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چکیده

با افزافایشانقشافینترنا اادرازناگ ایامردم،اشااار ه یافینترنتیاواتج رتافلکترونیکابهاوجوداآمگهافسا ا راشااار ه اوا
زروشگ هه یافینترنتیانسب ابهازروشگ هه یازیایکیادفرفیاتف وته یازی دیاهستنگرایکیافزافیناتف وته اوجوداتعگفدابسی را
زی دامحصولادرایکازروشگ هافینترنتیانسب ابهاشر ه یازیایکیافس رافزاطرفادیگر،افینافحتم لاوجودادفردا هابسی ریا
فزا اله ا هادرایکازروشاگ هافاینترنتیاوجودادفرداتوسا ا ربرادایگهانشاودرابن برفایناوجوداس ایسات اه ی اتوصیه رابرفیافرفئها
پیشانا داابها ربرفنافینترن اضارورایافسا رابراهماینافسا اتحقایقه یازی دیابرفیاتوساعهاسایست ه ی اتوصیه راصورتا
رزتهافسا اوارو اه یا ون ونیام ننگازیلترس زیامش ر تیامبتنیابرآیت اوا ربراوازیلترس زیامبتنیابرامحتویامورداتوجها
قرفرا رزتهافس راهرا گفمافزافینارو ه امافی اوامع یبیادفردرادرفینامق لهاتال اشگهافس اب اتر یبارو ه یازوقافزامافی یا
آنا ابارهابردهاوامیافنادق ابهامنظوراغلبهابرامشکالتاشروعاسرداواپرف نگ یافینارو ابررسیا رددارادراهمینارفست ایکا
سیست اتوصیه راتر یبیاپیشنا داشگهافس ا هارویامجموعهادفدهه یازیل ابها را رزتهاشگهافس اوانت یجاق بلاتوجایانیاا
بگس اآمگهاوامشخصاشگهافس ا هامیافنادق ادرافینارو انسب ابهارو ه یادیگراباترافس ر ا
کلمات کلیدی :تجارت الکترونیک ،سیستمهای توصیهگر ،فیلترسازی ترکیبی ،فیلترسازی مبتنی بر محتوی ،فیلترسازی مشارکتی

-1مقدمه

فمروزهابهاسابباپیشارز ازن وری،افینترن ادراهمهاج ادرادساتر افس راتلفناه یاهمرفه،ا مپیوتره ،ا وشیاواس ع ه یا
هوشامنگاب اق بلی ادسترسیابهافینترن اب اقیم افرزفناهمهاج اوجودادفردرافزرفدافزافیناوس یلافستف دهامی ننگاوابیشتراوابیشترا
فطالع تادرافینترن ازرفه امی ننگرابن برفیناحج ابساای رازی دادفدهاوجودادفردا هاهراروزانیاارشااگامیا نگرافطالع تاتنا افزا
وشیه یاهمرفهاوا مپیوتره یاشخصیابهادس انمیآیگ،ابلکهاخریگه یافزرفدافزادستگ هه یاپردفخ افلکترونیکیاوافستف دها
فزا رته یافعتب ریانیااحج ابسای راب الییافطالع تامفیگاتولیگامیا نگر اساای ه یاتج رتافلکترونیکافزاسیست اتوصیه را
برفیادفدناپیشانا دهایاموثرافسااتف دهامی ننگ.ابرفیانمونهانتفلیکساواآم زونافزادفده ویابرفیاپیشاانا دابهامشااتری نشا نا
فساتف دهامای ننگاآنا امحصاوالتاجگایگارفا هافحتم الامشتری نابه اآناعالقهمنگ اب شنگ ارفادر ا ن ر ادیگرامحصوالتابها ربرفنا
پیشاانا دامیدهنگاس ایساات ه یاتوص ایه راه اچنینابها ربرفنا مکامی نگاب اتوجهابهاعالیقاهرازردادفدهه یاموجودادرا
فینترن ارفابرفیاخودازیلترا ننگ .ادراس ایسات اه یاتوص ایه راب امشاکالتارفایجیام ننگاشروعاسرداوامشکلاپرف نگ یاموفجها
هستی رافینامشکالتافزا رآییافینارو ه ا ستهاوادق افقالماپیشنا دیابها ربرارفا هشامیدهنگرافینامق لهاتکنیکه یا
دفدها ویارفاب اهگفافیج د ایکاساایساات اپیشاانا دادهنگهاتر یبی اوافرزی بیامیافنادق افیناساایساات اب اتر یبازیلتره یا
مشاا ر تیاوامبتنیابرامحتویاموردابررساایاواتحقیقاقرفرامیدهگر ابرفیاساا ختناساایساات اه یاتوصاایه ر،االزمافساا افزا
فلگوریت ه یادفده ویافستف دها نی رابن برفینامسیراتحقیقاش ملاسها مافس سیافس :ا ا
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 -1پیگفا ردنافلگوادرادفدها
 -2توسعهایکامگلابرفیاهگفااااا
 -3فیج دایکاپیشنا دادقیقاوا رف

اا

ا

-2پیشینه تحقیق

فولیناسیست ا هارو ازیلترس زی امش ر تیارفافجرفا رد،اپروژهاتپستری ادر[]1اس لا1992ابودرافیناپروژهافصطالحازیلترس زیا
مشا ر تیاارفافیج دا ردرایکیافزادیگراس ایسات اه یافولیه ایکاسیست اتوصیه راموسیقیابهان مارینگو ا[]2،3افس ا هادراس لا
1991اپیشانا دااشاگهافسا رایکیادیگرافزافیناس ایست ه ابرفیارتبهبنگیایوزن ادراهم ناس لافس را روپالناایکیافزافولینا
س ایسات اه یاپیشانا دا امش ر تیازیلتر ردنافس ا هازیل ه ارفاتوصیهامی نگ[]1رامث له یادیگراآم زونافس ا ها ت به ارفا
توصیهامی نگر ا
شر انتفلیکسایکامس بقهارفادراس لا2002ابر افرا ردراآنا افزاشر ننگ ناخوفستنگات اب افستف دهافزامجموعه دفدهاخود،ا
توصایاهه یاباترازیل ارفافیج دا ننگرامسا بقهانتفلایکسامنجرابهاپر ابار یادراتحققاس ایسات اه یاتوص ایه راشگ،ابیشافزا
10،000اتی ابرفیافیجا دا ایکافلگوریت اخوباتال ا ردنگرادرانا ی  ،ایکا روهابینافلمللی[]5،2،7امسا ا بقهارفابرد،اچرفا ها
رویکرداآنا ازم نارفابراخالفامط لع تادیگرادرانظرا رز  .ا
ایکیادیگرافزای زتهه یابرجساتهامتعلقابها رایشان نا[]8افس ا هانت یج اتوصیه رام شینادرابرفبرافنس نارفامق یسه امی نگراب ا
توجهابهامط لعها ریشان ن،اام ش اینادرابسی ریافزامق یسهه ابرنگهافس ،ازیرفام شینه امیتوفننگافطالع تابیشتریارفانسب ابها
فنس نا نترلا ننگر ا
ا

-3راهکار پیشنهادی

زی امبتنیابرامحتوی2ارفابرفیابگس

تی1ااوارویکرده

اآوردناتوصیهه اتر یبا
یازیلترس
رو ه یاتر یبی،ازیلترسا زای امش ر
می ننگرابرفیازیلترساا زیاتر یبی،ام انی زابهافسااتف دهافزایکامجموعهدفده ایکساا نابرفیاهرادوافلگوریت ه یازیلترساا زیا
مشاا ر تیاوازیلترساا زیامبتنیابرامحتویادفری ،ابن برفینامجموعهدفده اب یگابرفیاهرادویافینارو ه امن سااباب شااگرادوا
فلگوریت اهنگ می هابهاتنا ییافساتف دهامایشونگ،امشکالتیادفرنگرامشکلاشروع اسرد ابرفیا ربرابها ونهفیافس ا هاف رایکا
آیت ابهاس ایسات اامعرزیا ردد،ات ازم نیا ها ربریاآنارفارتبهبنگیانکنگاتوص ایهانمیشودراه اچنیناف رایکاآیت ارتبهبنگیا
زیانگفشاتهاب شگ،افزافاینا هاتوصیهانمیشودارنجامیبردرا[]9،10ر ارویکرد ازیلترس زیامش ر تیامشکلارتبهبنگیازودهنگ م3ا
دفردرابگینامعن ا ها ربرافولادراساایساات ،اآیت ه ارفابگونادری ز اهر ونهاتوصاایهفیارتبهبنگیامی نگرابن برفیناب یگاتصاامی ا
بگیریگا گفماآیت ه ابگونانگ هابهارتبهبنگیه یا ذشتهافینا ربراتوصیهاشونگرارویکرده یامبتنیابرامحتویابرخیافزامع یبا
زیلترسا زیامشا ر تیاام ننگامساللهارتبهابنگیازودهنگ مارفاحلامی نگراهنگ می هایکاآیت اجگیگافضا زهامیاشاودا،اشاب ه ا
میتوفنگاب انگ ها ردنابهادیگراآیت ه امح ساابهاشااودرازیلترس ا زیامبتنیابرامحتویانی زمنگارتبهبنگیا ربرفنارویایکاآیت ا
برفیاتوصیها ردنا آنانیس ،ابن برفیناهراآیتمیابگوناآنا هابهاوسیلها ربریارتبهبنگیاشگهاب شگامیتوفنگاتوصیهاشودرافینا
رادرارو ازیلترسا زیامشا ر تیااغیرممکنافس رادرازیلترس زی امبتنیابرامحتویامسللهاشروعاسردابرفیاآیت ه احلاشگها
فسا رارویکرداتر یبیانهاتنا اتال امی نگامشااکالتارفاحلا نگابلکهاه چنیناتال امی نگا هادق اپیشبینیارفافزافیشا
دهگر ا
1

)Collaborative filtering (CF
)Content-Based Filtering (CBF
3 Early rating
2
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-1-3روش ترکیب فیلترسازی مشارکتی و مبتنی بر محتوی

روشهای مختلفی از جمله وزن دار ،1ترکیب ،2ترکیب ویژگیها  ،3تقویت ویژگیها : 4آبشاری ،5سوئیچ2ابرفیا
برفیاتر یبازیلتره اوجودادفردا هادرافینامق لهافزارو اسوئیچافستف دهاشگهافس ر
سوئیچ :ااسیست ایکیافزا مپونن ه یاتوصیه رارفافنتخ بامی نگاواآنارفابها رامی یردرا ا
رویکرداتر یبیاسوئیچافینا ونهاعملامی نگا هام افلگوریت ارفابعگافزافجرفیاهرادوافلگوریت افنتخ بامی نی رافبتگفامتگامبتنیا
براآیت ابهاتنا ییارویامجموعهادفدهابها را رزتهامیشودرادق افلگوریت امح سبهامیشودرامتگامبتنیابرا ربرانیاابهاتنا ییا
رویامجموعهادفدهابها را رزتهامیشودرابعگافزاآنام امیتوفنی اهر گفما هانتیجهاباتریادفشتنگافنتخ با نی را ا
برفیایکازیل ،افلگوریت امقگفراپیشابینیاشاااگهامبتنیابرا ربرا( )S1اوامقگفراپیشابینیاشاااگهامبتنیابراآیت ا()S2ارفاپیگفا
می نگرابعگافزانرم لاس زیاهرادوافمتی زابیناصفرات ا5افس اوادواعگدادهگهیاهستنگر ا
ف را)P(S1)>P(S2اآنگ هScoreHybrid = S1
ف را)P(S1)<P(S2اآنگ ه ScoreHybrid = S2ا
ا
رویکرداتر یبیابهاشرحازیرا رامی نگ:ا ا
دراهرالیس انتیجها 100ازیل اوجودادفردابها ونهفیا هابیشترازیل ه امقگفرارتبهبنگی افزا S1اوا S2ارفادفرنگراف رایکازیل ادرا
لیس ا100انتیجهارو امبتنیابرا ربرانب شگاآنگ هامقگفراS1ابرفبراب اصفرافس رابهاهمینارو اف رایکازیل ادرالیس ا100ا
ت ییامبتنیابراآیت انب شگامقگفرا S2اآناصفراخوفهگاشگ ،ادرارو اسوئیچاف رایکازیل انت یجا S1اوا S2ادفشتهاب شگاآنارفا
فنتخ بامی نگا هادرصگاب التریادفردرادرافینارو اآیت ه یاتوصیهاشگه اب انگ ها ردنابهادق اهافرا ربرافزامجموعه ادفدها
 MovieLensا هابهاصورتاتص دزیافنتخ باشگهافس افنتخ بامی رددرافینامجموعهادفرفیا 2010ا ربراوا 3952ازیل ا
مختلفافس را ا
ا
-2-3الگوریتم پیشنهادی

خط یامطلقامی نگین 7یکا می ابها را رزتهاشگه برفیامیافنانادیکیاپیشابینیابهاخروجیاپ ی نیافس رافنحرففامربعا
می نگیناریشهای اخط یاریشهامی نگینامربعایکامعی راپرتکرفرابها را رزتهاشگهادرامح سبهامقگفراپیشبینیاوامقگفراوفقعیا
نا ییافس رادرافینامق لهاMAEامح سبها ردیگاوامتگه یاپیشنا دیاب ادیگرامتگه اب اتکنیکافرزی بیاK-foldابرشیامق یسها
ردیگر ا
ا
ا

1

Weighted
Mixed
3 Feature combination
4 Feature Augmentation
5 Cascade
6 Switching
7 MAE
2

3
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الگوریتم :1شبه کد الگوریتم ترکیبی پیشنهادی
)1. Function HybridRecommender (Input: DataSet, Output: Recommendation
{ 2.
3.
For Fold K =1 to 5 do
4.
{
5.
model← Training data
6.
testModel ← Test Data
7.
Foreach User u in testModel do
8.
{
9.
)ResultUserBased ← UserBasedCF (model, u.ID
10.
)CalculateMalidationMetrics (ResultUserBased, testModel
11.
)ResultItemBased ← ItemBasedCF (model, u.ID
12.
)Normalize(ResultItemBased
13.
)CalculateMalidationMetrics (ResultItemBased, testModel
14.
)MergeResult← merge (ResultItemBased, ResultUserBased
15.
Foreach movie m in MergeResult do
16.
{
17.
)If precission(ResultItemBased)>Precission(ResultUserBased
18.
)CFResult ← precission(ResultItemBased
19.
Else
20.
)CFResult ← precission(ResultItemBased
21.
}
22.
)Sort(CfResult
23.
)HybridResult←CBF(CFResult
24.
)Normalize(HybridResult
25.
)Sort(HybridResult
26.
)CalculateValidationMetrics (HybridResult, testModel
27.
}
28.
}
} 29.
ا

 -4نتایج آزمایشها و تفسیر آنها
 -1-4روش آزمایش

فبتگفاآزم یشه ییابرفیازیلترسا زایامشا ر تایامبتنیابرا ربرافنج ماشگه هادراآنافزامعی ره یاشب ه اهمبستگیاپیرسوناوا
فلگوریت انادیکاترین  1Nربرابرفیازیلترس زیامش ر تیامبتنیابرا ربرافستف دهاشگهافس  .اسپساآزم یشه ییاب افستف دها
فزازیلترسا زایامشا ر تایامبتنیابراآیت افنج ماشاگها ه ادرافینازیلترسا ازیافزامعی ره یاشب ه اضریبات نیموتوافستف دهاشگها
فسا ارادرامرحلهاساومافزاتر ایبامبتنیابراآیت اوامبتنیابرا ربرابهاعنوفنازیلترسا زایامشا ر تایاب ارو اتر یباسوئیچابارها
رزتهاشاگهاو ادراپ ی نامی نگینارتبهبنگیامبتنیابراژفنرابهاعنوفنارو ازیلترسا زایامبتنیابرامحتویادرارفست یاتولیگالیس ا
مرتب تراب ا ربرادرانظرا رزتهاشگهافس  .ا
KNN

4

1
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افلگوریت اتر یبیاموردانظرارویامجموعهادفدهه ی ا MovieLensافرزی بیاشاگهافس اوانتایجاب ابخشابنگی ا K-foldاموردا
فرزی بیاقرفرا رزتهافس رادق افزاطریقارفبطها1امح سبهامح سبهامیشود :ا
ا
|𝑠𝑒𝑖𝑣𝑜𝑀 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑖𝑟𝑡𝑒𝑟|∩|𝑠𝑒𝑖𝑣𝑜𝑀 𝑡𝑛𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑟|
|𝑠𝑒𝑖𝑣𝑜𝑀 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑖𝑟𝑡𝑒𝑟|

() 1

= 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃

 -2-4مجموعه داده MovieLens

مجموعهادفدهفی ا هابرفی ابررسی ارو اپیشنا دی افنتخ باشگهافس ا MovieLensافس []11رافین امجموعهافزا1000209ا
رتبهبنگیابین مافزا3952ازیل اتولیگاشگهاتوس ا2010ا ربرااMovieLensاتولیگاشگهافس رافینادفدهه ابرفیاسیست اتوصیه را
زیل ابسی رامن سبافس ر
گ ربری::ا گازیل ::ارتبهبنگی::امارازم نی
 گ ربریابینا1ات ا 2010فس را ا
MovieId ابینا1اوا 3952فس را ا
 رتبهبنگیابرامبن یامقی
 مارازم نی1ابرافس

ا5است رهافس را ا

اث نیهافس ر ا

 هرا ربراحگفقلا20ارتبهبنگیافنج مادفدهافس را
 -3-4نتایج روی مجموعه داده MovieLens
 -1-3-4نتایج فیلترسازی مشارکتی مبتنی بر کاربر

ا10ا ربراب اپروز یله یامش بهامشخصاشگهفنگاوابررسیاشگاچهازیل ه ییارفادوس ادفرنگراف را8انفرافزا10انفرازیل اجگیگیا
رفادوس ادفشتهاب شنگابهافحتم لازی دا ربر1انیاافینازیل ارفادوس اخوفهگادفش ر براطبقازیل ه ییا ها ربر1امش هگها ردهفنگ،ا
میتوفن ازیل ه ارفادراژفنره یش ن ا روهبنگی ا ردابها ونهفی ا هافمک نامح سبهامی نگین افمتی زابرفی اهراژفنراوجودادفشته اب شگا
هادراجگولا1-1نش نادفدهاشگهافس ر
جدول  :1 -4میانگین امتیاز کاربر  1برای هر ژانر

ژانر

تعداد فیلمها

میانگین امتیاز

درام

12

.4.1

کودکان

12

.414

انیمیشن

21

.422

موزیکال

2.

.411

کمدی

2.

.42.

عاشقانه

6

6466

اکشن

4

.412

ماجراجویی

4

.

فانتزی

6

.

هیجانی

6

6466

علمی-تخیلی

6

.466

جنایی

1

.
TimeStamp

5
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1

جنگی

4

بن برفینامیتوفنا ف ا هافینا ربراژفنره یادرفماوافنیمیشنارفابیشترافزادیگرافنوفعازیل ه ادوس ادفردراوفضحافس ا هافینا
ربراتوصیهه ییافزاژفنره یادرفم،ا ود ن،افنیمیشن،اموزیک لاوا مگیادری ز اخوفهگا ردر
مقگفره یاشب ه اضریباپیرسونابهافض زهافلگوریت اNاهمس یهانادیکا ربرارتبهبنگیاپیشبینیاشگهارفابرفیامجموعهادفدها
MovieLensابیناصفراوا5اتولیگامی نگراهم نا ونها هافزاجگولا2-1اق بلامش هگهافس ر ا
ا
ا
جدول  - 2 -4فیلمهای توصیه شده بر اساس  11همسایه نزدیک

 :2آیتم  141پدرخوانده سال  ،2791اکشن  ،جنایی ،درام
مقدار 4 :
 :2آیتم  1141 :زیبایی آمریکایی ،کمدی ،درام
مقدار 4 :
 :1آیتم  :2629محرمانه لس آنجلس  ،جنایی ،معمایی ،هیجانی2779
مقدار 4 :
آیتم  :419روح کمدی ،عاشقانه ،هیجانی
مقدار 4 :
آیتم  : 1166حماسه توماس کراون  ، 2777 ،اکشن ،هیجانی
آیتم  6491گالدیاتور ،1222 ،اکشن  ،درام
مقدار 4:
آیتم  ،2429آستین پاورز  ،2779کمدی ،
مقدار 4 :
آیتم  :2.2قفس پرنده ،2776 ،کمدی
مقدار 4 :
آیتم  ، 2112پدرخوانده قسمت دوم اکشن ،جنایی ،درام،279. ،
مقدار 4
آیتم  :.49فراری  ،2776 ،اکشن ،هیجانی
مقدار4 :

ا
ا
 1-3-4نتایج فیلترسازی مشارکتی مبتنی بر آیتم

تعگفدا10انتیجهافزاتوصیهه یامبتنیابراآیت ارویامجموعهادفدهاMovieLensابرفیا ربرا1ادراجگولا3-1ااشرحادفدهاشگها
فس را ا
ا
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جدول  -3-4نتایج توصیه مبتنی بر آیتم

2

شاه شیر ( )277.انیمیشن ،کودکان ،موزیکال

آیتم 66.
مقدار 21477 :

2

آیتم2276 :

جنگ ستارگان بخش پنجم ،2712 ،اکشن ،هیجانی ،درام ،جنگی

مقدار21461 :
1

روز گراندهاگ ،کمدی ،عاشقانه 2776

آیتم 2164 :
مقدار21469 :

6

 ،Beetlejuiceکمدی ،فانتزی2771 ،

آیتم 1296:
مقدار21462 :

.

آیتم1212 :

پری دریایی کوچک ،انیمشن ،کودکان ،کمدی ،موزیکال ،عاشقانه 2717

مقدار21411:
4

شکارچیان شباح ،کمدی ،ترسناک 271.

آیتم1926:
مقدار 21421 :

6

آیتم2296 :

ویلی ونکا و چوکو ،هیجانی ،کودکان ،فانتزی ،کمدی 2792

مقدار2142. :
9

مهاجمان صندوق گمشده ،اکشن ،هیجانی2712

آیتم2271:
مقدار21426:

1

رستگاری در شاوشانک ،درام277. ،

آیتم621 :
مقدار21426:

7

وقتی هاری مری را مالقات کرد ،کمدی ،عاشقانه 2717

آیتم2629 :
مقدار21421 :

ا
هم نا ونها هافزانت یجامش هگهامیشوداژفنرابیشترازیل ه یاتوصیهاشگها مگی،افنیمیشناوا ود نافس ا هامتن سباب اپروز یلا

ربرافس رادرابخشابعگانت یجادوابخشاقبلیاب ایکگیگراتر یبامیشونگ.
 4-4ارزیابی میزان دقت رویکرد ترکیبی روی مجموعه داده MovieLens

مجموعهادفدهاMovieLensابها5امجموعهادفدهابرفبراتقسی اشگهافس راف رایکا ربرا100ارتبهبنگیافنج مادفدهاب شگاآنگ ها
 20ارتبهبنگیاتص دزی ادرامجموعهادفدهاآزموناوا 80ارتبهبنگیادیگرادرامجموعهادفدهاآموز اقرفرامی یردرادراهرابخشا
مجموعهادفدهاآزموناب ا20ارتبهبنگیاتص دزیادیگراج یگاینامیشوداوادراهراز زامقگفرادق امح سبهامیشودر ا
فزا رویکرداسوئیچابگونازیلترس زیامبتنیابرامحتویافستف دهاشگهافس رافلگوریت اب ادق اباترافزابینارو امبتنیابر اآیت اوا
رو امبتنیابرا ربرافنتخ بامیشودرابرن مهابرفیاهرا ربرابهاطوراجگف نهافنتخ بامی نگرابرفیارو اتر یبیاسوئیچامی نگینا
دق ،ابرفیاهرابخشادراشکلا1-1انش نادفدهاشگهافس را ا
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میانگین دقت روش ترکیبی سوئیچ
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
5-fold

4-fold

میانگین ترکیبی

3-fold

میانگین مبتنی بر آیتم

2-fold

1-fold

میانگین مبتنی بر کاربر

شکل 1 -4میانگین دقت روش ترکیبی سوئیچ بدون مقدار ژانر

درامرحلهابعگاآزمون،افلگوریت اتر یبیاسوئیچادرازیلترس زیامش ر تیابهاهمرفهامقگفراژفنرابهاعنوفنازیلترس زیامبتنیابرامحتویا
موردافرزی بیاقرفرا رزتهافس رادرافینارو افلگوریت اب ادق اباترافزارو ابگونافستف دهافزااژفنراوادیگرارو ه یاقبلافنتخ با

میشود،اوانت یجاآنادراآنادراشکلا،2-1انش نادفدهاشگهافس .

میانگین دقت روش ترکیبی سوئیچ به اضافه مقدار ژانر
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
5-fold
میانگین ترکیبی

3-fold

4-fold
میانگین مبتنی بر آیتم

2-fold
میانگین مبتنی بر کاربر

شکل  2 -4میانگین دقت روش ترکیبی سوئیچ به اضافه مقدار ژانر
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1-fold
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پیشنهادها و کارهای آینده-5

 اموردافرزی بیاقرفرا رزتهافس اوامیتوفناهمیناپژوهشارفامجموعهادفدهه اMovieLensدرافیناپژوهشاتنا امجموعهادفدها
درازمینهه یامتف وتامورداتوجهاقرفرادفدرابن برفینایکیافزا ره ییا هادراآینگهادرافدفمهافیناپژوهشاپیشنا دامیشودابررسیا
فلگوریت ه یاتر یبیارویامجموعهادفدهه ادرازمینهه یابهاغیرافزازیل اوای امجموعهادفدهه یادرازمینهه یادیگرافس ر ا
ارفانیااFهمچنینابهاعنوفنا ره یاآینگهامیتوفن افزادیگرارو ه یاتر یبادوازیلترافساااتف ها رداوامیافنازرفخوفنیاوامعی را
موردافرزی بیاقرفرادفدر ا
ا
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