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 مقدمه - 1

محور به دلیل سادگی و سرعت وصول تبلیغات پیام

است. تبلیغات ها بودهباال همواره مورد توجه بازاریاب

رسان و مبتنی بر افزارهای پیامنرمپیامکی، مبتنی بر 

 محور هستند.هایی از تبلیغات پیامنوتیفیکیشن نمونه

های دیگر که پس از برخالف بسیاری از تکنولوژی

دهند یا جایگزین مدتی طرفداران خود را از دست می

همچنان توسط مردم  محورتبلیغات پیامشوند، می

 شود.سطح جهان استفاده می

جهت حفظ یی مانند واتساپ و تلگرام هارسانپیام

ی خود، تالش زیادی برای جلوگیری از شبکهکیفیت 

ارسال کنند. های تبلیغاتی به کاربران میارسال پیام

دن یا شپیام تبلیغاتی به کاربران دیگر باعث محدود

اگر شد.  خواهد حذف حساب کاربری فرد متخلف

کاربر  شده هدفمند و متناسب با نیازتبلیغات ارسال

کننده باشند، پیام تبلیغاتی کاربر را آزرده دریافت

 بود. کند بلکه برای او مفید خواهدنمی

ای جهت هدف از این تحقیق کمک به ایجاد سامانه

در این رسان است. های پیامتبلیغات هدفمند در شبکه

است که کاو معرفی شدهایده 1گری توصیهمقاله سامانه

های مورد نظر مرتبط با گروههای سعی دارد گروه

 دهنده را به او پیشنهاد دهد.تبلیغ

 یهااز سامانه یامجموعه یرز گریهتوص یهاسامانه

 یلترکردنها فاطالعات هستند. هدف آن یلترف

است که فقط اطالعات مطابق به  یاگونهاطالعات به

در انواع  گرهایهبماند. توص یکاربر باق ییقهسل

اخبار،  یلم،ف ییهل استفاده هستند. توصها قابسامانه

                                                                 
1 Recommender System 

و فرصت  یاجتماع یهصفحات وب، دوستان در شبک

هستند. به طور  یکاربرد یهااز نمونه گذارییهسرما

را به کاربر ارائه  یشنهاداتاز پ یستیل گریهمعمول توص

کاربر که در  یقبا توجه به عال یشنهاداتپ ین. ادهدیم

 .شودیم یهاند توصشدهگذشته توسط سامانه فراگرفته

گروه را فراهم  یجادامکان ا هارسانیاماکثر پ امروزه

مختلف به  یهادر گروه یتاند. کاربران با عضوکرده

 یبحث و تبادل نظر در رابطه با موضوعات مورد عالقه

عدم ها و گروه ین. با توجه به تعدد اپردازندیم دخو

 ها،رسانیامگروه در اکثر پ یوجود امکان جستجو

خود  یمورد عالقه یدجد یهاگروه یافتن یکاربران برا

 یبرا یپژوهش راهکار یندچار مشکل هستند. در ا

مرتبط به کاربران  یدجد یهاگروه ییهتوص

 است.ارائه شده هارسانیامپ

 سازییادهو پ یدر طراح یمتعدد هایچالش

ها چالش یناز ا یوجود دارد. برخ گریهتوص یهاسامانه

گذشته مرتفع  یهادر پژوهش یقبولتا حد قابل

ها در حال حاضر چالش یناز ا یگرد یاند. برخشده

 یحجم باال یرنظ ییهاهستند. چالش یموضوع پژوهش

در حال  3هاداده یو گوناگون 2هاها، نوسان دادهداده

 یگر. از طرف د]1[مورد توجه هستند  یارحاضر بس

چالش  یزن گرهایهتوص یشنهاداتپ یابیارز ینحوه

 گرهایهشده توسط توصارائه یشنهادهایاست. پ یبزرگ

هستند. به  یابیو ارز یگوناگون قابل بررس یاز منظرها

 یایاز زوا یشنهاداتپ 4بودنیرمترقبهعنوان مثال غ

 یابیارز یهااز چالش یکیبوده و  یقابل بررس یمختلف

 .]2[شود یوب ممحس

                                                                 
2 Data Volatil ity 
3 Data Variety 
4 Serendipity 
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 یتبر گراف عضو یمبتن گرییهپژوهش توص ینا در

 گریهتوص ینشده است. ابار ارائه یناول یکاربران برا

را به  یشنهاداتپ یدتول یتبوده و قابل 1پذیریاسمق

 یهابر سامانه یمرور 2صورت برخط دارد. در فصل 

 های اجتماعیگر با تمرکز بر شبکهیهتوص

را  مانیشنهادیروش پ 3فصل . در داشتیمخواه

 یجمربوط به نتا 4 صل. فدادیمخواه یحتوض

 گیرییجهنت 1است. در فصل  یتجرب هاییشآزما

 .داشتهای آتی خواهیمای به پژوهشکنیم و اشارهمی

 گرهای توصیهمروری بر سامانه – 2

ارائه  گرهایهتوص یبرا یمختلف هاییتمالگور

شده اساس کار ارائه یهااز مدل یاست. برخشده

به چهار  یهپا یهامدل ینهستند. ا یگرد یهامدل

بر دانش و  یمبتن ،6یبر محتوا، مشارکت یمبتن یدسته

 ییهبر پا یشرفتهپ یها. مدلشوندیم یمتقس یبیترک

 ها استوار هستند. مدل ینچندتا از ا یا یک

 هاییتبر محتوا با توجه به فعال یمبتن یهامدل

آن صورت  یرو هایتکه فعال ییو محتوا کاربر یک

ها مدل ین. در اکنندیم گیرییماست تصمگرفته

 ندارد. گیرییمدر تصم یاثر یگرکاربران د یتفعال

 یمشارکت یهادر مدل گیرییمتصم یمنبع اصل

از کاربران )غالباً مشابه( است.  یاعده هاییتفعال

 یسماتر بودنها تنکمدل ینا یچالش اصل

 یتفعال یسماتر 9بودنتنک کاربران است. هاییتفعال

 یهافاصله یکه مقدار عدد شودیکاربران باعث م

باشند. به  همبهیکنزد یهمگ یسشده در ماترمحاسبه

                                                                 
5 Scalable 
6 Collaborative 
7 Sparsity  

 شدنیهتوص یبرا یادیز یداهایکاند یل،دل ینهم

 هایینبهتر ینانبا اطم توانیمیکه نم داشتیمخواه

 یهامشکل، روش ینحل ا ی. برایمها را انتخاب کنآن

 اند.شده یجادا 8تسابیان

 یمبتن یمشارکت ییهتوص یبرا یمتنوع یهاروش

 یبرا یعموم یروش 7رنکیمبر گراف وجود دارد. س

 یافتن. ]3[مشابه در گراف است  یهاگره یافتن

سطح کالس و آموزان همصفحات وب مشابه، دانش

 یناز کاربرد ا ییهامحصوالت مرتبط در فروشگاه مثال

تشابه  10یبه صورت بازگشت رنکیمروش هستند. س

تشابه دو  یافتن ی. براکندیگراف را محاسبه م یهاگره

ها متصل هستند که به آن ییهاگره، تشابه گره

 یهاتشابه گره یمحاسبه ی. براشودیمحاسبه م

ها محاسبه متصل به آن یهاتشابه گره یز،متصل ن

 یتا به گره یابدیادامه م یا زمانکار ت ین. اشودیم

 مشترک باشد. یرکه در هر دو مس یمبرس

 یکاربران برا یتبه فعال یازن یمشارکت یهامدل

کاربران  یتدارند. هر چه فعال یتفعال یسپرشدن ماتر

 یبهتر یفیتک یمشارکت یهاباشد، مدل یشترب

 یمشارکت یهادر مدل ین،عالوه بر ا خواهندداشت.

در  یگروجود دارد. از طرف د 11مشکل شروع سرد

دارد.  یاز کاربردها انتخاب کاربر ظرافت خاص یبرخ

وجود  یخاص یهاظرافت ینماش یاخانه  یدمثالً در خر

 یتبر محتوا قابل یمبتن یا یمشارکت یهادارد که مدل

 یدهانوع خر یندر نظر گرفتن آن را ندارند. در ا

ها پنهان مدل ینوجود دارد که از نظر ا یاتیخصوص

ها را با ظرافت ینبر دانش ا یمبتن هایمدل .ماندیم

                                                                 
8 Imputative  
9 SimRank 
10 Recursive 
11 Cold Start 
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کاربر  یاست براکه از قبل وارد سامانه شده یدانش

 یاخانه  کردنیهتوص یبرا ین. بنابراکنندیم یامه

متصل  یداده یگاهمربوطه در پا یاتجزئ یتمام ین،ماش

 یبرا یغن یداده یگاهپا ینبه سامانه وجود دارد. ا

 است. وریبر دانش ضر یمبتن یهامدل

 یاییو مزا یبالذکر معااز سه مدل فوق یکهر 

. کنندیبهتر عمل م یخاص یطداشته و در شرا

 یطیها، در هر شرامدل ینبا ادغام ا یبی،ترک یهامدل

از  یبیترک یا کنندیاستفاده م یاز مدل خاص

مختلف را به کاربر نشان  یهامدل هاییهتوص

 .دهندیم

 یشرفتهپ یهااساس کار مدل یه،پا یهامدل

 یتتقو یاو  یبترک ییر،با تغ یشرفتهپ یهاهستند. مدل

 دارند. یشنهادهادر بهبود پ یسع یه،پا هاییتمالگور

 یبرا یبر تازگ یمبتن یدگاهبا د یمدل یو ل ینگد

مدل  یندر ا. ]4[اند ارائه کرده گریهتوص یهاسامانه

در نظر  یبا توجه به زمان آن وزن یتهر فعال یبرا

تر باشد، وزن آن تازه یتیاست. هر چه فعالگرفته شده

در مقدار آن  یتوزن هر فعال یتاست. در نها یشترب

در نظر  ییمقدار نها نضرب شده و به عنوا

 .شودیمگرفته

و  ینترنتکاربران از ا یاستفاده یشبا افزا

تمرکز  یاد،با سرعت ز یمحج یهاادهد یدشدنتول

 یهابر بستر داده یمبتن یهامدل یپژوهشگران بر رو

در بستر  یهپا یها. اغلب مدلشودیم یشترب 12یمحج

ژائو و  یاند. مثالً آقاشده سازییادهپ یمحج یهاداده

اند کرده یجادبستر ا ینرا در ا یهمکاران مدل مشارکت

 یندر ا یاکتابخانه یزو همکاران ن ینچ ی. آقا]1[

                                                                 
12 Big Data 

 یتفعال یساند که از ماترکرده سازییادهبستر پ

 .]6[ گیردیکاربران فاکتور م

 یمحج یهادر بستر داده یزن یوتیوب گریهتوص

به  یوتیوب گریهمحاسبات توص .]9[است شده یجادا

به  هایهتوص ی. تمامشودیانجام م ینصورت آفال

 یو زمان شوندیم یجادکاربران ا یبرا یاصورت دوره

فقط  هایهتوص ینا شود،یکه کاربر وارد سامانه م

در دو  یوتیوب گریهتوص یتم. الگورشوندیم یابیباز

را  یداکاند یدئوهایاول و ی. مرحلهکندیمرحله کار م

. کندیم یبندها را رتبهدوم آن یکرده و مرحله یداپ

 بر محتوا است. یمبتن یمدل یتم،الگور ینا

گری مبتنی بر ی توصیهسامانه ]8[آقای ژو 

است که در آن های اجتماعی پیشنهاد کردهشبکه

ترجیحات کاربران، ارتباطات اجتماعی و روابط بین 

ی تشابه در کاربران و دیگر اجزای شبکه در محاسبه

ها و بودن دادهبرای کاهش تنکشوند. نظر گرفته می

اتریس حل مشکل شروع سرد از فاکتورگیری م

بندی از یک روش خوشههمچنین است. استفاده شده

کاهش حساسیت برای  14PSOو  13KHMمبتنی بر 

 شود.ی سیستم استفاده میاین روش بر حالت اولیه

ی سامانه ]7[آقای احمدیان و همکاران 

گری مبتنی بر گراف ارتباطات کاربران پیشنهاد توصیه

ترین برای ایجاد گراف اولیه، نزدیکاند. داده

بندی پیدا های هر کاربر با روش خوشههمسایه

ها ای، مراکز خوشهبا استفاده از روشی دورهاند. شده

کیفیت با های بیدر نهایت همسایهیابند. بهبود می

 شوند.مدل اعتمادمحور حذف می

                                                                 
13 K-Harmonic Means 
14 Particle Swarm Optimization 
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کالم و همکاران در روشی که توسط خانم زرین

های گرافی مبتنی بر مدل فعالیت ]10[ت اسارائه شده

مدل فعالیت کاربران شامل  شود.کاربران ایجاد می

های عمومی وی در موضوعات مختلف، فعالیت

ارتباطاتش با دیگر کاربران و ارتباط موضوعات مورد 

هدف از تشکیل این گراف استخراج  اش است.عالقه

ی اجتماعی است. عالیق پنهان کاربران در شبکه

و  11عالیق پنهان کاربران با توجه به اصل هموفیلی

 ساختار ناهمگون گراف استخراج خواهدشد.

 روش پیشنهادی – 3

منبع  رسانیامپ یافزارهاو نرم یاجتماع یهاشبکه

از اطالعات هستند. کاربران در موضوعات  یمیعظ

 توانیاطالعات م ین. از اکنندیمتنوع اظهار نظر م

در حال حاضر  16کاویدههر فرد را مشخص کرد. ا یقعال

کار استفاده  ینا یتلگرام برا یهااز اطالعات گروه

 یبه زبان فارس یادیز های. در تلگرام گروهکندیم

گسترده  یارها بسگروه ینا یتوجود دارند. موضوع فعال

در تلگرام مشغول به  یزن یادیز یوکارهااست. کسب

با توجه به موضوعات مورد هستند. کاربران  یتفعال

 .شوندیها عضو مگروه ینخود در ا یعالقه

 کاوی ایدهسامانه -3-1

 یر، مد19گراز سه بخش خزش کاویدها ی،در نگاه کل

گر با است. خزششده یلاطالعات و جستجوگر تشک

ها را به صورت آن یهاداده ی،تلگرام یهاشنود گروه

 یگر براخزش یها. دادهکندیم یرهذخ یالحظه

 ین. اشودیاطالعات ارسال م یرپردازش به بخش مد

                                                                 
15 Homophily 
16 http://idekav.ir 
17 Crawler 

و اطالعات  شدهپردازش  ینها به صورت آنالداده

. شودیم سازییرهذخ یمستخرج از آن به شکل مناسب

اطالعات را جستجو و  ینا کاویدهجستجوگر ا

شمای کلی معماری  1شکل  .کندیم یبندرتبه

 دهد.کاو را نمایش میایده

 
 کاوشمای کلی معماری ایده(: 1-)شکل

(Figure-1): IdeKav overall architecture 
 

 MTPROTOپروتکل  ییهبر پا کاویدهگر اخزش

 یاست. هر شمارهشده سازییادهپ  یتونبه زبان پا

. کندیگر را اجرا ماز خزش 18نمونه یک کارتیمس

گر را خزش 17گر در کنار هم استخرخزش یهانمونه

 یزرگر با برنامه. استخر خزشکنندیم یجادا

. هر کندیم دیریتگر را مخزش یهانمونه یاجرا

قابل  یاندک یحافظه یصخزشگر با تخص ینمونه

است.  21اجراست. استخر خزشگر مقاوم در برابر خطا

 .شودیها باعث از کار افتادن استخر نمنمونه یخطا

و  هایامپ یرگر نظآمده از خزشدستبه یهاداده

 یرها به بخش مدافراد در گروه یتاطالعات عضو

ها، داده یناطالعات از ا یر. مدشودیاطالعات ارسال م

را استخراج کرده و با ساختمان  یازاطالعات مورد ن

                                                                 
18 Instance 
19 Pool 
20 Scheduler 
21 Fault Tolerant 
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 یدجد هایینک. لکندیم سازییرهمناسب ذخ یاداده

گر به خزش یتعضو برایشده و  یدابخش پ یندر ا

 یبررس جاینهم یزها نگروه ی. محتواشودیارسال م

ارزش دارند کم یااسپم  یکه محتوا ییها. گروهشودیم

گر فرستاده کردن به خزشترک یشده و برا ییشناسا

بخش  یندر ا یزن یگرد یاز. اطالعات مورد نشودیم

اطالعات بالدرنگ  سازییرهذخ .شوندیم سازییهنما

 22خوشه یسرورها ینب  شدهیعبوده و به صورت توز

کوچک به  23یهادر تکه سازییره. ذخشودیانجام م

 .شودیانجام م یادتعداد ز

و  24سازیهنما ییهبر پا کاویدهستجوگر اج

است. جستجو بر شده سازییادهپ 21ینجستجوگر لوس

قابل انجام  هایامها، کاربران و پگروه ییهسه نما یرو

 معکوس ییهاطالعات، نما سازییرهذخ یاست. معمار

 یابیدر باز ییمعکوس سرعت باال ییهاست. نما26

 یلترهایاعمال ف انامک ین،اطالعات دارد. عالوه بر ا

 یمعکوس وجود دارد. معمار ییهنما یمختلف بر رو

 یمعمار یناست. در ا TFIDFاطالعات،  یجستجو

شده و از کلمات  یداکلمات مهم متن به سرعت پ

 .شوندیم یزمتما یعموم

مرتبط  یجنتا تواندیم 29وجوپرسجستجو با ارسال 

 ینکند. عموماً در ا یابیبا موضوع مورد نظر کاربر را باز

باال قرار دارند  یکه در رتبه یجی، نتاوجوپرسنوع 

ارتباط  یمبرو تریینهر چه پا یمرتبط هستند ول یاربس

 ی. معمارشودیکمتر م شدهیابیبا اسناد باز وجوپرس

، وجوپرسبا  یجستجو یبرا همورد استفاد یاصل

                                                                 
22 Cluster 
23 Shard 
24 Indexer 
25 Lucene 
26 Inverted Index 
27 Query 

 یجنتا یابیباز یمعمار یناست. در ا اییهنما یمعمار

 یابیباز یمبرو تریینهرچه پا یاست ول یعمرتبط سر

 شودیمشکالت باعث م ین. اگیردیم یشتریزمان ب

نتواند جوامع  ییبه تنها وجوپرسبر  یمبتن یجستجو

 کند. یابیهدف بزرگ را باز

 کاوگر ایدهتوصیه –4

 یشروع خوب تواندیم وجوپرسبر  یمبتن یجستجو

 یابیهدف باشد. پس از باز یجامعه یافتن یبرا

از لحاظ  وجوپرساسناد با  ینترمرتبط یجه،نت یتعداد

 یبا روش یمکه بتوان ی. در صورتشوندیم یداپ ییمحتوا

به  یم،کن یداپ یزرا ن یگرد یاسناد مشابه از منظرها

 یدر صورت ین. عالوه بر ایدرس یمخواه یبهتر ییجهنت

 یهدف بزرگ یبه جامعه یازن دهندهیغکه تبل

بر زمان یاربس وجوپرسباشد، جستجو با داشته

با  یکه بتواند بدون دخالت انسان یخواهدبود. روش

 دهندهیغافراد را به تبل ینترمرتبط یدقت مناسب

عالوه  یدروش با یناست. ا یازمورد ن جاینکند ا یمعرف

 یاجتماع یهادر شبکه یگرروابط د یی،محتوا رتباطبر ا

 . یرددر نظر بگ یزرا ن

و کلمات  یاتبه ادب دهندهیغکه تبل یدر صورت

باشد، کامل نداشته ییهدفش آشنا یجامعه یدیکل

هدف او را به طور  ینتواند جامعه یدشا ییتشابه محتوا

 یاز موارد جامعه یاریکند. در بس ییکامل شناسا

مشخص کرد.  یدیبا کلمات کل توانیهدف را نم

این حل  یبرا یشنهادیپ یحلراه کاویدها گریهتوص

هدف  یجامعه یافتن گریهتوص یناست. هدف ا مشکل

 یک گریهتوص ینا یاست. ورود یبه سادگ دهندهیغتبل

 است. دهندهیغتبل یمطلوب برا یارچند مورد بس یا
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های مشابه های ورودی، گروهگر با توجه به گروهتوصیه

 گرداند.را به عنوان خروجی برمی

اطالعات  یربه جستجوگر و مد کاویدها گریهتوص

اطالعات  یاز خوشه گریهمتصل خواهدبود. توص

 یهتوص یبرا یازاستفاده خواهدکرد تا اطالعات مورد ن

 یامکان جستجوها یزدست آورد. جستجوگر نرا به

محل  2شکل  .دهدیم گریهمنظوره را به توصخاص

کاو را نشان هیدا یدر معمار گریهتوص یریقرارگ

 .دهدیم

 
 کاوگر در معماری ایدهتوصیه(: 2-)شکل

(Figure-2): Recommender module 

 

 ناهمگون گر پیشنهادی بر پایه گرافتوصیه

کند. ابتدا اعضای گروه ورودی عضویت کاربران کار می

شوند. هر یک از این اعضا در در گراف بازیابی می

. تمامی ممکن است عضو باشندهای دیگری نیز گروه

 هابه همراه تعداد تکرار آن ی جدیدهااین گروه

کل شود. تعداد از گراف بازیابی می )اعضای مشترک(

مشخص  نیز شدههای بازیابیگروهاعضای هر یک از 

است. هر چه نسبت تعداد تکرار یک گروه به تعداد 

ی باالتری در اعضایش بیشتر باشد، آن گروه رتبه

گر با توجه ترتیب توصیهاینگر خواهدگرفت. بهتوصیه

های جدید ها پیشنهاد گروهبه عضویت کاربران در گروه

 کند.ارائه می

 

 گروه 3گراف ناهمگون عضویت برای  ای ازنمونه(: 3-)شکل

(Figure-3): Sample of heterogeneous membership 

graph for 3 groups 

 

ای از گراف ناهمگون عضویت را برای نمونه 3شکل 

اعضایی که فقط در یک گروه  دهد.گروه نشان می 3

عضو هستند برگ این گراف محسوب شده و در 

 شوند.نظر میمحاسبات صرف

  نتایج تجربی – 1

قبل از بررسی نتایج تجربی روش پیشنهادی آمار 

کاو را بررسی شده از تلگرام توسط ایدهاستخراج

های عمومی کاو فقط در گروهگر ایدهکنیم. خزشمی

است دیگر منتشر شده هایها در گروهکه لینک آن

آمده از خزش دستآمار به 1شود. جدول عضو می

 دهد.نشان میهای تلگرامی را گروه

دهد که نشان می 1جدول  شده دربررسی آمار ارائه

های فعلی و از گروه 28کاربران در تلگرام به خروج

های جدید تمایل دارند. میانگین عضویت در گروه

 48/2هایی که هر کاربر در آن عضو است تعداد گروه

هایش به طور گروه 3/2باشد. هر کاربر نیز از می

توان نتیجه شود. از این آمار مییمیانگین خارج م

هایش به مرور ی گروهگرفت که تقریباً هر کاربر از همه

                                                                 
28 Leave 
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پیوندد. این های جدید میزمان خارج شده و به گروه

تواند به دلیل عدم وجود امکان نوع رفتار کاربران می

جستجوی جامع در تلگرام باشد. کاربران برای رفع 

شوند و سپس از آن نیازهای مقطعی وارد گروهی می

شوند. این موضوع اهمیت وجود موتور خارج می

های تلگرامی را به وضوح نشان جستجویی برای گروه

 دهد.می

های شامل کلمات و موضوعات خاص یا ما پیام

ی دهیم. نکتههای متعدد را اسپم تشخیص میلینک

دیگری که در مورد این آمار قابل توجه است، حجم 

میلیون  21باشد. روزانه از بین اسپم می هایباالی پیام

ها اسپم تشخیص داده میلیون از آن 17پیام دریافتی، 

گر ما از است که خزششوند. این در حالیمی

شود هایی که محتوای کامالً اسپم دارند خارج میگروه

ها در این آمار وجود ندارند. های این گروهو پیام

حذف  27اسپم، ربات ها برای مدیریتبسیاری از گروه

اسپم دارند. باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که 

شوند ها پاک میهایی که توسط رباتگر ما پیامخزش

 است.را نیز در این آمار در نظر گرفته

 کاو از تلگرامآمار ایده(: 1-جدول)

(Table-1): IdeKav’s Telegram statistics 

شده های خزشمیانگین تعداد پیام

 روزانه )تقریبی(
 میلیون 21

های سطر باال پس از حذف پیام

spam )تقریبی( 
 میلیون 6

های هر گروه میانگین تعداد پیام
 در روز

117 

 spam 39 سطر باال پس از حذف

 193 میانگین طول پیام )تعداد کاراکتر(

 113610 های تحت پوششتعداد گروه

 40421083 تعداد کاربران تحت پوشش

                                                                 
29 Telegram Bot 

 613 میانگین تعداد اعضای هر گروه

هایی که هر میانگین تعداد گروه

 کاربر عضو است
48/2 

تعداد کاربرانی که حداقل از یک 
 اندگروه خارج شده

21747713 

میانگین تعداد گروهی که هر 
 کاربر از آن خارج شده

3/2 

های هر مدیر میانگین تعداد گروه

 گروه
26/1 

 

کاو پژوهش در ایدهروش پیشنهادی این 

و برای عموم قابل دسترس است.  سازی شدهپیاده

کاو را برای نمونه گر ایدهتعدادی از پیشنهادهای توصیه

های پیشنهادشده گروه 2جدول  ایم.در اینجا آورده

 دهد.را نشان می »تاالر گفتمان شطرنج«برای گروه 

های پیشنهادی با ورودی گروه گروه 3جدول 

هایی نیز شامل گروه 4جدول  است. »رانپیمانکا«

پرورش «ی کلیک بر روی گروه است که به واسطه

 اند.پیشنهاد شده »ماکیان ایران

 »تاالر گفتمان شطرنج«پیشنهادات گروه (: 2-جدول)

(Table-2): Recommendation list for “Chess 

Forum” 

 ایران بزرگ استاد شطرنج گروه
Best Game 

 ایران شطرنج انجمن گروه

 شطرنج در پیشنهادها و انتقادات

 �👑� خراسان خراسان شطرنج �👑�

 برتر ذهن شطرنج باشگاه

 ایران بازان شطرنج گروه
Online Worldchess 

 شطرنج بازی شروع

 �🌼�ایران شطرنجدوستی جام�🌼�
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 »پیمانکاران«پیشنهادات گروه (: 3-جدول)

(Table-3): Recommendation list for 

“Contractors” 

 کشور شهرداریهای پیمانکاران جامعه

 راهسازى عمران

 سازان تهران ساختمان صنعت

 معدن ساختمان راه االت ماشین

 کشور سراسر تجاری تبلیغات گروه اَبَر

 کشوری خانگی رهبری

 (1374/12/23) مستغالت و امالک فعاالن جامعه

 سراسری تجاری تبلیغات گروه اَبَر

 مشهدمقدس کلکسیون ساختمانی هلدینگ

 ساختمان صنعت جامعه
 

 

 »پرورش ماکیان ایران«پیشنهادات گروه (: 4-جدول)

(Table-4): Recommendation list for  “Iran 

Poultry Farming” 

 وسگ پرنده و زینتی ماکیان خریدوفروش

 تخصصی کشی جوجه

کشور شمال در سید کلی کرک  

 خراسان هدهد کشی جوجه دستگاه

 ایران وآبزیان ،طیور دام خبرنامه

 ایران طیور صنعت تالشگران

 محلی طیور فروش و خرید بازار

 ��طالیی ماکیان ��

 (اقتصادی و اصولی)بومی مرغ پرورش

 ایران بلدرچین و مرغ داران فارم

 

 های آتیگیری و پژوهشنتیجه –6

ها در ی گروهدر این مقاله روشی جدید برای توصیه

گر است. ورودی توصیههای اجتماعی ارائه شدهشبکه

پیشنهادی یک یا چند گروه مطلوب است. خروجی 

هایی هستند که با توجه به ورودی گر، گروهتوصیه

ناهمگون شوند. این روش بر مبنای گراف توصیه می

کند. تکرار میها، عمل عضویت کاربران در گروه

های دیگر اعضای هر گروه محاسبه شده و به گروه

در واقع  شوند.بندی میها رتبهنسبت تعداد اعضای آن

هایی که بیشترین عضو مشترک را دارند، گروه

گر بیشترین شانس را برای پیشنهادشدن در توصیه

 خواهند داشت.

مزیت این روش سرعت، سادگی و قابلیت 

ی ست. روش پیشنهادی در سامانهپذیری آن امقیاس

اکنون در دسترس عموم سازی شده و همکاو پیادهایده

دهد که این روش قرار دارد. نتایج تجربی نشان می

 کند. بسیار خوب عمل می

ی اعضای گروه به در حال حاضر این روش با همه

توان کند. در مطالعات آتی میطور یکسان برخورد می

عضای فعال گروه و اعضای غیر بین مدیران گروه، ا

فعال گروه تفاوت قائل شد. همچنین امکان 

های هر کاربر در این روش وجود کردن متن پیامدخیل

توان کاربرانی که در مورد موضوعی مرتبط با دارد. می

 اند را با دیگران متمایز کرد. موضوع گروه صحبت کرده
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