i Au ,v v , i



2

r



i Au ,v u , i



sim(u , v)cos 

در رابطه فوق  sim(u,v)cosشباهت کسینوسی بین دو کاربر  uو  vاسات
که بازه آن بین  1و  1است ru,i ،رتبهای است که کاربر  uبه آیتم  iداده
است ،و  Au,vمجموعه آیتمهای مشترک بین دو کاربر  uو  vاست.
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در ادامه شباهت کاربران بار اسااس دادههاای دماوگرافی (سان،
جنسیت و شغل) نیز محاسبه میشود .شباهت دموگرافی بین دو کاربر
مطابق رابطه ( )2محاسبه میشود .در این رابطه اگر مقدار یاک رافت
خاص از دو کاربر یکسان باشند ،مقدار شباهت این رفت خااص بارای
دو کاربر برابر یک و در غیراینرورت برابر رفر است .باهعناوان مااا ،
اگر هر دو کاربر دارای جنسیت یکسان باشند ،مقدار شاباهت یاک ،در
غیراینرورت مقدار شباهت رفر است [.]10
()2

s j wj
wj




l

j 1
l

j 1

sim(u, v) demo

در این رابطه  sim(u,v)demoشباهت دموگرافی بین دو کاربر  uو  vاسات
که بازه آن بین  1و  1است .همچنین sj ،مقادار شاباهت باین  jاماین
رفت از دو کاربر و  wjوزن متناظر  jامین رفت است.
بعد از محاسبه شباهتهای کسینوسی و دموگرافی باین کااربران،
برای محاسبه شباهت نهایی از رابطه ( )9بهرورت زیر استفاده میشود:
()9

sim(u, v)  (1   ) sim(u, v)cos   sim(u, v) demo

در رابطاه ( )9پااارامتر  αتعیینکننااده وابسااتگی شااباهت نهااایی باین
کاربران به هر یک از معیارهای شباهت کسینوسی و دماوگرافی اسات.
در این رابطه مقدار  α=1نشاندهنده وابستگی کامل شباهت نهاایی باه
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شباهت دموگرافی کاربران است ،و مقادار  α=1نشااندهنده وابساتگی
کامل شباهت نهایی به شباهت کسینوسی کاربران اسات .باا توجاه باه
رابطه ( )9میتوان نتیجه گرفت که حتای اگار یاک کااربر هایچ آیاتم
رتبهدادهشدهای نداشته باشد ،شباهت آن با ساایر کااربران بار اسااس
معیار شباهت دموگرافی قابل محاسبه است.
پس از محاسبه شباهت نهایی بین کاربران ،تعدادی از کاربران که
دارای بیشترین میزان شاباهت باا کااربر هادز میباشاند ،باهعناوان
مجموعه نزدیکترین همسایگان کاربر هدز انتخااب میشاوند .ساپس
تعداد مشخصی از آیتمهاای رتباهدهی شاده توساط ایان مجموعاه از
نزدیکترین همسایگان کاربر هدز بار اسااس یکای از اساتراتژیهاای
 14GMRیا ( 15GUCکه در ادامه شرح داده میشاوند) و طباق رابطاه
( )8به پروفایل کاربر اضافه میشوند.
sim  u, v  rv ,i

()8

sim  u, v 




vNu

vNu

ارائه یک روش ترکیبی جدید . . .

 -2-2فاز پیشبینی رتبه
در این فاز بعد از اینکه پروفایل اولیه کاربران گسترش یافت ،شباهت
بین کاربر هدز و دیگر کاربران موجود در سیستم بر اساس پروفایل
گسترشیافته آنها مطابق با رابطه ( )1محاسبه میشود ،و تعداد  kاز
شبیهترین کاربران بهعنوان مجموعه همسایگان کاربر هدز انتخاب
میشوند .درنهایت ،با استفاده از این همسایگی بهدستآمده برای کاربر
هدز ،رتبه کاربر به یک آیتم مشخص بر اساس رابطه ( )8تخمین زده
میشود.

pre  u, i  

) pre(u,iرتبه پیشبینایشاده بارای کااربر هادز  uدر ماورد آیاتم i

است sim(u,v) ،شباهت بین دو کاربر  uو  vاست که با استفاده از رابطه
( )9محاسبه میشود Nu ،مجموعه همسایگان کاربر هدز  uاست و rv,i
رتبه داده شده به آیتم  iتوسط کاربر  vاست.
-1-1-2

استراتژی GMR

(الف)

در این استراتژی ،تعداد  Iآیتم مختلف بهمنظور گسترش پروفایل کاربر
هدز انتخاب میشوند .بدینمنظور ،آیتمهاایی انتخااب میشاوند کاه
دارای بیشترین تعداد رتبه توسط کاربران موجود در همسایگی کااربر
هدز باشند .بنابراین ،در این اساتراتژی ،آیتمهاای موجاود بار اسااس
تعداد رتبههایی که دریافت کردهاند بهرورت نزولی مرت شده و تعداد
 Iآیتم از ابتدای این لیست برای گسترش پروفایل کاربر هدز انتخااب
میشوند.
-2-1-2

استراتژی GUC

در این استراتژی شباهت بین آیتمهای موجود در پروفایل کاربر هادز
با دیگر آیتمهای موجود در سیستم محاسبه میشود .سپس تعدادی از
شبیهترین آیتمها به آیتمهای موجود در پروفایل کاربر هدز باهمنظور
فرآیند گسترش پروفایل انتخاب میشوند.

Serial no. 83

(ب)
شکل  :6مقدار  RCبه ازای مقادیر مختلف پارامترهای  Nو  Iبرای (الف)
روش ( ،GMRب) روش .GUC
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(ب)

(الف)

(د)

(ج)

(ی)

(ه)

شکل  :7بررسی آماری مجموعه دادهای بر اساس اطالعات دموگرافی کاربران( :الف) درصد فراوانی بر اساس جنسیت افراد( ،ب) میانگین
آیتمهای مشترک بر اساس جنسیت افراد( ،ج) درصد فراوانی بر اساس سن افراد( ،د) میانگین آیتمهای مشترک بر اساس سن افراد( ،ه) درصد
فراوانی بر اساس شغل افراد( ،ی) میانگین آیتمهای مشترک بر اساس شغل افراد.
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جدول  :1مقدار  MAEو  RCبرای  N=3و مقادیر مختلف .I
GUC

LUC

GMR

LMR

Metric

1/112
1/114
1/111
1/141

1/118
1/181
1/101
1/101

1/412
1/111
1/403
1/108

1/318
1/110
1/310
1/101

MAE

1/111
1/111
1/123

1/131
1/111
1/189

1/440
1/119
1/320

1/311
1/111
1/110

1/118
1/341
1/181

1/111
1/310
1/111

1/182
1/399
1/113

1/111
1/331
1/120

1/438
1/114

1/438
1/114

1/438
1/114

1/438
1/114

I=1

RC
MAE

I=11

MAE

I=11

RC

RC
MAE

I=21

RC
MAE

I=11

RC
NoPE

MAE
RC

دموگرافی سن ،جنسیت و شغل به ترتی

 -3آزمایشها
 -1-3مجموعه داده و معیارهای ارزیابی
بهمنظور ارزیابی روش پیشنهادی از مجموعه داده  Movielens 1Mکاه
بهرورت آنالین از وبسایت گروپ لنز 16قابل دریافات اسات ،اساتفاده
شده است .این مجموعه شامل  1111111رتبه است که توساط 0181
کاربر به  9311فیلم داده شاده اسات .رتباههای موجاود شاامل یاک
مقیاس عددی  1نقطهای است که رتبه  1نشاندهنده عالقه خیلی کم،
رتبه  2نشاندهنده عالقه کم ،رتبه  9نشاندهنده عالقه متوسط ،رتباه
 8نشاندهنده عالقه بااا ،و رتباه  1نشااندهنده عالقاه خیلای بااای
کاربران است .در ایان مجموعاه دادهای ،هار کااربر حاداقل  21آیاتم
رتبهدادهشده دارد.
برای ارزیابی روش پیشنهادی از معیاار  MAEکاه باا اساتفاده از
رابطه ( )1محاسبه میشود ،و همچنین ،معیاار  RCکاه باا اساتفاده از
رابطه ( )0محاسبه میشود ،استفاده شده است.
()1

pu ,i  ru ,i
n

i


u

MAE 

در رابطه فوق  ru,iرتبه واقعی کاربر pu,i ،رتبه پیشبینیشده ،و  nتعاداد
کل رتبههای پیشبینیشده است.
() 0

m
n

RC 

 mتعداد رتباههای پیشبینیشاده در مجموعاه تسات و  nتعاداد کال
رتبههای تست است.
 -2-3تنظیمات آزمایش
بهمنظور ارزیابی روش پیشنهادی ،آن را با روشهای ،]2[ LMR
[ ]2و همچن این روش پاااایش گروه ای مبتن ای باار کاااربر کالس ایک
) ]2[ (NoPEمقایسه میکنیم .در روش پیشنهادی آزمایشهاا باهازای
همه کاربران موجود در مجموعه دادهای رورت گرفته است .باهمنظاور
LUC
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ارزی اابی روش پیشاانهادی در شاارایط شااروع ساارد کاااربران ،از روش
پیشنهادشده در [ ]2اساتفاده شاده اسات .در مجموعاه دادهای ماورد
استفاده برای ارزیابی روش پیشنهادی ،هر کاربر حداقل  21آیتم رتباه
داده شده دارد .بنابراین ،بهمنظور ارزیابی روش پیشانهادی در شارایط
شروع سرد ،تعدادی آیتم بهرورت تصادفی بر اساس روش مطرحشاده
در [ ]2برای هر کاربر انتخاب میشود .این تعداد آیاتم انتخااب شاده،
کمتر از تعداد کل آیتمهای رتبهدادهشده توسط هر کاربر خواهاد باود.
برای هرکدام از کاربران تعداد آیتمهای اولیه پروفایال برابار باا مقاادیر
مختلف  N=2،9،8،1،11انتخاب میشود .تعداد آیتمهای اضافه شده به
پروفایاال کاااربران  I=1،11،11،21،11در نظاار گرفتااه میشااود .در
آزمایشها ترکی آیتمهای  Nو  Iباهعنوان مجموعاه آماوزش در نظار
گرفته شده است .همچنین ،تعداد نزدیکترین همسایگان کااربر هادز
یعنای  k=21اساات .بااهعااالوه ،مقادار وزنهااای هاار یاک از دادههااای
مقاادیر  1/1 ،1/9و  1/0در

نظر گرفته میشوند [ .]10یکی از پارامترهای مهمی که میتواند تاث یر
زیادی در کارایی روش پیشنهادی داشته باشاد ،پاارامتر  αاسات .ایان
پارامتر بهمنظور کنتر تث یر شباهت کسینوسی و شاباهت دماوگرافی
در رابطه ( )9استفاده شاده اسات .در شاکل  2تاث یر مقاادیر مختلاف
پارامتر  αبر روی کارایی روش پیشنهادی بار اسااس دو معیاار  MAEو
 RCنشان داده شده است .بدین منظاور مقاادیر مختلاف پاارامتر  αبار
اساس مقادیر پارامترهاای  N=11 ،N=9و  I=11در نظار گرفتاه شاده
است .همانطور که از این نتایج قابل مشاهده است ،مقدار  MAEبارای
هر دو استراتژی  GMRو  GUCابتدا کاهش مییابد و سپس با افزایش
مقدار پارامتر  αبهرورت رعودی افزایش مییابد .همچنین ،مقدار RC
برای هر دو استراتژی  GMRو  GUCابتدا افزایش مییابد و ساپس باا
افزایش مقدار پارامتر  αبهرورت نزولی کاهش پیدا میکند .بار اسااس
نتایج بهدستآمده از این آزمایشها ،مقدار پارامتر  α=1/1در نظر گرفته
شده است.
 -3-3نتایج آزمایشها
روشهای ماوردنظر در آزمایشهاا براسااس دو معیاار  MAEو  RCباا
همدیگر مقایسه میشوند .ازم به ذکر است ،روش پیشنهادی بر اساس
نوع استراتژی استفادهشده برای گسترش پروفایل به ترتی  ،با عنااوین
 GMRو  GUCنامگذاری شده است.
جدو  1نتایج را برای معیارهای  MAEو  RCبا استفاده از N=9
و مقادیر مختلف  Iبه ازای روشهای مختلف نشان میدهد .همانطاور
که از نتایج جدو  1مشخص اسات ،روش پیشانهادی در اکاار ماوارد
بهترین عملکرد را دارد .برای نمونه ،روش  GMRبهازای تمام Iها بهجز
 I=11بهترین دقت را باه خاود اختصااص داده اسات .همچناین روش
 GUCبه ازای تمام Iها بهترین نرخ پوشش رتبه را باهخاود اختصااص
داده است.
در ادامه این بخش روشهای مختلف بر اساس دو معیاار  MAEو
 RCو بااهازای  Nهااای مختلااف و مقاادار  I=11بااا هماادیگر مقایسااه
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میشوند .همانطور که از نتایج شاکل  9مشاخص اسات ،روش
بهازای اکاار مقاادیر  Nبارای مقادار  I=11بهتارین دقات را باه خاود
اختصاص داده است .عالوهبراین ،در شکل  8روش  GUCبه ازای تماام
Nها بهترین نرخ پوشش رتبه را به خاود اختصااص داده اسات .نتاایج
موجود در شکلهای  9و  8نشان میدهند کاه روش  GUCباا ایانکاه
بهترین عملکرد را بر اساس معیاار  RCدر باین ساایر روشهاا داشاته
است ،اما نتوانسته است عملکرد خاوبی در ماورد معیاار  MAEداشاته
باشد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که روش  GUCبهدلیل اینکه نارخ
پوشش را برای پیشبینیها باا برده است ،کاارایی آن در ماورد معیاار
 MAEکمتر شده است .این مسئله در سیساتمهای تورایهگر هماواره
مطرح شده است که معیارهای نرخ پوشش و دقات عکاس هام عمال
میکنند .یعنی ،دررورتیکه یک روش بخواهاد نارخ پوشاش را باااتر
ببرد ،به همان میزان ممکن است از دقت پیشبینیها کاسته شود.
شکلهای  1و  0به ترتی مقادار  MAEو  RCرا باهازای مقاادیر
مختلف پارامترهای  Nو  Iبرای دو روش  GMRو  GUCنشان میدهند.
همانطور که از شکل  1مشخص است ،بهترین مقدار  MAEبرای روش
 GMRزمانی بهدست میآید کاه مقادار پاارامتر  N=9و پاارامتر I=11
باشد .همچنین بهترین مقدار  MAEبرای روش  GUCزمانی باهدسات
میآید که مقدار پارامتر  N=11و پارامتر  I=11باشد .عالوهبراین ،شکل
 0نشان میدهد که بهترین مقدار  RCبرای روش  GMRبه ازای مقادیر
پارامترهای  N=11و  I=11بهدست میآید .بارای روش  GUCبهتارین
مقدار  RCزمانی بهدست میآید که مقادیر پارامترهاای  N=11و I=11
است.
بهمنظور بررسی اهمیت استفاده از اطالعاات دماوگرافی کااربران،
یک مطالعه آماری بر روی مجموعه دادهای انجام شاده اسات .در ایان
مطالعه ،دستهبندی مختلفی که بر اساس ویژگیهای جنسایت ،سان و
شغل افراد در مجموعه داده ای وجود دارند ،در نظر گرفته شاده اسات.
بدینمنظور ،دررد فراوانی کااربرانی کاه در دساتههای مختلاف قارار
میگیرند محاسابه شاده اسات .همچناین ،میاانگین تعاداد آیتمهاای
مشترک رتباهدادهشاده باین کااربران موجاود در دساتههای مختلاف
محاسبه شده است .نتایج حارل از ایان مطالعاات آمااری در شاکل 1
نشان داده شده است .با توجه به اطالعات موجود در مجموعاه دادهای،
افراد بر اساس جنسیت در دو گروه مرد و زن قرار میگیرند .همانطاور
که از شکل  1قابل مشاهده است ،میانگین تعداد آیتمهای مشترک بین
افراد با جنسیت مرد بیشتر از افراد با جنسیت زن است .بهطاوریکاه،
میانگین تعداد آیتمهای مشترک رتبهدادهشده باین افاراد باا جنسایت
مرد حدودًا برابر  21است ،دررورتیکه این مقدار برای افراد با جنسیت
زن حدودًا  11است .این نشان میدهد که عالیق مردان نسبت به زنان
بیشتر به هم شبیه است .همچناین دساتهبندی کااربران مختلاف بار
اساس ویژگای سان ،در هفات دساته انجاام میگیارد کاه بار اسااس
تحلیلهای انجامشده ،افاراد در باازه سانی  21-98دارای بایشتارین
دررد فراوانی میباشند .عالوهبراین ،میانگین تعداد آیتمهاای مشاترک
بین کاربران در بازه سنی  21-98نسبت به سایر بازههای سنی بیشتار
GMR

Serial no. 83

ارائه یک روش ترکیبی جدید . . .

است .درنهایت ،تحلیلهای آماری بر اساس ویژگای شاغل افاراد انجاام
گرفته است که کااربران در  21عناوان شاغلی تقسایمبندی میشاوند.
نتایج حارل از این تحلیل نشان میدهد که کاربران باا عناوان شاغلی
 grad studentدارای باایشتاارین دررااد فراواناای در مجموعااه دادهای
میباشااند .از طاارز دیگاار ،کاااربران بااا عنااوان شااغلی  writerدارای
بیشترین مقدار میانگین آیتمهای مشترک رتبهدادهشده میباشند .این
تحلیلهای آماری نشان میدهند کاه اساتفاده از اطالعاات دماوگرافی
کاربران در کنار معیارهای شباهت مبتنی بر رتبه کاربران نظیر شباهت
کسینوسی ،تا چه اندازه میتواند در ارائه پیشنهاد به کاربران بهخصوص
کاربران شروع سرد مفید باشد.

 -4نتیجهگیری
در این مقاله ،یاک روش ترکیبای جدیاد بار اسااس ترکیا شاباهت
دموگرافی و شباهت کسینوسی بین کاربران بهمنظور حل مشکل شروع
سرد ارائه شده است .ایده ارالی روش پیشانهادی ،گساترش پروفایال
کاربران بر اساس استراتژیهای مختلف بهمنظور ساخت پروفایلهای با
کارایی بااتر برای کااربران اسات .نتاایج باهدساتآماده از آزمایشهاا
نشاندهنده عملکرد بهتر روش پیشنهادی در مقایسه با دیگار روشهاا
است .یکی از پیشنهادهایی که بارای کارهاای آیناده میتاوان در نظار
گرفت این است که از اطالعات مربو به محتوای آیتمهای مختلف نیز
در کنار اطالعات دماوگرافی کااربران اساتفاده شاود .اساتفاده از ایان
اطالعات اضافی مرباو باه آیتمهاا ،میتواناد باعاا افازایش کاارایی
سیستمهای توریهگر بهخصوص در شرایط شروع سرد کاربران شود.
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