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 چکيده

امروزه کتابخانه های دیجیتال یکی از بهترین راهکارها برای به دست آوردن اطالعات 

این کتابخانه های دیجتال با توجه به دسترسی آسان تر و  مورد نیاز کاربران می باشد.

نظر هزینه کمتر یکی از بهترین راهکارهای کاربران برای بدست آوردن کتاب های مورد

کاربران می باشد ولی با توجه به رشد روز افزون تعداد کتاب های مختلف در زمینه های 

مختلف وجود سیتمی که بتواند اطالعات مورد نیاز افراد را از میان حجم عظیم این کتاب 

ها که روز به روز در حال افزایش می باشند، استخراج کند الزم و ضروری به نظر می 

راهکارها برای بدست آوردن کتب موردعالقه کاربران از میان حجم  رسد،یکی از بهترین

یکی از بهترین سیستم های  شخصی سازی این سیستم ها می باشد. عظیم داده ها،

سیتم های توصیه گر یا  شخصی سازی استفاده از سیستم های توصیه گر می باشند،

ه کاوی و روش پیشنهاد دهنده  سیستم هایی هستند که با یکسری از روش های داد

هایی مانند اینکه کاربر در گذشته چه کتاب هایی  جستجو کرده است می تواند پیشنهاد 

های مناسبی به کاربر ارائه دهند.در این تحقیق از یک سیستم توصیه گر مبتنی بر 

پاالیش مشارکتی استفاده شده است که با دسته بندی کابران مشابه در یک گروه و با 

ین افراد و امتیازهایی که به داده ها در پروفایل خود داده اند و تشابهات توجه به سوابق ا

بین آنها به کاربر موردنظر می تواند پیشنهاد مناسبی از بین این حجم کتب مختلف ارئه 

 دهد که موردنظر و مورد عالقه کاربر باشد.

 کتابخانه داده کاوی، استخراج اطالعات، سیستم توصیه گر، :يديکل واژگان

 فیترینگ مشارکتی. دیحیتالی،
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ارائه یک سيستم توصيه گر براي استخراج اطالعات مورد نياز کاربران 

 از کتابخانه هاي دیجيتالی بزرگ
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 مقدمه
وجود  با توجه به رشد روز افزون داده ها و کتب و همچنین با توجه به مشکالتی که جهت تهیه کتب مختلف وجود دارد،

تم الکترونیکی که بتواند مجموعه ایی از این کتب را در اختیار کاربران قرار داده و مشکالت دسترسی به کتب را حل سیک سی

 ند الزم و ضروری به نظر می رسد.کتابخانه های دیجیتال راه حل مناسبی برای دسترسی به کتب مورد نیاز افراد می باشد.ک

کوشا در مقاله خود  کتابخانه های دیجیتالی یکی از زمینه های پژوهشی است که امروزه در برخی از رشته ها دنبال می شود.

تعاریف ارائه شده  مخلف در زمینه کتابخانه هستند شناسایی نموده که عبارتند از؛ تعاریف مختلف را که نتیجه چهار دیدگاه

 در این دیدگاه کتابخانه دیجیتال در قالب پایگاه اطالعاتی و نظام بازیابی اطالعات تعریف می شود: توسط متخصصان رایانه:

تعرف  نه دیجیتال به مثابه سازمان و خدمات است؛تعاریف ارائه شده توسط محققان کتابداری و اطالع رسانی که در آن کتابخا

ارائه شده توسط سازمان های مجری و سیاست گذار که به دو دسته تعاریف ارائه شده از طرف سازمان های سیاست گذار 

 کتابخانه های دیجیتال مانند فدراسیون بین المللی کتابخانه های دیجیتال و تعاریف ارائه شده توسط سازمان های مجری

و تعاریف پژوهش مدار که در آن ها کتابخانه دیجیتال به منزله یک مسئله پژوهشی در  کتابخانه های دیجیتال تقسیم می شوند؛

تمرکز و  معانی، مفاهیم، جوامع مختلفی در امر کتابخانه دیجیتال دخیلند و هرکدام رویدادها، نظر گرفته و تعریف می شوند.

عمده که به پژوهش در زمینه کتابخانه های دیجیتال می پردازند عبارتند از علم و مهندسی دو گروه  رویکرد خود را دارند.

تعامل بین  برخی از موضوعات مورد توجه در عرصه علوم کامپیوتر عبارتند از: کامپیوتر و علم و اطالعات و دانش شناسی.

موتورهای جستجو و  داردها و پروتکل شبکه ایی،یکپارچه سازی داده ها مانند ویدیو،متن،صوت،استان مجموعه های متجانس،

فناوری های مصورسازی و تعاملی مانند  تلخیص و یکپارچ سازی داده ها را تسهیل می کنند، محدودسازی، عامل های جستجو،

 سازمان، رویکرد رویکردهای غالب در علم اطالعات و دانش شناسی نیز عبارتند از: امکان مرور حجم وسیعی از متون یا تصاویر.

که در آن منابع  رویکرد محتوا و مجموعه محور: در این رویکرد مفهوم کتابخانه گسترده می شود؛ خدمات و فعالیت محور:

که در  رویکرد دسترسی به مجموعه ها: اطالعاتی مختلف و همچنین مخازن مختلف منابع دیجیتال موردتوجه قرار می گیرند؛

 ها و جوامع کاربردی مختلف و میزان یکپارچه سازی یا جداسازی منابع اطالعاتی می پردازداین رویکرد به مسائلی نظیر محیط 

(saracevic 1999.)  با وجود همه این تقاسیر یک راه حل مناسب جهت استخراج اطالعات،استفاده از سیستم های توصیه گر

ا یکسری از روش های داده کاوی می توانند سیستم های توصیه گر یا پیشنهاد دهنده سیستم هایی هستند که ب می باشند،

پیشنهادات مناسبی را به کاربر برای استخرج طالعات ارائه دهند.در این تحقیق از یمک سیستم توصیه گر مبتنی برفیلترینگ 

ند که نیاز کاربر را استخراج و پیشنهادات مناسبی را به وی ارائه ده مشارکتی استفاده می شود که می تواند اطالعات مورد

 موردنظر کاربر باشند.

 

 پيشينه پژوهش
در ژژوهشی با عنوان بررسی ساختار درونی مظالعات آرشیوی با روش متن کاوی در سال های  3۰۰1کیم و لی در سال 

خوشه از اسناد با استفاده از میانگین درون گروهی  ۲2پرداخته و  3۰۰۲تا  3۰۰1مقاله از سال  ۲23،به بررسی 3۰۰۲تا  3۰۰1

شاخه موضوعی شامل:کتابخانه  ۷خوشه را ساخته و در  ۲2سپس شبکه های مسیریاب این  ایجاد کرده اند. SPSSنرم افزار  در

آرشیوها و آرشیویست ها،موضوعات سیاسی و  منابع آنالین و کمک های اکتشافی، های دیجیتال و فناوری آرشیوسازی دیجیتال،

مدیریت اطالعات و رکوردها و پست الکترونیک و اطالعات حرفه ایی گروه بندی  ،مسائل فنی و پیشینه های الکترونیک حقوقی،

آرشیوها و پژوهش ها در عمل می  بحش ادغام شده اند که شامل کتابخانه های دیجیتال، 2موضوع در  ۷کرده اند.در نهایت این 

صرفا سنتی تا ظهور حوزه های موضوعی  شوند.این مطالعه تغییرات پویای موضوعات پژوهشی این رشته،از حوزه های موضوعی

نشان می دهد.نتایج این پژوهش بیان می کند که حوزه های پژوهشی در علوم آرشیوی  3۰۰۲تا  3۰۰1پیچیده را از سال 

 پتانسیل رشد باالیی داشته وهمچنان توسعه خواهند یافت.

به بررسی  پنج گانه کتابخانه دیجیتالی ایرانی،ارزیابی قابلیت های جستجو  در مقاله ایی با عنوان، 1233عرب در سال  

نتایج پژوش نشان  پرداخته است. صنایع دستی و گردشگری و ارم( )نور،دید،تبیان،میراث فرهنگی، کتابخانه های دیجیتالی ایرانی
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ی توجه جاورتی و جستجوی کوتاه سازمجستجوی  هیچکدام به دو ویژگی جستجو، داده در کتابخانه های دیجیتالی مذکور،

 ولی همه کتابخانه ها دو مورد جستجوی ساده و جستجوی پیشرفته را دارا می باشند. نداشته اند،

در مقاله ایی با عنوان،ترسیم نقشه علمی پژوهش های تولید شده چینی در حوزه کتابخانه در  3۰11زائو و زنگ در سال 

در حوزه کتابخانه های دجیتالی،با استفاده از روش های متن برای دست یابی به پارادایم های فکری  3۰1۰تا  133۲سال های 

مقاله بازیابی شده در حوزه کتابخانه دیجیتالی به ترتیب در پایگاه  ۰۰۰1و  13۲۰کاوی و تحلیل هم رخدادی واژگان به بررسی 

لیل شبکه های اجتماعی،نقشه ملی دانش زیربنایی چین و پایگاه سانس دایرکت پرداختد .در نهایت آنها با استفاده از فنون تح

 Netdrawو  UCINETهای موضوعی و الگوهای پژوهشی کتابخانه های دیجیتال در چین را با استفاده از نرم افزارهای 

 ترسیم کردند.

در مقاله خود به صورت کتاب سنجی به مطالعه متون مجالت ایفال مربوط به سال های  3۰12ساروش پاریک در سال 

داخته و هدف از مطالعه خود را تحلیل کتاب سنجی از ویژگی هایی مانند میزان انتشار مقاله در سال،الگوهای پر 3۰1۰تا  3۰۰1

 نویسندگی،میزان همکاری موسسات،توزیع موضوعات،الگوی استناد و... بیان کرده است.

ویی از اتوماسیون کتابخانه در پژوهشی با هدف مطالعه ی تجزیه و تحلیل الگ 3۰12باالجی بابو و کریشنامورسی در سال 

برای کشف منابع بوسیله کاوش برنامه های کاربردی کشف منابع به این نتیجه رسید که،رشد صنعت اتوماسیون هند پر رونق 

 است.با این حال سازگاری نرم افزار کتابخانه و پیشرفت جامعه رضایت بخش نیستند.

یزان رعایت معیارهای اریابی رابط کاربر در صفحات وب فارسی در پژوهشی تحت عنوان، بررسی م 1213نوروزی در سال 

کتابخانه های دیجیتالی خود ساخته و خریداری شده در ایران،به ارزیابی رابط کاربر کتابخانه های دیجیتالی ایران پرداخته 

مولفه فرعی  11۲اصای و  معیار 1۰است.روش انجام پژوهش از نوع تحقیقات ارزیابانه است که از یک سیاهه وارسی متشکل از 

برای ارزیابی و تحلیل ابعاد پژوهش استفاده شده است.یکی از معیارهای اصلی این پژوهش،جستجو می باشد.این پژوهش نشان 

می دهد که از حمه امتیازات مربوط به معیار ده گانه،کتابخانه های دیجیتالی خودساخته توانستند در هفت معیار تصیح 

اهبری،جستجو وسادگی امتیاز باالیی را کسب کنند.در صورتی که کتابخانه های دیجیتالی خریداری شده،تنها خطا،کنترل کاربر،ر

 در سه معیار زبان رابط کاربر،نمایش اطالعات و انسجام وضعیت بهتری قرار دارند.

 

 سيستم توصيه گر
اطالعات که به دنبال پیش بینی امتیاز یا یا پیشنهاد دهنده زیر مجموعه ایی از سامانه پاالیش  1سیستم های توصیه گر

در سال های اخیر سیستم های توصیه گر بسیار متداول  اولویتی است که کاربر به یک آیتم )داده،اطالعات،کاال و...( خواهد داد.

موارد زیر  برخی از کاربردهای معروف این سیستم ها می توان به شده و در حوزه های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند.

جست و جو  صنعنت پزشکی، صنعت هتل داری، صنعت گردشگری، ها و مقاالت، کتاب اخبار، حات وب،فص موسیقی، اشاره کرد:

فیلتری که فقظط آنچه مطلوب کاربر  در واقع سامانه های توصیه گر مانند یک فیلتر عمل می کنند، .شبکه های اجتماعی و

به طور کل سامانه توصیه گر یک سامانه  ین عمل شخصی سازی کردن اطالعات می گویند.است را به او نشان می دهد که به ا

برای کاربران  عالقه مندی و سودمندی، سفارشی سازی، پشتیبان شخصی سازی است که اطالعات را به سه عامل تعیین کننده،

یه گر از جمله ابزارهایی است که می تواند یستم توصس ویژه بوسیله تجزیه و تحلیل سالیق آنها و محتوای آیتم ها می سنجد.

]کونستانت و  خدمات و آیتم های مورد نظرشان هدایت کند کاربران را در محیط های الکترونیکی به سمت یافتن اطالعات،

رود سیستم های توصیه گر با قابلیت کشف عالیق کاربران و پیش بینی اولویت آنها،آیتم هایی که احتمال می  [.3۰۰1 همکاران،

از  در زمان او صرفه جویی می کند. مورد توجه کاربر باشد را از بین حجم باالی داده ها پاالیش کرده و یا آنها را پیشنهاد آنها،

طرف دیگر این سیستم ها توانایی ذخیره و تحلیل رفتارهای گذشته کاربر،خدمات و اطالعاتی را که مورد توجه کاربران نبوده و 

قه مند هستند را نیز استنتاج کرده و نتایج جالب توجهی به کاربران ارائه می کند.در واقع سیستم های توصیه احتماال به آنها عال

مکمل هوشمندی  گر یکی از ابزارهای اصلی غلبه بر مشکل افزونگی اطالعات بوده و ببا داشتن قدرت تحلیل رفتارهای کاربر،

                                                           
1 Recommender system 
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زه سیستم های توصیه گر در زمینه های متنوعی از پاالیش اطالعات موجود در برای مفاهیم بازیابی و پاالیش اطالعات است.امرو

 وب متناسب با خواسته های کاربر تا تجارت الکترونیکی،پیشنهاد فیلم،موزیک،کتاب،مقاله و... کاربرد دارند.

 سیستم های توصیه گر انواع مختلفی دارند که به طور کلی به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 

 م توصيه گر مبتنی بر محتواسيست
این  در واقع، این روش بر مبنای توصیف آیتم ها با کلمات کلیدی و ایجاد پروفایل براساس اولویت های کاربر است.

یعنی مواردی که قبال توسط کاربر امتیازدهی  الگوریتم مواردی را براساس تشابهات با عالیق کاربر در گذشته توصیه می کند،

این سیستم با استفاده از مدل اولویت کاربر وسابقه تعامل  وجود مقایسه کرده و بهترین تطابق را توصیه می کند.شده با آیتم م

این  این سیستم همچنین پروفایلی مبتنی بر محتوا براساس بردار وزن ویژگی ها ایجاد می کند. کاربر پروفایلی را ایجاد می کند.

 )رائو کاگیتا و همکاران، کاربر دارند و بر اساس عقیده کاربر افزایش یا کاهش می یابندوزن ها داللت بر اهمیت ویژگی ها توسط 

 (.3۰1۲وانگ و همکاران  ؛3۰1۲ لو وهمکاران، ؛3۰1۲

 

 سيستم توصيه گر مبتنی بر فيلترینگ مشارکتی
براساس تشابهات با  ان،مبنای فیلترینگ مشارکتی بر اولویت های رفتاری یا فعالیت های کاربران و پیش بینی عالیق آن

این روش  اطالعات را جمع آوری می نمایند. این روش با پیش بینی خودکار فیلترینگ،عالیق کاربران، کاربران دیگر است.

در این  در واقع، یعنی تجزیه و تحلیل پروفایل و الگوریتمی برای یافتن افراد با عالیق مشابه نیاز دارد. معموال به مشارکت کاربر،

کاربر نظر خود را با امتیاز دهی اقالم در سیستم بیان می کند و سیتم های کاربرانی را با الگوهای امتیاز دهی یکسانی را روش 

؛کیروش 3۰1۲)پاول و همکاران، به اشتراک می گذارند یافته و از این کاربران همفکر برای محاسبه پیش بینی استفاده می کند

 (.3۰1۲؛وی وهمکاران،3۰1۲کاران ،؛یانگ و هم3۰1۰داسیلوا وهمکاران،

 

 سيستم توصيه گر مبتنی بر دانش
توصیه ارائه می دهند. به عبارتی  این سیستم ها بر اساس ادراکی که از نیاز های کاربر و ویژگی های آیتم ها پیدا کرده اند،

دانش سیستم در مورد کاربر و  یه ها،در این گونه از سیستم های توصیه گر مواد اولیه مورداستفاده برای تولید لیستی از توص

قابل استفاده هستد بهره  [.سیستم های مبتنی بر دانش از متد های مختلفی که برای تحلیل دانش،3۰۰۰]بورکه، آیتم است

همچنین در این گونه سیستم ها از  میبرند که متد های رایج در الگوریتم های ژنتیک،فازی،شبکه های عصبی و...از جمله آنها.

یکی از رایج ترین متدهای مبتنی بر دانش در  استدالل های مبتی بر شاهد و... نیز می توان استفاده کرد. خت ای تصمیم،در

 روش استدالل مبتنی بر نمونه است. سیستم های توصیه گر،

 

 سيستم هاي توصيه گر ترکيبی
یک استراتژی معین تکنیک های مختلف با بر اساس  در سیستم های توصیه گر ترکیبی برای رسیدن به باالترین کارایی،

برای مثال دو تکنیک پاالیش مشارکتی و متنی بر دانش در صورتی که با یکدیگر  [.3۰۰3]بورکه، یکدیگر ترکیب می شوند

می تواند مشکل شروع آهسته تکنیک پاالیش  نتیجه سیستمی خواهد بود که به واسطه جزء مبتنی بر دانش، ترکیب شوند،

جبران کند و از طرفی با وجود جزء پاالیش مشارکتی و قدرت باالی آن در یافتن اولویت های مشابه کاربران می  مشارکتی را

 توانایی توصیه به آن را بر اساس دانش ندارد. تواند توصیه ها را تولید کند که هیچ سیستم مبتنی بر دانش،
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 داده کاوي 
ن ها داده کاوی را مستلزم استفاده از ابزارهای پیشرفته برای تحلیل و مرکز تحقیقات آمریکا و اداره پاسخگویی سازما

 )مرادی و قاسمی؛ کشف روابط و استخراج الگوهای ارزشمند داده ها به منظور دسترسی به قوانین جدید معنا دار می داند

اهیمی است که روز به روز به کشف دانش درون داده ها در عصر اطالعات یکی از هیجان انگیزترین و کلیدی ترین مف (.123۷

با توجه به تعاریف و تفاسیر مطرح شده از دیدگاه های  (.123۲ )رحمانی و حاجی زین العابدینی؛د اهمیت آن افزوده می شو

اولی کشف الگوهای پنهان در داده ها می باشد و دیگری  می توان دو جزء اساسی را در داده کاوی مشخص نمود، مختلف،

در سال های اخیر با پیشرفت سریع و  (.123۷)مرادی و قاسمی؛ الگوها برای پیش بینی نتایج در آینده است استفاده از این

با گسترش  گسترده شبکه ها و فناوری پایگاه های اطالعاتی و کتابخانه ها هم با حجم بسیار زیادی از اطالعات مواجه بوده اند.

غنای اطالعاتی و فقر دانش  معمای، طالعاتی ناهمگن در حال رشد که جان نثبرت،کارایی کتابخانه های دیجیتالی و انبوه منابع ا

در آن فناوری داده کاوی با دو اصل مهم پیش بینی نتایج و کشف دانش در اثرسنجی وب  (123۰ )پناهی؛ را مطرح می نماید

اتی متنوع ارزش کاربردی بسیاری پیدا جهان گستر در این گونه کتابخانه ها و مهم تر در جذب کاربران خاص با منابع اطالع

 کرده است.

 

 وب کاوي
وارسی داده ها و حتی الیروبی داده  عبارت وب کاوی مترادف با یکی از عبارت های استخراج دانش،برداشت اطالعات،

ست یک فرایند بنابراین ایده ایی که مبنای داده کاوی ا هاست که در حقیقت کشف دانش در پایگاه داده ها را توصیف می کند.

 داده کاوی یا به تعبیر دیگر کشف دانش در پایگاه داده ها، با اهمیت از شناخت الگوهای بالقوه مفید و قابل درک داده هاست.

استخراج بدیهی اطالعات بالقوه مفید از روی داده هایی است که قبال ناشناخته مانده اند.این مطلب برخی از روش های فنی 

تحلیل تغییرات و کشف بی  یافتن ارتباط شبکه ها، خالصه سازی داده هاؤفراگیری قاعده های رده بندی، مانند خوشه بندی،

 (.121۲)سعیدی ، قاعدگی را شامل می شود

وب کاوی اشاره به کلیه فعالیت های داده کاوی و فنون وابسته دارد که برای کشف خودکار و استخراج دانش از اسناد و 

اطالعات بسیار زیاد و ناهمگونی در محیط وب وجود دارد که که باعث می  (.3۰۰۲)ول و رویاکرز، ودخدمات وب به کار می ر

شود کسب دانش موجود در محتوای صفحات وب مشکل تر می شود،بنابراین در چنین محیطی به کارگیری ابزارها و فنون داده 

 (.1212)ساالری: کاوی برای کشف اطالعات و دانش مرتبط ضروری است

 

 انواع روش هاي وب کاوي
 وب کاوی ممکن است به سه شیوه انجام گیرد؛کاوش محتوای وب،کاوش ساختار وب و کاوش کاربری وب می باشد.

اطالعات  کاوش محتویات وب؛فرایندی است که برای بدست آوردن مدل یا دانش ارزشمند و بالقوه از محتویات اسناد،

که هم زمان می تواند برای بدست آوردن اطالعات مفید از ساختار وب و ارتباطات توصیفی و یا نتایج جستجو در صفحات وب 

 پیوندها به کار گرفته می شود.

آدرس  رساختار اسناد و ساختار مسیر د فرایندی است که ارتباطات پیوندهای بین مسیر صفحات، کاوش ساختار وب؛

اگر ارجاعات به  صفحات،ساختار آن ها نیز اطالعات مفیدی دارد،در فضای وب عالوه بر محتویات  اینترنتی را جستجو می کند.

 پیوندی افزایش یابد،پس آن صفحه مهم است و باید مسیر جستجو را بر اساس آن تغییر داد.

فرایندی است که الگوی دسترسی به صفحات را با بررسی الگ و داده های مربوط به آن کشف می  کاوش کاربری وب:

که همان اطالعات تولید شده در هر ارتباط کاربر و سرور در جهان ثبت می شود.با بررسی این اطالعات  الگ های سروری کند.

 [.3۰1۲می توان رفتار کاربر را شناخت و ساختار صفحه وب را با هدف شخصی سازی بهبود بخشید.]ژائو و همکاران:
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 خوشه بندي
زی داده ها ارائه شده است و اطاعات را بر اساس شباهت به خوشه بندی یکی از بهترین روش هایی است که برای مدل سا

خوشه بندی را یکی از ایده آل ترین  قابلیت آن در ورود به فضای داده و تشخیص ساختار آن ها، خوشه ها تقسیم می نماید.

ینی داشته باشیم به مکانیزم ها برای کار با دنیای عظیم داده ها کرده است.در خوشه بندی بدون اینکه هیچ مدل از پیش مع

ارائه شد و در حال حاظر با  132۲دنبال یافتن مدل های مشترکی هستیم که د داده ها وجود دارد.ایده ی این روش د دهه 

 پیشرفت ها و جهش های عظیمی که در آن پدید آمده است کاربردهای مختلفی پیدا کرده است.

دسته بندی کردن داده های مشابه با هم استفاده کرد تا جستجو در سیستم های توصیه گر می توان از خوشه بندی برای 

در نتیجه از  و ساخت پیشنهادات فقط روی خوشه هایی انجام شود که پیش بینی می شود برای کاربر جالب تر خواهد بود.

این  ه است.تکنیک های خوشه بندی برای افزایش مقیاس پذیری الگوریتم های پشتبان سیستم های توصیه گر اسنفاده شد

مساله به خصوص در شرایطی که برای پیشنهاد آیتمی الزم است تمام فضای مساله جستجو شود در کارایی الوریتم تاثیرات 

 [.3۰۰3]نکیتیم؛ مثبتی نشان داده است

 

 پروفایل کاربر
طراحی و پیاده سازی در سال های اخیر تعداد زیادی سیستم توصیه گر برای پیش بینی عالیق و ارائه توصیه به کاربران،

به روز رسانی و  مجموعه ایی از تکنیک های ساخت، در هر یک از این سیستم ها با توجه به حوزه کاری و اهداف، شده است.

گی ساخت نچگو در تمامی این سیستم ها پروفایل کاربر است. یسکار گرفته شده است ولی محور اسا استخراج داده ها به

نحوه بروز رسانی اطالعات  پروفایل پیش فرض سیستم برای کاربران، یه ها استفاده خواهد شد،پروفایلی که در ساخت توص

]مونتانار و  پروفایل و منبع این بروز رسانی فاکتورهایی هستند که در طراحی یک سیستم توصیه گر جایگاه مهمی دارند

 [.3۰۰2 همکاران؛

 

 روش پيشنهادي موردنظر
از جمع آوری پایگاه داده ایی از کتب مختلف ابتدا عمل پیش پردازش داده ها را برروی در روش پیشنهادی موردنظر پس 

Data  انجام می دهیم سپس باید Data  را خوشه بندی کنیم برای این کار از روش خوشه بندیK-means  استفاده می

 درسی، تاریخی، )آموزشی، تلفباید داده ها را براساس نوع کتاب ها به دسته های مخ Dataپس از خوشه بندی  کنیم.

سیستم توصیه  سیاسی و...(دسته بندی می کنیم.سپس با اطالعاتی که کاربر در پروفایل خود وارد می نماید، ورزشی، اقتصادی،

گر مبتنی بر فیلترینگ مشارکتی براساس داده های موجود و آنالیزهای انجام شده بهترین تصیم گیری را انجام می دهد و 

شنهاد را به کاربر ارائه می دهد که این پیشنهادات می توانند موردعالقه کاربر باشند.در ادامه به شرح هریک از مراحل بهترین پی

 (نمایی از روش پیشنهادی را مشاهده می کنید.1این روش پرداخته می شود.در شکل)
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 (چارچوب پيشنهادي روش موردنظر۱شکل)

 

 پيش پردازش داده ها
در فرایند داده کاوی مانند طبقه بندی در مرحله اول روش پیشنهادی ابتدا باید عمل پیش پردازش داده ها را انجام دهیم 

ا را به صورت خام به الگوریتم های و خوشه بندی نیاز داریم تا داده ها برای الگوریتم آماده شوند،زیرا معموال نمی توان داده ه

برای آماده سازی داده ها،نیاز است تا آنها را از شکل و حالت اولیه،خارج کرده و به شکلی .داده کاوی و یادگری ماشین تزریق کرد

که برای الگوریتم مناسب باشد تبدیل کرد.همچنین داده های موجود معموال دارای زواید مختلفی هستند که ممکن است 

الگوریتم را دچار خطا کنند.در داده کاوی هم نیاز داریم تا داده های اضافی که به مسئله و الگوریم کمکی نمی کنند را حذف 

کنیم.عملیات پیش پرازش داه ها معموال قبل از عملیات اصلی الگوریتم های داده کاوی انجام می گیرند و باعث تسهیل و کمک 

ازش داده ها گامی مهم در راستای داده کاوی موفقیت آمیز است.اعمالی که در آماده سازی به الگوریتم ها می شوند.پیش پرد

داده ها انجام می شود عبارتند از پاکسازی داده ها ،یکپارچه سازی داده ها،تبدیل داده ها و کاهش داده ها می باشد.بر اساس 

 مختلفی برای هر یک از این اعمال صورت می گیرد. نوع کاربردی که عمل داده کاوی باید روی آن انجام شود،تکنیک های
 

 نرمال سازي داده ها
پس از پیش پردازش داه ها باید داده ها را نرمال کنیم،نرمال سازی داده ها تغییر داده ها به گونه ایی است که آنها را به 

ونگی داد و باقی نگهداشتن نگاشت کنند.هدف نرمال سازی حذف افز 1و  -1یک دامنه کوچک و معین مانند فاصله بین 

وابستگی بین داده های مرتبط می باشد.این فرایند اغلب باعث ایجاد جداول بیشتر میشود ولی اندازه گیری پایگاه داده را کاهش 

داده و بهبود کارایی را تضمین می کندروش های مختلفی جهت نرمال سازی داده ها وجود دارد که معروفترین آنها می توان به 

 موتور جستجو request کاربر 

پیشنهاد به 

 کاربر

 آموزشی

 اقتصادی

 تاریخی

 ورزشی

 ادبی

 علمی

 داستان

 فلسفی

 شعر

 رنج سنی کاربر

 جنسیت کاربر

 زبان کاربر

 فیلترینگ مشارکتی

Recommender 

System 

D.B 
پيش پردازش 

 داده ها

خوشه 

 بندي
نوع  آناليز نرمالسازي

 کتاب

 سایر کتب دینی هنری
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اشاره کرد. در این روش هرکدام از داده ها را می توان به یک بازه دلخواه تبدیل MINMAXNORMALIZATIN روش

 ( می باشد:1به صورت رابطه ) ۰تا1فرمول کلی این روش برای تبدیل داده ها به بازه ی بین  کرد.

 (1رابطه)

 
 خوشه بندي داده ها

به عنوان الگوریتم خوشه بندی استفاده می شود،این الگوریتم یکی از رایج ترین  k-meansدر این تحقیق از الگوریتم 

الگوریتم های استفاده شده در سیستم های توصیه گر می باشد.به عنوان معیار شباهت نیز ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

نماینده و یا یک بردار میانگین در نظر  می شود.در واقع در این بخش تعداد داده ها خوشه بندی می شود و برای هر خوشه یک

گرفته می شود بدین صورت که تعداد کتب دیجیتالی به عنوان ورودی به الگوریتم خوشه بندی داده می شود و الگوریتم با 

استفاده ضریب همبستگی پیرسون کتاب ها را به خوشه هایی تقسیم می کند تا در هرخوشه بیشترین شباهت و در بین خوشه 

 (محاسبه می شود:3ضریب همبستگی پیرسون به صورت رابطه) مترین شباهت وجود داشته باشد.ها ک

 (3رابطه)

 
 Data آناليز

پس از خوشه بندی داده ها نیاز داریم تا آنها را بر اساس انواع کتاب های مختلف آنالیز کنیم.نرم افزارهای زیادی برای 

استفاده  Rاشد،در این تحقیق برای آنالیز داده های خوشه بندی شده از نرم افزار آنالیز اطالعات خوشه بندی شده موجود می ب

 می کنیم و توسط آن کتاب ها را به دسته بندی های مختلف دسته بندی می کنیم.

 را در شکل زیر مشاهده می کنید: Rنمایی از برنامه 
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 خصوصيات کاربر
سنی کاربر،جنسیت کاربر،زبان کاربر و...سیستم توصیه گر سعی خواهد  در این مرحله با توجه به ویژگی هایی مانند رنج

 کرد که پیشنهادات خود را به کاربر ارائه دهد.
 

 فيلترینگ مشارکتی
پاالیش مشارکتی فرایند پاالیش یا ارزیابی آیتم ها با استفاده از نظرات کاربران است.با وجود اینکه از شکل گیری اصطالح 

کمی بیش از یک دهه می گذرد،اما فلسفه این روش این است که استفاده از نظرات دیگران در تصمیم  پاالیش مشارکتی تنها

گیری است،برای قرن ها مورد استفاده ی انسان ها بوده است.برای مثال اگر دوستان شما از کتابی تعریف کنند راغب به خواندن 

بعید است برای خرید آن کتاب اقدام کنید.بعالوه بعد از مدتی شما  آن کتاب خواهید شد.یا برعکس اگر کتابی را بد توصیف کنید

خواهید فهمید که نظرات کدام دوستانتان به نظرات شما نزدیکتر است و بتدریج فقط به نظرات آن دسته از دوستانتان که به 

از ارتباطات شخصی فراتر گذاریم و شما شباهت دارند توجه خواهید کرد.کامپیوتر و بستر وب این امکان را فراهم کردند که قدم 

به جای تصمیم گیری بر مبنای ده یا صدنفر از دوستان و نزدیکان،از نظرات بیش از میلیون ها کاربر استفاده کنیم.سرعت 

کامپیوتر این اجازه را می دهد که این نظرات را به صورت بالدرنگ پردازش کرده و بدانیم که افرادی که به ما شبیه هستند در 

 مورد یک آیتم خاص که از آن بی اطالعیم چه نظری دارند.
 

 نحوه امتياز دهی
در این قسمت به مفهوم امتیاز و ماتریس امتیاز پرداخته می شود.از آنجایی که در تکنیک پاالیش مشارکتی نظرات کاربران 

ت سیستم های توصیه گر روش های نقش کلیدی دارد الزم است روش ها و قالب هایی برای جمع آوری آن طراحی شود.در ادبیا

مختلفی برای حمع آوری نظرات کاربران معرفی شدند،اما روش معمولی که اکثر سیستم های توصیه گر مبتنی بر پاالیش به 

:بسیار 1(برای هر آیتم،تعریف مفهوم هر یک از این اعداد)مثال۲تا1کاربر گرفته می شود در نظر گرفتن یک بازه عددی)مثال 

:بسیار خوب( و در خواست از کاربر برای نگاشت یکی از این اعداد به هر یک از آیتم هایی که ۲:خوب،۲:متوسط،2:بد،3بد،

 مشاهده می کند.این اعداد در ادبیات سیستم های توصیه گر امتیاز خوانده می شود و این روش امتیازدهی نام دارد

 یلترینگ مشارکتی چند کتاب را مشاهده می کنید:در جدول زیر ماتریس امتیاز یک سیستم توصیه گر مبتنی بر ف

به کتاب قلعه حیوانات  1و کاربر  2به کتاب بیگانه امتیاز  2امتیاز دهی بدین صورت می باشد که به عنوان مثال کاربر 

 .نداده است زامتیا
 

 کتاب بيگانه ۱۸۹۱کتاب  کتاب رهایی از زندان ذهن کتاب قلعه حيوانات شناسه کاربر

 2 3 ۲  1کاربر 

  2  ۲ 3کاربر 

 2 ۲   2کاربر 

 ۲  ۲ ۲ ۲کاربر 

 

با استفاده از سیستم توصیه گر مبتنی بر پاالیش مشارکتی کتاب هایی را به کاربر توصیه می کند که می تواند موردعالقه 

ترجیحات برای آیتم  از یک دیتابیس از CFانجام می شود،تکنیک های  CFکاربر باشد.برای پیش بینی کتاب ها،از تکنیک های 

های توسط کاربران استفاده می کنند که برای تخمین موضوعات اضافی یا ایجاد کاربران جدید است.در یک سناریوی معمولی 

CF لیستی از، m {کاربر وجود داردu1,u2,u3..um و همچنین یک لیست از}n { آیتمi1,i2,i3...in و هر کاربر }Ui یک،

که کاربر آنها را رتبه بندی کرده است،و یا آنهایی که ترجیحات آنها از طریق رفتارشان استنباط کرده  luiلیست از آیتم ها دارد 

 است و یا همچنین می تواند اشاره ضمنی باشد. ۲تا 1است.رتبه می تواند اشاره های صریح باشد و... که روی مقیاس 
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 الگوریتم نزدیکترین همسایه مبتنی بر کاربر
تم ها در پیش بینی عالقه ی یک کاربر به یک آیتم خاص از امتیازهایی که کاربران مشابه او به آن آیتم این نوع از الگوری

باشد،گفته  u کاربر مشابه کاربر  nداده اند استفاده می کند.این کاربران مشابه،اصطالحا همسایگان کاربر نامیده می شوند.اگر 

 باید میانگین امتیازهایی که همسایگان  iبه آیتم  u ان عالقه کاربر است.برای پش بینی میز u همسایه   n می شود که 

uشامل کاربر(n  به)i (حساب کرد.در این تساوی 1.3داده اند را با تساوی)nir   امتیازی است که کاربرn  به آیتمi  .داده است

 ( مشاهده می کنیم.3نحوه محاسبه این الگوریتم را در رابطه )

 (2رابطه)

 
 اد به کاربرپيشنه

در مرحله آخر سیتم توصیه گر با تمام آنالیزهایی که انجام داده،لیستی از کتاب های مختلف را به کاربر پیشنهاد خواهد 

 کرد که این کتاب ها می تواند مورد عالقه کاربر باشد.

 

 نتيجه گيري
از کتابخانه ها،ضروریت ارزیابی قابلیت پیشرفت ها و تحوالت پیش آمده در کتابخانه های دیجیتالی به عنوان نسل جدیدی 

های جستجو و نمایش نتایج جستجو را ایجاب می نماید،چرا که نظام جستجو و بازیابی هر کتابخانه دیجیتالی باید پاسخگوی 

انند تمام گروه های کاربری خود باشد،یعنی با استفاده از آن هم جستجوگران مبتدی و کم تجربه و هم چستجوگران با تجربه بتو

به مطلوب خود برسند و با فراهم ساختن امکانات جستجوی متعدد اجازه انجام انواع مختلف جستجوها را به کاربران دارای 

سطوح مهارتی مختلف بدهند.در این تحقیق سعی شد با توجه به اینکه کتب مختلف روزانه در حال افزایش می باشند و دسرسی 

ه دسرسی،هزینه و...مواجه شده است به طراحی یک سیستم توصیه گر مبتنی بر پاالیش به این کتب با مشکالتی از قبیل نحو

مشارکتی برای استخراج کتب موردنیاز کاربران از کتابخانه دیجیتالی پرداخته شد که می تواند کتب موردنظر کاربر را از حجم 

 مناسب را به کاربر ارائه دهد.وسیع اطالعات موجود در کتابخانه دیجیتالی استخراج و بتواند پیشنهادات 
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