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Abstract
With the increasing importance of the Internet in the lives of people, websites have become a very impor-
tant tool in e-commerce for daily transactions. The exponential growth of information on websites has 
confused Internet users to find suitable information in the line of their tastes. Recommender systems, us-
ing software techniques, try to offer suggestions tailored to their users’ preferences. These systems, which 
have become an efficient tool in the field of Computer Science, save time and money for Internet users. 
In this review article definitions, challenges and types of information filtering methods in recommender 
systems are discussed. The advantages and disadvantages of each method will be discussed and the final 
conclusions will be drawn.
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1-مقدمه
در س��ال های اخیر با توس��عه س��ریع فناوری های اخذ اطالعات از راه 
دور، ذخیره سازی اطالعات و تکنولوژی شبکه، حجم داده های موجود 
ب��ه ط��ور فزاینده ای افزایش یافته اس��ت]1[. از طرفی رش��د س��ریع 
اینترنت منجر به در دس��ترس بودن این حجم عظیم از اطالعات، در 
وب س��ایت ها شده است]2[. از سوی دیگر با فراگیر شدن فناوری های 
جدید، تقاضای خرید آنالین روزبه روز در حال افزایش است. از این رو 
مش��تریان نیاز دارند که قبل از تصمیم گیري نهایی، تمام بررسی های 
الزم در خص��وص آن محصول را انجام دهند]3[. لیکن افزایش حجم 
اطالعات باعث مي شود تا تصمیم گیري برای کاربران دشوارتر شود. این 
پدیده با عنوان سربار اطالعاتی در جهان امروز شناخته مي شود]4[. 

در عصر س��ربار اطالعاتی، یافتن گزینه مناس��ب از میان تعداد زیادی 
از محصوالت و سرویس ها ممکن اس��ت برای کاربران اینترنت دشوار 
باش��د. از این رو در این میان نیاز به پیشنهادات شخصی به طور کامل 
احساس مي شود]5[. استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی به منظور 
اس��تفاده از اطالعات بدس��ت آمده از داده های حجیم و تبدیل آن به 
دانش مفید که به آن داده کاوی گفته مي شود، یکی از مسایل اصلی در 
تجزیه و تحلیل اطالعات داده های حجیم اس��ت]6[. ایده کلی فراروی 
فرایند داده کاوی، دستیابی به دانش مفید از مجموعه  داده های عمده 
و طبیعت آنها به ش��کل قابل درک برای کاربردهای بیش��تر در آینده 

است. 
وب کاوی یکی از بخش های داده کاوی به حس��اب می آید و شامل سه 
طبقه بندی گوناگون اس��ت: کاوش س��اختار وب، کاوش محتوای وب  
و کاوش کاربرد وب. کاوش س��اختار وب، برای ش��ناخت ارتباط بین 
اطالعات مرتبط یا متفاوت به صورت مس��تقیم و یا اطالعات صفحات 
وب اس��تفاده شده و یا برای استخراج ارتباطات ناشناخته گذشته بین 
صفحات وب مورد اس��تفاده قرار می گیرد. کاوش محتوای وب، بیشتر 
برای اس��تخراج اطالعات مفی��د و ضروری از محت��وای صفحات وب 
اس��تفاده مي شود. کاوش کاربرد وب، برای شناخت الگوهای کاربردی 
جالب توجه از داده های در دسترس در وب استفاده مي شود تا به نحو 
بهت��ری بتواند کاربرده��ای مرتبط با وب را ارای��ه داده و درک نماید. 
سیستم های توصیه گر، بخشی از کاوش کاربرد وب هستند که در آنها، 
اولویت های رده بندی، توسط کاربر برای هر محصول یا آیتم، بر مبنای 

منافع وی حاصل مي شود]7[.
در این مقاله مروری تالش شده است تا  روش های فیلترسازی اطالعات 
موجود در وب، جهت اس��تفاده در سیستم های توصیه گر معرفی شود. 
از این رو بر این اس��اس، س��اختار این مقاله به صورت زیر تنظیم شده 

است. 
در بخش 2، سیستم های توصیه گر به اختصار معرفی شده است. بخش 
3 به مرور و دس��ته بندی چالش های موجود در سیستم های توصیه گر 
می پردازد. انواع سیس��تم های توصیه گر به تفصیل در بخش 4 معرفی 
ش��ده و انواع  روش های فیلترس��ازی در آنها مورد بررسی قرار گرفته 
اس��ت. در نهایت در بخش 5، نتیجه گیری نهایی از مطالب بیان شده 
ارایه شده و انواع  روش های فیلترسازی در سیستم های توصیه گر مورد 
مقایسه و بحث قرار گرفته اند. ساختار این مقاله مشابه با ساختار سایر 
مقاالت مروری ارایه شده در حوزه سیستم های توصیه گر مانند منصور 
و هم��کاران]7[ و پاتل و هم��کاران]8[ بوده، لیک��ن در این پژوهش 

مباحث به صورت کامل تر و به روزتر به بحث گذاشته خواهند شد.

2- سيستم های  توصيه گر
در س��ال های اخیر، بحث سیس��تم های توصیه گر، یکی از موضوع هاي 

ج��ذاب در حوزه های علوم و صنایع بوده اس��ت]9[. این سیس��تم ها 
جهت یافتن آیتم های مناس��ب برای کاربران طراحی شده و به تازگي 
به یکی از ابزارهای بس��یار محبوب در حوزه تحقیقات هوشمند تبدیل 
شده اند]10[. سیستم های توصیه گر به خرده فروشان کمک می کنند تا 
کاالهای مناسب را بر اساس نیاز مصرف کنندگان پیشنهاد کنند]11[.

سیس��تم های توصیه گ��ر، مجموع��ه ای از ابزاره��ا و تکنیک های ارایه 
پیش��نهادات مفید به کاربران هس��تند که با فیلتر کردن اطالعات، به 
کارب��ران در روند تصمیم گیري در جهت انتخاب محصوالت و خدمات 
مناسب کمک می کنند]13،12[. سیستم های توصیه گر به طور کلی از 
 روش های تشابه مشخصات، رتبه بندی محصوالت و یا سایر تکنیک ها 
اس��تفاده می کنند]14[. به عن��وان مثال، به تازگي این سیس��تم ها از 
الگوریتم های یادگیری ماشین در زمینه هوش مصنوعی استفاده کرده 
و  توانسته اند سالیق یک کاربر خاص را بر اساس مشخصات فردی اش 
پیش بین��ی کنن��د]15،16[. ام��روزه بحث در خصوص سیس��تم های 
توصیه گ��ر به یک حوزه جدید از تحقیق در یادگیری ماش��ین تبدیل 
ش��ده اس��ت]17[. با این حال انتخاب یک الگوریتم مناسب برای یک 

سیستم توصیه گربسیار دشوار است]16[.
امروزه سیستم های توصیه گر به طور گسترده ای در فعالیت های تجارت 
الکترونیک مورد استفاده قرار گرفته اند]18[. همچنین این سیستم ها 
در ح��ال حاض��ر به طور گس��ترده ای در حوزه مص��ارف الکترونیکی و 
سرگرمی ها و همچنین در حوزه تجارت الکترونیک توسط شرکت های 
ب��زرگ )مانند آم��ازون( و میلیون ها کارب��ر )مث��اًل 93 میلیون برای 

نتفلیکس( مورد استفاده قرار گرفته اند]19[. 
در وب سایت های تجارت الکترونیک، اطالعات موجود در توصیه گر ها، 
به ط��ور معمول بر اس��اس یک ارزیابی کلی توس��ط مش��تریان ایجاد 
مي ش��ود]20[. این ارزیابی ها مي توانند به ص��ورت بازخوردهای صریح 
)مانن��د رتبه بندی( ی��ا بازخورده��ای تلویحی )مانن��د کلیک کردن، 
خرید کردن و چک کردن( باش��د]21[. تخمین زده ش��ده اس��ت که 
مش��تریان 30% از صفحات آمازون و 80% از فیلم های نتفلیکس را به 
دنبال توصیه های ارایه ش��ده توسط سیس��تم های توصیه گر، مشاهده 

می کنند]22[.

3-چالش های موجود در سيستم هاي توصيه گر
بهبود سطح کیفیت پیش��نهادات ارایه شده به کاربران، از چالش های 
مهم ح��وزه سیس��تم های توصیه گر مي باش��د]23[. ام��ا به طور کلی 
مي ت��وان چالش ه��ای موجود در سیس��تم های توصیه گ��ر را در پنج 
گروه اصلی دس��ته بندی کرد که عبارتند از: ش��روع س��رد]24-35[، 
هم نامی]48،7،8[  پراکندگی]42-47،34[،  مقیاس پذیری]36-41[، 
و حری��م خصوصی]54-49[. در ادامه به معرفی هر کدام از موارد زیر 

پرداخته مي شود. 
3– 1شروعسرد

مش��کل ش��روع س��رد زمانی رخ مي دهد که یک کاربر جدید یا آیتم 
جدید به سیستم اضافه مي ش��ود. این چالش بیان مي کند که چگونه 
مي توان محص��والت را به یک کاربر جدید پیش��نهاد داد در حالی که 
عالیق وی هنوز مش��خص نیست و تاکنون به هیچ آیتمی امتیاز نداده 

است]55[.
3– 2مقیاسپذیری

مقیاس پذی��ری توانایی سیس��تم را ب��رای کارکرد موث��ر، هنگامی که 
اطالعات در حال افزایش اس��ت بیان مي کند. یک سیس��تم توصیه گر 
نیاز دارد در زمانی که تعداد کاربران یا آیتم ها در حال افزایش اس��ت 
آیتم ه��ا را به کاربران ب��دون هیچ گونه تغییری پیش��نهاد دهد. برای 
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رس��یدن به این هدف، محاسبات و هزینه های زیادی مورد نیاز خواهد 
بود]56[.

3-3-پراکندگی
مش��کل پراکندگی داده ها، یک مس��اله بس��یار مهم در سیس��تم های 
توصیه گراست. سیس��تم های توصیه گربه ماتریس امتیازدهی کاربران 
برای پیش��نهاد آیتم ها به س��ایر کاربران بسیار وابسته هستند. مشکل 
پراکندگی داده ه��ا زمانی رخ مي دهد که کاربر، یک ماتریس بزرگ از 
کااله��ا را در اختیار دارد ولی به بس��یاری از آیتم های موجود در این 

ماتریس بزرگ، امتیاز نداده است]28[.   
3– 4-همنامی

بسیاری از آیتم ها یا محصوالت مشابه که در  ورودی با نام های متفاوت 
ذخیره مي شوند، تحت عنوان هم نام لحاظ مي شوند. به سختی مي توان 
تفاوتهای بین کاربران یا آیتم های مش��ابه را که هنوز توس��ط سیستم 
شناسایی نشده اند مش��خص نمود. در آیتم های هم نام، هیچ شباهتی 
بین دو محصول یا آیتم که بتوان ش��باهت آنها را با استفاده از مقادیر 

شباهت محاسبه نمود )در فیلترسازی مشارکتی(، وجود ندارد]7[.
3– 5-حریمخصوصی

حریم خصوصی یکی از مس��ایل بسیار مهم در سیستم های توصیه گر 
اس��ت. سیس��تم های توصیه گر برای ارایه پیش��نهاد، نیاز به دانس��تن 
اطالعات��ی در مورد کاربران دارند. لیک��ن کاربران نیاز دارند بدانند که 
برای دریافت پیش��نهاد، چه اطالعاتی از آنها و چگونه مورد اس��تفاده 

قرار خواهد گرفت]75[.

4-انواع سيستم هاي توصيه گر
سیس��تم های توصیه گر، بر مبنای اطالعات مورد استفاده برای توزیع 
محصوالت یا آیتم ها ب��رای کاربران، به گروه های مختلفی طبقه بندی 

مي شوند. سه طبقه بندی کلی برای این سیستم ها عبارتند از]58[:
• فیلترسازی محتوا محور

• فیلترسازی مشارکتی
• فیلترسازی هیبریدی 

شکل )1( انواع سیستم های توصیه گر را به اختصار نشان مي دهد.

شکل 1: انواع سيستم هاي توصيه گر]8[

4-1-فیلترسازیمحتوامحور
الگوریتم ه��ای فیلترس��ازی محت��وا محور از س��الیق کارب��ران برای 
پیش��نهادات بعدی ب��ه وی اس��تفاده مي کنند. از ای��ن رو چالش های 
مهم این  الگوریتم ها در چگونگی پیدا کردن س��الیق کاربر بر اس��اس 
محتوای آیتم ها اس��ت. برای حل این مشکل، از بسیاری از  روش های 
داده کاوی و یادگیری ماش��ین مي توان استفاده نمود]59[. در این نوع 
فیلترس��ازی، سیستم از محتوای آیتم ها استفاده کرده و شباهت میان 

آنه��ا را پیدا مي کند. پس از تجزی��ه و تحلیل تعداد کافی از آیتم های 
مورد عالقه کاربر، آیتم های دارای اولویت بیشتر برای آن کاربر خاص، 
در پروفایل کاربر ذخیره مي ش��ود. در مرحله بعد، سیس��تم توصیه گر 
در پایگاه داده ها جس��تجو کرده و موارد مناسب را با توجه به پروفایل 
کاربر انتخاب مي کند]58،60[. در این روش، آیتم های جدید بر اساس 
میزان شباهتش��ان با آیتم ه��ای موجود در پروفایل کاربر، پیش��نهاد 
مي شوند]61[. به عنوان مثال، اگر کاربر به فیلم های ژانر کمدی امتیاز 
مثبت دهد، سیس��تم یاد می گیرد که سایر فیلم های ژانر کمدی را نیز 

به این کاربر پیشنهاد دهد]18[.
 در روش فیلترسازی بر پایه محتوا، پیشنهادات به کاربران تنها توسط 
رفت��ار و داده ه��ای تک کاربر ارایه مي ش��ود. توصیه آیت��م و پروفایل 
کاربری خاص، نقش بسیار مهمی را در روش فیلترسازی محتوا محور 
ایفا مي کنند]8[. در واقع، سیستم های محتوا محور سعی در پیشنهاد 
آیتم های مشابه با آیتم هایی را دارند که کاربر در گذشته آنها را دوست 

داشته است]62[.
4-2-فیلترسازیمشارکتی

در اواسط دهه 1990، سیس��تم های توصیه گر مشارکتی نقش بسیار 
مهمی در زمینه فیلترسازی مشارکتی را بدست آوردند]63[. این نوع 
از فیلترس��ازی، از پرکاربردترین  روش های فیلترسازی در سیستم های 
توصیه گ��ر ب��وده]64[ و در حال حاضر یک��ی از موفق ترین  روش های 
فیلترسازی در ارایه پیشنهادات به کاربران نیز محسوب مي شوند]65[. 
به عنوان مثال، فناوری فیلترسازی مشارکتی در سال های اخیر، نتایج 
بس��یار مهمی را در وب سایت های بزرگی مانند آمازون و فیسبوک در 
زمینه های نظری و عملی بدس��ت آورده است. ایده اصلی سیستم های 
مش��ارکتی این اس��ت که کاربرانی که در گذش��ته عادت های مصرف 
مش��ابهی داش��ته اند، تمایل دارن��د در آینده نیز موارد مش��ابهی را به 

اشتراک بگذارند]66[.
در این روش، سیس��تم توصیه گر کاربرانی که س��الیق مشابه دارند را 
از طریق رفتارهای گذش��ته آنها شناس��ایی مي کند. ب��ه عنوان مثال، 
آیتم هایی که پیش تر توس��ط ای��ن کاربران دیده، خری��ده و یا امتیاز 
داده ش��ده اند شناسایی ش��ده و در مرحله بعد، این آیتم ها به کاربران 
جدیدی که س��الیق مش��ابه با س��ایر کاربران در گذش��ته داشته اند، 
پیش��نهاد مي ش��وند]17،67[. تجربه نشان داده اس��ت که استفاده از 
این سیس��تم ها در وب سایت ها، نه تنها سودآوری بیشتری را در حوزه 
تجارت الکترونیک نس��بت به سایر  روش ها به همراه دارد، بلکه سبب 

افزایش رضایت کاربران نیز مي شود]68،69[. 
سیس��تم های مش��ارکتی به دو نوع اصلی حافظه  مح��ور و مدل محور 
تقسیم  مي شوند]70[. با ترکیب این دو روش فیلترسازی، سیستم های 

توصیه گرهیبریدی ساخته مي شود]8[.
4-2-1-فیلترسازیحافظهمحور

در ای��ن روش، سیس��تم توصیه گ��ر پیش��نهادات خ��ود را از طری��ق 
دیدگاه های مشابه س��ایر کاربران با کاربر فعال ارایه مي دهد. کاربران 
با دیدگاه ها و امتیازهای مش��ابه، کاربران همس��ایه نامیده مي ش��وند. 
هنگامی که همس��ایگان کاربر فعال مش��خص شدند، از  الگوریتم های 
متفاوتی جهت ترکیب دیدگاه های کاربران همسایه با کاربر فعال و در 
نتیجه ارایه پیش��نهاد نهایی استفاده مي شود. در  الگوریتم های بر پایه 
حافظه، به طور معمول از معیار ش��باهت جهت ارایه توصیه ها استفاده 
مي شود. شباهت میان کاربران یا آیتم ها مي تواند بر مبنای امتیازدهی 

کاربران همسایه با کاربر فعال باشد.
 روش فیلترسازی حافظه محور در دو نوع متفاوت طبقه بندی مي گردد 
که شامل  روش های فیلترسازی بر پایه کاربر و بر پایه آیتم مي باشد]8[.
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الف(روشفیلترسازیکاربرمحور
فیلترس��ازی کاربر محور بر مبنای برخی از آیتم های مش��ترک انجام 
مي شود که میزان شباهت با استفاده از فرمول مجموع وزن ها محاسبه 
مي گ��ردد. فرمول مجموعه وزن ها از میانگین امتیازات کاربرانی که در 
گذش��ته به آن آیتم امتیاز داده بودند محاس��به مي گردد. این مقادیر 
وزنی به عنوان ش��باهت کاربران ب��ا آیتم مورد نظر معرفی مي ش��ود. 
پیش بینی نهایی با استفاده از وزن های محاسبه شده در معادله )1( و 

جایگذاری در معادله )2( انجام مي گردد]71[.
الگوریتم سیس��تم توصیه گر مشارکتی کاربرمحور، ساده است. در این 
نوع فیلترس��ازی، کاربر هدف بر اس��اس داده های جمع آوری ش��ده از 
کاربران همس��ایه یافت مي شود. کاربران همسایه کاربرانی هستند که 
در گذشته س��الیق مش��ابهی را با کاربران هدف داشته اند]72[. وجه 
تشابه میان دو کاربر در سیستم های کاربرمحور، توسط امتیازات داده 
 ش��ده آنها به آیتم های مشترک محاسبه مي شود]73[. وجه تشابه در 
این سیستم ها، توسط ضریب پیرس��ون محاسبه مي گردد )معادله 1( 

.]74[
]74[             )1( 

 r ،کاربر ورودی u ،کاربر فع��ال a ،معیار ش��باهت S ،در ای��ن فرم��ول
امتی��ازات موجود در جدول آیتم-کاربر و  به معنای میانگین امتیازات 

کاربر مورد نظر مي باشد.
پ��س از یافتن ش��باهت هایی میان کاربران، مرحل��ه بعدی پیش بینی 
امتیاز کاربر هدف به آیتم مورد نظر مي باشد. پیش بینی مطابق معادله 

)2( انجام مي گردد]72[.

]72[
                   )2(

در این معادله، p به معنای امتیاز پیش بینی شده مي باشد.
ب(روشفیلترسازیآیتممحور

این روش فیلترس��ازی با اس��تفاده از ش��باهت میان آیتم ها و شباهت 
میان کارب��ران پیش بینی ها را انجام مي ده��د. از ماتریس آیتم-کاربر 
مي توان این مس��اله را محاس��به کرد که آیتم ه��ای دریافتی، با آیتم 
هدف تا چه اندازه مشابه هستند. سپس تعدادی از مشابه ترین آیتم ها 

انتخاب و به کاربر توصیه مي شود]75[.
در روش فیلترس��ازی آیتم محور، فرض مي ش��ود ک��ه عالیق کاربر، با 
تغییرات بس��یار کمی در آینده مواجه خواهد شد. هنگامی که کاربران 
به آیتم ها نظر مثبت می دهند، سیس��تم توصیه گر با استفاده از تجزیه 
و تحلی��ل امتیازات کاربران به آیتم ها در گذش��ته، مي تواند آیتم های 
کاندید را جمع آوری کند. س��پس سیس��تم توصیه گر با خوش��ه بندی 

آیتم های مشابه، کاالهای جدید را پیشنهاد مي کند]72[.
برای محاس��به ش��باهت میان آیتم ها، به طور کلی از سه روش ضریب 
همبس��تگی پیرس��ون )معادله 1(، ش��باهت کسینوس��ی و ش��باهت 
کسینوس��ی تنظیم شده اس��تفاده مي شود]7[. ش��باهت کسینوسی 
مطابق معادله )3( و ش��باهت کسینوس��ی تنظیم شده مطابق معادله 

)4( محاسبه می گردند]61[.

]61[            )3(

]61[      )4(

در معادله ه��ای )3( و )R ،)4 به معنای امتیاز در جدول آیتم-کاربر و 
حروف u و v هر کدام بیانگر یک آیتم هستند.

4– 2– 2روشفیلترسازیمدلمحور
روش فیلترس��ازی بر پایه مدل، از ضریب شباهت در مجموعه داده ها 
اس��تفاده نمي کند، بلکه به ایجاد یک مدل از مجموعه داده ها پرداخته 
و س��پس به ارایه توصیه بر اساس مدل ساخته ش��ده می پردازد. این 
روش مي تواند از امتیازدهی پیشین کاربران جهت ایجاد مدل استفاده 
کند. فرایند ساخت مدل را مي توان با استفاده از  روش های داده کاوی 
و یا یادگیری ماشین انجام داد. این روش فیلترسازی، مي تواند مساله 

پراکندگی داده ها در سیستم های توصیه گر را حل  کند]8[.      
در ادام��ه برخ��ی از تکنیک های داده کاوی و یادگیری ماش��ین که در 
سیس��تم های توصیه گرمحتوامح��ور و مدل محور مورد اس��تفاده قرار 

می گیرند، معرفی می گردند.
الف(رگرسیون

هنگام��ی ک��ه دو یا چند متغی��ر از طریق یک رابط��ه خطی با هم در 
ارتباط هس��تند، از روش رگرسیون برای بیان ارتباط بین آنها استفاده 
مي ش��ود. این روش، برای بررس��ی وابس��تگی یا عدم وابس��تگی بین 

متغیرها، فرآیندی مناسب است]71[.
عملکرد روش رگرس��یون، به فرم فرآیند تولید داده ها و نحوه استفاده 
از آن بس��تگی دارد. زیرا اغلب، روال فرآین��د تولید داده ها، یک روال 
بدون نظارت اس��ت. تکنیک رگرسیون در بس��یاری از موارد به نحوه 
س��اختن فرضیات بس��تگی دارد. اگر مقدار کافی از داده در دسترس 
باشد، این فرضیات بیشتر قابل آزمایش هستند. رگرسیون برای عمل 
پیش بین��ی مي تواند مفید باش��د اگر چه ممکن اس��ت روش بهینه ای 
نباش��د. رگرس��یون در بس��یاری از کاربردها به خصوص در زمانی که 
تعداد داده ها کم باشد مي تواند نتایج گمراه کننده ای به بار آورد]76[.

ب(طبقهبندیکنندهبیزین
در این روش، پروفایل کاربر بر اس��اس توزیع احتمال شرطی )معادله 
 x کالس ها و c ،5( و قضیه بیز مدل س��ازی مي ش��ود. در این معادله

توصیفات کالس ها هستند]77،78[.
]77،78[                                     )5(

در رویک��رد طبقه بن��دی ب��دون نظارت، ه��دف، یافت��ن کالس ها از 
مجموعه ای از اش��یا غیرطبقه بندی ش��ده اس��ت. پس از یافتن چنین 
مجموعه ای از کالس ها، آنها مي توانند مبنای طبقه بندی موارد جدید 
باش��ند. در رویک��رد بدون نظ��ارت طبقه بندی بیزین، ه��دف، یافتن 
محتمل تری��ن مجموع��ه از توصیف ه��ای یک کالس اس��ت]79[. در 
رویک��رد طبقه بندی با نظارت، هر ویژگی و برچس��ب کالس به صورت 

متغیرهای تصادفی در نظر گرفته مي شوند.
 طبقه بندی کننده های بیزی��ن برای محیط هایی که اطالعات پروفایل 
کاربر و س��الیق کاربر به کندی در حال تغییر باشد مناسب است، زیرا 
به مدت زمان بیش��تری برای س��اخت مدل نیاز دارند و از این رو این 
روش ب��رای محیط هایی که اطالعات پروفایل کاربر و س��الیق وی به 

طور مداوم و با سرعت در حال تغییر باشد مناسب نیست]71[.
ج(تکنیکتکمیلماتریس

مشکل پراکندگی در بیشتر موارد باعث ناتوانی یک سیستم توصیه گر 
در پیش بین��ی دقیق و قابل اعتماد آیتم ها به کاربران مي ش��ود]80[. 
تکنیک تکمیل ماتریس به اس��تنباط ورودي های مفقود ش��ده از یک 
جدول از ش��ماره ها اش��اره دارد. این موضوع از نظر جبر شناسی مورد 
مطالعه قرار گرفته و در حوزه سیس��تم های توصیه گر، برای رتبه بندی 
محصوالت مشتریان بسیار محبوب ش��ده است]81[. تکنیک تکمیل 
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ماتریس در بس��یاری زمینه ها مانند فیلترس��ازی مش��ارکتی، کاربرد 
گسترده ای دارد]82[. 

از ای��ن تکنیک بیش��تر ب��رای پیش بین��ی مقادیر امتیاز داده نش��ده 
کاربران در ماتریس آیتم-کاربر استفاده مي شود. یکی از محبوب ترین 
 روش های این تکنیک، استفاده از روش نزدیک ترین همسایه است که 
بیش��تر در توصیه گرهای مشارکتی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. این 
روش بسیار به نحوه امتیاز سایر کاربران در گذشته وابسته است. با این 
وجود در اکثر مواقع، ماتریس آیتم-کاربر بسیار بزرگ بوده و بنابراین 

دارای مشکل پراکندگی است]83[.
د(خوشهبندی

تکنیک های خوش��ه بندی در حوزه های مختلفی مانند شناسایی الگو، 
پردازش تصویر، آنالیز داده ها و… مورد استفاده قرار گرفته است]13[. 
تکنیک های خوشه بندی تالش مي کنند که مجموعه ای از داده ها را به 
زیر خوشه هایی تقسیم بندی کنند به گونه ای که روابط معنی داری بین 
خوش��ه ها موجود باشد]84[. یک خوش��ه مي تواند از میانگین نظرات 
کاربران تش��کیل ش��ود و برای ارایه پیش��نهاد به کاربران دیگر مورد 
اس��تفاده قرار گیرد. یک الگوریتم خوش��ه بندی خوب، خوش��ه ها را با 
کیفیت باال تولید مي کند که در آن ش��باهت بین اعضای هر خوش��ه  
 K-Means ،زیاد اس��ت. دو مورد از معروف ترین  روش های خوشه بندی

و Map Organizing Self( SOM( هستند]71[.
و(درختتصمیم

درخت تصمیم بر اساس  روش های گراف درختی، که بر اساس تجزیه 
و تحلیل مجموعه از نمونه های آموزشی دارای برچسب کالس هستند، 
ساخته مي شود. سپس از این داده ها برای طبقه بندی نمونه های دیده 
نشده اس��تفاده مي ش��ود. اگر آموزش داده ها با دقت باال انجام گیرد، 
درخت تصمیم توانایی پیش بینی با دقت باالیی را خواهد داشت]71[.

درخ��ت تصمیم مجموعه ای از ویژگی ه��ا را به صورت یک نتیجه )یک 
کالس( طبقه بندی مي کن��د. در درخت تصمیم، هر گره یک آزمایش 
روی یک صفت، هر ش��اخه نتیجه آن تس��ت و در انتها برگها نش��ان 
دهنده کالس نتیجه هس��تند]85[. ایده اصلی درخت تصمیم، تجزیه 
ی��ک تصمیم پیچیده به چندین تصمیم س��اده تر اس��ت]86[. درخت 
تصمیم به عنوان یک درخت ریش��ه دار در نظر گرفته مي ش��ود. به این 
معنا که گره بدون یال ورودی ریش��ه نامیده مي شود. سایر گره ها یک 
یا دو ورودی دارند. گره های با یال خروجی، گره داخلی یا تست نامیده 
مي ش��وند. س��ایر گره ها، گره های تصمیم یا برگ نامیده مي شوند. در 
ی��ک درخت تصمیم، هر گ��ره داخلی، فضای نمونه را به دو یا چندین 
زیرمجموعه تقس��یم مي کند. هر برگ به ی��ک کالس اختصاص داده 
مي ش��ود که مناس��ب ترین مقدار هدف را نش��ان مي دهد. مسیرها با 

پیمایش از ریشه به سمت برگ ها طبقه بندی مي شوند]87[.
و(قانونانجمن

ب��ا معرفی قان��ون انجمن در س��ال 1993 برای نخس��تین ب��ار، این 
روش بس��یار مورد توجه قرار گرفت و هن��وز هم یکی از محبوب ترین 
 روش های علم داده کاوی محس��وب مي شود]88،89[. قانون انجمن به 
کشف و اس��تخراج الگوهای پرتکرار، ارتباطات و همبستگی های میان 
داده ها و اش��یای موجود در یک پایگاه داده می پردازد]90[. این روش 
مي توان��د روابط یک آیتم را زمانی که آیتم های دیگر در یک تراکنش 
موجود هستند را پیش بینی کند]91[. در واقع این روش بر شناسایی 
رفتار انسان ها تمرکز دارد که به راحتی قابل تفسیر هستند. شکل )2(  

نمونه ای از این الگوها را نمایش مي دهد]92[.

شکل 2: قانون انجمن]92[.

ز(شبکههایعصبیمصنوعی
طبقه بن��دی، یکی از متداول ترین کاره��ای تصمیم گیري فعالیت های 
انسان اس��ت. طبقه بندی هنگامی رخ مي دهد که نیاز است یک شیء 
در یک گروه یا کالس از پیش تعریف شده قرار بگیرد]93[. رشد سریع 
و موفقیت آمیز برنامه هایی که از تکنیک ش��بکه های عصبی اس��تفاده 
مي کنند، در زمینه های متنوعی مانند تجارت، علم، صنعت و پزشکی، 
گواه روشنی بر توانایی ش��بکه های عصبی هستند]94[. از شبکه های 
عصب��ی برای تجزیه و تحلیل داده ها از قبیل پیش بینی، طبقه بندی و 
خوشه بندی استفاده مي ش��ود. این شبکه ها قادر به تشخیص و تکثیر 
هر الگوی غیرخطی پیچیده مي باشند که از سلول های مغز انسان الهام 

گرفته شده است]95[.
 برخی مزایا جهت استفاده از شبکه های عصبی نسبت به سایر  روش ها 
وجود دارد. به عن��وان مثال، این ش��بکه ها دارای نورون های زیادی با 
اتصاالت وزنی بوده و بنابراین در مقابل داده های نویزی و اش��تباه در 

پایگاه داده ها، مقاوم هستند]71[.
ح(یادگیریعمیق

یادگیری عمیق نوعی روش یادگیری ماش��ین است که باعث مي شود 
کامپیوتره��ا، از دانش بدون فرآیند برنامه نویس��ی صریح یاد بگیرند و 
الگوهای مفیدی را از داده های خام استخراج کنند. یادگیری عمیق با 
س��اخت چندین ویژگی ساده، برای نمایش دادن یک مفهوم پیچیده، 

مسایل بازنمایی را حل مي کند]96[.
 ش��بکه های عصب��ی عمی��ق از ش��بکه های عصبی مصنوع��ی ایجاد 
ش��ده اند. ش��بکه های عصبی مصنوعی به طور معمول ح��اوی تعداد 
کمی الیه )کم عمق( هس��تند. در حالی که ش��بکه های عصبی عمیق، 
حاوی تعداد بیش��تری الیه پنهان )عمیق( هس��تند. با وجود الیه های 
بیش��تر، ش��بکه های عصبی عمیق توانایی یادگیری دانش موجود در 
داده ه��ای ب��زرگ را دارند]97[. یادگیری عمیق توس��ط چندین الیه 
پردازش غیرخطی انجام ش��ده که س��عی در بازنمایی سلسله مراتبی 
داده ها را دارند. س��اختارهای متفاوتی برای طراحی شبکه های عصبی 
عمیق وج��ود دارد که از جمله مهم ترین آنها مي توان به ش��بکه های 
عصبی بازگش��تی، ماشین بولتزمن محدود، باور عمیق، خودرمزنگار و 

کانولوشن اشاره نمود] 98[.
4-3-روشفیلترسازیهیبریدی

روش فیلترس��ازی هیبریدی، از  روش های فیلترس��ازی متفاوت برای 
بهینه س��ازی بیش��تر سیس��تم و اجتناب از برخ��ی از محدودیت ها و 
مشکالت هر یک استفاده مي کند. ایده فیلترسازی هیبریدی، ترکیب 
چند روش اس��ت که مي تواند توصیه های بهتر و کارآمدتری را نسبت 
ب��ه تک الگوریتم های قبلی ارایه دهد، زیرا عیب یک الگوریتم توس��ط  
الگوریتم ه��ای دیگر برطرف مي ش��ود. یک روش توصی��ه هیبریدی، 
بهتری��ن ویژگی دو یا بیش��تر از دو روش  را در یک روش واحد تلفیق 



فصلنامه

علمـي
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان
سال هفتم/ شماره13/  تابستان 1399 32

می نماید. رویکرد معم��ول در  روش های توصیه هیبرید موجود، ادغام 
روش محتوا محور با  روش های توصیه کننده دیگر است تا از مشکالتی 
همچون ش��روع س��رد، پراکندگی و مس��اله مقیاس پذی��ری اجتناب 
گ��ردد]47[. در بیش��تر سیس��تم های هیبری��دی، از ترکیب دو مدل 

محتوامحور و مشارکتی استفاده مي شود]14،47[.
ب��رای مقابل��ه با چالش ه��ای موج��ود در سیس��تم های توصیه گر، از 
سیس��تم های توصیه گر هیبریدی، که روش فیلترسازی محتوامحور و 
مشارکتی را ترکیب مي کنند، استفاده مي شود. این  روش ها همچنین 
مي توانن��د از الگوریتم های یادگیری ماش��ین )مانند یادگیری عمیق( 
برای یادگیری ویژگی های آیتم و کاربر و ترکیب این ویژگی ها با مدل 

مشارکتی استفاده کنند]31[.

5- نتيجه گيری و بحث
با مقایسه  روش های فیلترس��ازی مختلف در سیستم های توصیه گر و 
بررس��ی چالش های موجود در هر یک از  روش ها، مي توان دریافت که 
سیس��تم های توصیه گر محتوامحور به صورت تک کاربره و با استفاده 
از  روش های یادگیری ماش��ین به ارایه پیش��نهادات خود می پردازند. 
این نوع از فیلترسازی سبب استقالل کاربر فعال از سایر کاربران شده 
و البته موجب از دس��ت رفتن بس��یاری اطالعات مفید سایر کاربران 
نیز مي ش��ود. برخالف  روش های محتوامحور، فیلترس��ازی مشارکتی 
بر مبنای س��الیق مش��ابه کاربران به ارایه پیشنهادات خود می پردازد. 

ب��ه این منظور، این نوع از سیس��تم ها از فرمول های ضریب ش��باهت 
در س��اختار خود اس��تفاده مي کنند. وابس��تگی این نوع از  روش های 
فیلترس��ازی به سایر کاربران، سبب ایجاد مشکالتی نظیر شروع سرد، 

پراکندگی، مقیاس پذیری و هم نامی مي شود.
تمامی نقاط ضعف و قوتی که برای  روش های فیلترس��ازی مشارکتی 
بیان ش��د، در فیلترسازی مشارکتی حافظه محور نیز وجود دارند. حال 
آن که  روش های مشارکتی مدل محور مي توانند با ایجاد مدل از سالیق 
کاربر، تا حدی کاستی های فیلترسازی مشارکتی را بهبود داده و البته 

سبب ایجاد کاستی های مشابه با فیلترسازی محتوامحور شوند. 
سیس��تم های توصیه گ��ر هیبری��دی مي توانند از ترکی��ب  روش های 
فیلترس��ازی محتوامح��ور و مش��ارکتی و ی��ا  روش ه��ای مش��ارکتی 
حافظه محور و مدل محور در س��اختار خود استفاده کنند. این موضوع 
س��بب مي شود بخش قابل توجهی از مش��کالت موجود در  روش های 
فیلترس��ازی، پوش��ش داده ش��ود. هرچند برطرف ش��دن بسیاری از 
مش��کالت پیشین ممکن اس��ت س��بب افزایش پیچیدگی سیستم و 

هزینه باال در اجرا نیز شود. 
خالص��ه نتای��ج حاص��ل از مطالب ذکر ش��ده، در ج��داول )1( و )2( 
درج ش��ده اس��ت. در جدول )1( به مقایسه و بررس��ی مزایا و معایب 
سیس��تم های توصیه گر محتوامحور، مش��ارکتی و هیبریدی پرداخته 
ش��ده است. همچنین در جدول )2( نتایج حاصل از مقایسه و بررسی 
هر یک از  روش های فیلترس��ازی در سیستم های توصیه گر مشارکتی 

هیبریدی مشارکتی محتوامحور

ترکیبی از  روش های مشارکتی و محتوامحور 
]2،15،24،30،32[

استفاده از ضریب شباهت]7،17،42،49،75[
 روش های یادگیری ماشین 

]99-103[
روش ارایه پیشنهاد

ترکیبی از  روش های مشارکتی و محتوامحور تعداد زیادی کاربر با سالیق مشابه تک کاربره تعداد کاربران

حل مشکل شروع سرد و پراکندگی داده ها
بهبود کارایی سیستم پیشنهادات با استفاده 

از اطالعات مفید سایر کاربران
عدم وابستگی کاربر هدف به سایر 

کاربران
نقاط قوت

افزایش پیچیدگی سیستم، هزینه باال در اجرا
شروع سرد، پراکندگی داده ها، مقیاس پذیری، 

هم نامی
تحلیل  و  تجزیه  در  محدودیت 

اطالعات  مفید سایر کاربران
کاستی ها

جدول1: مقايسه انواع  روش های فيلترسازی در سيستم های توصيه گر

جدول2: مقايسه انواع  روش های فيلترسازی در سيستم های توصيه گرمشاركتی

هیبریدی مدلمحور
حافظهمحور

کاربرمحور آیتممحور

ترکیبی از  روش های مدل محور و 
حافظه  محور]7،8،70،109[

 روش های یادگیری ماشین
]108-104[

شباهت میان کاربران
]31،61،109[

شباهت میان آیتم ها
]8،14،17[

روشارایهپیشنهاد

حل مشکل پراکندگی داده ها
و  مقیاس پذیری  مشکل  بهبود 
زمان  صرف  داده ها،  پراکندگی 

و هزینه پردازش کم برای داده

توصیه های خوب غیرمنتظره 
برای کاربران

توصیه  های خوب 
غیرمنتظره برای کاربران

نقاطقوت

افزایش پیچیدگی سیستم، هزینه 
باال در اجرا

محدودیت در تجزیه و تحلیل 
اطالعات مفید سایر کاربران

عدم توانایی در پیشنهاد آیتم ها 
به کاربر جدید، پراکندگی 

داده ها، مقیاس پذیری

عدم توانایی در پیشنهاد 
آیتم جدید، صرف زمان و 
هزینه پردازش زیاد برای 

میلیون ها داده

کاستیها
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را مي توان مشاهده نمود.
ب��ا مقایس��ه نتایج بدس��ت آمده مي ت��وان دریافت ک��ه بهترین روش 
فیلترسازی در سیس��تم های توصیه گر، وجود نداشته و استفاده از هر 
ک��دام از  روش ها، دارای مزایا و معایب خاص خود بوده و اس��تفاده یا 
ع��دم اس��تفاده از هر ک��دام از  روش ها، با توجه به ش��رایط خاص هر 

سیستم مي تواند متفاوت باشد.
 ه��ر چند پژوهش های زیادی در زمینه افزایش کارایی سیس��تم های 
توصیه گرانجام گرفته اس��ت، لیکن  الگوریتم های پیشنهادی هنوز به 
هدف نهایی یافتن و توس��عه اطالعات متناسب با درخواست کاربر در 
میان حجم عظیم داده ها در وب سایت ها به طور کامل دست نیافته اند 
و هنوز هم نیاز به انجام پژوهش های بیش��تر و بکارگیری تکنیک های 

نوین احساس مي شود.
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