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چکيده
صسو اظالغات در وب و جػغاد کارةؼان ایٍحؼٌث در ؿال ُای اظیؼ ةا ٌؼخ ةی ؿاةلَ ای افؽایف یافحَ
اؿث .ةا ایً رقغ اؿحذٍائی جػاىم کارآىغ کارةؼ ةا ایٍحؼٌث و جكعیل اظالغات ىؼةّط ةـیار ىِو
ىی قّد .ایً ىكکم کَ ؿؼریؽ داده ُا ٌاىیغه ىی قّد ةاغخ ةَ وزّد آىغن ؿیـحو ُای پیكٍِاد
دٍُغه قغ .ایً ؿیـحو ُا در ىیان صسو غظیو اظالغات ةا جضهیم رفحار کارةؼ ظّد اكغام ةَ پیف
ةیٍی و پیكٍِاد را در راةعَ ةا ىّرد ىّرد ٌظؼ کارةؼ ىی ٌيایٍغ ] .[6ةٍاةؼایً زيع آوری اظالغات در
ىّرد غالیق کارةؼان ةـیار ىِو اؿث .ةیكحؼ روشُای ىّزّد فلط روی داىٍَ ىّرد و کارةؼ جيؼکؽ
ىیکٍٍغ و ُؼ گٌَّ اظالغات ىحٍی اضافَ ىذم زىان و ىکان را در ٌظؼ ٌيیگیؼٌغ .در ایً ىلانَ
روشُای ىعحهف پیادهؿازی ؿیـحو پیكٍِاددٍُغهی آگاه از ىحً ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ و یک
ؿیـحو ىتحٍی ةؼ گؼاف ةؼای جّمیَ ىّؿیلی ةَ کارةؼان ةا كاةهیث اٌػعاف پػیؼی ارائَ ظّاُغ قغ.

واژگان کليدي :ؿیـحو پیكٍِاد دٍُغه  -آگاه از ىحً – چٍغ ةػغی  -گام جنادفی -
ةازظّرد ضيٍی
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مقدمه
ؿیـحوُای جّمیَگؼ ةَ ظّر کهی ةَ ؿَ دؿحَی امهی جلـیو ىیقٌّغ] .[1در رایرجؼیً جلـیوةٍغی ،آٌِا را ةَ ؿَ گؼوه
.۱ىضحّا ىضّر .2داٌف ىضّر و  .۳فیهحؼیٍگ جسيػی ،جلـیو ىیکٍٍغ ،کَ انتحَ گٌَّ چِارىی جضث غٍّان ُ Hybrid RSو ةؼای آٌِا كائم
ىیقٌّغ.
یک رویکؼد ةَ ؿیـحوُای جّمیَگؼ ،اؿحفاده از انگّریحوُای  CFیا فیهحؼیٍگ جسيػی اؿث .در ایً رویکؼد ةَ زای اؿحفاده از
ىضحّای اكالم ،از ٌظؼات و رجتَةٍغیُای اٌسام قغه جّؿط کارةؼان ةؼای ارائَ پیكٍِاد ،اؿحفاده ىیقّد .الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ ةَ ظّر کهی
ؿیـحو ُای ىتحٍی ةؼ فیهحؼیٍگ ٌیؽ ظّد ةَ دو دؿحَی کارةؼ ىضّر و کاال ىضّر جلـیو ىی قٌّغُ .يچٍیً در یک دؿحَ ةٍغی دیگؼ ٌیؽ
انگّریحو ُای  CFةَ دو ٌّع امهی ىتحٍی ةؼ صافظَ یا ىتحٍی ةؼ ُیّریـحیک و ىتحٍی ةؼ ىغل جلـیو ةٍغی ىی قٌّغ.
و اىا در روش ىضحّا ىضّر ،اكالم پیكٍِادی ،ةَ ایً دنیم کَ ةا اكالىی کَ کارةؼ فػال (کارةؼی کَ كؼار اؿث ةَ او جّمیَ کٍیو)
ٌـتث ةَ آٌِا اةؼاز غالكَ کؼده اؿث قتاُثُایی دارٌغ ،ةَ کارةؼ جّمیَ ىیقٌّغ ونی در  ،CFنیـث اكالم پیكٍِادی ،ةؼ اؿاس ایً امم
کَ ،کارةؼاٌی ،ىكاةَ کارةؼ فػال ،از آٌِا رضایث داقحَاٌغ جِیَ ىیقّد .از ایً رو واضش اؿث کَ در روش ىضحّا ىضّر ،جيؼکؽ ةؼ روی یافحً
قتاُث ةیً اكالم ةّده ،در صانی کَ در  ،CFجيؼکؽ روی یافحً قتاُث ةیً کارةؼان اؿث؛ ةغیً جؼجیب کَ پیكٍِادات در  ،CFةؼ اؿاس
جكاةَ رفحاری کارةؼ فػال ةا کارةؼان دیگؼ مّرت ىیگیؼد و ٌَ ةؼ اؿاس جكاةَ ویژگی کاالُای پیكٍِادی ةا ویژگیُای کاالُای ىّرد غالكَ
وی (کارةؼ فػال).
اىا گٌّة ؿّم ایً ؿیـحوُا را ةا ٌام ؿیـحوُای داٌف ىضّر ىیقٍاؿٍغ .ایً ؿیـحوُا ةؼاؿاس ادراکی کَ از ٌیازُای ىكحؼی و
ویژگیُای کاالُا پیغا کؼدهاٌغ ،جّمیَُایی را ارائَ ىیدٍُغ .ةَ غتارجی در ایً گٌَّ از ؿیـحوُای جّمیَگؼ ،ىّاد اونیَ ىّرد اؿحفاده ةؼای
جّنیغ نیـحی از پیكٍِادُا ،داٌف ؿیـحو در ىّرد ىكحؼی و کاال اؿث .ؿیـحوُای داٌف ىضّر از ىحغُای ىعحهفی کَ ةؼای جضهیم داٌف،
كاةم اؿحفاده ُـحٍغ ةِؼه ىیةؼٌغ کَ ىحغُای رایر در انگّریحوُای ژٌحیک ،فازی ،قتکَُای غنتی و  ...از زيهَ آٌِاؿثُ .يچٍیً ،در
ایً گٌَّ ؿیـحوُا از درظثُای جنيیو ،اؿحغالل ٌيٌَّىضّر و ٌ ...یؽ ىیجّان اؿحفاده کؼد .یکی از رایرجؼیً ىحغُای جضهیم داٌف
درؿیـحوُای جّمیَگؼ داٌف ىضّر  CBR،یا روش اؿحغالل ٌيٌَّىضّر اؿث.
گٌَّ چِارم ،ؿیـحوُای جؼکیتی ُـحٍغ .ظؼاصان ایً ٌّع ؿیـحوُا دو یا چٍغ گٌَّ از اٌّاع ؿَگاٌَ ىػکّر را غانتا ةَ دو ىٍظّر
ةا ُو جؼکیب ىیکٍٍغ؛ - ۱افؽایف غيهکؼد ؿیـحو  -2کاُف ادؼ ٌلاط ضػفی کَ آن ؿیـحوُا وكحی ةَ جٍِایی ةَ کار گؼفحَ قٌّغ ،دارٌغ.
از ىیان ؿَ روش ىّزّد ) ، (CF,CB,KBغانتاً روش  CFیک پای داةث ایً جؼکیتات اؿث.
کارایی ؿیـحوُای جّمیَگؼ ةا جّزَ ةَ ىػیارُای ىعحهفی از زيهَ دكث ،جٍّع ،ظّش اكتانی و كاةهیث جّؿػَپػیؼی ارزیاةی
ىیقّد] .[2ةـیاری از روشُای ىّزّد ةَ دٌتال ةِتّد چٍیً ىػیارُایی ُـحٍغ جا اكالم را ةَ کارةؼان پیكٍِاد دٍُغ .روشُای جّمیَگؼ
ؿٍحی ىـئهَ را ةَ مّرت جػؼیف جاةع ؿّدىٍغ  User×Item→Utilityدر ٌظؼ ىیگؼفحٍغ .جاةع ؿّدىٍغی  uىیؽان ىفیغ ةّدن کاالی
Itemةؼای کارةؼ را ىكعل ىیکٍغ کَ در آن  Utilityىسيّغَای اؿث کَ ةؼ اؿاس ىیؽان اُيیث ىؼجب قغه اؿث ] .[2فؼایٍغ جّمیَ
ىػيّال ةَ مّرت جّمیَ  Kةاالجؼیً آیحو ةَ کارةؼ ةا ىلغار ؿّدىٍغی ةاال اؿث.
در ةـیاری از ةؼٌاىَُای کارةؼدی در ٌظؼ گؼفحً دو ةػغ ىّرد و کارةؼ کافی ٌیـث چّن دیگؼ اظالغات ةؼای ةِتّد کیفیث جّمیَ
ىفیغ ُـحٍغ .ةؼای ىذال ویژگیُای ىحٍی ىذم ىکان ،زىان و  ...یا ویژگیُای فؼادادهای ىذم ؿً ،زٍؾ و ...غّاىم ىِيی ةؼای جّمیَ
ُـحٍغ . .كاةهیث ىغیؼیث اظالغات چٍغةػغی و اٌّاع ىعحهفی از جّمیَُا ةَ غٍّان اٌػعاف پػیؼی جّمیَ جػؼیف ىیقّد[ .]3در ایً ىلانَ
ةؼای دؿحیاةی ةَ كاةهیث اٌػعاف پػیؼی ،از رویکؼد ىتحٍی ةؼ گؼاف اؿحفاده ىیقّد .روش جّمیَی پیكٍِادی ةؼ اؿاس دادهُای ةازظّرد
ضيٍی اؿث .اگؼچَ دادهُای ةازظّرد مؼیش اونّیث کارةؼان را ةِحؼ قؼح ىیدٍُغ اىا زيعآوری ایً دادهُا ىكکم اؿث .از ظؼف دیگؼ
دادهُای ةازظّرد ضيٍی صاوی اظالغات چٍغ ةػغی ُـحٍغ کَ در ایً روش ىفیغ اؿث.

 -1کارهاي مرتبط
انگّریحوُای زیادی ةؼای ؿیـحوُای پیكٍِاد دٍُغه ارایَ قغه اؿث کَ ُؼ کغام از آنُا ویژگیُایی دارٌغ .در روش ىا ةا
اؿحفاده از دادهُای ةازظّرد ضيٍی ،یک گؼاف ىیؿازیو و ؿپؾ از آن زِث جّمیَ اؿحفاده ىیکٍیو ،زؽء روش پاالیف ىكارکحی ىتحٍی
ةؼ ىغل در ٌظؼ گؼفحَ ىیقّد.
روشُای ىعحهفی زِث دؿحیاةی ةَ اٌػعافپػیؼی ىػؼفی قغه اؿث]ُ . [3,6,7,8غف ىا در ایً ىلانَ دؿحیاةی ةَ
اٌػعافپػیؼی ،ةا اؿحفاده از ىغل کؼدن روش جّمیَی چٍغ ةػغی اؿث کَ ةحّاٌغ اٌّاع ىعحهف جّمیَُا را ارائَ دُغ.

مجلـهیعلمیپژوهشدرعلومرایانه،صماره،4زمستان،5931ص 5-7

ISSN: 2745-3673

http://www.Rcsj.ir

چٍغیً روش جّمیَی ىتحٍی ةؼ گؼاف ىػؼفی قغه اؿث] .[5,9,10,11ایً روشُا در دو ةػغ کار ىیکٍٍغ .روش پیكٍِادی،
ارائَی گؼاف دوةعكی ةا اؿحفاده از داىٍَُای ىعحهف اؿث .انگّریحو رجتَ مفضَی قعنی ةَ ایً گؼاف اغيال قغه و پیكٍِادات ىٍاؿب
ارائَ ىیقّد.

 -2روش پيشنهادي
ُيان ظّر کَ كتال گفحَ قغ ،ىـئهَ را ةَ مّرت داىٍَ چٍغ ةػغی در ٌظؼ ىیگیؼیو .ارائَ جّمیَ ةَ مّرت پاؿط دادن ةَ
پؼس و زّی کارةؼان اٌسام ىیقّد .رواةط ةیً ىّزّدیث ُا فؼاجؼ از اونّیث کارةؼان روی اكالم اؿث .ةؼای رؿیغن ةَ ایً ىٍظّر ،یک گؼاف
دوةعكی ةؼ اؿاس زغول ؿیاَُ ۱داده قغه ىیؿازیو .ةؼای دؿحیاةی ةَ اٌػعافپػیؼی ،اىکان جػییً داىٍَی غیؼ ُغف را ةَ ىكحؼی
ىیدُیو .داىٍَی غیؼ ُغف را ىسيّغَی } F={f1, f2,…, fnfدر ٌظؼ ىیگیؼیو wi .را ةَ غٍّان وزن  fiجػؼیف ىیکٍیو ةَ ظّریکَ
داقحَ ةاقیو .w1+w2+…+wnf =1 :ةَ دنیم اؿحفاده از داىٍَ ی چٍغ ةػغی و در ٌظؼ گؼفحً ىـئهَ ةَ مّرت پاؿط دادن ةَ پؼس و زُّا
اونّیث اكالم ىیان کارةؼان جّؿط گام جنافی 2ىكعل ىیقّد.
ىاجؼیؾ ىساورت وزن دار  Mةؼای گؼاف دوةعكی } G={V,Eةا اٌغازهی | |V|×|Vجػؼیف ىیکٍیو .فؼض ىیکٍیو یالُای
ىّزّد فلط از گؼهُایی کَ در( VTداىٍَی غیؼ ُغف)ٌیـحٍغ ،ةَ گؼهُایی کَ در ( VTداىٍَی ُغف) ُـحٍغ ،ومم قٌّغ .ةا ایً فؼض،
گؼاف  Gدوةعكی ىیقّد.
۳
ةؼای ىكعل کؼدن وزن ىیان گؼهُا از جػغاد ؿعؼُای ُو رظغاد اؿحفاده ىیکٍیو .ىاجؼیؾ ىساورت  Mرا ظّری ىیؿازیو
کَ ُؼ غٍنؼ  mijآن ىحٍاؿب ةا راةعَی زیؼ ةاقغ:
, if v i V T and v j V T
)(1

, if v i V T ,v j V T and v j V k
, otherwise .

)  C (i , j

m ij  C (i , j ) w k

0


در ایً راةعَ C(i,j) ،جػغاد ىّزّدیثُای ُو رظغاد ىحٍاؿب ةا  viو  vjاؿث و  wkوزن  fkای اؿث کَ ىحٍاؿب ةا  Vkاؿث.
ىاجؼیؾ اصحيال اٌحلال  Pرا ةا اؿحفاده از ٌؼىال کؼدن ىاجؼیؾ  Mةَ مّرت زیؼ ىیؿازیو:
)(2

, if outlink [v i ]  0
, otherwise .

m ij


p ij   v k outlink [v i ] m ik

0


صال ةا اؿحفاده از ایً ىاجؼیؾ اصحيال اٌحلال ،ىّزّدیثُا را ةؼای ارائَ جّمیَی ىٍاؿب ،رجتَ ةٍغی ىیکٍیو .انگّریحو رجتَ
ةٍغی قعنی ] [12را ةؼای رجتَةٍغی ىّزّدیثُا ةؼ روی ىغل گؼافی اغيال ىیکٍیو .اىحیاز رجتَ مفضَ امهی ةَ مّرت زیؼ ىضاؿتَ
ىیقّد:
1
r  cP T r  (1  c ) e
)(3
n
T
 nدر ایٍسا جػغاد گؼهُا اؿث ri ،ىیؽان اىحیاز ةؼای گؼه  viاؿث e  (1,1,...,1) ،و  c=0.85ضؼیب داةث ىیؼایی اؿث .ایً

1
e
انگّریحو ةؼ اؿاس گام جنادفی ةا اىکان راه اٌغازی ىسغد اؿث .ةؼای ىضاؿتَی اىحیاز رجتَ مفضَی قعنی یک گؼه n ،را ةا ةؼدار
اجنال قعنی  tکَ غالكَىٍغی کارةؼان را ةا ةؼدار ةایاس ٌكان ىیدُغ ،زایگؽیً ىیکٍیو .در ایً پژوُف ةَ زای ایً ةؼدار اجنال از

} Q  {e1 , e 2 ,..., e nq
ةؼدار  qةَ مّرت زیؼ جػؼیف ىیقّد:
ةؼدار پؼس و زّی  qاؿحفاده ىیکٍیو .ةؼای پؼس و زّی

1

Log table
Random Walk
3
Co-occurrences
2
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, if v i  Q

)(4

, otherwise .

1
qi  
0


 v iىسيّغَی ىّزّدیثُایی اؿث کَ گؼه  viىحٍاؿب ةا آن اؿث .ةؼدار  qرا ٌؼىانیؽه کؼده و ةَ غٍّان ةؼدار اجنال ةؼای رجتَةٍغی
ىّزّدیثُا در گؼاف اؿحفاده ىیکٍیو .ةٍاةؼایً رجتَةٍغی گؼاف ةا اؿحفاده از  r  cP r  (1  c )qاٌسام ىیقّد.
ٌّآوری ایً ىلانَ اؿحفاده از اونّیث کّجاه ىغت 4اؿث .داةث قغه اؿث کَ پكث جيایالت کارةؼ یک زىیٍَی پّیای ىحٍی ٌِفحَ
اؿث .ایً جيایالت ةَ مّرت ىـحلیو در گؼاف ٌكان داده ىی قّد .اؿحغالل ایً كضیَ ةَ ایً مّرت اؿث کَ اكالىی کَ در صال صاضؼ
ىّرد غالكَی کارةؼ اؿث ،جادیؼ ةیكحؼی در روٌغ جّمیَ ىیگػارد .ایً جادیؼ را ىیجّان ةا اؿحفاده از وزن گؼهُا در ةؼدار قعنی  qجضث
جادیؼ كؼار داد .ةَ ىٍظّر جعتیق  Kةا آظؼیً کارةؼ فػال  uaدر زىان  tاز پؼس و زّ Q ،ةَ مّرت زیؼ جػؼیف ىیقّد:
} Q  {u a , st 1 , st 2 ,..., st k
)(5
T

آزىایف ةؼ روی ىسيّغَی دادهی صلیلی ) (last.fmاؿحفاده ىیکٍیو کَ قاىم  67۳27۳ؿیاَُی گّش دادن ةَ ىّؿیلی
 ۱677کارةؼان روی  ۳333آٍُگ ىیةاقغ.
6
5
اٌغازه گیؼی ظعای اىحیازدُی ىػيّالٌ ةا اؿحفاده از ظعای ىیاٌگیً ىعهق ) (MAEیا زػر ىیاٌگیً ىؼةػات ) (RMSEاٌسام
ىیقّد .در ایً روش ىا از ىحؼیک  HR@kاؿحفاده ىیکٍیو] .[8ایً ىحؼیک ةاغخ ىیقّد ةحّان ىـئهَ را ةَ مّرت پیفةیٍی
ىّزّدیثُای پٍِان در آزىّن در ٌظؼ گؼفث .اگؼ  nرا جػغاد آزىّنُا و  #hitرا جػغاد ىّزّدیثُای پٍِان در آزىّن در ٌظؼ ةگیؼیو،

# hit
 HR@Kاز راةعَی n
ةَ دؿث ىیآیغ .ةغیً جؼجیب  kةاالجؼیً اكالم رجتَ ةٍغی قغه ،در نیـث رجتَ ةٍغی ةؼای ارائَی جّمیَ
جّنیغ ىیگؼدد.

4

Short-Term Preferences
Mean Absolute Error
6
Root Mean Square Error
5
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 -3نتایج
ؿَ آزىایف ىعحهف اٌسام گؼفحَ اؿثُ .غف از اونیً آزىایف ىلایـَی رویکؼد ىتحٍی ةؼ گؼاف ةا روشُای پایَی ىّزّد اؿث.
یک ةار ةا در ٌظؼ گؼفحً اظالغات ىحٍی و ةار دیگؼ ةغون در ٌظؼ گؼفحً اظالغات ىحٍی .در آزىایف دوم جيؼکؽ ةؼ روی جسؽیَ و جضهیم
اظالغات و ویژگیُای ىحٍی در ؿیـحو ُای ىتحٍی ةؼ گؼاف اؿث .در ُؼ ىّرد جٍظیيات ىعحهفی ةا ُو ىلایـَ ىیقٌّغ .در آظؼیً
آزىایف اونّیثُای کّجاه ىغت دكیلاً ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفحَ اؿث .ةِیٍَؿازی در ایً كـيث آزىایف ةیكحؼ ىّرد جّزَ اؿث.
اةحغا روش ىتحٍی ةؼ گؼاف را ةا روشُای پاالیف ىكارکحی ىلایـَ ىیکٍیو .در ُؼ دو ىّرد جػغاد ُيـایَُا را  k=5در ٌظؼ
ىیگیؼیوٌ .حیسَی صامم از ایً آزىّن در قکم ٌ ۱كان داده قغه اؿث.

شکل  :1مقایسهي  HitRatioدر روشهاي پایه با روش مبتنی بر گراف

در قکم ٌ 2حیسَی ىلایـَی  HitRatioدر جؼکیب ىعحهف ىحٍی ٌكان داده قغه اؿث .در ایً ىسيّغَ از ایً آزىّن اظالغات
ىعحهف ةَ ٌيّدار اضافَ ىیقّد .ةا جّزَ ةَ جادیؼ ایً اظالغات ،جّمیَ ؿاظحَ ىیقّد .ؿیـحو جّمیَگؼ آگاه از ىحً ىتحٍی ةؼ گؼاف ،ةَ
غٍّان روش پایَ و ةغون ُیچ اظالغات اضافی در ٌظؼ گؼفحَ ىیقّد .جياىی ضؼایب ةَ مّرت یکـان وزن ىیگیؼٌغ.
ٌحایر اؿحفاده از اونّیث کّجاه ىغت در قکم ٌ ۳كان داده قغه اؿث .اٌغازهی  kةَ مّرت كاةم جّزِی در ىیؽان دكث پیكگّئی
جادیؼ دارد .ةِحؼیً روش ىحٍی ٍُگاىی ةغؿث ىیآیغ کَ  k=6اٌحعاب قّد.
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قکم  :2ىلایـَی  HitRatioةا گؼافُای ىعحهف

شکل  :3تاثير اولویتهاي کوتاه مدت
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