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 (5931 فروردين، تاريخ تصويب 5934 شهريور)تاريخ دريافت  

 چکیده

، کشف و جستجوي منابع مفید و وب در حال افزايش است. بنابراين انتشار اطالعات مکاني به صورت پراکنده و غیر متمرکز در شبکه

برداري از منابع امکان جستجو و بهره ها()ژئوپورتال هاي مکانييابد. درگاهاي کارآمد و با صرف کمترين زمان نیز اهمیت ميبه روز به شیوه

هايي از فراداده ي موجود محدود به جستجوي متني بر روي المانهاي مکانکنند. کشف و جستجو در درگاهبراي کاربران فراهم ميمکاني را 

گردد که نتايج حاصل نتواند به نحو مناسبي نیازهاي هاي جستجوي متني باعث ميباشد. محدوديتها، عنوان و چکیده مينظیر کلیدواژه

هاي ي در جهت کاربرمحوري از جمله ويژگياز طرفي توجه به خواست و عاليق کاربر در کنار حرکت فناورکاربر را برآورده سازد. 

روند. افزودن قابلیتي در درگاه مکاني که بتواند با شناخت رفتار کاربر و در نظر گرفتن خواست و مبنا به شمار ميهاي کاربردي وببرنامه

را در پي  انکاربر بیشتر نتیجه رضايت و در کارايي درگاه مکانيتواند افزايش ترين منابع را به کاربر پیشنهاد دهد ميعاليق او، مناسب

توسط در درگاه مکاني  ويبه  متناسب با عاليق کاربر جهت افزودن قابلیت توصیه منابع مکاني ي جديدکارداشته باشد. در اين مقاله راه

توانند کاربر ذشته کاربران ميدانش استخراج شده از تعامالت گ استفاده از گر، باهاي توصیهگر ارائه شده است. سیستمتوصیه هايسیستم

تعداد انبوه منابع از بین تواند . درگاه مکاني طراحي شده در اين مقاله ميرا در جهت تامین منابع و نیازهاي مورد عالقه خود هدايت کنند

ستخراج شباهت کاربران و ا برايد. روش پااليش مشارکتي موردها را با توجه به خواست و عالقه کاربران پیشنهاد دهترين ، مناسبمکاني

گاه در امانهعملکرد بهتر س يبرا نیهمچناستفاده قرار گرفته است. به کاربر مورد ترين منابع به منظور پیشنهاد مناسبشباهت منابع 

منابع مکاني تعريف هاي گر توابع رياضي متعددي با درنظر گرفتن پارامترهايي نظیر فاصله کاربر و منبع، کشور، زبان و ويژگيمکاني توصیه

روش  کارکرد يبررس يبرا. دسازناي مرتفع مياند. اين توابع مسئله شروع سرد در روش پااليش مشارکتي را به نحو شايستهشده

 در گرهیتوص ستمیس از استفاده يايمزاکار و  ينحوهشده که  يسازادهیپ گرهیتوص يمنابع مکان يسامانه جستجونمونه  کي ،يشنهادیپ

 .باشديم جيرا يمکان يهادرگاه با سهيمقا در گرهیتوص يمکان درگاه بهتر عملکرد گرانیب حاصل جينتا. دينمايم نییتب را يمکان اهدرگ

 گر، پااليش مشارکتي، سرويس مکاني، داده مکاني، شروع سرددرگاه مکاني )ژئوپورتال(، سیستم توصیه واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

و ناهمگون در  شدهاطالعات مکاني به صورت توزيع 

شوند. اين اطالعات به دلیل مفید شبکه اينترنت يافت مي

سازي، تجزيه و تحلیل و ها در نمايش، شبیهبودن آن

ها در مقیاس محلي، براي کاربران عمومي بیني پديدهپیش

يابند. بنابراين، و متخصص روز به روز اهمیت بیشتري مي

راي کاربران از بکشف و جستجوي منابع مفید و به روز نیز 

هاي مکاني يا است. درگاه بااليي برخوردار اهمیت

هاي وب هستند که نوع خاصي از درگاه 5هاژئوپورتال

ها و داده شامل ،امکان جستجو و کشف منابع مکاني

 کنند. ماگوير و همکارانرا فراهم مي ،هاي مکانيسرويس

اي براي کشف و دسترسي درگاه مکاني را مانند دروازه [5]

دهندگان منابع مکاني براي استفاده از منابع پويا به ارائه

هاي دهندگان منابع مکاني از درگاهکنند. ارائهمعرفي مي

کنند. لیغ منابع خود استفاده ميو تب تشريحمکاني براي 

براي جستجو و دسترسي به را کاربران نیز درگاه مکاني 

 .گیرندبه کار ميمنابع مکاني مورد نیاز خود 

هاي مکاني رايج، فرآيند جستجوي منابع در درگاه

شود و تنها منابعي که ها انجام ميبراساس کلیدواژه

شند بازيابي هاي موردنظر کاربر را داشته باکلیدواژه

هاي مناسب توسط کاربر براي شوند. انتخاب کلیدواژهمي

هاي و محدوديتبر است پیدا کردن منبع موردنظر زمان

از مواردي و فیلترهاي مکاني و زماني جستجوي متني 

شود کاربر نتواند منبع موردنظر خود را است که باعث مي

مشابه به پیدا کند. همچنین کاربران به ديدن منابع افراد 

ع مشابه به منبع خود عالقه دارند و تمايل دارند از مناب

کاري نیاز است بنابراين به راه موردنظر خود مطلع شوند.

ها، که بتواند با شناخت کاربران و تحلیل درخواست آن

هاي مکاني را به کاربران ها و سرويسترين دادهمناسب

 لیتحل ييتوانا 2گرهیتوص يهاستمیس پیشنهاد دهد.

ها داده نيکاربران، استخراج اطالعات از ا يرفتار يهاداده

را  ندهيرفتار آ ينیبشیپ ياطالعات برا نياز ا يبردارو بهره

از بین مقدار  توانندها مياين سیستم .[9, 2] باشنديدارا م

ترين موردها را به کاربران پیشنهاد زياد اطالعات، مناسب

هاي هاي متعددي براي استفاده از سیستمروش. [4] دهند

ترين رايج. از [9]است گر توسعه داده شده توصیه

                                                           
1 Geoportal 

2 Recommender Systems 

توان به روش پااليش مطرح در اين زمینه مي هايروش

کرد. روش پااليش مشارکتي با مدل  اشاره 9مشارکتي

تواند ها از منابع ميکردن رفتار کاربران در استفاده آن

 منابع مناسبي را با توجه به عالقه کاربران پیشنهاد دهد.

گاه مکاني با افزودن هدف اصلي اين پژوهش،  ارتقاي در

باشد. به اين منظور معماري گري به آن ميقابلیت توصیه

 هاي مکاني ارائه شده توسطدرگاهپیشنهادي 

Services Catalogue OGC استاندارد 
 کتاب و [1] 4

گري به آن توسعه داده شده و قابلیت توصیه SDI [6]مرجع 

گر ارائه شده نه تنها افزوده شده است. درگاه مکاني توصیه

کند، بلکه هاي مکاني رايج را ارائه ميهاي درگاهقابلیت

ي خود عالقه کاربران را براي رسیدن به منابع مکاني مورد

ي وجود ديگر دهد. چنین سیستمي کاربران را دربارهياري مي

سازد. در راستاي تحقق اين امر، روش منابع مشابه مطلع مي

سازي شده گر پیادهپااليش مشارکتي در درگاه مکاني توصیه

کارگیري روش پااليش مشارکتي امکان تحلیل و است. با به

شباهت منابع مکاني فراهم  شناخت شباهت رفتاري کاربران و

هاي استخراج شده توسط روش شده است. استنتاج شباهت

پااليش مشارکتي امکان توصیه منابع مناسب با توجه به 

کند. روش خواست و عالقه کاربر را در درگاه مکاني فراهم مي

ترين هايي دارد که مهمپااليش مشارکتي ضعف و محدوديت

باشد. مسئله شروع سرد با ورود مي 1آن مسئله شروع سرد

افتد. در واقع با کاربر جديد يا منبع جديد به سیستم اتفاق مي

ي کاربر يا منبع جديد، توجه به عدم وجود اطالعات درباره

 شوند.اين کاربران و منابع در فرآيند توصیه وارد نمي

در اين پژوهش به منظور باالبردن کارايي درگاه مکاني 

توابعي رياضي با در نظر گرفتن برخي خصوصیات  گر،توصیه

هاي فراداده منابع مکاني و همچنین توجه به موقعیت و ويژگي

توانند در توصیه هرچه بهتر اند. اين توابع ميکاربر تعريف شده

منابع مکاني به کاربر در زماني کمتر نقش موثري ايفا کنند. اين 

اربر و يا منبع جديد باعث توابع با درنظر گرفتن پارامترهايي از ک

 شوند.جلوگیري از بروز مسئله شروع سرد نیز مي

جستجوي  فرآيند 2در ادامه اين مقاله، ابتدا در بخش 

ها آنو معماري  هاي مکاني رايجدر درگاه منابع مکاني

هاي سیستمبه تشريح  9است. بخش  تشريح شده

. سپس، پردازدميگر و روش پااليش مشارکتي توصیه

                                                           
3 Collaborative Filtering 
4 Open Geospatial Consortium Catalogue Services 

5 Cold-Start Problem 
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توصیه منابع مکاني  ارائه شده جهت افزودن قابلیت کاراهر

 1شود. بخش شرح داده مي 4درگاه مکاني در بخش  به

گر بر اساس يک درگاه مکاني توصیه سازيپیادهنتايج 

 6. در پايان، در بخش نمايدکارهاي ارائه شده را بیان ميراه

 گیري مقاله به صورت مختصر ارائه خواهد شد.نتیجه

 جستجوی منابع مکانی -2

درگاه مکاني، يک نوع درگاه وب است که اطالعات 

کند سايت يکپارچه ميمکاني را از منابع مختلف در يک وب

و امکان کشف، مديريت و مشاهده منابع مکاني توزيع شده 

آورد. درگاه سايت فراهم ميرا به صورت يکپارچه در يک وب

دي به وب عمل مکاني معموال به عنوان يک درگاه ورو

کند که براي کاربران منابع مکاني قابل اعتمادتر و مي

 .[7]آورد روزتر را در يک محیط کاربر پسند فراهم ميبه

از استفاده موثر  امکانهاي مکاني درگاههمچنین 

ها آن نمايند.را فراهم مي نيمکا هايها وسرويسداده

 شده که به صورت توزيعها و سرويسها ترين دادههنگامبه

 دهند.شوند را به کاربران ارائه ميدر شبکه وب يافت مي

اصلي  هايالمانهاي مکاني به عنوان يکي از امروزه درگاه

[. 5آيند ]به شمار مي (SDI) 5هاي مکانيزيرساخت داده

SDI به اشتراک گذاريي ايجاد، نگهداري و چارچوبي برا 

مکاني در سطوح مختلف را فراهم هاي و سرويس هاداده

برداري کارا و موثر کمک به بهره SDIکند. هدف اصلي مي

محیطي  SDI. [8] باشدمکاني مي هايها و سرويسدادهاز 

راک کند که قابلیت دسترسي، انتشار و به اشترا ايجاد مي

اي از کاربران گذاري منابع مکاني را براي طیف گسترده

کند و به کاربران اجازه ذخیره منابع مکاني در مهیا مي

همچنین از  دهد وهزينه را مي با کمترين کمترين زمان و

داري منابع مکاني هاي مرتبط با تولید و نگهتکرار هزينه

هاي مکاني براي از سرويس SDI. [3]کند جلوگیري مي

ها و دسترسي و انتشار منابع مکاني شامل داده

 کند.هاي مکاني استفاده ميسرويس

يا  2هاي کاتالوگ، سرويسSDIيکي از اجزائ اصلي 

CSW هاي ها و سرويسباشند که امکان يافتن دادهمي

افزار را براي موجود در يک محیط توزيع شده و مستقل از نرم

. رابط استاندارد [51]نمايند افزارها را فراهم ميکاربران و نرم

                                                           
1 Spatial Data Infrastructure 

2 Catalogue Service for the Web 

تدوين شده است.  OGCهاي کاتالوگ توسط سازمان سرويس

، در تاسیس شده است 5334که در سال  OGCسازمان 

هاي استاندارد شده 9توسعه مشخصات فني براي تعريف رابط

هاي مکاني به منظور به اشتراک گذاري منابع و سرويس

. مشخصات [55]پردازش اطالعات مکاني پیشرو بوده است 

فني ارائه شده نقش مهمي در انتشار و پردازش منابع مکاني 

هاي مبتني ايفا نموده و امکان يکپارچگي و سازگاري سامانه

کنند. تر فراهم ميت سادهبر منابع مکاني با يکديگر را به صور

دهنده منابع مکاني طور کلي، اين استانداردها بین سرويسبه

کنند و هاي ارتباطي را برقرار ميگیرنده، پروتکلو سرويس

هاي مکاني ها و سرويسفرمتي براي انتقال اطالعات داده

گ يکي از کنند. استاندارد سرويس کاتالوتعريف مي

راي جستجو و يافتن منابع مکاني هايي است که باستاندارد

تعريف شده است. در ادامه اين بخش، مرور مختصري بر 

استاندارد سرويس کاتالوگ و نحوه استفاده درگاه مکاني از 

 اين استاندارد پرداخته شده است.

 استاندارد سرویس کاتالوگ -2-1

سرويس کاتالوگ سرويسي است که براي انتشار توصیفات 

شود. ، توسعه داده مي4به عبارتي ديگر فرادادهمنابع مکاني، يا 

اقدام به انتشار استانداردي براي  2114در سال  OGCسازمان 

 Opengis catalogue servicesهاي کاتالوگ با نام سرويس

specification اين  2.0.2ي نمود  و در حال حاضر نسخه

رد قابلیت . اين استاندا[52]استاندارد منتشر شده است 

ي اي از فراداده منابع مکاني شامل فرادادهجستجو در مجموعه

نمايد و به کاربران هاي مکاني را فراهم ميها و سرويسداده

هاي مکاني را ها يا سرويساجازه آگاهي درباره موجوديت داده

، 1، رابطي را براي پرس و جوCSW. استاندارد [51]دهد مي

 کند. ي منابع مکاني تعريف ميکشف و بازيابي فراداده

، 6ي عملگرهاي سرويسدر سه دسته CSWعملگرهاي 

بندي تقسیم 8و عملگرهاي مديريت 7عملگرهاي کشف

. عملگرهاي سرويس امکان تشريح [59]شوند مي

نمايند. هاي ارائه شده توسط سرويس را فراهم ميقابلیت

ترين عملگر سرويس در سرويس کاتالوگ عملگر اصلي

                                                           
3 Interface 
4 Metadata 

5 Query 

6 Service operations 
7 Discovery operations 
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GetCapabilities باشد. عملگرهاي کشف براي تشريح مي

رائه شده توسط کاتالوگ و همچنین پرس و مدل اطالعات ا

هاي مکاني ثبت شده در ها و سرويسي دادهجوي فراداده

شوند. از جمله عملگرهاي اين دسته کاتالوگ استفاده مي

، DescribeRecord ،GetDomainعبارتند از 

GetRecordById  وGetRecords عملگرهاي مديريت نیز .

شوند. براي ايجاد يا تغییر فراداده در کاتالوگ استفاده مي

عملگرهاي مديريتي در استاندارد کاتالوگ عبارتند از 

Transaction  وHarvest. 

 معماری رایج درگاه مکانی -2-2

معماري معمول درگاه مکاني که براساس 

کتاب  و ]Services Catalogue OGC ]5 استانداردهاي

نشان داده شده  (5)معرفي شده در شکل  SDI  [6] مرجع

کاتالوگ متصل درگاه  واسط کاربر به است. کاربر به کمک

شود. کاربر در درگاه کاتالوگ منبع مکاني موردنظر مي

کند. درگاه کاتالوگ درخواست کاربر را خود را جستجو مي

پشتیباني  CSWبه سرويس کاتالوگ که از استاندارد 

سرويس کاتالوگ درخواست  فرستد. سپسکند، ميمي

کند و اطالعات کاربر را در پايگاه فراداده خود جستجو مي

درگاه کاتالوگ  کند و نتايجي را بهدرخواستي را بازيابي مي

دهد. درگاه کاتالوگ اطالعات ارسالي سرويس پاسخ مي

 بندي کرده و از طريق واسط کاربر بهکاتالوگ را جمع

 دهد.مي نمايشکاربر 

 
 معماري معمول درگاه مکاني -5شکل 

هاي مکاني مطالعات زيادي در زمینه جستجوي سامانه

و همکاران  5انجام شده است. به عنوان نمونه، کلیمنت

در مطالعات خود روشي براي افزايش قابلیت  [54, 55]

 با تمرکز بر در محیط وب OGCهاي کشف سرويس

آوري و انتشار اطالعات توصیفي منابع در يک جمع

اند. کرده ارائه CSWکاتالوگ مکاني سازگار با استاندارد 

 منابعآوري جمع به منظوردر مطالعه خود  [51] 2چن

و همچنین دهنده منابع هاي مختلف ارائهسازمان ازمکاني 

  9شناسيي مبني بر هستيروش هابرداري از آنبراي بهره

با  [57]و  [56]به کار برده است. مطالعاتي نظیر 

موفق به  صفحات وب، 4هايهگر یري پیمايشکارگبه

در محیط  شدهآوري منابع مکاني توزيع استخراج و جمع

يک چارچوب سرويس  [58]و همکاران  1اند. شنوب شده

با در  اند که منابع مکاني مناسب راکاتالوگ معرفي کرده

کند. عالوه بر کاوي ميوب هانظر گرفتن کیفیت سرويس

براي  [55]و  [53]در مطالعاتي مانند  CSWآن، استاندارد 

 کشف منابع مکاني استفاده شده است.

اي کارکرد هر کدام از مطالعات انجام شده از زاويه

اند، اما هبود بخشیدهسامانه جستجوي منابع مکاني را ب

هیچ يک نظرات و انتقادات کاربر، شباهت بین منابع مکاني 

و شباهت رفتاري کاربران در استفاده از منابع مکاني که 

تر کمک کنند را در مناسب منابعتوانند به پیشنهاد مي

 اند.نظر نگرفته

 گریسیستم توصیه -3

هايي هستند که در پیدا سیستم گرتوصیههاي سیستم

ها مورد نظر کاربران به آن 6اقالمکردن و انتخاب نمودن 

و  7دهندگان موتورهاي جستجوتوسعه .کنندکمک مي

سعي کاربران فروشندگان کاالها به منظور افزايش رضايت 

کاربران را بر اساس رفتار ترجیحات و خواست  کنندمي

هاي اصلي سیستم . کاربرد[2] بیني کنندپیش هاآن

اطالعات استخراج  رفتاري کاربر،هاي گر تحلیل دادهتوصیه

بدست آمده براي اطالعات  از برداريو بهرهها از اين داده

                                                           
1 Kliment 

2 Chen 
3 Ontology 

4 Crawling 

5 Shen 
6 Items 

7 Search Engine 
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هاي تم. سیس[2] باشدمي کاربر آينده بیني رفتارپیش

ترين اقالم که احتماال مناسب گر قابلیت پیشنهادتوصیه

. تنوع کنندباشد را فراهم ميمورد عالقه کاربر مي

کاربران در کنار افزايش حجم اطالعات، هاي نیازمندي

یل جهت تسه گرهاي توصیهکارگیري سیستمضرورت به

ترين زمان ممکن را در کوتاه فرآيند کشف اقالم موردنیاز

ها بدون در طبیعي است که اين سیستم. نمايدتبیین مي

اختیار داشتن اطالعات کافي در مورد کاربران و اقالم 

باشند. بنابراين ها قادر به ارائه پیشنهاد نميموردنظر آن

گر هاي توصیهترين اهداف سیستميکي از اساسي

آوري اطالعات درباره خصوصیات کاربران و اقالم معج

آوري اطالعات که در آن کاربر به باشد. يک روش جمعمي

باشد دهي ميکند رتبهصراحت عاليق خود را اعالم مي

ي اي مختصر در زمینهابتدا پیشینهين بخش در ا. [21]

گر ارائه شده است. سپس هاي توصیهاستفاده از سیستم

روش پااليش مشارکتي که در اين پژوهش به عنوان روش 

مناسب براي توصیه منابع مکاني به کار رفته تشريح 

 خواهد شد.

 گریمطالعات انجام شده در زمینه توصیه -3-1

 هاي مختلفي ماننددر زمینهگر هاي توصیهسیستم

 9الکترونیک ، تجارت[22, 25] 2کاويو داده 5بازيابي داده

هاي ، کتابخانه[21]، گردشگري [24] 4ابيبازاري، [29]

, 28]، بهداشت و سالمت [27]، پزشکي [26]ديجیتالي 

ها در موتورهاي جستجو اند. اين سیستمکار رفتهبه [23

براي کشف و جستجوي نتايج مورد عالقه کاربر مورد توجه 

مبتني بر وب يکي از هاي . برنامه[91]اند قرار گرفته

هاي سیستمدر آن از هايي است که مینهترين زرايج

هاي اجتماعي مانند . شبکهشده استگر استفاده توصیه

 8هاکنند خواستسعي مي 7و لینکداين 6، تويیتر1فیسبوک

ها کاربران خود را با تحلیل فعالیت آن 3هايو ناخواست

گر، تم توصیههاي سیسکشف کرده و با استفاده از تکنیک

                                                           
1 Information Retrieval 
2 Data Mining 

3 Electronic business 

4 Marketing 
5 www.facebook.com 

6 www.twitter.com 

7 www.linkedin.com 
8 Like 

9 Dislike 

ها توصیه دوستان و ارتباطات اجتماعي جديد را به آن

اي مانند هاي شناخته شدهسايتکنند. همچنین وب

با استفاده از  52وو تی 55، نت فلیکس[95] 51آمازون

گر و استخراج نیازهاي ورهاي جستجوي توصیهموت

کنند که با پیشنهاد احتمالي کاربران خود، سعي مي

ها را در يافتن اقالم ترين موردها به کاربران، آنمناسب

هاي اجتماعي موردنیاز خود ياري دهند. عالوه بر آن، شبکه

به کاربران  51و گواال 54، يلپ59مبنا از جمله فوراسکويرمکان

عالقه هاي مورد کاربران امکان به اشتراک گذاري مکان

ديگران هاي مورد توجه گیري از پیشنهاد مکانخود و بهره

 هايگر در سامانههاي توصیهدهند. از سیستمرا مي

 56هاي وب نیز استفاده شده است. ژنگجستجوي سرويس

گر براي ارائه از سیستم توصیه [92]و همکاران 

 در نظر گرفتنهاي وب به کاربران با ترين سرويسمناسب

، اي ديگراند. در مطالعهکیفیت سرويس استفاده کرده

شباهت بین کاربران را با توجه به  [99]و همکاران  57ژنگ

ها ي سرويساي از سواالت دربارهها به مجموعهپاسخ آن

به مناسب ها سرويس بررسي کرده که براساس اين شباهت

 د.نشوکاربران پیشنهاد مي

ي توسعه ر زمینههاي متعدد دبا وجود انجام پژوهش

، هیچ [54, 55]هاي جستجوي منابع مکاني نظیر سیستم

 جستجوي منابع مکانيگري در قابلیت توصیهيک از 

قابلیت ارزيابي شباهت  هااين پژوهش. اندهکردناستفاده 

میان کاربران و مشابهت بین منابع مکاني و توصیه بر 

ها که به نتايج جستجوي بهتر کمک اساس اين شباهت

 .اندکند، نداشتهمي

 روش پاالیش مشارکتی -3-2

هاي رايج در روش پااليش مشارکتي يکي از روش

باشد. روش پااليش مشارکتي با گر ميهاي توصیهسیستم

توجه به رفتار و عاليق کاربران بر روي موارد مورد پسند 

کند. مزيت روش هايي ميها، به کاربر خود توصیهآن

پااليش مشارکتي در مدل کردن کاربران و منابع مکاني 

                                                           
11 www.amazon.com 

11 www.netflix.com 

12 www.tivo.com 
13 www.foursquare.com 

14 www.yelp.com 

15 www.blog.gowalla.com 
16 Zheng 

17 Zhang 
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باشد. به اختار داخلي يا ويژگي خاصي ميبدون نیاز به س

توان با داشتن حداقل اطالعات به کمک اين روش مي

عاليق کاربران پي برد و منابع مورد نیازشان را پیشنهاد 

 داد.

بر را عالقه کاربر به اقالم  روش پااليش مشارکتي

در اين د. کنبیني ميکاربران پیشديگر  5هاياساس رتبه

ه اگر کاربراني به اقالمي مشترک شود کروش فرض مي

ها به ديگر اقالم نیز شبیه عالقه داشته باشند، تمايل آن

همبستگي  با پیدا کردن رابطهباشند. پااليش مشارکتي مي

تواند اقالم احتمالي ميکاربران يا اقالم هاي ويژگيبین 

 د.کنبیني و توصیه پیش مورد عالقه کاربر را

 [96-94] 2روش کاربرمبنا پااليش مشارکتي شامل دو

باشد. روش پااليش مي [98, 97, 95] 9مبنامقلو 

 4مشارکتي کاربرمبنا با کمک رابطه همبستگي پیرسون

فعال  دهي کاربرها شبیه به رتبهدهي آنکاربراني که رتبه

 کند. سپس با در نظر گرفتن رتبهباشد را پیدا ميمي

به ديگر اقالم، آنچه را که مورد عالقه کاربر  کاربران مشابه

مطالعاتي که د. شوتوصیه ميبیني و پیشفعال خواهد بود، 

اند، پااليش مشارکتي کاربرمبنا استفاده نمودهاز روش 

، Ringo [93]گر موزيک احي سیستم توصیهطرعبارتند از: 

و  BellCore [41]مبناي هاي کاربردي وبتوسعه برنامه

MovieLens [45] سیستم  طراحي ،براي پیشنهاد فیلم

هاي مناسب به براي پیشنهاد لطیفه Jester [42]گر توصیه

براي توصیه مقاالت  Grouplens [49]افراد و همچنین 

 .متنوع به افراد مختلف با توجه به عاليق کاربران

ي اقالم در اغلب موارد روش کاربرمبنا در توصیه

ها به هايي دارد. اين محدوديتموردعالقه کاربر محدوديت

ها و ران، تغییر سريع اطالعات آنعلت ثابت نبودن کارب

آيند. از دهي به اقالم بوجود ميعدم تمايل کاربران به رتبه

اين رو به علت کند بودن روند تغییرات اقالم نسبت به 

مبنا از توان شباهت اقالم را به کمک روش قلمکاربران مي

سايت تجاري آمازون از اين ديد کاربران استخراج کرد. وب

وصیه محصوالت خود استفاده کرده است روش براي ت

[95]. 

                                                           
1 Rate 

2 User–User Collaborative Filtering 
3 Item–Item Collaborative Filtering 

4 Pearson Correlation 

در روش پااليش مشارکتي الزم است که کاربران در 

د تا سیستم بتواند اعالم عاليق خود به اقالم شرکت کنن

روش ها توصیه کند. عاليق کاربران را بفهمد و براساس آن

 باشد.مي شروع سرد پااليش مشارکتي داراي محدوديت

با ورود کاربري جديد يا قلمي جديد به مسئله شروع سرد 

زماني که کاربر جديد وارد سیستم  افتد.سیستم اتفاق مي

تواند به سیستم نمياي نداده باشد، شده و به موردي رتبه

پي ببرد و و موردي را به وي توصیه جديد عاليق کاربر 

اضافه . همچنین اقالم جديدي که در پايگاه داده [44]کند 

مورد استفاده کاربران قرار  شوند به دلیل اينکه هنوزمي

توانند در فرآيند اند، نمياي کسب نکردهاند و رتبهنگرفته

. در اين مقاله، روش پااليش [41]گیرند توصیه قرار 

مشارکتي براي استخراج شباهت کاربران و شباهت منابع 

مکاني به منظور توصیه منابع مناسب به کاربر در درگاه 

با در نظر گرفتن برخي همچنین مکاني به کار رفته است. 

در هاي منابع مکاني و کاربران سعي بر آن بوده تا ويژگي

بر مسئله شروع کنار بهبود فرآيند توصیه منابع مکاني، 

کاربران و منابع مکاني جديد  از اين رو .سرد نیز فائق آيد

  گر بهره برند.توانند از مزاياي درگاه مکاني توصیهمي

 کار پیشنهادیراه -4

 گريیهتوص ييتوانا پژوهش به منظور  افزودن ينا در

 شد، یف( توص2معمول که در بخش ) يمکان يهابه درگاه

 جديد اجزاي افزودن با مکاني هايدرگاه موجود معماري

. در اين بخش معماري درگاه مکاني است شده داده توسعه

 هاي اجرايي استفاده شده درروالگري با قابلیت توصیه

به  ناسبگر براي توصیه منابع مدرگاه مکاني توصیه

 .ستاتوضیح داده شده ، کاربران

معماری پیشنهادی برای توسعه درگاه  -4-1

 گرمکانی توصیه

در شکل  گرمدل توسعه داده شده درگاه مکاني توصیه

نمايش داده شده است. در اين معماري، شباهت منابع  (2)

مکاني و همچنین شباهت کاربران با يکديگر استخراج 

ترين ها مناسبشود و بر اساس استنتاج اين شباهتمي

 شود.منابع مکاني به کاربر توصیه مي
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معماري پیشنهادي درگاه مکاني توسعه داده شده با قابلیت  -2شکل 

 گريتوصیه

درگاه ، 5واسط کاربري جديد، افزون بر اجزاي معمار
که از  4پايگاه فراداده و 9هاي کاتالوگ، سرويس2کاتالوگ

گر توصیهمعماري رايج درگاه مکاني اقتباس شده، اجزاي 
باشد. هدف از را دارا مي مبناگر منبعتوصیه وکاربرمبنا 

افزودن اين دو مؤلفه جديد فراهم نمودن امکان 

 درگاه مکانيباشد. رگاه مکاني ميگري به دتوصیه

تواند اي طراحي شده است که ميبه شیوه گرتوصیه

تعامالت گذشته کاربران در استفاده از منابع مکاني را در 

ضايت خود ثبت کند. کاربران ر پايگاه داده درگاه مکاني

به دهي توانند با رتبهي منابع مورد استفاده را ميدرباره

دهي کاربران به منابع رتبهافزايش میزان ها اعالم کنند. آن

تر به ، در پیشنهاد منابع مکاني هرچه مناسباستفاده شده

گر کاربرمبنا شباهت ها تاثیر بسزايي دارد. مؤلفه توصیهآن

هاي گذشته و برخي الیتمیان کاربران را براساس فع

ها کند. از اين شباهتهاي کاربران استخراج ميويژگي

شود. برداري ميبراي توصیه منابع مکاني افراد مشابه بهره

مبنا  براي محاسبه گر مکانهمچنین، مؤلفه توصیه

رود. شباهت منابع کار ميهاي بین منابع مکاني بهشباهت

و رتبه کاربران محاسبه  هامکاني با توجه به خصوصیات آن

کاربران به کمک  در اين پژوهش، شباهت بینود. شمي

مبنا، موقعیت کاربران و زبان روش پااليش مشارکتي کاربر

                                                           
1 User Interface 

2 Geoportal Search Engine 
3 Catalogue Services 

4 Metadata Database 

ها محاسبه شده است. همچنین شباهت مورد استفاده آن

 روش پااليش مشارکتي استفاده ازاز ديد کاربران با منابع 

بر اين، براي توصیه  . عالوهاستخراج شده است مبناقلم

منابع با توجه به  خصوصیاتهرچه موثرتر منابع مکاني، 

در روش محاسبات در نظر گرفته هاي فراداده نیز المان

هاي کاتالوگ براساس سرويس درها . اين الماناندشده

 ذخیره ISO 19119 [46]و  ISO 19115استانداردهاي 

، 1موقعیت مکاني هايالماندر اين مطالعه،  که اندشده

و سیستم  3، نوع داده8، دسته داده7، زبان6تاريخ انتشار

 اند.در نظر گرفته شدهمنابع مکاني  51مختصات فراداده

گری در درگاه مکانی های توصیهروال -4-2

 گرتوصیه

جهت گر در اين بخش ساز و کار درگاه مکاني توصیه

توصیه منابع مکاني تشريح شده است. در اين درگاه مکاني 

اند. ي منابع مکاني به کاربران تعريف شدهسه روال توصیه

گري گري ناشناس، توصیهاين سه روال عبارتند از: توصیه

 مبنا.گري منبعکاربرمبنا و توصیه

ها با توجه به وضعیت و فعالیت هر کدام از اين روال

ها کنند. اين روالگر عمل مياه مکاني توصیهکاربر در درگ

برپايه روش پااليش مشارکتي و توابع منطقي رياضي 

کنند. در ادامه نحوه کار هر يک از طراحي شده، عمل مي

 شود.ها تشريح مياين روال

هنگامي که کاربري از گری ناشناس. : توصیه1روال 

استفاده  55سامانه درگاه مکاني بدون وارد شدن به سیستم

شود. کند، به عنوان يک کاربر ناشناس در نظر گرفته ميمي

در اين شرايط با توجه به عدم دسترسي سامانه به اطالعات 

کاربر و پیشینه وي امکان توصیه منابع مناسب به کاربر وجود 

ندارد. اما در اين پژوهش به منظور فراهم نمودن امکان 

گري، سامانه سعي هاستفاده کاربر ناشناس از مزيت توصی

کند منابع مکاني که از نظر موقیت مکاني به کاربر مي

باشند را به وي توصیه روزتر ميتر و در عین حال بهنزديک

ي موقعیت کاربر و گري ناشناس بر پايهکند. روال توصیه

                                                           
5 Location 

6 Date of Publication 
7 Language 

8 Topic Category 

9 Data Type 
11 Metadata Coordinate System 

11 Login 
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( نمودار 9روز بودن منابع تعريف شده است. شکل )تاريخ به

دهد. گر را نشان ميني توصیهتوالي اين روال در درگاه مکا

هنگامي که کاربر ناشناس از طريق واسط کاربر به درگاه 

 5IPشود، موقعیت کاربر ناشناس به وسیله کاتالوگ متصل مي

دستگاه کاربر قابل تشخیص است. درگاه کاتالوگ  GPSيا 

موقعیت کاربر ناشناس را با کمک عملگر 

RetrieveUserLocation سپس درگاه کند. بازيابي مي

از  GetRecomByLocationDateکاتالوگ با فراخواني عملگر 

روز و نزديک به موقعیت سرويس کاتالوگ منابع مکاني به

کند. سرويس کاتالوگ در کاربر ناشناس را درخواست مي

درخواست  GetRecomByLocationDateپاسخ به عملگر 

BlindRecommnd ي منابع به کاربر را به منظور توصیه

گر فرستد. توصیهمبنا ميگر منبعناشناس براي توصیه

منابع مناسب  BlindRecommendمبنا بر اساس عملگر منبع

ي احتمالي کاربر به کاربر ناشناس را استخراج و  میزان رتبه

کند. در نهايت منابع استخراج بیني ميبه آن منابع را پیش

ها به درگاه شده به همراه میزان رتبه احتمالي کاربر به آن

شوند. درگاه کاتالوگ با عملگر کاتالوگ فرستاده مي

CombinResults بیني شده ي پیشمنابع را براساس رتبه

تا از منابع با باالترين رتبه را به  Nکند و سپس مرتب مي

روز و نزديک به دهد. به اين ترتیب منابع بهکاربر نمايش مي

باشند توصیه وي ميموقعیت کاربر که احتماال موردتوجه 

 شوند.مي

 
 گري ناشناسنمودار توالي روال توصیه -9شکل 

 BlindRcommendگري ناشناس، عملگر در روال توصیه

در   𝑇( توسعه داده شده است. تابع 5براساس معادله )

به  𝑢𝑢𝑛دهي کاربر ناشناس بیني رتبه( براي پیش5معادله )

تعريف شده است. در اين  𝑟اي از منابع مکاني مجموعه

                                                           
1 Internet Protocol Address 

معادله، موقعیت مکاني و تاريخ انتشار منابع در نظر گرفته 

تا  Nبندي شده، شده است. سپس از بین لیست منابع رتبه

اند، به بیني را کسب نمودهاز منابعي که باالترين رتبه پیش

 شود.کاربر ناشناس پیشنهاد مي

 (5) 

𝜇1𝑓city(𝑢𝑢𝑛, 𝑟)

+ 𝜇2𝑓province(𝑢𝑢𝑛, 𝑟)

+ 𝜇3𝑓country(𝑢𝑢𝑛, 𝑟)

+ 𝜇4𝑓𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑢𝑢𝑛, 𝑟)
+ 𝜇5𝑓𝑑𝑎𝑡𝑒(𝑟) 

𝑇(𝑢𝑢𝑛, 𝑟) = 

موقعیت مکاني و ( ترکیبي از 5در معادله ) 𝑇تابع 

کاربر مکاني موقعیت  تاريخ انتشار منابع و همچنین

درگاه مکاني پیشنهادي نزديکي کاربر و باشد. ناشناس مي

موقعیت  يک:کند. مي ديدگاه بررسياز دو  را منبع مکاني

شهر، استان و کشور از  2مکاني به عنوان يک متغیر اسمي

فاصله مکاني بین منابع و  :د. دومشوميدر نظر گرفته 

 𝑓𝑐𝑖𝑡𝑦 ،𝑓𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒. توابع شودمحاسبه ميموقعیت کاربر نیز 

ع (، نزديکي کاربر و يک مبن5در معادله ) 𝑓𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦و 

کنند گیري مي، اندازهمکاني را براساس متغیرهاي اسمي

فاصله اقلیدسي بین يک  𝑓distance(. تابع 4-2هاي )معادله

(. در 1کند )معادله کاربر و يک منبع مکاني را برآورد مي

 و منبع (𝑢𝑖)به ترتیب کاربر موردنظر  𝑗و  𝑖اين معادالت، 

( 1در معادله ) 𝐷کنند و متغیر را بیان مي (𝑟𝑗)مکاني 

 باشد.ها ميگر فاصله اقلیدسي بین آنبیان

(2) {
𝑖𝑓 𝑖. 𝐶𝑖𝑡𝑦 =  𝑗. 𝐶𝑖𝑡𝑦        1

 
𝑒𝑙𝑠𝑒                                    0

 
𝑓𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑖, 𝑗) = 

 

(9) {
𝑖𝑓 𝑖. 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑐𝑒 =  𝑗. 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒   1

 
𝑒𝑙𝑠𝑒                                                    0

 
𝑓𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑐𝑒    

(𝑖, 𝑗) = 

(4) {
𝑖𝑓 𝑖. 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 =  𝑗. 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦   1

 
𝑒𝑙𝑠𝑒                                               0

 
𝑓𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 

(𝑖, 𝑗) = 

(1) 𝑓𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑖, 𝑗) = 𝑒−𝐷 

                                                           
2 Nominal Variable 
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روز ( میزان به5در معادله ) 𝑓date(r)همچنین تابع 

( 6بودن تاريخ منابع مکاني را با استفاده از معادله )

کند. در اين معادله، تاريخ انتشار يک منبع محاسبه مي

مکاني بین صفر و يک نرمال شده است. هرچه تاريخ منبع 

روزتر باشد، مقدار تابع به عدد يک نزديکتر مکاني به

روز رساني و تاريخ بهآخرين  𝑀𝑎𝑥(𝐷)باشد. متغیر مي

روز رساني منابع مکاني اولین تاريخ به 𝑀𝑖𝑛(𝐷)متغیر 

.𝑟باشند. همچنین، انتشار يافته موجود مي 𝐷  تاريخ انتشار

 باشد.مي 𝑟منبع 

(6) 𝑓𝑑𝑎𝑡𝑒(𝑟) =   
𝑟. 𝐷 − 𝑀𝑖𝑛(𝐷)

𝑀𝑎𝑥(𝐷) − 𝑀𝑖𝑛(𝐷)
 

وزن هريک از توابع را  𝜇5تا  𝜇1(، ضرايب 5در معادله )

کنند. مقادير اين ضرايب با استفاده از روش تعیین مي

و از طريق مراجعه به کارشناسان محاسبه  AHPدهي وزن

در سال  5که توسط توماس ال ساعتي AHPشد. روش 

طراحي شده است، روش موثري براي انجام فرآيند  5371

نده گیرباشد و به تصمیمگیري چند معیاره ميتصمیم

ها را تعیین کند و بهترين تصمیم کند که اولويتکمک مي

(، هر کدام 5. در تعیین ضرائب معادله )[48, 47]را بگیرد 

از توابع به عنوان يک معیار در نظر گرفته شد و از چند نفر 

گیرنده معیارها تصمیم کارشناس خواسته شد تا به عنوان

بندي کنند. اولويت 3تا  5را دو به دو مقايسه کرده و بین 

وزن هرکدام از معیارها با  AHPسپس، به کمک روش 

 (5)بندي کارشناسان تعیین شدند. جدول توجه به اولويت

 دهد.را نمايش مي 𝜇5تا  𝜇1مقادير ضرائب 

در توصیه  AHPبا استفاده از  (5معادله )مقادير ضرائب  -5جدول 

 منابع مکاني به کاربر ناشناس

𝜇1: 0.565 𝜇2: 0.262 𝜇3: 0.102 𝜇4: 0.049 𝜇5: 0.022 

کاربري که  2با ورود گری کاربرمبنا.: توصیه2روال 

نام کرده به سامانه، وي به عنوان قبال در درگاه مکاني ثبت

شود. موقعیت، در نظر گرفته مي کاربر شناخته شدهيک 

نام هاي کاربراني که قبال در سیستم ثبتزبان و فعالیت

اند. درگاه اند در پايگاه داده درگاه مکاني ذخیره شدهکرده

ترين افراد به تواند منابع مکاني مورد عالقه شبیهمکاني مي

                                                           
1 Thomas L. Saaty 

2 Login 

گري کاربر شناخته شده را استخراج کند. در روال توصیه

با استفاده از موقعیت کاربر، زبان مورد استفاده و  کاربرمبنا

هاي پیشین به منابع مختلف هايي که کاربر در استفادهرتبه

داده است، امکان انتخاب کاربران شبیه توسط درگاه مکاني 

شود. سپس منابع استفاده شده توسط کاربران فراهم مي

کل شوند. ششبیه به عنوان منابع جديد به کاربر توصیه مي

گر را ( نمودار توالي روال کاربرمبنا در درگاه مکاني توصیه4)

دهد. کاربر پس از وارد شدن به سامانه، از طريق نمايش مي

شود. درگاه واسط کاربر به درگاه کاتالوگ متصل مي

کارگیري کاتالوگ با شناسايي کاربر اطالعات وي را با به

اطالعات کاربر کند و بازيابي مي RetrieveUserInfoعملگر 

ي جهت توصیه UserBasedRecommendرا با کمک عملگر 

گر کاربرمبنا فرستد. توصیهگر کاربرمبنا ميمنابع به توصیه

 FindSimilarUsersشباهت کاربران را بر اساس عملگر 

کند. پس از محاسبه شباهت کاربران، عملگر محاسبه مي

PredictResourceRate ربران براي ي منابع مکاني کارتبه

گر کاربرمبنا شود. سپس توصیهبیني ميکاربر موردنظر پیش

به منظور دريافت اطالعات تکمیلي اين منابع به سرويس 

 GetRecordInfoشود و با عملگر کاتالوگ متصل مي

اطالعات منابع را در صورت وجود استخراج و به همراه 

فرستد. ها به درگاه کاتالوگ ميي آنبیني شدهي پیشرتبه

منابع را براساس  CombinResultsدرگاه کاتالوگ با عملگر 

تا از منابع  Nکند و سپس ها مرتب ميبیني آني پیشرتبه

 دهد.بیني را به کاربر نمايش ميي پیشبا باالترين رتبه

 
 گرگري کاربرمبنا در درگاه مکاني توصیهنمودار توالي روال توصیه -4شکل 

 FindSimilarUsersگري کاربرمبنا، عملگر در روال توصیه

در معادله  𝑆𝑈( توسعه داده شده است. تابع 7براساس معادله )

را محاسبه  𝑢𝑗وکاربر  𝑢𝑖( شباهت بین کاربر شناخته شده 7)

𝑓city(𝑢𝑖(، توابع 7کند. در معادله )مي , 𝑢𝑗) ،

𝑓province(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗) ،𝑓country(𝑢𝑖, 𝑢𝑗)  و𝑓distance(𝑢𝑖, 𝑢𝑗) 
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کنند. تابع را محاسبه مي 𝑢𝑗و  𝑢𝑖میزان نزديکي دو کاربر 

𝑓language(𝑢𝑗, 𝑢𝑖)  میزان شباهت دو کاربر𝑢𝑖  و𝑢𝑗  را

(. 8کند )معادله ها محاسبه ميبراساس زبان مورد استفاده آن

𝑤𝑢(𝑢𝑖همچنین تابع  , 𝑢𝑗)   میزان همبستگي دو کاربر𝑢𝑖  و

𝑢𝑗 (.3کند )معادله را با روش پااليش مشارکتي بررسي مي 

 (7) 

𝜌1𝑓city(𝑢𝑖, 𝑢𝑗)

+ 𝜌2𝑓province(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗)

+ 𝜌3𝑓country(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗)  

+ 𝜌4𝑓distance(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗)

+ 𝜌5𝑓language(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗)

+ 𝜌6𝑤𝑢(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗) 

𝑆𝑈(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗) = 

   

(8) {
𝑖𝑓 𝑖. 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒        1

 
𝑒𝑙𝑠𝑒                             0

 
𝑓𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒(𝑖, 𝑗) = 

اشاره شد، درگاه مکاني  5-4همانطور که در بخش 

هاي اي از منابع مورد استفاده اعضا و رتبهگر تاريخچهتوصیه

ها به منابع مکاني را در پايگاه داده درگاه مکاني ذخیره آن

توان کاربران کند. از عالقه کاربران به منابع يکسان ميمي

ي کاربرمبنا شبیه را شناسايي کرد. از روش پااليش مشارکت

ها هاي آنبراي استخراج شباهت کاربران با کمک رتبه

استفاده شده است. در زمان استفاده از درگاه مکاني کاربران 

با توجه به عالقه و رضايت خود از منبع استفاده شده بین 

دهند. میزان رتبه کاربر به به آن منبع رتبه مي 1تا  1عدد 

ضايت کاربر به آن منبع را يک منبع مکاني، میزان عالقه و ر

دهد. هرچه رتبه کاربري به منبعي باالتر باشد، نشان مي

میزان عالقه وي به آن منبع بیشتر است. بنابراين با داشتن 

توان به شباهت رفتاري کاربران از نقطه هاي کاربران ميرتبه

دهي منابع نظر استفاده از منابع پي برد. شباهت در رتبه

( که به رابطه پیرسون معروف 3ابطه )مکاني به کمک ر

 آيد. است، بدست مي

 (3)  

 
∑ (𝑣𝑖,𝑟 − �̅�𝑖)(𝑣𝑗,𝑟 − �̅�𝑗)𝑟∈𝑅

√∑ (𝑣𝑖,𝑟 − �̅�𝑖)2
𝑟∈𝑅 ∑ (𝑣𝑗,𝑟 − �̅�𝑗)2

𝑟∈𝑅

 

𝑤𝑢(𝑖, 𝑗)
= 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(51) 𝑣�̅� =  
1

𝑅𝑖

 ∑ 𝑣𝑖,𝑟

𝑟∈𝑅𝑖

 

𝜌1ضرائب  (7)در معادله  − 𝜌6  با استفاده از روش

AHP محاسبه شباهت بین  (. با2اند )جدول محاسبه شده

( براي 55ها با استفاده از معادله )منابع مکاني آن کاربران،

شود. عملگر بیني ميکاربر موردنظر پیش

PredictResourceRate کند. ي اين معادله عمل ميبرپايه

به کاربر  بینيباالترين رتبه پیش از منابع باتا  N سپس

میزان رتبه کاربر  (55)شوند. معادله موردنظر توصیه مي

  𝑖 مکاني به منبع𝑟 کندبیني ميرا پیش. 

(55) 𝑝(𝑖 , 𝑟 ) = �̅�𝑖 +
∑ 𝑆𝑈(𝑖, 𝑗)(𝑣𝑗,𝑟 − �̅�𝑗)𝑁

𝑗=1

∑ 𝑆𝑈(𝑖, 𝑗)𝑁
𝑗=1

 

در  AHP( به کمک 7مقادير ضرائب معادله ) -2جدول 

 ي منابع مکاني براساس شباهت کاربرانتوصیه

𝜌1: 0.190 𝜌2: 0.113 𝜌3: 0.067 

𝜌4: 0.039 𝜌5: 0.018 𝜌6: 0.572 

زماني که يک کاربر  مبنا.گری منبعتوصیه :3روال 

کند و يک منبع مکاني در درگاه مکاني شروع به جستجو مي

شود که کاربر تمايل به کند، فرض ميخاص را پیدا مي

ديدن منابع شبیه به منبع مکاني موردنظر خود دارد. شکل 

مبنا در درگاه مکاني گري منبع( نمودار توالي روال توصیه1)

دهد. در اين روال، کاربر از طريق گر را نشان ميتوصیه

واسط کاربر به درگاه کاتالوگ متصل شده و منبع موردنظر 

(. بر اين اساس يک Searchکند )عملگر خود را جستجو مي

هاي کاتالوگ ثبت جستجوي توزيع شده بر روي سرويس

شوند شود و نتايج براي کاربر نمايش داده ميشده اعمال مي

(. زماني که کاربر منبع موردنظر خود GetRecords)عملگر 

کند کند و به منظور مشاهده آن را انتخاب ميرا پیدا مي

فراخواني عملگر  (، درگاه کاتالوگ باSelect)عملگر 

GetRecordInfo  فراداده آن منبع خاص را از سرويس

کند. سپس درگاه کاتالوگ با فراخواني کاتالوگ بازيابي مي

از سرويس کاتالوگ، منابع مشابه  GetSimResourceعملگر 

کند. سرويس کاتالوگ در به منبع موردنظر را درخواست مي

درخواست  GetSimResourceپاسخ به عملگر 

ResourceBasedRecommend ي منابع را به منظور توصیه

مبنا بر گر منبعفرستد. توصیهمبنا ميگر منبعبراي توصیه

، منابع مشابه ResourceBasedRecommendاساس عملگر 

 𝑟به منبع  𝑖کاربر  رتبهمقدار  𝑣𝑖,𝑟که در معادله فوق 

اي از منابعي باشد مجموعه 𝑅𝑖درنظر گرفته شده است. اگر 

براي  تبهاست، میانگین رداده تبهها ربه آن 𝑖که کاربر 

  آيد.( بدست مي51از رابطه ) 𝑖کاربر 
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باشند را با به منبع خاص که احتماال مورد توجه کاربر مي

کند. بازيابي مي FindSimilarResourcesکمک عملگر 

ي ي محاسبهوظیفه FindSimilarResourcesگر عمل

شباهت منابع را بر عهده دارد. پس از محاسبه شباهت 

مبنا، گر منبعدر توصیه PredictResourcRateمنابع، عملگر 

ي منابع مکاني جديد از نظر کاربر را محاسبه و رتبه

نمايد. در نهايت منابع بازيابي شده با کمک بیني ميپیش

 Nدر درگاه کاتالوگ مرتب شده و  CombineResultعملگر 

بیني به کاربر توصیه ي پیشتا از منابع با باالترين رتبه

 شوند.مي

 
 گردر درگاه مکاني توصیه مبناگري منبعنمودار توالي روال توصیه -1شکل 

( براي استخراج 52مبنا معادله )گري منبعدر روال توصیه

منابع مکاني مشابه تعريف شده است. در اين معادله شباهت 

𝑆𝑅(𝑟𝑖توسط تابع  𝑟𝑗و  𝑟𝑖میان دو منبع مکاني  , 𝑟𝑗)  محاسبه

براساس اين  FindSimilarResourcesشده است. عملگر 

 کند.معادله عمل مي

(52) 

 𝜔1𝑓city(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗)

+ 𝜔2𝑓province(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗)

+ 𝜔3𝑓country(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗)

+ 𝜔4𝑓distance(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗)

+ 𝜔5𝑓language(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗)

+ 𝜔6𝑓date(𝑟𝑗)

+ 𝜔7𝑓TC(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗)

+ 𝜔8𝑓DT(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗)

+ 𝜔9𝑓MCS(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗)

+ 𝜔10𝑤(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗) 

 

𝑆𝑅(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗) = 

𝑓city(𝑟𝑖(، توابع 52در معادله ) , 𝑟𝑗) ،𝑓province(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗) ،

𝑓country(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗)  و𝑓distance(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗)  میزان نزديکي دو منبع

𝑟𝑖  و𝑟𝑗 کنند. تابع را مشخص مي𝑓language(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗)  شباهت

𝑟𝑖  و𝑟𝑗 کند. ها محاسبه ميرا براساس زبان مورد استفاده آن

روز بودن منابع را محاسبه میزان به 𝑓date(𝑟𝑗)همچنین تابع 

هاي فراداده شامل دسته ين، ديگر المانکند. عالوه بر امي

داده، نوع داده و سیستم مختصات منابع براي پیدا کردن 

دسته  53اند. دسته داده به منابع مشابه در نظر گرفته شده

استاندارد از جمله کشاورزي، محیط زيست، مرزها و غیره 

. زماني که منابع دسته داده يکساني [43]شودبندي ميتقسیم

𝑓𝑇𝐶(𝑟𝑖دارند، تابع  , 𝑟𝑗) (. 59گرداند )معادله عدد يک را برمي

همچنین زماني که نوع داده منابع يکسان است، تابع 

𝑓𝐷𝑇(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗) (. تابع 54گرداند )معادله عدد يک را برمي

𝑓𝑀𝐶𝑆(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗)  شباهت میان منابع را با توجه به سیستم

کند و با يکسان بودن گیري ميمختصات فراداده اندازه

 (.51گرداند )معادله تصات منابع عدد يک را برميسیستم مخ

(59) {
𝑖𝑓 𝑟𝑖 . 𝑇𝐶 =  𝑟𝑗 . 𝑇𝐶        1

 
𝑒𝑙𝑠𝑒                                 0

 
𝑓𝑇𝐶(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗) = 

(54) {
𝑖𝑓 𝑟𝑖 . 𝐷𝑇 =  𝑟𝑗 . 𝐷𝑇       1

 
𝑒𝑙𝑠𝑒                                0

 
𝑓𝐷𝑇(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗) = 

(51) {
𝑖𝑓 𝑟𝑖 . 𝑀𝐶𝑆 =  𝑟𝑗 . 𝑀𝐶𝑆    1

 
𝑒𝑙𝑠𝑒                                   0

 
𝑓𝑀𝐶𝑆(𝑟𝑖 , 𝑟𝑗) = 

𝑤𝑟(𝑟𝑖همچنین تابع  , 𝑟𝑗)  را از  منابعمیزان همبستگي

کند. به ها محاسبه ميهاي آنديد کاربران با توجه به رتبه

روش پااليش از شباهت منابع مکاني با استفاده  منظوراين 

د. همبستگي يا میزان شواستخراج مي مبناقلممشارکتي 

دهي کاربران از نزديکي منابع از لحاظ شباهت در رتبه

که به رابطه پیرسون معروف است، بدست  (56ي )رابطه

را  𝑗و  𝑖اين رابطه میزان همبستگي دو منبع مکاني  .آيدمي

گر مقدار رتبه بیان 𝑣𝑢,𝑖دهد. در اين معادله، نشان مي

میانگین رتبه منبع  �̅�𝑖باشد و مي 𝑖به منبع مکاني  𝑢کاربر 

 باشد.مي 𝑖مکاني 

(56) 

 
∑ (𝑣𝑢,𝑖 − �̅�𝑖)(𝑣𝑢,𝑗 − �̅�𝑗)𝑢∈𝑈

√∑ (𝑣𝑢,𝑖 − �̅�𝑖)2
𝑢∈𝑈 ∑ (𝑣𝑢,𝑗 − �̅�𝑗)2

𝑢∈𝑈

 

𝑤𝑟(𝑖, 𝑗)
= 

با کمک روش  𝜔10تا  𝜔1( ضرائب 52معادله )در 

AHP (. با داشتن شباهت میان 9اند )جدول بدست آمده

با جديد منابع، میزان رتبه احتمالي کاربر به منابع مکاني 

عملگر شود. بیني ميپیش (57)استفاده از معادله 

GetRecomByResources  اين معادله میزان بر اساس

در کند. بیني ميرا پیش 𝑟به منبع مکاني 𝑢  رتبه کاربر 

با باالترين ترين منابع به منبع موردنظر از شبیه تا Nنهايت 

 شوند.به کاربر توصیه ميبیني رتبه پیش
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 (57) 
𝑝(𝑢 , 𝑟 ) =  

∑ 𝑆𝑅(𝑟, 𝑗)𝑣𝑢,𝑗
𝑁
𝑗=1

∑ 𝑆𝑅(𝑟, 𝑗)𝑁
𝑗=1

  

ي در توصیه AHP( با استفاده از 52مقادير ضرائب معادله ) -9جدول 

 هامنابع مکاني براساس شباهت آن

 𝜔1: 0.197 𝜔3: 0.080 𝜔5: 0.016 𝜔7: 0.044 𝜔9: 0.009 

𝜔2: 0.138 𝜔4: 0.048 𝜔6: 0.020 𝜔8: 0.014 𝜔10: 0.434 

 سازیپیاده -5

درگاه مکاني  سازيپیادههاي مختلفي براي تکنولوژي

گر به کار رفته است. درگاه مکاني به کمک جاوا توصیه

که يک زبان برنامه نويسي سمت  5اسکريپت

شده است. براي  توسعه دادهگیرنده در وب است، سرويس

باز افزار متناز نرم در درگاه مکانينمايش نقشه 

OpenLayers هاي جاوا اسکريپت که يکي از کتابخانه

به عنوان  OSMباشد، استفاده شده است. سرويس مي

JSP2 از شده است.استفاده  موردنیاز درگاه مکاني نقشه پايه

نويسي سمت براي برنامه Servletو  JSP2 از

سامانه استفاده شده است. براي پويا  9دهندهسرويس

يي سامانه انمودن هرچه بیشتر صفحات و افزايش کار

در توسعه سامانه مورد توجه  AJAX4 درگاه مکاني، فناوري

 قرار گرفته است.

 گر را نشان( صفحه اصلي درگاه مکاني توصیه6شکل )

باشد دهد. اين صفحه حاوي يک محدوده جستجو ميمي

مشخصات جستجو را تواند کاربر مي با استفاده از آن که

بر  شده. بر اين اساس يک جستجوي توزيع تعیین نمايد

شود و هاي کاتالوگ ثبت شده اعمال ميروي سرويس

شوند. از ديدگاه سیستم نتايج براي کاربر نمايش داده مي

بدون وارد شدن به  خواهداني که کاربر ميگر، زمتوصیه

از درگاه مکاني استفاده کند به عنوان کاربر  سیستم

شود. با توجه به مي در نظر گرفتهناشناس براي سیستم 

روال اينکه يک کاربر ناشناس وارد سیستم شده است، 

شود. موقعیت مکاني فراخواني ميگري ناشناس توصیه

وي کشف  IPآدرس  يا و GPS کاربر ناشناس به کمک

شود. منابع مکاني با توجه به موقعیت کاربر با استفاده مي

شوند و به کاربر ناشناس بندي مي( رتبه5از معادله )

                                                           
1 Javascript 

2 Java Server Pages 
3 Server 

4 Asynchronous JavaScript and XML 

نمونه منابع پیشنهادي به يک  (6)شوند. شکل پیشنهاد مي

 گري ناشناس را نمايشکاربر ناشناس بر اساس روال توصیه

 دهد.مي

 
امانه درگاه مکاني و توصیه منابع مکاني به صفحه اصلي س -6شکل 

 گري ناشناسبراساس روال توصیه کاربر ناشناسيک 

اگر کاربر در درگاه مکاني ثبت نام کرده باشد، با وارد 

شود. شدن به سیستم به عنوان کاربر شناخته شده تلقي مي

هاي گذشته کاربر و اطالعات در اين حالت براساس فعالیت

گري ثبت شده وي در پايگاه داده درگاه مکاني، روال توصیه

شده با شود. شباهت کاربر شناخته کاربرمبنا فراخواني مي

شود. ( محاسبه مي7ديگر کاربران با استفاده از معادله )

( 55منابع استفاده شده توسط افراد مشابه توسط معادله )

بیني شده و به صورت نزولي مرتب براي کاربر موردنظر پیش

بیني به کاربر شوند. منابع مکاني با باالترين رتبه پیشمي

ه منابع مکاني ( نمون7شوند. شکل )موردنظر توصیه مي

پیشنهادي به يک کاربر شناخته شده بر اساس روال 

 دهد. گري کاربرمبنا را نمايش ميتوصیه

 
 شناخته شده کاربر يک توصیه منابع مکاني مناسب به -7شکل 

 گري کاربرمبناروال توصیهبراساس 

کاربر )چه شناس و چه ناشناس براي سامانه( ممکن 

است به کمک درگاه مکاني منبع مکاني خاصي را جستجو 

کند. هنگامي که کاربر از بین لیست نتايج يافت شده، يکي از 

کند، در کنار نمايش نتايج را به منظور مشاهده انتخاب مي

اطالعات منبع موردنظر، لیستي از منابعي که به منبع 

شود. در اين باشند، پیشنهاد مياستي کاربر شبیه ميدرخو
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مبنا شباهت منابع گري منبعحالت با فراخواني روال توصیه

( 57شود. با کمک معادله )( استخراج مي52براساس معادله )

ي احتمالي کاربر به منابع استخراج شده محاسبه میزان رتبه

مرتب سازي شوند. بعد از شود و به صورت نزولي مرتب ميمي

شوند. قسمت نتايج، منابع با باالترين رتبه به کاربر توصیه مي

( نمونه منابع پیشنهادي به يک 8مشخص شده در شکل )

 دهد.مبنا را نمايش ميکاربر بر اساس روال منبع

 
روال اساس ه منابع مکاني مناسب به يک کاربر برتوصی -8شکل 

 مبناگري منبعتوصیه

 ارزیابی -6

گر هاي توصیههاي مختلفي براي ارزيابي سیستمروش

. يکي از [11]هاي گوناگون مطرح شده است در زمینه

هاي ارزيابي که در اين مطالعه قابل استفاده است، روش

به  (RMSE) 5ي خطاي جذر میانگین مربعاتمحاسبه

بیني روش گیري کیفیت پیشعنوان شاخص اندازه

در  RMSE. فرمول [15]کار رفته است پیشنهادي به

ي مورد رتبه 𝑟𝑖,𝑗شده است که در آن ( تعريف 53معادله )

 𝑁بیني شده و شي پیرتبه �̂�𝑖,𝑗 و 𝑗 به منبع 𝑖نظر کاربر 

 باشد.بیني شده ميهاي پیشتعداد رتبه

                                                           
1 root-mean-square error 

هاي نفر مشارکت کننده در مکان 51به اين منظور از 

نام کرده و مختلف خواسته شد که در ابتدا در سامانه ثبت

ي خود رتبه دهند. مورد از منابع مکاني مورد عالقه 9به 

سپس از کاربران خواسته شد که در هر سه روال مطرح 

ر شده از سامانه استفاده نمايند. در هر روال سامانه به کارب

ي توصیه توسط کند. پس از ارائههايي ارائه ميتوصیه

سامانه از کاربر خواسته شد که منابع توصیه شده توسط 

ي دهي نمايد. رتبهسامانه را بر اساس تمايل خود رتبه

ي موردنظر کاربر براي بیني شده توسط سامانه و رتبهپیش

قرار هر يک از سه روال مورد استفاده  RMSEي محاسبه

هاي پیشنهادي منابع و پاسخ افراد به رتبه 4رفت. جدول گ

 هايمحاسبه شده در روال RMSEدهد. ها را نشان ميآن

گري گري کاربرمبنا و توصیهگري ناشناس، توصیهتوصیه

 .68/1و  86/1، 2/5ترتیب عبارت است از مبنا بهمنبع

گري با توجه به نتايج بدست آمده، روال توصیه

گري اراي نتیجه بهتري نسبت به روال توصیهکاربرمبنا د

ي پیشنهادي سامانه رتبه ،باشد. به عبارت ديگرناشناس مي

گري کاربرمبنا به رتبه موردنظر کاربران در روال توصیه

)فرمول  𝑤𝑢نزديکتر است. اين نزديکي بیانگر تاثیر فاکتور 

باشد. در واقع در اين بیني عاليق کاربران مي( در پیش7

تواند به عاليق کاربران پي ببرد و الت سیستم بهتر ميح

 ها توصیه کند. تري را به آنمنابع مناسب

 

(53) 
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

∑ (𝑟𝑖,𝑗 − �̂�𝑖,𝑗)2
𝑖,𝑗

𝑁
 

 هاهاي پیشنهادي منابع به کاربران و پاسخ آنرتبه -4جدول 

 روال گري ناشناستوصیه گري کاربرمبناتوصیه مبناگري منبعتوصیه

 موقعیت کاربر

شماره 

 5منبع  2منبع  5منبع  2منبع  5منبع  2منبع  کاربر

 5 يزد / يزد 9 6/4 1 6/4 4 1/4 4 1/4 1 4 1 4

 2 الهیجان/ گیالن 2 7/4 9 4 4 8/4 4 1/4 4 1 4 1

 9 تفت/ يزد 1 1 1 7/4 4 1 1 6/4 4 1 1 1

 4 تهران/ تهران 9 7/4 4 4 1 2/4 1 4 1 6/4 4 9/4

 1 میبد/ يزد 2 1 9 3/2 9 7/4 4 1/4 4 4 9 4

 6 تفرش/ مرکزي 1 1/4 2 9 1 3/4 9 7/4 1 1 1 4

 7 تهران/ تهران 1 3/4 9 4 4 4 1 4 1 8/4 4 4

 8 اراک/ مرکزي 4 3/4 1 4 1 7/4 1 4 1 8/4 4 4

 3 تهران/ تهران 4 4 4 9 1 1 1 4/4 1 1 4 7/4

 51 رشت/ گیالن 4 8/4 4 6/4 1 4 1 4 4 6/4 1 4

68/1 86/1 2/5 RMSE 
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از میان سه روال پیاده شده در سامانه کمترين 

RMSE مبنا بدست آمده است. گري منبعبراي روال توصیه

RMSE مبنا اثربخش بودن گري منبعبهتر روال توصیه

ي کاربران به استفاده از خصوصیات منابع در کنار رتبه

 کند.بیني رتبه مشخص ميساير منابع را براي پیش

 گیریتیجهن -7

با افزايش منابع منتشر شده در محیط وب، کشف و 

از جستجوي منابع مفید و به روز با صرف کمترين زمان 

هاي مکاني درگاه اري برخوردار شده است.اهمیت بسی

کنند. از قابلیت جستجو و کشف منابع مکاني را فراهم مي

هنگام طرفي افزايش روزافزون منابع باعث شده که کاربر 

زمان زيادي براي جستجوي هاي مکاني استفاده از درگاه

استفاده از منبع مکاني موردنظر خود صرف کند و با 

اين منابع موردنظر خود را جستجو کند.  ها نتواندکلیدواژه

براي ارتقاي سامانه  ايپديده باعث بوجود آمدن انگیزه

گر هاي توصیهدرگاه مکاني و نحوه استفاده از آن با سیستم

در راستاي کمک به کاربران در کشف منابع مکاني شد. 

تواند کاربران را در ، ميگر طراحي شدهتوصیه درگاه مکاني

به يک منبع مکاني  موجود بودن و دسترسيآگاهي از 

ترين نهايت کاربران را از پیشنهاد مناسبياري دهد و در 

مند منابع مکاني متناسب با خواست و عالقه خود بهره

 سازد.

گري به درگاه مکاني، با به منظور افزودن قابلیت توصیه

امکان تحلیل و شناخت  استفاده از روش پااليش مشارکتي

بع مکاني و شباهت رفتاري کاربران در استفاده شباهت منا

و  در اين فرآيند دو روش کاربرمبناها فراهم شد. از آن

کار گرفته شد. روش  بهمبنا در پااليش مشارکتي قلم

 بهاستخراج شباهت کاربران با توجه  يکاربرمبنا برا

 یزمبنا ن. روش قلمشدکاربران به منابع استفاده  يهارتبه

 استفادهکاربران مورد  يداستخراج منابع مشابه از د يبرا

منابع  ينترها، مناسبشباهت ينا براساس قرار گرفت.

ها به آنکاربر  یحاتبا توجه به خواست و ترج يمکان

  .است شده یهتوص

به منظور افزايش کارايي  در اين پژوهشافزون بر اين، 

گرفتن گر توابعي رياضي با در نظر درگاه مکاني توصیه

برخي خصوصیات فراداده منابع مکاني و همچنین توجه به 

هاي کاربر تعريف شدند. اين توابع در موقعیت و ويژگي

توانند از کنار توصیه هرچه بهتر منابع مکاني به کاربر مي

بروز مسئله شروع سرد روش پااليش مشارکتي نیز 

در نظر گرفتن خصوصیات فراداده منابع جلوگیري کنند. 

تاريخ  و دسته داده، نوع داده ،موقعیت مکاني مانندني مکا

انتشار منابع مکاني از ايجاد مسئله شروع سرد با ورود 

کند. کاربر ميمنبع جديد تا حد قابل توجهي جلوگیري 

زبان  مانندنام در سیستم خصوصیاتي جديد نیز موقع ثبت

محل زندگي خود را وارد  استان و شهرمورد استفاده، 

درگاه مکاني با استخراج موقعیت مکاني همچنین کند. مي

منابع مکاني نزديک به کاربر  ،وي IP يا GPS کاربر از روي

. کندد را پیشنهاد مينباشکه احتماال مورد توجه وي مي

از بروز مسئله شروع سرد با ورود کاربر جديد  بدين ترتیب

ترتیب در درگاه مکاني به اين شود. جلوگیري مي

بدون وارد شدن در سامانه هم ، کاربر ناشناس گرتوصیه

تواند از مزيت توصیه منابع مکاني به روز و نزديک به مي

 موقعیت خود بهره برد.

وارد  کاربر سامانه براي شناسايي الزم است در سامانه

. اما در شرايطي ممکن است کاربر به هر دلیل نخواهد شود

. در اين شرايط کاربر وارد شودثبت نام و  در سامانه

تواند از سامانه به عنوان يک کاربر ناشناس استفاده مي

کند. با توجه به اين مهم که سامانه دسترسي به اطالعات 

و پیشینه کاربر را ندارد در اين پژوهش سعي شده مزيت 

گري سیستم با در نظر گرفتن اين فرض که کاربران توصیه

ها و در عین نابع مکاني نزديک به موقعیت آنبه مشاهده م

روزتر تمايل دارند، در اختیار اين دسته از کاربران حال به

نام کاربري که قبال در درگاه مکاني ثبت 5با ورود قرار گیرد.

در شده  کرده به سامانه، وي به عنوان يک کاربر شناخته

 بر شناخته شده پارمترهايبراي کار شود.نظر گرفته مي

در نظر گرفته شده  و زبان مورد استفاده موقعیت پیشینه،

قابلیت شناسايي کاربران شبیه از  اين پژوهشاست. روش 

کند. بنابراين توصیه بر را فراهم مي اين پارامترهاروي 

شود. وزن پارامترها در اساس ترکیب پارمترها انجام مي

 AHPکنار يکديگر توسط کارشناسان و بر اساس روش 

توان اثر تعیین شده است. با نظر کارشناسان مي

پارامترهاي مختلف را تغییر داد. همچنین امکان افزودن 

پارمترهاي جديد نظیر شغل، سن و جنس کاربر به سادگي 

کاربران با استفاده هرچه بیشتر از درگاه مکاني  وجود دارد.

                                                           
1 Login 
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 منابع مناسب خودهرچه بهتر پیدا کردن  درگر توصیه

ند. کاربران هرچه به منابع بیشتري رتبه بدهند، ترموفق

برد و قادر به ها پي ميسامانه بهتر به عاليق و ساليق آن

 RMSEتري خواهد بود. از شاخص ي منابع مناسبتوصیه

در  بیني روش پیشنهاديگیري کیفیت پیشاندازه براي

گري . روال توصیهکار رفته استبه گريسه روال توصیه

گري ناشناس بهترين نتیجه و روال توصیهمبنا منبع

 ترين نتیجه را داشته است.کم

به منظور ويسندگان قصد دارند ، نبه عنوان کار آينده

 يتوصیهدر  گرتوصیه بهبود کارايي سامانه درگاه مکاني

هاي تر سیستمي نوينهااز روش ،هرچه بهتر منابع مناسب

عداد کاربران درگاه شوند. با افزايش تگر استفاده ميتوصیه

گر و افزايش فضاي محاسبات، کارايي سامانه مکاني توصیه

تواند کاهش در مدل کردن و شناخت رفتار کاربران مي

شود از به منظور رفع اين مشکالت احتمالي سعي مي يابد.

هاي جديد و توسعه يافته سیستم هايها و روشالگوريتم

 استفاده شود.  SVD5 مانند روش گرتوصیه
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