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چکیــده

مجموعه داده

حجم فراوان و روبه رشد اطالعات بر روی وب و اینترنت ،فرایند تصمیمگیری و انتخاب اطالعات ،داده یا

دیتاست های متنوع و گوناگونی در این زمینه موجود است که از جمله ی آن ها می توان به

کاالهای مورد نیاز را ،برای بسیاری از کاربران وب دشوار کردهاست .سیستم های توصیه گر ،با تحلیل
رفتار کاربران ،اقدام به پیشنهاد مناسب ترین اقالم (داده ،اطالعات ،کاال و )...می نمایند و به کاربران کمک

،Last.fm ،Jester ،Netflix Prize ،Book-Crossing ،MovieLens
 SUSHI Preference ،CoMoDa ،Frappe ،OpenStreetMapو  Gitاشاره

میکنند تا در میان حجم عظیم اطالعات سریعتر به هدف خود نزدیک شوند.

کرد.

شکل  : 1دیتاست Book
-Crossing

واژه های کلیدی :سی ستم های توصیه گر ،پاالیش گروهی ،سامانه پی شنهادگر

مقدمــه

شکل  : 3دیتاست MovieLens

شکل  : 2دیتاست  Book-Crossingجدول کتاب ها

پیشرفت های اخیر در فن آوری های اطالعاتی و شیوع خدمات آنالین ،امکان دسترسی سریع به مقدار

روش پیشنهادی

زیادی از اطالعات را برای مردم فراهم کرده است .اگر چه دسترسی به اطالعات توانایی ارزشمندی است،
اما مواجهه با مقدار زیادی از منابع اطالعاتی باعث گمراهی کاربران برای یافتن محتوای مفید و نتیجه

در این پژوهش با در نظر گرفتن این فرض که استفاده از مدل های مبتنی بر یادگیری عمیق و دسته بندی گروه های

گیری درست می شود که به آن مشکل سربار اطالعات می گویند [.]1

( )Categoryاقالم می تواند باعث بهبود دقت پیشنهاد ها شود ،سعی بر آن است که روشی مبتنی بر یادگیری

داده کاوی به فرایند شناخت و پیدا کردن الگو های مناسب و مرتبط از یک مجموعه ی بسیار بزرگ از
اطالعات می گویند ]2[ .هدف اصلی این است که اطالعات مناسب و مرتبط را از مقدار زیادی از مجموعه
داده ها بیرون آورده و آن را به ساختار قابل فهم تبدیل کند .یکی از زیر بخش های داده کاوی ،سیستم

ماشین ارایه شود که با بهره گرفتن از قابلیت استخراج ویژگی و کاهش بعد در تکنیک های یادگیری ماشین دقت
پیشنهاد ها را بهبود دهد.
ارایه پیشنهاد

های توصیه کننده است .سیستم های توصیه کننده را میتوان به سه دسته ی محتوا محور ،مشارکت

پروفایل کاربر
کالسه بندی

استخراج ویژگی

کاهش بعد
سوابق کاربران

محور و ترکیبی تقسیم کرد [.]3

بحث و نتیجه گیری

هم زمان با توسعه سیستم های توصیه کننده  ،محققین شروع به استفاده از الگوریتم های یادگیری
ماشین در این حوضه کرده اند .الگوریتم های یادگیری ماشین برای ارائه توصیه های بهتر استفاده می

تکنیک های مبتنی بر یادگیری عمیق دارای ویژگی های بسیار مفیدی مانند قابلیت استخراج ویژگی و عوامل مخفی

شود[.]4
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در داده ها هسنتد ،که استفاده از این ویژگی ها در سیستم های پیشنهاد دهنده باعث بهبود دقت پیشنهاد ها شده و

چالش های سیستم های پیشنهاد دهنده را می توان به شش دسته ی شروع سرد ،اعتماد ،مقیاس

به حل چالش های موجود کمک می کند.

پذیری ،داده های ناکافی ،ترادف و حریم شخصی تقسیم کرد [.]5

تا زمانی که شخصی سازی محبویت داشته باشد ،تحقیقات حوضه ی سیستم های پیشنهاد دهنده نقش مهمی در
پاالیش اطالعات بازی می کنند .هرچند که استفاده از یادگیری عمیق در زمینه ی سیستم های توصیه کننده نتایج

سابقه انجام پژوهش

قابل توجه و دلگرم کننده ای به ارمغان آورده اند اما چالش هایی مانند دقت و مقیاس پذیری راه را برای پژوهشهای
آینده باز گذاشته اند.

تحقیقات بسیار زیادی در زمینه ی سیستم های توصیه کننده انجام شده است ،برخی از این تحقیقات را
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