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  دهیچک

 ابتیاز جمله اضافه وزن و د یادیز یهایماریامروز شده است و ب یایدر دن یسبک زندگ رییمدرن سبب تغ یزندگ

 ،پیشنهاد دهنده یهاستمیاز جمله س یوتریهوشمند کامپ یهاستمیبوجود آورده است. س یرا بواسطه کم تحرک

کردن حجم  لتریتوانند به عنوان ابزار فیو م نداکرده دایپ یمختلف از جمله پزشک یهانهیدر زم یافزون کاربرد روز

 ستمیس کی یبرا یمدل قیتحق نیعرضه کنند. در ا یامختلف مشاوره یهاسیاطالعات با نظارت پزشکان، سرو میعظ

برنامه  ،کاربران ییغذا یازهایتناسب اندام و دانستن ن طیشرا یابیارائه شده است که با ارز پیشنهاد دهندههوشمند 
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Abstract  

Modern life has changed the way of life in the world today and has caused 

many diseases, including overweight and diabetes as a consequence of 

inactivity.Smart computer systems, including recommendation systems, 

have found increasing use in a variety of fields, including medicine, and can 

provide various consulting services as a means of filtering large volumes of 

information under the supervision of physicians. In this study, we propose 

a model for a smart system that evaluates the fitness conditions and knowing 

the nutritional needs of the users and proposes a suitable diet plan according 

to physical condition such as age, height, weight, etc.   
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 مقدمه - 1

کنیم که به عصر در حال حاضر در زمانی زندگی می

است. با کمک علم و وسایل پیشرفتهارتباطات معروف 

د و انتقال تولیای که جامعه امروز در اختیار دارد، 

حال انجام است.  باالیی دراطالعات با سرعت بسیار 

این سرعت بسیار باالی تغییرات در برخی کارشناسان، 

نقالب اطالعات( زمینه اطالعات و ارتباطات را )ا

الکترونیکی،  تالو تحوتغییر این  ردر کنانامند. می

های سنتی افراد نیز در حال تغییر رفتارها و فعالیت

های مدرن یکی از علومی که باعث این فناوری. است

کاوی عبارت است است. داده 1کاویشده است، علم داده

 وجو و استخراج اطالعات پنهان، الگوها و روابطاز جست

ها با هدف پیش بسیار زیادی از داده مدر حجمشخص 

 .]1[بینی و نتایج آینده 

کاوی در داده روز و کارا های بهناورییکی از ف     

ف می باشند. تعاری 2دهندهپیشنهاد های سیستم

دهنده ذکر شده  پیشنهاد هایبسیاری برای سیستم

-Tingاست؛ از جمله، تعریف عمومی و معروف آقای 

peng liang   که  ]2[می باشد 200۷در سال

ای از مجموعه دهنده را زیر های پیشنهادسیستم

های را سیستم هاآن وداند های تصمیم یار میسیستم

کند که قادر به تحلیل رفتارهای اطالعاتی بیان می

های جاری هایی برای درخواستگذشته و ارائه توصیه

دهنده پیشنهاد های ستمسیهستند. به بیان دیگری، 

بکاربر خود، مناسفعالیت با تحلیل  کنند تاتالش می

مایند. پیشنهاد نرا  (اطالعات، کاال و... داده،) ترین اقالم

کمک میکند تا در میان حجم د خوکاربر  به این سیستم
                                                           

2 Data Mining 
3
 Recommender System 

خود نزدیک  به هدف با سرعت بیشتراطالعات  انبوه

را معادل دهنده  های پیشنهادسیستم شوند. برخی

 .دانندمی 3پاالیش گروهی 

کردن و انتخاب  دایپ ها افراد را دراین سیستم     

این . کنندکمک میشان مورد نظر یهاتمینمودن آ

همان فعالیتی است که در زندگی روزمره خود استفاده 

ها و یا تا بتوانیم با بکارگیری سایر روشنماییم می

شناخت افراد مشابه خود در انتخاب هایمان نظرسنجی 

 .]3[بنماییم

کاربردی برای  های بسیار مهم ویکی از زمینه     

زمینه  ممکن است در دهندهپیشنهاد های سیستم

در  یامروز ینیماش یندگسالمتی و تندرستی باشد. ز

 و یبهداشت یسطح باالو کنار فراهم آوردن امکانات 

درصد  یبرا زیمانند اضافه وزن را ن یمشکالت ،یرفاه

قبال ستهمراه آورده است. ا به از شهروندان یقابل توجه

 یهادر سال یدرمان میمراجعه به مراکز رژ یمردم برا

کینیکرده است، اما کل دایپ یقابل توجه شیافزا ریاخ

جا در دسترس و همه وقت همه یدرمان میرژ یها

 و مراجعه ستیمراجعه به آنها کم ن نهیهز ستند،ین

 ن،ی. بنابراباشدیکننده مو خسته ریوقتگ زین مستمر

یبه مردم کمک م ه،یتغذ هوشمند ستمیس کیوجود 

 ارزانتر تر،خود را راحت طیو شرا هیتغذ تیکه وضع کند

کاربران مختلف  .]4[کنندی ابیارز وستهیو به طور پ

 خود، یبرا یپزشک طهیح دریی ممکن است جستجوها

 یتا بتوانند برا دهند دوستان خود انجام ایخانواده و 

 دایز حجم لیکنند. به دل دایپ یخود پاسخ یهاپرسش

 بودن یو تخصص یپزشک نهیاطالعات موجود در زم

4 Collaborative filtering 
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 حوزه که توسط کاربران جستجو نیمربوط به ا اطالعات

وجود دارد که بتواند به  یستمیبه س ازین شوند،یم

 یبه کاربران در جهت جستجو مؤثر صورت کارا و

 ینوع هاستمیس نیکند. ا کمک ازشانین داطالعات مور

ا ر یو اطالعات اضاف هستند اطالعات شیپاال ستمیس

 قیطر نی. به اکنندیم قبل از ارائه به کاربران حذف

ی سازی و اطالعات شخص شودیسربار اطالعات کم م

 . ]5[ شودیبه کاربر ارائه م شده

باتوجه به افزایش تعداد مراکز درمانی تغذیه و     

ها توسط کاربران از همچنین زمانبر بودن انتخاب آن

ها از طرفی شلوغی و مراجعات بسیار میان انبوه آن

رژیم  دهندهپیشنهاد های نیاز به وجود سیستم ها،آن

غذایی جهت تسریع در کارایی، افرایش رضایتمندی و 

می شود. همچنین  وضوح احساس استقبال کاربران به

هایی عالوه بر افراد مراجعه کننده وجود چنین سیستم

می تواند مورد استفاده و استقبال خود خدمات 

یه( نیز قرارگیرد. بدین دهندگان )مراکز درمانی تغذ

توانند با بررسی افراد مراجعه کننده نقاط وسیله می

داده و را افزایش  ضعف خود را کاهش و نقاط قوت خود

بنابراین  آورند.های بیشتری بدست درنهایت مشتری

جامعه مخاطب استفاده کننده از این سیستم را می توان 

به دو دسته کلی یعنی: افراد یا مشتریانی که به دنبال 

 مناسب خود هستند و مراکز درمانی،رژیم غذایی 

صصانی که رژیم غذایی را ارائه میخدماتی یا همان متخ

 تقسیم بندی کرد.دهند، 

                                                           
 

 

 

 

 گذشته یبر کارها یمرور -2

 نماییم.را بیان می هاپژوهشدر این قسمت  برخی از 

دورسیستم خبره م ]6[در مقاله عاشوری و همکاران

یشان، یک سیستم مشاور تغذیه است که براساس ر اظن

تعدادی از پارامترهای طبیعی)عالئم زیستی( افراد، 

از مواد غذایی را میزان مصرف چهار دسته اصلی 

 کند.پیشنهاد می

اولین برنامه  ]۷[قبل از او، راماچاندران و همکاران

رد که برای را ارائه ک NDP 4رژیم غذایی تحت عنوان

متخصص  توانندکه نمیکمک به جمعیت روستایی 

شان پیدا کنند، توسعه یافته تغذیه یا پزشکی در نزدیکی

است؛ این برنامه،  NCMM 5است. سیستم خبره دیگر

برنامه ریزی منو و مدیریت عادت غذا خوردن را مقدور 

 سازد.می

سیستم خبره تشخیص رژیم  2012 لدر سا ]8[چن

گیری از )) فرآیند و مدل خود را ارائه کرد که با بهره

مراقبت تغذیه ای (( طراحی شده است که توسط انجمن 

 شامل تایید شده و 2008رژیم غذایی امریکا در سال 

ای های غذایی حرفهادغام دانش تشخیص تغذیه از رژیم

مختلف برای ایجاد اصول اولیه ساخت سیستم خبره 

 مبتنی بر قواعد یا دانش است.

یک سیستم تغذیه  ]9[در مطالعه کربز وشااوت

 ذاییغمواد نطق فازی با فرض اینکه مصرف بر م مبتنی

شده  دتواند به صورت سیستمی کنترل شود، پیشنهامی

های آنو روش فازی و مطلق براساس بازخورداست. د

5 nutrition diet program 
5 Nutrition counseling and menu management 
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های ها مورد مقایسه قرارگرفته است. تئوری مجموعه

فازی، بسیار مناسب برای آنالیز رژیم غذایی است. زیرا 

نه بصورت  اینکه یک ماده غذایی باید مصرف شود یا

مطلق معمول نیست. این سیستم، مواد غذایی را 

کند و رده می د مغذی مشخص میبراساس محتوای موا

 دهد.

یک  ،2009در سال ]10[در مقاله هنون و همکاران

های افزار راهنماییسیستم خبره فازی برای یک نرم

ای ارائه شده است. کسب دانش تخصصی تغذیه تغذیه

در این سامانه با استفاده از جدول متغیرهایی که ایجاد 

یانجام م گراقاعده سیستم فازی  ایبر مبنشده است و 

که برای  مواد غذاییشود. این سیستم مقدار مصرف 

هاد شود را پیشنتولید توابع عضویت فازی استفاده می

 دهد.می

 یشنهادیمدل پ- 3

تغذیه و انتخاب غذا برای انسان بیش از هر موجود 

چراکه تغذیه صحیح پدیده  ای اهمیت پیدا می کند،زنده

و موجب سالمت جسم و سازد رشد را برای او فراهم می

شد. درعین حال غذا موجب تامین انرژی روان او خواهد 

ها و بهبود متی بافتبرای بدن شده و باعث حفظ سال

ای که شود. تغذیههای مختلف بدن میعملکرد قسمت

براساس اصول و شرایط بدنی هر شخص طراحی شده 

شود و درصورتی باشد، موجب تامین سالمت انسان می

که به خارج از این حالت صورت گیرد باعث اختالل در 

فرد قوای جسمی های بدن شده و عملکرد کل سیستم

یک  دهد. داشتنکم از دست میو روانی خود را کم

تواند طول عمر انسان را برنامه غذایی مناسب حتی می

افزایش دهد و باعث شادابی او شود. تحقیقات نشان داده 

های عصبی به عنوان یک واسطه دهندهاست که انتقال

در بروز افسردگی موثرند. هنگامی که عملکرد این انتقال 

شود. تغذیه ها مختل شود، افسردگی ظاهر میدهدهن

روی این موارد اثرگذار است و از افسردگی  سالم بر

تواند باعث ری می نماید. عادات غذایی خوب میجلوگی

های عفونی گردد و پیشگیری از ابتال به بیماری

 ابند.تر بهبود یکند که سریعبیماری کمک می مدیرهنگا

 یهایتو محدود یروزافزون علم پزشکرشد     

 طالعاتاظ و حفـ مسـتمر یریادگیحافظه انسان امکان 

یل دل نیبه همـ. سازدیتوسط پزشک را محدود م شتریب

رف ط کیاز  طالعاتا یامـروزه رشـد وگسترش فنّاور

هوشمند به  یهاستمیس یریبـه کـارگ گـریرف دطو از 

باعث  هـا،نـهیاز زم بسیاری در ـرهخب یهاستمیس ژهیو

به عنوان ابزار  زین یها در پزشکستمیس نیشده که ا

بره خ ستمیس. ردیپزشکان قرارگ تدسر د یقدرتمنـد

 لکه عم استهوشـمند  سـتمیس ـکی یپزشـک

ارائه  اییهتوص ـایر یمسـ کو ی را انجام داده صیتشخ

 یبه مـردم بـرا هیخبره تغذ ستمیس ک. یدهدیم

کند و یم کخود کم طیو شرا هیتغذ یتوضـع یـابیارز

 هو تغذی ییغذا میرژ هیها توصآن یاساس برا نیبر ا

 .سازدیمناسب را فراهم م

 و هیتغذتوصیه  ستمیسارائه  قیتحق نیهدف از ا

 تقریبا  که ی)افراد سالم افرادی بـرا غذایی میرژ

 طیشرا بررسی یبـراو ( ندارند خاصی یماریب چگونهیه

 ناست. ای خود یهایازمندین نو دانستخود  جسمانی

 بارا  مناسبی ییغـذا به افراد برنامه خواهدمی ستمیس

  ...، وزن وقدسن،  لفرد مث یجسمان شرایطتوجه به 

 . دهد پیشنهاد
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مردم در  یهدف آگاه با سـتمیس اساس این بر     

زمان طراحی شده،  هیتغذ صحیحنحوه و  یتاهم مورد

در  یشتریب تو مردم مراقب هددمی کاهشمشاوره را 

های سیستمکنند. بطور کلی پیدا میخود  تمورد سالم

( نوع خاصی از (HRS 6توصیه کننده سالمت

می باشند. چارچوب کلی  های پیشنهاد دهندهسیستم

ها بدین صورت است که به ارائه محتوای این سیستم

که به تاریخچه شخصی فرد مرتبط  هغیر محرمانپزشکی 

 ((PHR ۷نمی باشد، می پردازد. داده پزشکی شخصی

قابل ارائه به کاربر را فیلتر  پیشنهادهایثبت شده، 

است که در پروفایل کاربر  تدر حقیق PHRکند. می

های یستمبرگیرنده اطالعات پزشکی فرد است. هدف س

کردن اطالعات پزشکی سالمت، فراهم  توصیه کننده

در مدل پیشنهادی، در مرحله اول ما  برای کاربر است.

از قبیل: سن، قد، وزن، جنسیت، میزان  تمامی اطالعات

 تفعالیت بدنی) شدید، سبک، خیلی سبک، کم(، وضعی

نماییم. آوری میقند خون و چربی خون فرد را جمع

صورت گرفته  مشورت هایها و سپس براساس راهنمایی

با متخصص در همین زمینه به بررسی وضعیت جسمانی 

. یکی از پردازیمکاربر برحسب روابط و معیارها می

ها بطور ی این پژوهش این بود که چون دادههاچالش

آوری شده بودند، ممکن بود برخی از شخصی جمع

کال بطور یا  ل اطالعات غیر عددی باشد وها شامرکورد

 کامل ثبت نشده باشند.

های مهم بکار رفته به عنوان متغیرهای حال ویژگی

 نماییم.یورودی یا مستقل سیستم توصیه رژیم را بیان م

                                                           
6 Health Recommender Systems 
7 Personal Health Record 
9 BMI 

 8محاسبه شاخص توده بدن 

 9محاسبه میزان متابولیسم پایه 

 آلمحاسبه وزن ایده 

را نیز بیان فلوچارت مدل پیشنهادی  1شکل

 .نمایدمی

 

 فلوچارت مدل پیشنهادی: (1- شکل)
 

 یسازادهیها و پداده یمعرف - 4

سازی این سیستم دیتای از آنجایی که برای پیاده

آوری در دسترس نبود، به جمع ایشدهآماده و تعیین 

دیتا از طریق پایگاه اینترنتی مختلف پرداختیم و پس 

های جمع آوری شده، دیتاهایی از تحلیل و بررسی دیتا

اهی اوقات ممکن را که موردنیاز نبود، حذف نمودیم. گ

10 BMR 
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را  می نباشند و کار ماها بصورت رقبود برخی از دیتا

، برای حل چنین نمایند سازی دچار مشکلبرای پیاده

فاف نمودیم. برخی را هموار و شها مشکالت، تمامی آن

آوری اطالعات به شرح ذیل جمعهای داده از پایگاه

 باشند:می

قدیمی ترین منابع این پایگاه داده از  :10یو سی آی

های روی وب است. این داده ها با کمک از مجموعه داده

ها بسیار ال تمامی دادهشده است، با این ح کاربران تهیه

را پاک هاآنتوان حتی می هموار و پاکیزه هستند و

سازی شده محسوب کرد. این مجموعه داده رایگان و 

 بدون نیاز به هیچ گونه ثبت نام است.

های در زمینه انتخاب غذا و : شامل داده11اطلس

 اشد.بمی 12رژیم غذایی در ایاالت متحده آمریکا

 ۷رکورد با  1415این پژوهش  هایبه نیاز هبا توج

 ویژگی جمع آوری شد.

اقدامات صورت گرفته را بصورت شماتیک  2لشک

 نشان می دهد.

                                                           
10 Uci  
11  Food Environment Atlas 
13 USA 

 جمع آوری و آماده سازی داده):2-شکل)

 انواع داده های مورد نیاز 1.4

همانطور که قبال نیز گفته شده است، جهت یافتن 

یافت یک رژیم مناسب، مدل کردن کاربر، نیازمند در

 سری از پارامترها هستیم.

شامل قد،  هااز این پارامترها یا همان ویژگی بخشی

 ... هستند.  سن، وزن و

های موجود به پارامترهای دیگری از در کنار ویژگی 

میزان متابولیسم پایه، وزن  جمله: شاخص توده بدن،

محاسبات تبدیل واحد نیازمند آل و یکسری ایده

 هستیم.
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 موجودهای داده 2.4

ها یک سری از و تحلیل داده شاز کاهپس        

 باشد:پارامترهای موجود در داده به شرح ذیل می

 )زن یا مرد(13جنسیت

 سال است( 83سال تا  1۷سن افراد مابین : )14سن

برحسب  210.25تا  150مابین قد افراد : )15قد

 است( ترسانتیم

برحسب  130تا  43وزن افراد مابین : )16وزن

 کیلوگرم(

ن ، بدوهچهار دستمیزان فعالیت به میزان فعالیت: )

 (کپرتحرّتحرک، کم تحرک، فعالیت متوسط، 

 : )آیا دچار بیماری قند خون هست یا نه؟(نقند خو

چربی خون: )آیا دچار بیماری چربی خون است یا 

 نه؟(

 محاسبه شاخص توده بدن

معیاری   BMIشاخص توده بدن یا همان        

باشد. برای محاسبه و تشخیص میزان چربی بدن می

معیار، معیار کاملی نیست ولی می درست است که این

ند. ن را بیان کتواند بطور نسبتا دقیق میزان چربی بد

کند تا فرد بتواند میزان وزن همین عامل کمک می

نرمال یا حتی اضافه وزن خود را تا حدودی تشخیص 

هایی که از بتال به بسیاری از بیماریرا از ا دهد و خود

                                                           
14 Sex 
15  Age 
16 Height 
17 Weight 

 

آیند، نجات دهد. این فیلد در دیتای اولیه اضافه وزن می

ما بطور کامل وجود نداشت و ما برای تمامی رکوردها 

 این فیلد را از طریق رابطه زیر محاسبه نمودیم.

BMI = Weight(kg) / Height(m)×Height(m)  

 (1-)فرمول

 محاسبه وزن ایده آل

 به هبا توجمنظور از وزن ایده آل وزنی است که       

، وزن نیز متناسب همان باشد.  دهر فرمیزان سن و قد 

اگر چه این موضوع از دیدگاه و کتاب دانشمندان و 

متخصصان متفاوت است. حتی ممکن است هزاران 

مالک و معیار متناسب با شرایط فرد تعیین شود. پس 

نیز متفاوت است. ما در این  در سنین متفاوت این معیار

معمول و رایج محاسبات استفاده میپژوهش از روش 

مطلوب و  BMIنماییم. در روش رایج، فاکتور های 

ه بمجذور قد استفاده می شود. از طرفی ما نیاز به محاس

کالری و  برای محاسبه وزن ایده آل کاربر داریم، زیرا

وزن  در فرمول مربوطه،پیشنهاد رژیم حتما باید 

 متناسب جایگذاری شود.

آل می افراد دارای وزن مناسب و ایدهدانیم تمامی 

آل را از روابط زیر بدست نیستند در نتیجه وزن ایده

 ایم و این فیلد را نیز به داده خود اضافه نمودیم.آورده

مطلوب هر   BMIآل ابتدا باید برای محاسبه وزن ایده

مطلوب در سنین   BMIرده سنی را بررسی نماییم. 

 متفاوت به شرح ذیل است:
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 مطلوب  = وزن ایده آل  BMI ×مجذور قد 

 (2-فرمول)

سال و باالی  1۷نکته:  نحوه محاسبات برای افراد زیر

های داده هبا توج. فرمول استفاده شده متفاوت است 1۷

 سال است. 1۷موجود، برای افراد باالی 

 محاسبه میزان متابولیسم پایه

مخفف عبارت BMR  متابولیسم پایه یا همان

Basal Metabolic Rate  معیار،  می باشد. این

در مورد نیاز بدن است. جهت ارزیابی مقدار کالری 

ید عدد بدست آمده مقدار کالری که فرد با تحقیق

در همانطور که  دهد.روزانه مصرف نماید را نشان می

ظرات و ها و نشد، فرمول گفته قبل نیز تمحاسبا

ما در این پژوهش فاکتورهای متعددی وجود دارد ولی 

Harris-) بندیکت-ریسه ها،آنترین از رایج

Benedict( ایم.استفاده نموده 

وزن، قد، سن، : زعبارتند اپارامترهای موردنیاز 

جنسیت، فعالیت بدنی. پر واضح است که متابولیسم پایه 

نی، به جنسیت و سن و فعالیت نیز بر خالف توده بد

 وابسته است.

 در زنان:*

 BMR = [655 + (9.6×weight(kg)) + 

(1.8×height(cm)) – (4.7×age)] × Lstyle 

 در مردان:*

BMR = [66 + (13.7×weight(kg)) + 

(5×height(cm)) – (6.8×age)] × Lstyle 

 (3-)فرمول

 lstyleمنظور از فعالیت بدنی یا به اصطالح 

همانطور که در قسمت های قبل نیز گفته شد به چهار 

 دسته زیر تقسیم می شود :

کند یا کم ورزش می کند، اگر فرد اصال ورزش نمی

با  تبرابر اسفعالیت از نوع دسته اول یعنی نرخ ضریب 

 است. 1.2

یا سه بار ورزش می کند  هفته ای دو حدوداًاگر فرد 

نوع دوم و نرخ ضریب  یا فعالیت کمی دارد، فعالیت او از

 است. 1.3۷برابر با 

سه تا پنج بار ورزش  حدوداًاگر فرد در طول هفته 

می نماید یا فعالیتی به همان اندازه دارد، از نوع سوم و 

 است. 1.55نرخ ضریب 

اگر فرد فعالیت بسیاری داشته باشد، مثال در یک 

روز دو یا سه بار ورزش یا فعالیتی معادل آن داشته 

 است. 1.9از نوع چهارم و با نرخ ضریب  باشد،

 رژیم های غذایی طراحی شده

 تا برای منیاز داریبرای پیاده سازی این سیستم، 

تمامی رکوردهای موجود در دیتا، خروجی مناسب 

رژیم غذایی  13تعیین کنیم. با کمک متخصصین تغذیه 

براساس کالری مورد  دهر فرطراحی شده است که برای 

کیلوکالری( یکی از این رژیم  3500تا  1000نیاز)بازه 

 ها توصیه می شود. 

فرادی است که دارای منحصرا برای ا 13شماره  ژیم ر

و اضافه وزن هستند و سعی  خونچربی بیماری قندی، 

شده است که تقریبا رژیم نرمالی به ایشان توصیه شود 

 نها مشکالتی به بار نیاورد. تا برای آ
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 روش پیاده سازی

یی مناسب از تمامی قواعد برای توصیه رژیم غذاما 

های مربوط به تغذیه استفاده نمودیم. پس فیلتر و فرمول

استفاده شده یک فیلتر مبتنی بر محتوا است. از طرفی، 

این سیستم در محیط پایتون و با استفاده از جعبه 

 ابزارهای کالسبندی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

جزئیات این مدل پیشنهادی را  3. شکلپیاده شده است

 :نمایش می دهد

 

 مدل پیشنهادی با ذکر جزئیات ):3 -شکل(

 

 بندیهای کالسروش

براساس تجربیات محققین در مطالعات خود، متوجه 

های شبکه عصبی و فازی در تشخیص شدیم که روش

یار موفق بوده است. با بیماری و در زمینه سالمت بس

های عمیق سعی جامع بودن روشروز بودن و توجه به ب

براین داشتیم که کارایی مطلوب این روش را نیز در این 

ق توانند از طریهای عصبی میزمینه نشان دهیم. شبکه 

سازی ها،  پیادهیادگیری از روی مثال یابی ودرون

ین تابع تصمیم در یک سیستم مطلوبی برای تخم

را با ها ریه باشند. ما ابتدا تمامی کالگر داشتتوصیه

دی بن زمینه طبقه ندر ایمشورت و صالحدید متخصص 

ها برای آموزش و دادهدرصد ۷0 حدوداًنمودیم. 

رای تست انتخاب شدند. که انتخاب ها بدرصد داده30

سازی های پیادهباشد. الگوریتمآنها بصورت تصادفی می

 شده به شرح ذیل می باشند:

 (رگرسیون غیر خطیLogistic 

regression) 

 ( شبکه عصبی چند الیهMLP) 

 (شبکه عصبی کانولوشنCNN) 

 ارزیابی - 5

، از قدرت دهندهپیشنهاد برای ارزیابی هر سیستم 

 یشنهاد صحیح به کاربر استفادهآن سیستم برای ارائه پ

ها را به دو دسته آموزش و تست نمایند. یعنی دادهمی

ویی پاسخ گایت براساس دقت تقسیم می نمایند و در نه

مورد بررسی قرار می گیرند. های ارزیابی مختلف و مالک

هایی سازی این سیستم با چنین دادهادهکه پی اییآنجاز 

ندازه به ا سیستمبود و تنها اعالم دقت قبال انجام نشده 

قابل اطمینانی نبود، همانطور که در بخش قبل گفته 

م دقتانیاستفاده نمودیم تا بتو متالگو ریشد از چندین 

پیشنهاد ،دیگر جهتابی نماییم. از و ارزیبررسی  راا ه

نها براساس ده را نیز جهت بررسی صحت آهای ارائه ش

م ل دادیفرد، به متخصص در این زمینه تحوی شرایط هر
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های تجربی، دقت و صحت تا ایشان با انجام بررسی

اعداد بدست  انگریب 1جدول  سیستم را تایید بنمایند.

در این تحقیق می  مالگو ریتدقت هر  زانیم یآمده برا

بدین اساس  زیرمیزان دقت بیان شده در جدول  باشد.

 تعداد دفعاتتقریبا به  یبند طبقه ههر سبرای   است که

تکرار بسیاری بررسی شد، ولیکن جهت ارائه در این 

 دقتایم. ها را نمایش دادهپژوهش تقریبا میانگین آن

اعالم شده بر اساس معیار ارزیابی کیفیت نتایج، 

Accuracy .می باشد 

 شده یساز ادهیپ یدقت روش ها زانیم(: 1-)جدول

 مالگو ریت

مورد 

 استفاده

مرتبه 

 اول

مرتبه 

 دوم

مرتبه 

 سوم

مرتبه 

 چهارم

MLP 65 67 66 67 

Logistic 
regression 

65 65 66 65 

CNN 74 77 75 80 

 

 یریگ جهینت - 6

پیشنهاد ین پژوهش ارائه یک سیستم ا هدف از

 هایاز تکنیکدر زمینه رژیم غذایی با استفاده  دهنده

ر بود. سیستم ارائه شده د ماشینیادگیری فیلترینگ و 

این پژوهش از ترکیب روش فیلتر مبتنی بر دانش و 

شبکه عصبی کانولوشن ایجاد شده است و به این ترتیب 

و فیلتر  ابر محتوضمن رفع مشکل فیلتر مبتنی 

تی، توانستیم براساس اطالعات و روابط موجود کمشار

در زمینه رژیم غذایی، مناسب ترین رژیم را از لحاظ 

 دهیم.پیشنهاد زدیک بودن به شرایط کاربر، ن
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فاطمه معصومیان فر مدرک 

را در رشته  خود کارشناسی

 مهندسی فناوری اطالعات سال

کارشناسی ارشد و مدرک  1396 

در رشته مهندسی کامپیوتر  خود را

از دانشگاه   1398سال  گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز

 .شهاب دانش اخذ کرده است

 کارشناسی مدرک خسروی آرش

 افزار نرم مهندسی رشته در را خود

 صنعتی دانشگاه از 1382 سال در

 ارشد  ارشناسی مدرک اصفهان،

 فناوری مهندسی رشته در را خود

 رشته در را خود دکتری مدرک و 92 سال در اطالعات

 هایسیستم گرایش اطالعات، فناوری مهندسی

 اخذ مالزی صنعتی دانشگاه از 96 سال در اطالعاتی

 علمی هیات عنوان به حاضر حال در ایشان. است کرده

هزمین .هستند کار به مشغول محالت عالی آموزش مرکز

 هوش: از عبارتند ایشان عالقه مورد پژوهشی های

 دانش مدیریت ،پیشنهاد دهنده های سیستم تجاری،

 احساسات، تحلیل) کاوی متن کاوی،داده مشتری،

 در اطالعات فناوری ،(نظرکاوی ،شانسی شخصیت

 .پزشکی

 سال در عبائی گلنوش دکتر

 کارشناسی ارشد مدرک 138۷

 میسور دانشگاه از را خود

 1394 سال در و هندوستان

 UTM دانشگاه از را خود دکترای

 هدرج با کامپیوتر رشته در مالزی

 عنوان به 138۷ سال از ایشان. کردند دریافت ممتاز

 رکا به مشغول قم دانش شهاب دانشگاه در علمی هیات

 را پژوهش مدیر سمت ایشان نیز اکنون هم و هستند

 هوش ایشان کاری حوزه. دارند عهده بر دانشگاه این در

 بیعص هایشبکه سازی، بهینه هایالگوریتم مصنوعی،

 .باشدمی فازی هایسیستم و


