
سيستمهاي توصيه گر سيستمهايي هستند که سعي دارند بر اساس عملکرد، سليقه هاي شخصي، رفتارهاي کاربر و بسته به زمينهاي 

که در آن مورد استفاده قرار گرفته اند، به هر کاربر پيشنهادهايي را ارائه دهند که با تمايالت شخصي وي تطابق داشته و وي را در 

نمايند. با رشد روز افزون تجارت در دنياي وب، آموزش الکترونيکي، افزايش ارتباط و اشتراک کاربران با  فرايند تصميم گيري ياري

يکديگر و پيدايش شبکه هاي اجتماعي، لزوم طراحي و پياده سازي چنين سيستمهايي غير قابل انکار است. به اين منظور الگوريتمهاي 

ريت آنها بر پايه دو الگوريتم مبتني بر پااليش مشارکتي و پااليش مبتني بر محتوا متعددي مورد استفاده قرار گرفته اند که اکث

هستند. هدف اين پاياننامه، طراحي سيستم توصيه گري است که با استفاده از الگوريتمهاي داده کاوي، از جمله خوشه بندي و 

د سرعت و کيفيت اينگونه سيستمها را بهبود بخشد. رون الگوريتمهاي تکاملي و بر اساس الگوريتمهاي پااليشي پايه ذکر شده، دقت،

کلي به اين صورت است که ابتدا دادههاي استاندارديکه در کارهاي پيشين نيز مورد استفاده بوده اند، پردازش شده و اطالعات مفيد 

د خبره براي کاربران و آيتمها، عاليق و فيلدهاي معتبر آنها استخراج ميشوند. حال با استفاده از الگوريتمهاي ذکر شده و نظرات افرا

و تشابهات را يافته و پيشنهادات را بر اساس ميزان نزديکي آنها به عاليق کاربر ارائه ميدهيم. سپس بازخورد کاربر در مورد پيشنهادات 

ه دو الگوريتم تکاملي گربه بارائه شده، دريافت ميشود که بر مبناي آن ميتوان رفتار سيستم را ارزيابي کرد. در اين پايان نامه از 

منظور استفاده شده است. در روش اول، از اين الگوريتم جهت پيدا کردن مجموعه اي از کاربران با بيشترين شباهت به يکديگر، از 

گر يبين تمامي کاربران استفاده ميشود. در روش دوم،از الگوريتم گربه ها براي خوشه بندي کاربران بر اساس شباهت آنها به يکد

استفاده شده است تا از خروجي آن در فازهاي بعدي الگوريتم، براي يافتن کاربران مشابه و ارائه پيشنهادات بکار گرفته شود. مشاهدات 

 ما از نتايج بدست آمده به کمک روش اول، نشان دهنده افزايش دقت و در روش دوم، افزايش سرعت در اين سيستمها است


