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 چکیده 

یکی از  تجارت الکترونیکیاهمیت صرفه جویی در وقت و هزینه،   و تکنولوژی در عصر امروزیبا رشد 

بر روی وب، باعث دشوار  های تجاری گوناگونزافزون بنگاهرشد رو .شودهای تجاری محسوب میضرورت

و  ی مختلفهاسایتوببا توجه به فضای رقابتی موجود در  شدن انتخاب مشتریان گردیده است.

ی آنان جذب بیشتر مشتریان و رضایتمند سبباستفاده از ابزاری که  لزوم ،تجاری موجود هایفروشگاه

دسترسی  جلوگیری کرده و آنان را دردر میان حجم عظیم اطالعات، از سردرگمی آنان  ،نیز و گردد

در تجارت موثر  های. یکی از ابزارشودبیش از پیش احساس می یاری نماید، تر به هدفسریع

نهادات پیش یکه با ارائه دیـهوشمنهای . سیستمباشندگر میهای توصیهسیستم ی،ـــالکترونیک

 دنگردمی های آنالینیا فروشگاه هاسایتبه خرید از وب ترغیب آنان سبب ، سازی شده به کاربرانشخصی

های موثر بازاریابی در تجارت یکی از روش .دنشان بیافزایلیست مشتریان وفادار را به انآن دنتوانمی و

توانند این امکان را به گر میتوصیه هایپیشنهادات خاص هر کاربر است که سیستم یارائهالکترونیک، 

وع مورد نظر را ارائه ـــــدر این مقاله، ما بررسی مختصری از کارهای انجام شده در موضوجود آورند. 

های آن و تجارت بندیگر، دستههای توصیهدهیم. همچنین پس از معرفی مختصری از سیستممی

اهیم پرداخت و دو روش در تجارت الکترونیکی خو گرهای توصیهبه بررسی نقش سیستم ،الکترونیکی

   را ارائه خواهیم داد. های الکترونیکی مناسب استگر در فروشگاهتوصیه اصلی که برای ایجاد سیستم

 

گر، تجارت الکترونیکی، فیلتر مبتنی بر محتوا، فیلتر مبتنی بر های توصیهسیستمواژگان كلیدی: 

 همبستگی
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 مقدمه 

های اثرگذار آن در تمامی شئونات زندگی انسان، تغییر و تحوالت ریع فناوری اطالعات و ارتباطات و گسترش حوزهرشد س

های بلند های مختلف پدید آورده است و از سوی دیگر، تحوالت سریع در دنیای امروز امکان تحقق برنامهشگرفی را در عرصه

(. فناوری اطالعات ابزارهای بسیاری را برای مشتریان و 4931)پریزادی، مدت را بدون بازنگری مستمر ناممکن ساخته است 

توانند . برای مثال، مشتریان با استفاده از اینترنت به راحتی میگیری فراهم کرده استکمک به مسائل تصمیم ها جهتشرکت

گیری خرید ن اطالعات بر تصمیممحصوالت بیشماری از فروشندگان مختلف دسترسی داشته باشند که ای در موردبه اطالعات 

آوری و تحلیل اطالعات مشتریان، تصمیمات بهتری را در توانند با جمعها نیز میآنها تأثیر خواهد گذاشت. عالوه بر این شرکت

(. دنیای الکترونیکی در حال حرکت به سمت اشباع اطالعاتی است. 4931در پیش بگیرند )قنبری و غالمیان،  یابیارباززمینه 

های اند. امروزه میزان دادههای داده ذخیره شدهها بر روی سرورهای اطالعاتی و پایگاهدر طول دهه گذشته حجم زیادی از داده

های کسب و کار، دسترسی توجه به تنوع زیاد اطالعات، بازارها، خدمات و محیط با شود وسال دو برابر می 5در دسترس در هر 

(. 4933منش و همکاران، ()مرادی4931شود )شهرابی، گیری صحیح امری ضروری تلقی مییمهای مناسب برای تصمبه داده

این حجم باالی داده روی اینترنت و افزایش روزافزون آن کاربران را با مشکل یافتن اطالعات و کاالهای مناسب در زمان 

بران تبدیل به فرآیندی پیچیده و زمانگیر شده است مناسب مواجه کرده است و یافتن داده و اطالعات نهایی متناسب با نیاز کار

ی اینترنت رشد و توسعه یافته، خرید اینترنتی یا به از جمله کارهایی که امروزه روی شبکه (.4933منش و همکاران، )مرادی

 ارد. برخی کسب وی جهانی اینترنت وجود دهای فراوانی که در شبکهتر تجارت الکترونیکی است. با توجه به جاذبهطور جامع

مندان خاص خود را دارند. از طرفی به دلیل گستردگی اینترنت، کدام مشتریان و عالقهکارهای جدید به وجود آمده که هر

کاال و خدمات خود به مشتری نمایند. خبر، ی ی زمانی و مکانی اقدام به عرضههاتوانند بدون محدودیتفروشندگان زیادی می

ای را انتخاب مندی خود نمونهها باید با توجه به عالقهصدها هزار اقالم دیگر مقابل کاربران است و آنفیلم، گزارش، کتاب و 

آید. با ظهور وب، مردم در دریایی از اطالعات شوند، مشکل انتخاب کردن به وجود میکنند. زمانی که مردم با فراوانی مواجه می

توان کننده است. با این حال نمیگیر و گاهی گیجبیکران اطالعات، وقت ور شدند. متاسفانه جستجو میان این فضایغوطه

و مهدوی،  داخل()مرادیNarayanaswamy, 2007سودمندی وب را به عنوان یک منبع اطالعاتی مهم نادیده گرفت )

؛ به طوری که نسبت به تر شده استفروشان آنالین، بسیار آسانها و خردهی محصوالت با ورود فروشگاهفروش گسترده (.4933

اند. اما مشتریان برای یافتن محصوالت مد نظرشان از بین های فیزیکی، درصد فروش بیشتری را به خود اختصاص دادهفروشگاه

 بیان(. به Anderson and Hiralall, 2009بپردازند ) وججستها، باید به های این فروشگاهبسیاری از محصوالت و رده

کنند؛ در حالی آوری اطالعات ارزشمند صرف میها و جمعی وب سایت فروشگاهان زیادی را برای مشاهده، مشتریان زمدیگر

ی مشتریان برای خرید ها با نیاز مشتریان همخوانی ندارد که این مسئله بر اطمینان و عالقهکه محتوای بسیاری از وب سایت

ها،حجم در واقع همگام با افزایش انتخاب (.4931و همکاران، علویجه )کریمی(Zeng, 2009گذارد )اینترنتی تأثیر می

رسیدن به اطالعات جهت  اطالعاتی که باید برای رسیدن به هدف پردازش شوند و به دنبال آن میزان زمان و انرژی مصرفی

-عالیق و اولویت هایی وجود سیستمی با قابلیت شناخت و به روزرسانیرود. در چنین محیطنهایی به طور چشمگیری باال می

بینی و اطالعات به روشی قابل جستجو از سوی دیگر، برای پیش یگذاری و ذخیرههای کاربران از یک سو و توانایی شاخص

منش و همکاران، شود )مرادیتشخیص نیازهای کاربر و هدایت او در جهت یافتن کاالهای متناسب با آن شدیداً احساس می

ی انجام مبادالت تجاری از طریق این بکارگیری اینترنت در امور مختلف زندگی انسان، شیوه(. با گسترش روزافزون 4933

شبکه به یکی از مهمترین مباحث مطرح در آن تبدیل شده است که مورد توجه بسیاری از محققان، سازمانها و مشتریان قرار 

های خرید اینترنتی صورت اندازی سیستمای راههای فراوانی بر(. بر این اساس، تالشCampos et al, 2008گرفته است )

جویی قابل مالحظه در ی نوینی برای انجام خرید در محیط مجازی رقم زده شده است، به طوری که پیامد صرفهشیوه و  گرفته
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 امروزه. (4934)مسیّبیان و همکاران، (Chen et al, 2008زمان و هزینه نسبت به خرید سنتی را در پی داشته است )

های مدرن در زندگی روزمره جهت رفع نیازها امری اجتناب ناپذیر است. دنبال کردن اخبار و انجام کارها از استفاده از فناوری

کنند تا اطالعاتشان در دسترس مردم باشد. ی اینترنت بستری را فراهم میها روی شبکهطریق اینترنت رایج شده است. سازمان

هایشان شود و این مسئله منجر به این شده که تنوع کاربران و درخواستت در اینترنت منتشر میروزانه حجم زیادی از اطالعا

های الکترونیکی، نیاز به ناپذیر اینترنت و محیطرشد توقف .(4933داخل و مهدوی، ()مرادیQu et al, 2000) زیاد باشد

گر از های توصیهرا ایجاد کرده است. سیستم شانمورد نظرهای ابزارهایی برای کمک به کاربران جهت یافتن اطالعات و سرویس

توانند کاربران را در گر میهای توصیه(. سیستم4933منش و همکاران، جمله ابزارهای مناسب در این راستا هستند )مرادی

گر با توانایی های الکترونیکی به سمت یافتن اطالعات، خدمات و کاالهای مورد عالقه هدایت کنند. سیستم توصیهمحیط

ها غربال رود مورد توجه کاربر باشد را از بین حجم باالی دادههای او، اطالعاتی که احتمال میبینی اولویتشناخت کاربر و پیش

ها با توانایی تحلیل رفتارهای کنند. از طرف دیگر این سیستمجویی میکرده و با پیشنهاد آنها به کاربر در وقت و انرژی او صرفه

نیز استنتاج را مند به آن است کاربر، خدمات و اطالعات موجودی را که وی توجهی به آن نداشته ولی احتماال عالقه یشتهگذ

های پیشنهاددهنده با (. سیستم4933منش و همکاران، د )مرادیندهکرده و نتایج جالب توجهی به کاربران پیشنهاد می

توانند نقش بسزایی در بهبود کمی و کیفی ها و رفتارهای او میه به عالیق، ویژگیهای مطلوب به مشتری با توجپیشنهاد گزینه

(. تحقیقات نشان داده است که در میان موضوعات مختلف مطرح در 4933گلپایگانی، فروش داشته باشند )کریمی و هاشمی

نجر تواند به مزیت رقابتی مردی است که میتجارت الکترونیکی، مدیریت اثربخش مشتریان در کنار استفاده از دانش آنها از موا

گیری از های تبلیغاتی بهتر، با بهرهدر پیش گرفتن خط مشی جهت کمک به مدیرانشود. کاوش دانش مشتریان برای 

د (. رش4931پذیر است )قنبری و غالمیان، ها استخراج کند، امکانسیستمی که بتواند الگوهای رفتار مشتریان را از پایگاه داده

های کاربردی بسیار زیادی در زمینه تجارت الکترونیکی های اخیر، باعث ایجاد برنامهسابقه تکنولوژی جدید اینترنت در سالبی

دارد. یکی از مهمترین ها ی مؤثر بین ماشیننیاز به ارتباط B2Cو  B2Bهای کاربردی در زمینه شده است. وجود برنامه

ای که با های پیشنهاددهنده(. سیستم4931باشد )شبیب و همکاران، پیشنهاددهنده میهای سیستم ، های کاربردیبرنامه

توانند در ترغیب کنند، میکمک می موردعالقه شوند و به کاربران در یافتن محصولسازی میشخصی ، ی پیشنهادهاارائه

علویجه و همکاران، یدی ایفا کنند )کریمیین، نقش کلهای آنالمشتریان به خرید از وب سایت و در نتیجه موفقیت فروشگاه

د که گیرنمیقرار استفاده مورد و فروش اینترنتی های خریده در بسیاری از وب سایتهای پیشنهاددهند(. امروزه سیستم4931

(. کاربرد اصلی 4933گلپایگانی، اشاره نمود )کریمی و هاشمی Amazon.comتوان به وب سایت از مهمترین آنها می

(. با گسترش 4931شبیب و همکاران، های بزرگ برای پیشنهاد کاال به کاربران است )های پیشنهاددهنده در وب سایتستمسی

های مناسب به فیلتر و نمایش گزینه جهتهای پیشنهاددهنده نیاز به سیستم ، ها در اینترنت و افزایش کاربران آنانواع داده

گر، امکان جستجو به دنبال های توصیهبا استفاده از سیستم(. 4933گلپایگانی، اشمیبسیار ضروری است )کریمی و ه کاربران

در دنیای . (4933منش و همکاران، )مرادیها دسترسی به آنها میسر نیست مفاهیمی وجود دارد که در جستجوی عادی داده

روی کاربران قرار داده است، اما در صورت نبود ها را به عنوان فرصتی مناسب پیش جدید اگر چه اینترنت حجم فراوانی از داده

های در دسترس، این امتیاز خود مانعی برای پیشرفت خواهد بود. به طوری که امروزه با مدیریتی کارآمد بر روی انبوه داده

مورد نظر را  هایی که توانایی هدایت کاربران به سمت کاال و سرویستوجه به حجم روزافزون داده و اطالعات، نیاز به سیستم

ی برای هر چه هایگر ابزارهای توصیهسیستم(. 4933منش و همکاران، شود )مرادیداشته باشند بیش از پیش احساس می

از مزایای جانبی  .(4933منش و همکاران، )مرادیشوند برداری از فضای وب محسوب میتوانمند کردن شهروندان در بهره

توان به کاهش ترافیک، افزایش خریدهای اینترنتی و باال های الکترونیکی میده در فروشگاههای پیشنهاددهناستفاده از سیستم

های متنوعی از گر در زمینههای توصیه(. امروزه سیستم4933گلپایگانی، ریدها اشاره نمود )کریمی و هاشمیرفتن کیفیت خ
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 تا تجارت الکترونیکی، پیشنهاد فیلم، موسیقی، کتاب، ،ربرهای کامتناسب با نیازها و خواسته غربال کردن اخبار موجود در وب

  (.4933منش و همکاران، کاربرد دارند )مرادی ،مقاله و اطالعات

 
 مرور ادبیات

اند که ضمن به کارگیری الگوریتم روش پاالیش ( در پژوهش خود روش جدیدی معرفی کرده4931علویجه و همکاران )کریمی

شناختی آنها نیز بندی کاربران براساس اطالعات جمعیتدار خوشهبه مثابۀ رویکرد پایه، از ترکیب وزن همکارانۀ مبتنی بر کاربر

 برای دستیابی به نتایج بهتر از سیستم، استفاده کرده اند.

یت، ( در پژوهش خود به بررسی رابطه میان استفاده از تجارت الکترونیکی و متغیرهای مهمی چون رضا4933الهی و همکاران )

-اعتماد و وفاداری مشتری پرداخته اند. بدین منظور از دو جامعه آماری یکی در کشور ایران و دیگری در کشور لبنان، نمونه

 اند.اند، انتخاب کردههایی از بین مشتریان که خرید الکترونیکی داشته

توان ر ارایه داده اند که به کمک آن میهای پیشنهادگ( در مقاله خود، مدل جدیدی برای سیستم4934مسیّبیان و همکاران )

بندی بازار و مشتری را به شیوۀ کارآمدتری انجام داده و در نتیجه پیشنهادات بهتری به مشتری ارایه داد. بدین منظور بخش

 بندی و قواعد انجمنی استفاده شده است.کاوی همچون خوشههای دادهروش

ای اند و مقایسههای آن داشتهگر و انواع الگوریتمهای توصیهد مروری بر سیستمی خو( در مقاله4933داخل و مهدوی )مرادی

 کنند.اند، مزایا و معایب هر روش را در این مقایسه بیان میگر انجام دادههای توصیهسازی سیستمهای متفاوت پیادهبین روش

 

 1گرهای توصیهسیستم

های کاربر و با کشف و که در فضای اینترنت با شناسایی عالیق و اولویت های هوشمندی هستندگر سیستمهای توصیهسیستم

منش و همکاران، کنند )مرادیتحلیل اطالعات موجود، پیشنهادات مناسب و مرتبط را به تک تک کاربران ارائه می

4933()zbal and Karaman, 2008Öهای مثل سیستمهایی هایی از چنین برنامه(. مثال4933داخل و مهدوی، ()مرادی

( یا پیشنهاد فیلم توسط شرکت Linden et al, 2003دی و دیگر محصوالت سایت آمازون )پیشنهاددهی کتاب، سی

Movie lens (Miller et al, 2003)  و پیشنهاد اخبار توسط سایتadaptiveinfo.com باشند )شبیب و همکاران، می

کاربر نهایی و دیگر کاربران  - شدهکه با گرفتن ورودی از منابع تعریف  گر ماشینی استاز دیدگاه سیستمی، توصیه(. 4931

خاص تولید  برای کاربررا خروجی منحصر به فردی  ،های پیشنهادو پردازش آنها با استفاده از تکنیک - اتیـاطالع یجامعه

 .(4933منش و همکاران، )مرادیبینی و یا ارزیابی از طرف سیستم باشدتواند یک پیشنهاد، پیشکند. این خروجی میمی

ات، کاال و ـترین اقالم )داده، اطالعپیشنهادگر، با تحلیل رفتار کاربر خود، اقدام به پیشنهاد مناسب یگر یا سامانهسیستم توصیه

ائه شده ار ،جهه با مشکالت ناشی از حجم فراوان و رو به رشد اطالعاتانماید. این سیستم رویکردی است که برای موغیره( می

 ,Kangasتر به هدف خود نزدیک شود )کند تا در میان حجم عظیم اطالعات، سریعخود کمک میر است و به کارب

شود که به کمک اطالعات موجود و تحلیل گر به سیستمی گفته میسیستم توصیه(. 4933منش و همکاران، ()مرادی2000

. این (Özbal and Karaman, 2008) دهدارائه می ی به کاربرپیشنهاداتخودکار به طور رفتار و خصوصیات کاربران، 

 شوندهایی با سربار زیاد اطالعات و مشکالت اطالعاتی تعریف میها هوشمند هستند و برای تسهیل تراکنشسیستم

(Felfernig et al, 2007)شود، . حجم فراوان و رو به رشد اطالعات روی وب و اینترنت که سربار اطالعاتی نامیده می

گر مقابله های توصیه. رویکرد سیستم(Adomavicius and Tuzhilin, 2005) گیری و انتخاب را دشوار کرده استتصمیم

تر به هدف خود نزدیک شوند و کنند تا سریعها به کاربران کمک میاست. این سیستم 2با مشکالت ناشی از سربار اطالعات
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گر به کاربرانی های توصیهسیستم .(4933داخل و مهدوی، ()مرادیPorter, 2006) دی خود را پیدا کننی مورد عالقهگزینه

ای را هایشان هستند، پیشنهادات شخصی شدهکه از بین حجم باالی اطالعات به دنبال نوعی خاص از اطالعات مرتبط با اولویت

یکی از ابزارهای اصلی برای غلبه بر مشکل  گرهای توصیه(. در واقع سیستم4933منش و همکاران، د )مرادیندهارائه می

( و با داشتن قدرت تحلیل رفتارهای کاربر، مکمل هوشمندی برای مفاهیم 4931، و همکاران بوده )درزی 9انباشت اطالعات

های فیلترینگ گر یک نوع ویژه از سیستم(. سیستم توصیه4933منش و همکاران، بازیابی و غربال اطالعات هستند )مرادی

،  مایل به خرید آن هستندپیدا کردن محصولی که  جهتهای تحلیل داده را برای کمک به مشتریان طالعاتی است که تکنیکا

ها و کاربران بزرگ از آیتم یهموعها را، براساس اینکه چه آیتمی برای کاربر جذاب است، از یک مجبرد که در آن آیتمبه کار می

مسئله اساسی در (. 4933داخل و مهدوی، ()مرادیFelfernig et al, 2007()4931 کنند )شبیب و همکاران،فیلتر می

ی کاربر های مورد عالقهشبیه به آیتممورد نظر کند که آیا آیتم فیلترینگ اطالعات این است که سیستم این مسئله را پردازش 

مندی یک شخص را به ی عالقهای که درجههاست، یا یک نمر Noیا  Yesباشد یا خیر. نتیجۀ چنین پردازشی یک بولین می

تواند به یک کاربر پیشنهاد داده شود کنند تا تشخیص دهد این آیتم میها به سیستم کمک میدهد. این نمرهآن آیتم نشان می

 .(3349داخل و مهدوی، )مرادیشوند نامیده می "1هاویژگی"یا خیر. در حوزۀ یادگیری ماشین، این خصوصیات مرجع اغلب 

د، امکانی فراهم نیر آنها داربندی و تفسآوری اطالعات از رفتار و حرکات کاربران، دستهبا توانایی که در جمع هااین سیستم

منش و همکاران، تری دسترسی پیدا کنند )مرادیاند که کاربران با صرف زمان و انرژی کمتر به اطالعات مناسبآورده

 .(4933داخل و مهدوی، )مرادی(4933

 

 گرهای توصیهسازی سیستمتوصیف پیاده

دهیم. فرض ها را شرح میسازی این سیستمی پیادهگر و تعاریف آن، مفاهیم اولیههای توصیهحال پس از آشنایی با سیستم

 Sفضای  های قابل پیشنهاد دادن مثل کتاب، فیلم یا رستوران باشد.ی همۀ آیتممجموعه Sکاربران و  ی همۀمجموعه Cکنید 

ها آیتم. به طور مشابه بسیار بزرگ باشد، در حد صدها هزار و یا حتی میلیون CDها مثل کتاب یا ممکن است در بعضی شاخه

یک تابع سودمندی است که  uها نفر. فرض کنید که فضای کاربر هم ممکن است بسیار بزرگ باشد، در برخی موارد میلیون

 کند:گیری میرا اندازه c برای کاربر sمیزان سودمندی آیتم 

                   )4(  

 ی کاماًل مرتب )فرضاً یک محدوده از اعداد صحیح و غیرمنفی( براساس میزان اهمیت است. یک مجموعه Rدر اینجا 

را انتخاب کرد. به طوری که تابع  ان آیتم تومی کند. برای هر کاربر را مشخص می sبرای آیتم  cدهی مشتری رتبه

 سودمندی کاربر بیشینه شود، به عبارت دیگر:

                    )2(    

کند که یک کاربر خاص شود، بیان میگر، میزان سودمندی یک آیتم که معموالً با یک رتبه مشخص میهای توصیهدر سیستم

(. به عنوان مثال شخصی 4933داخل و مهدوی، دیمرا ()4931ک آیتم خاص را دوست دارد )شبیب و همکاران، به چه اندازه ی

این میزان را دوست دارد. بهرحال در حالت کلی،  5از  1را داده است، یعنی به میزان  5از  1ی رتبه "Memento"به فیلم 

تواند توسط کاربر، به عنوان آنچه اغلب به عنوان می uسودمندی  تواند یک تابع اختیاری شامل تابع سود باشد.سودمندی می

 (.4931برنامه، تحت تابع سودمندی مبتنی بر سود، تعریف گردد )شبیب و همکاران،  ینرخ تعریف شده توسط کاربر یا بوسیله

نمودند این تحقیقات بطور  های پیشنهاددهنده آغازکه محققان تحقیقاتشان را در زمینه سیستم ، زمانی4331در اواسط دهه 

که معموال توسط  ،پیشنهاددهی با تخمین نرخ ئلها، مساگذاری متمرکز بود. در اغلب فرمولروشنی روی ساختارهای نرخ
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ها توسط کاربر و اطالعات دیگر که های داده شده به آیتمها معموال براساس نرخیافت. تخمینشد، کاهش میکاربران داده می

شد که باالترین نرخ را داشتند )شبیب و هایی به کاربر پیشنهاد میشد. در اینصورت آیتمادی وجود داشت زده میبصورت قرارد

(. تعیین کردن میزان کیفیت، سودمندی یا زیبایی یک آیتم از خصوصیات مرجعی هستند که توسط یک کاربر 4931همکاران، 

توانند با یک پروفایل تعریف شوند. این می Cاز اعضای فضای کاربر  هر یک .(4933داخل و مهدوی، )مرادیشوند تعیین می

(، سن، جنسیت، درآمد، وضعیت تأهل و غیره است. در User IDکاربر ) ۀپروفایل شامل خصوصیات مختلف کاربر مثل شناس

باشد. به طور یل، یکتا میاــــی کاربری هر پروفباشد. شناسهی کاربر میترین حالت، پروفایل کاربر فقط شامل شناسهساده

نیز یک  Sی از مجموعه یاند. یعنی هر آیتمبا یک مجموعه از خصوصیات تعریف شده Sمشابه تمام عناصر موجود در فضای 

 Sگر فیلم، (. برای مثال، در یک سیستم توصیه4933داخل و مهدوی، مرادی ()4931پروفایل دارد )شبیب و همکاران، 

باشد، شامل ( که یکتا میfilm IDی فیلم )باشد. هر فیلم عالوه بر یک شناسهی موجود میهای همۀ فیلممجموعه

گر این است های توصیهخصوصیاتی مثل عنوان،نوع فیلم، کارگردان، تاریخ ساخت، بازیگران و غیره است. یک مشکل سیستم

ای از آن تعریف شده ت، بلکه فقط روی زیرمجموعهتعریف نشده اس معموالً برای همۀ فضای  uکه تابع سودمندی 

هایی تعریف شده است که کاربران از قبل شود و فقط برای آیتمدهی بیان میگر سودمندی با رتبههای توصیهاست.در سیستم

ای یرمجموعه( کاربران به زMovie Lens.orgگر فیلم )مثل دهی کرده باشند. برای مثال، در یک سیستم توصیهها را رتبهآن

گر فیلم محصول، برای همین سیستم توصیه -دهی کاربررتبهدهند. یک نمونه از ماتریس می اند، رتبهها که از قبل دیدهاز فیلم

دول ـهای جدر بعضی از خانه "1"باشد. نماد می 5تا  4ها بین ی رتبهنشان داده شده است. در این مثال، محدوده 4در جدول 

گر باید بتوانند (. موتورهای توصیه4931ای نداده است  )شبیب و همکاران، است که کاربر هنوز به آن فیلم، رتبهبه این معنا 

ها با هم، پیشنهاد مناسبی را به کاربر ی این آیتم را تخمین بزنند و سپس با ترکیب این رتبههای قبلی، رتبهدهیبراساس رتبه

 بدهند.

 
گردهی برای یک سیستم توصیهرتبه(: قسمتی از ماتریس 1جدول )  

Notorious Memento Life of Brian K - PAX  

4 2 9 1 Alice 

5 5 1 1 Bob 

1 1 2 2 Cindy 

2 5 9 9 David 

 

شود. هنگامی که تخمین زده شد، پیشنهاد محصوالت های متفاوتی تخمین زده میی ناشناخته که مقداری ندارد به روشرتبه

ها به کاربر تا از بهترین آیتم nشود و ( ایجاد می4های کاربر براساس فرمول )تخاب باالترین رتبه میان همۀ رتبهبه کاربر با ان

 .(4933داخل و مهدوی، )مرادی(Adomavicius and Tuzhilin, 2003)شود پیشنهاد می

 

 گرهای توصیهبندی سیستمدسته

بندی واحدی برای انواع آنها در نظر گرفت. با این توان طبقهه سختی میب ،های پیشنهاددهندهبدلیل گستردگی مبحث سیستم

بر سه نوع مبتنی  (4931شبیب و همکاران، براساس تخمین نرخ و چگونگی پیشنهادات )ها را حال اغلب محققین این سیستم

-)کریمی و هاشمی اندر گرفتهکیبی از این دو در نظو تر 5بر محتوا، مبتنی بر فیلتر همبستگی )همکارانه یا همکارگونه(

علویجه و همکاران، کریمی )(Adomavicius and Tuzhilin, 2005)(4931شبیب و همکاران، ()4933گلپایگانی، 

اش )فیلم، های مورد عالقهبه کاربر آیتم ،گر با استفاده از یک تکنیک خاص فیلترینگ اطالعاتهای توصیهسیستم .(4931
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های اطالعاتی و محتوایشان بدست آیند، سیستم د. اگر این خصوصیات از آیتمنده( را پیشنهاد میموسیقی، کتاب، خبر و غیره

باشد و اگر این خصوصیات از محیط اجتماعی و ارتباط کاربران بدست آید، سیستم از نوع از نوع فیلترینگ مبتنی بر محتوا می

های پیشنهاددهنده براساس منابع داده و کاربرد آنها به مسیست .(4933داخل و مهدوی، )مرادیفیلترینگ همکارگونه است 

 (:Bagherpour, 2008شود )ها از موارد زیر ناشی میشوند. تمایز این دستههای مختلفی تقسیم میدسته

 د.نهای پس زمینه، اطالعاتی که قبل از شروع عملیات پیشنهاد در سیستم وجود دارداده 

 آیند.ز ارتباط کاربر با سیستم برای پیشنهادهای بهتر بدست میهای ورودی، اطالعاتی که اداده 

 کند یگر ترکیب میهای پس زمینه و ورودی را برای رسیدن به یک پیشنهاد مطلوب با یکدالگوریتمی که داده

 (.4933گلپایگانی، )کریمی و هاشمی

 Billsus and)(Bruke, 2002کند )می های پیشنهاددهنده را به پنج دسته تقسیمسیستم Brukeبندی دیگری در دسته

Pezzani, 2000): 

 فیلتر همبستگی  .4

 مبتنی برمتن .2

 آماری .9

 مبتنی بر سودمندی .1

 مبتنی بر دانش  .5

دهی های آماری به جای نرخکند با این تفاوت که تشابهات محاسبه شده از دادهمتد آماری مشابه متد مبتنی بر متن عمل می

بایست براساس سودمندی هر پیشنهاد به آنها مقدار داده و د مبتنی بر سودمندی سیستم میدر مت. کندها استفاده میآیتم

-)کریمی و هاشمیکند متد مبتنی بر دانش کاربر را برای رسیدن به سفارش مطلوب راهنمایی می. بهترینشان را برگزیند

 .(4933گلپایگانی، 

 

 فیلتر مبتنی بر محتوا

 ,Langد )ندههای مشابه با آنچه که کاربر قبال انتخاب کرده است، به کاربر پیشنهاد میهای مبتنی بر محتوا آیتمسیستم

شوند و بهترین آیتم که با گذاری شده است، مقایسه میهای کاندیدای گوناگون، با آیتمی که قبال توسط کاربر نرخ(. آیتم2001

تر کردن این منظور، یک پروفایل مربوط به کاربر با عنوان لشود. و برای فرماآیتم مورد نظر هماهنگ است، پیشنهاد داده می

است و با استفاده از تحلیل  c. این پروفایل شامل عالیق و ترجیحات کاربر شودمیگرفته ( در نظر cپروفایل محتواگرا )

(. 4931و همکاران، شبیب آید )گذاری کرده است، بدست میهایی که قبال کاربر مشاهده کرده و یا نرخمحتوایی از آیتم

ها تشخیص دهد که کاربر فعلی، کدام ایدئولوژی فیلترینگ مبتنی بر محتوا این است که سیستم با توجه به محتوای موجودیت

شود کند و اطالعاتی که توسط سیستم استخراج میها هر کاربر به طور مستقل عمل میآیتم را دوست دارد. در این سیستم

(. مستقل بودن هر کاربر در این روش Qu et al, 2000ها مشتق شده است )از محتوای اسناد و آیتمفقط اطالعاتی است که 

سازد. این مدل مستقل از وص به خود دارد که مدل اولویت خودش را میـــبه این معنا است که هر کاربر ترجیحات مخص

تعداد صفات استخراج شده دارد. خواص و صفات کاال در  ها بستگی بهباشد و کیفیت این مدلهای اولویت سایر کاربران میمدل

ی این مدل اهمیت زیادی دارد و هدف این است که اگر صفات یک کاال به ترجیحات کاربر شباهت داشت، آن کاال مورد عالقه

بر مقایسه شده و ی قبلی کارتواند با خصوصیات تعیین شدهشود. یک کاالی جدید نیز میکاربر است و به او پیشنهاد داده می

)مرادی (. فیلترینگ مبتنی بر محتوا، مبتنی بر آیتم است 4933داخل و مهدوی، ی()مرادBresse et al, 1998مدل شود )

شبیب و شود)هایی که کاربر در گذشته خریده است، ارائه می. در این روش پیشنهادات براساس آیتم(4933داخل و مهدوی، 

-Baeza-Yates and Ribeiroبر محتوا، برای پیشنهاددهی ریشه در بازیابی اطالعات )(. روش مبتنی 4931همکاران، 
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Neto, 1999( و فیلتر نمودن اطالعات )Basu et al, 1998( دارد ) ،های (. از آنجایی که پیشرفت4931شبیب و همکاران

های مبتنی بر متن انجام شده است، مهای فیلترینگ در زمینه سیستقابل توجه و چشمگیری توسط بازیابی اطالعات و انجمن

های ها و متن پیامهایی مبتنی بر اطالعات متنی مثل اسناد، آدرس وب سایتهای پیشنهاددهنده، روی آیتمبسیاری از سیستم

ور های بازیابی اطالعات به شیوه سنتی از پروفایل کاربر به منظ(. روش4931شبیب و همکاران، اند )خبری یوزنت متمرکز شده

کنند. اطالعات پروفایل یا بصورت واضحی از طریق پرسشنامه یا بصورت های مشتری و نیازهای او استفاده میاطالع از اولویت

های آیتم ای از مشخصهاز یک پروفایل آیتم که مجموعه content(s)آید. بصورت فرمال ضمنی از رفتار تراکنشات بدست می

s ای از خصوصیات آیتم باشد بوسیله استخراج مجموعهمیs برای مشخص نمودن تناسب آیتم برای اهداف پیشنهاد، استخراج ،

اند. های مبتنی بر متن طراحی شدههای مبتنی بر محتوا اغلب برای آیتمشود. همانطور که قبال توضیح داده شد، سیستممی

(. در پاالیش براساس محتوا، 4931اران، شبیب و همکشود )ها معموال با کلمات کلیدی مشخص میمحتوا در این سیستم

(. این Anderson and Hiralall, 2009شوند )بندی میای یکسان درجهکاالهایی که مشخصات مشابهی دارند، به گونه

رویکرد به در دسترس بودن مشخصات کاالها و پروفایل کاربران مرتبط با این مشخصات، بستگی دارد. در این رویکرد 

آید و برای هر یک ای داده، بدست میل کاربر با تحلیل محتوا از کاالهایی که قبالً مشاهده کرده یا به آنها رتبهمشخصات پروفای

گیرد و محصوالتی را با بیشترین شباهت به کاالهای موجود در پروفایل کاربر، به او پیشنهاد ی کلیدی در نظر میاز آنها واژه

 ,Leimstoll and Stormerشود )تر ترجیح داده است به او پیشنهاد میچه کاربر پیشدهد. در واقع مواردی مشابه به آنمی

ها استفاده متد مبتنی بر محتوا از اطالعات متنی و سوابق کاربر برای تطابق آیتم. (4931علویجه و همکاران، کریمی) (2007

هایی برای پیشنهاد کتاب Amazon.comسایت  دهد. نمونه عمده این روش در وبهای مناسب را پیشنهاد میکرده و گزینه

)کریمی و (Ahn et al, 2004شود)توسط کاربر خریداری شده استفاده می های مشابه که سابقاًبراساس کلمات کلیدی کتاب

 .(4933گلپایگانی، هاشمی

 

 فیلتر مبتنی بر همبستگی

شود شی آنها برای یافتن پیشنهادهای مناسب استفاده میدر روش مبتنی بر همبستگی، از تشابه میان کاربران و کاالهای سفار

(Adomavicius, 2005)های مشترک را فیلترینگ همکارگونه سالیق و عالقه. (4933گلپایگانی، )کریمی و هاشمی

کند که بفهمد چرا یک شخص یک آیتم ( و راهکاری توصیفی نیست، یعنی تالش نمیQu et al, 2000کند )شناسایی می

های اساسی دارند. دهند و در این زمینه با یکدیگر اشتراکهای عمومی میها رتبهدوست دارد. کاربران به آیتم خاص را

هایی است که شبیه به هم هستند رها و آیتمـــتکند، هر گروه شامل کارببندی میکارگونه این کاربران را گروهــفیلترینگ هم

ی ــهای موضوعاتی مردم برای شناسایکنند. این سیستم چون از قضاوتذب میان را جــهای مشابه خودشو افراد و آیتم

(. این تکنیک با این Narayanaswmy, 2007گویند )گیرد به آن فیلترینگ اجتماعی نیز میهایشان بهره میمندیعالقه

ی ه دهندهــند به عنوان توصیتوانمی ،نده اکند که کاربرانی که در گذشته )یا حال( رفتارهای مشابهی داشتفرض عمل می

ی دهد، ایدهکنند. فرض کنید کاربر هدف، به یک آیتم شناخته شده رتبه میای ناشناخته، به یکدیگر خدمت های دادهآیتم

 های مشابهردیابی و بررسی شود و رتبه ،ی کاربران موجود در پایگاه دادهها میان او و بقیهاصلی اینجا است که ارتباط و شباهت

ها یا بینی برای کاربر هدف استفاده شود. این سیستم رتبهها به عنوان یک پیشآوری شود و از آنکاربران روی آیتم جمع

کند و هایشان شناسایی میدهیکند و خصوصیات مشترک میان کاربران را براساس رتبهآوری میهای اشیاء را جمعتوصیه

در یک سیستم همکارگونه شامل  ،دهد. یک پروفایل کاربر نوعیها ارئه میمقایسه ها وبراساس این سنجش را پیشنهاد جدیدی

شود. کند، آن بردار کامل میدهی آنها است و به طور پیوسته همچنان که کاربر با سیستم تعامل میها و رتبهیک بردار از آیتم

(. در 4933داخل و مهدوی، مندی باشد )مرادیقهی واقعی عالی درجهدهنده منظور از رتبه یک مقدار عددی است که نشان

های رفتاری و الگوهای مشابهی با کاربر فعلی در این روش براساس شباهت رفتاری و الگوهای عملکردی کاربرانی که شباهت

شود: یاز دو بخش تشکیل م کارانهـپاالیش هم(. روش 4931شبیب و همکاران، ود)ـشاند، پیشنهادات ارائه میه داشتهـگذشت
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کند، اطالعات بخش مشترک که اطمینان حاصل می -2ی داده پاالیش اطالعات و انتخاب اطالعات درست از مجموعه -4

های ی کاربران مشترک است. این روش بر این فرض استوار است که کاربرانی که سلیقهاستخراج شده از بخش قبل بین همه

(. روش پاالیش همکارانه، روش متداولی Leimstoll and Stormer, 2007)دهند ی شبیه به هم میمشابهی دارند، رتبه

 Guptaشود )بندی سایر کاربران در سیستم ساخته میی رتبههای پیشنهادی است و در آن، پیشنهادها بر پایهبرای سیستم

and Gadge, 2014هایی ایجاد میاست، ماتریسهایی که به کاالها داده شده ( در این روش براساس کاربران مشابه و رتبه-

علویجه و )کریمی(4931دهد )شبیب و همکاران، کاال شکل می nهای آن را کاربر و ستون mشود که سطرهای آن را 

عالقه داشته باشد و کاربر دوم که شبیه « ب»و « الف». برای مثال در این روش، اگر کاربر اول به محصوالت (4931همکاران، 

-می را هم« ج»؛ به دلیل این شباهت، به احتمال زیاد کاربر اول کاالی بپسندرا « ج»و « ب»، « الف»الهای کاربر اول است، کا

هدف فیلتر همبستگی یافتن کاربرانی . (4931کریمی علویجه و همکاران، )شود به او پیشنهاد می« ج»پسندد. از این رو کاالی 

 کند. در اینی آنها را به کاربر جدید پیشنهاد میهای مورد عالقهاست که هم عقیده با کاربر جدید هستند. سپس آیتم

 شود: آیتم ساخته می nهم از کاربر و یک لیست  mفرآیند یک لیست از 

تواند صریحاً بصورت می . نظرات  هایی را دارد که نظر خود را در مورد آنها اعالم کرده است: لیستی از آیتم هر کاربر

شود، بیان شود و یا بصورت ضمنی از نحوه تعامالت و خریدهای قبلی کاربر استخراج شود. فاکتورهای نرخ که از کاربر گرفته می

 .  به هر حال داریم: 

 وارد شده است. فرض کنید کاربر جدیدی به نام 

  هایی که تا کنون خرید نکرده است، براساس ماتریس آیتممیزان عالقه کاربر به آیتم 1پیشگوییدر ابتدا در مرحله- 

 شود:تخمین زده می 7کاربر

  سپس در مرحله پیشنهاد لیستی ازN روش  4شود. شکل تا آیتمی که کاربر بیشترین عالقه را به آن دارد، ساخته می

 (.4931مکاران، شبیب و هدهد )کار را نشان می

 

 
(: فرآیند فیلتر همبستگی1شکل )  

 

 3دهی خلوتهای متقابل کاربران بستگی دارد و زمانی که فضای رتبهدهیپوشانی رتبهگر همکارگونه به همهای توصیهسیستم

ند. فیلترینگ دهی کرده باشی کمی از کاربران آیتم مشابهی را رتبهعدهکند. به عنوان مثال اگر شکل ایجاد میاست، م

دیگر در فیلترینگ کند. مشکل ای به آیتمی نداده است، ایجاد نمیهمکارگونه هیچ پیشنهادی برای یک شخص که هرگز رتبه

ی میان کاربر هدف و کاربران دیگر کاربر جدید است. زیرا در این سیستم پیشنهادات به کمک مقایسه همکارگونه، مسئلۀ

                                                           
4 Prediction 
4 item-User 
4 Sparse 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

41 

 

های اندک کار را دشوار دهیبندی یک کاربر با رتبهشوند. بنابراین طبقهها تهیه میآنها به آیتم هایدهیآوری رتبهبراساس جمع

های زیادی ندارد برد! به طور مشابه، یک آیتم جدید که رتبههای جدید نیز رنج میکند. فیلترینگ همکارگونه از وجود آیتممی

های هایی مانند اخبار و مقاالت که یک جریان ثابتی از آیتمدر حوزه کلشنهاد داده شود. این مشتواند به آسانی پینیز نمی

. (4933داخل و مهدوی، )مرادید شودهد، نمایان میمی ها را رتبهاز آیتمجدید وجود دارد و هر کاربر فقط تعداد محدودی 

ی پیشنهادهایی نزدیک ت که توانایی ارائهها اسهای به کار رفته در این سیستمترین روشروش پاالیش همکارانه، یکی از موفق

-پذیری مواجه میبه نظر کاربر را دارد، اما با افزایش تعداد کاربران و محصوالت، با مشکالتی مانند شروع سرد و مقیاس

دهند و گر اساسا خودشان را به کاربران نشان میهای توصیهدر هر حال سیستم .(4931علویجه و همکاران، کریمی)شوند

گر باید منطبق با خصوصیات کاربران های کاربران اهمیت زیادی در این زمینه دارد، و سیستم توصیهپیشنهادات مناسب فعالیت

-ها، فیلترینگ همکارگونه راه. در حال حاضر در بیشتر مقاله(4933داخل و مهدوی، )مرادی(Bagherpour, 2008باشد )

های فیلترینگ مبتنی بر زده است، زیرا مبتنی بر کاربر است و بر بعضی از محدودیت کارهای فیلترینگ مبتنی بر محتوا را کنار

 .(4933داخل و مهدوی، )مرادیکند محتوا غلبه می

 

 فیلتر تركیبی

-استفاده میهای پیشنهاددهنده از روش دیگری که ترکیبی از روش مبتنی بر محتوا و فیلتر همبستگی است، برخی از سیستم

( و با استفاده از ترکیب متدها، تا حدودی مشکالت فیلتر همبستگی و فیلترکننده 4933گلپایگانی، می و هاشمید )کریننمای

های ترکیبی از روش که (. در روش ترکیبی سعی بر آن است4931شبیب و همکاران، ند )نکبراساس محتوا را بر طرف می

ها، سیستم را ها غلبه شود و ضمن بهره بردن از مزیت آناین روشهای پیشین به کار گرفته شود و از این طریق بر محدودیت

 .(4931علویجه و همکاران، )کریمی (Anderson and Hiralall, 2009د )نسازی کنبهینه

 (.4931شبیب و همکاران، کنند )بندی میبندی دیگری به شکل زیر دستهمتدهای ترکیبی را براساس دسته

 شوند تا یک پیشنهاد ساده تولید شود.تیاز( چندین تکنیک پیشنهاددهنده با هم ترکیب می: نتایج )نرخ یا ام3وزندار 

 کند.های پیشنهاددهنده را انتخاب می: در این روش با توجه به شرایط جاری سیستم یکی از روش41راهگزینی 

 شود.اند، ایجاد میه: پیشنهاد از چندین سیستم پیشنهاددهنده متفاوت که در یک زمان نمایش داده شد44آمیخته 

 گیرند.های متفاوت با هم در یک الگوریتم ساده قرار می: خصوصیات از منابع داده پیشنهاددهنده42ترکیب خصوصیات 

 کند.ها را پاالیش می: سیستم پیشنهادات دیگر سیستم49آبشار 

 شود.: خروجی یک تکنیک به عنوان خصوصیت ورودی سیستم دیگر استفاده می41افزایش خصوصیات 

 شود.: مدلی که یک سیستم یاد گرفته به عنوان ورودی دیگران استفاده می45فراسطح 

 

 تجارت الکترونیکی

 ,Ratnasingamتجارت الکترونیکی به معنای انجام دادن مبادالت تجاری از طریق شبکه به ویژه اینترنت است )

انجام تمامی مراحل »( عبارت است از E-commerce) . در تعریفی ساده، تجارت الکترونیکی(4933)الهی و همکاران، (2005

دوست، حقعادلی و رضای)مهدوی« ه حضور فیزیکی در معاملهای و مخابراتی بدون نیاز بهای رایانهتجارت از طریق شبکه
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هی و رود )الکارها دگرگون شده و به سمت الکترونیکی شدن پیش میوهای فناوری،کسب(. امروزه به دلیل پیشرفت4931

ها، محققان و پژوهشگران (. تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین مباحث امروزی است که مورد توجه سازمان4933همکاران، 

 Homeقرار گرفته است. قلمرو تجارت الکترونیکی بسیار گسترده است و عملیات مختلفی از قبیل، خرید در خانه )

Shoppingالهی و گیرد دادن مناقصات، همکاری کردن و دیگر خدمات را در بر می (، بانکداری خانگی، خرید سهام، انجام(

ای در آینده . تجارت الکترونیک دیگر یک گزینه نیست، بلکه یک ضرورت برای موفقیت تجاری در هر زمینه(4933همکاران، 

ها مهمی برای شرکتهای (. تجارت الکترونیکی فرصت4931دوست، حقعادلی و رضای()مهدویDamanpour, 2001است )

)الهی و المللی وارد شوند توانند سهم بازار خود را گسترش دهند و در بازار بینها میایجاد کرده که از طریق آن شرکت

گذاری و تحقیقات در حوزه تجارت الکترونیکی نصیب، اقشار مختلف جامعه، به ویژه . منافع زیادی از سرمایه(4933همکاران، 

رود و شامل سفارش (. تجارت الکترونیکی از داشتن یک سایت اینترنت فراتر می4931است )فهیمی، بخش خصوصی، شده 

گیرد اطالعات است که با استفاده از فناوری اطالعات صورت می ۀدادن، انجام دادن مناقصات کاریابی، و کارمندیابی و مبادل

ایر ابزارها و وسایل نیست، بلکه یک نگرش و روش جدید است . تجارت الکترونیک ابزاری در کنار س(4933)الهی و همکاران، 

که نگرش تاکتیکی به آن بسیار خطرناک است. باید با رویکرد راهبردی به آن نگریست و از آن بهره برد. تجارت الکترونیکی کل 

-حقو رضای عادلییگردد )مهدوت شگرف در سازمان میدهد و باعث ایجاد تغییراهای سنتی را مورد تهاجم قرار میروش

وکار الکترونیکی یکی از مشهودترین تمایالت در اقتصاد دیجیتالی است )الهی و (. تجارت الکترونیکی و کسب4931دوست، 

 توان به دو دسته تقسیم کرد:مزایای اقتصادی تجارت الکترونیکی را می (.4933همکاران، 

جویی هزینه در بخش کنندگان، تسهیل تجاری و صرفهوری بنگاه و صنعت، افزایش رفاه مصرفالف( مزایای خرد: شامل بهره

های اقتصادی های مبادالتی را کاهش، کارایی را افزایش و فرآیندهای مدیریت و تولید و خدمات بنگاه، هزینهECخدمات است. 

ترین قیمت از سوی خریدار، کاهش دسترسی بیشتر به اطالعات، انتخاب پایینجستجو، ۀ دهد. کاهش هزینرا تغییر می

است. در  ECهای ورود به بازار، افزایش رقابت و کاهش سود انحصاری و غیره از جمله پیامدهای خرد اقتصادی محدودیت

یش شفافیت بازارها و رسیدن آن به تواند داشته باشد. اواًل موجب افزاسطح خرد اقتصادی، تجارت الکترونیکی دو اثر عمده می

 کند. )مانند کتاب الکترونیکی(شود. ثانیاً راه را برای تولید کاالهای جدید باز میشرایط رقابت کامل می

شفافیت بیشتر، به همراه کارآیی باالتر و تولید و مصرف بیشتر، به معنی اثرات رفاهی مثبت است. عالوه بر این، تجارت 

 دهد.سود، عدم کارآیی را کاهش می ۀویت رقابت در بازار کاال و خدمات و کاهش حاشیالکترونیکی با تق

های پایین بیکاری، تورم و کاهش کسری بودجه از نتایج وری، نرخب( مزایای کالن: رشد اقتصادی باال به همراه رشد بهره

 (.4931 دوست،حقعادلی و رضایر اقتصاد آمریکا بوده است )مهدوید ICTاستفاده از 

 

 گر و تجارت الکترونیکیهای توصیهسیستم

در بازار اینترنتی نسبت به بازار سنتی این چالش وجود دارد که سازمان تجاری با رقبای بیشتری مواجه است و وفاداری 

ای الهتر است. لذا در تجارت الکترونیکی، جذب، کسب اعتماد، رضایت و حفظ مشتریان برای سازمان تجاری مسمشتریان کم

ترین محصول را در اختیار آنها قرار برای مشتریان انتخاب فروشگاهی که مناسب (.4933مهم و دشوار است )الهی و همکاران، 

ی پیشنهادهای خاص برای هر کاربر، آنها را دهد، کار دشواری است. یکی از راهبردهای مؤثر در بازاریابی، این است که با ارائه

های آنالین به خرید از فروشگاه مد نظر ترغیب شوند. از ای که با رضایت از بین انبوه فروشگاهبه گونه به سمت خود جلب کنند؛

(. 4931علویجه و همکاران، کریمی ()Iwata, 2008های کاربران نیاز دارد )سویی این پیشنهادها به شناسایی و تحلیل ویژگی

ای برخوردار های مؤثر در جذب مشتریان از اهمیت ویژهترونیکی، روشامروزه به دلیل گستردگی رقابت در دنیای تجارت الک

های تجاری است تا بدین ترتیب امکان استخراج عالیق های پیشنهادگر در وبگاهها، بکارگیری سیستماند. یکی از این روششده

(. موفقیت هر شرکت به سازگار 4934ترین محصوالت به آنها میّسر گردد )مسیّبیان و همکاران، مشتریان و پیشنهاد مناسب
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)الهی و همکاران، ها هستند و لذا درک رفتار آنها، اهمیت حیاتی دارد بودنش با محیط بستگی دارد. مشتریان آب حیات شرکت

روند )کریمی و یک بشمار میهای تجارت الکترونهای سیستمهای پیشنهاددهنده از مهمترین بخش. امروزه سیستم(4933

های قابل توجهی گر به پیشرفتهای توصیهتوان باتلفیق مباحث تجات الکترونیک و سیستم(. می4933ایگانی، گلپهاشمی

-ها، عالقهشوند. با وجود این سیستمی تجارت الکترونیک میها باعث رونق کسب و کار در عرصهدست یافت. زیرا این سیستم

سازی شده برای هر توان پیشنهاداتی شخصیت و براین اساس میهای شخصی هر کاربر برای سیستم شناخته شده اسمندی

کاهش رفت و آمدهای غیرضروری که منجر به  (.4933داخل و مهدوی، رضایت مشتریان را جلب کرد )مرادیفرد ایجاد کرد و 

های فروشگاهجویی در وقت شهروندان در خرید وسایل مورد نیاز خود از مهمترین مزایای شود و صرفهکاهش ترافیک می

توانند رضایت مشتریان را در انتخاب محصول مورد های پیشنهاددهنده میهایی سیستمالکترونیکی است. در چنین فروشگاه

سیستم  (.4933ی، گلپایگاندیگر ترغیب کنند )کریمی و هاشمی نظر خود افزایش داده و آنها را به خرید بیشتر محصوالت

علویجه و همکاران، کریمیهای اینترنتی است )ندی برای حل مشکل سرریز اطالعات در فروشگاهکار قدرتموپیشنهاددهنده، ساز

کنند. در هر زمینه که کاربر با فراوانی گیری کاربران برای انتخاب کردن کمک میگر به تصمیمهای توصیه(. سیستم4931

-ی یک پیشنهاد مناسب و شخصیتواند با ارائهر میگسیستم توصیه ،شودگیری و انتخاب مواجه میاطالعات و مشکل تصمیم

تواند عالوه بر افزایش های تجارت الکترونیک میها در کنار سیستمسازی شده برای فرد به او کمک کند. بکارگیری این سیستم

سالئق  مندی مشتری نیز گردد. زیرا مشتریان پیشنهاداتی مطابقی تجاری، باعث افزایش میزان رضایتفروش در عرصه

های غلبه بر (. یکی از راه4933داخل و مهدوی، کند )مرادینها در انتخاب کمک میکنند که به آشخصی خود دریافت می

ی خدمات های پیشنهاددهنده به منظور ارائهی سیستمگیری، توسعهمشکالت ذکر شده و کمک به مشتریان در تصمیم

ای را سازی شدهشوند و پیشنهادهای شخصیسازی میهای اینترنتی پیادههها در فروشگاسازی شده است. این سیستمشخصی

(. در 4931علویجه و همکاران، کریمی()Gupta and Gadge, 2014کنند )ی کاربر، ارائه میبا توجه به ترجیح و عالقه

کنیم ی قبلی خود استفاده میربهزندگی روزانه معموالً برای عمل انتخاب کردن، از پیشنهادات یا نظرات دوستان و همچنین تج

کنیم. بارها اتفاق افتاده است که به پیشنهاد دوستان کتابی را بخریم یا فیلمی را تماشا کنیم یا به و مورد خاصی را گزینش می

ها، پرفروش شدن ی تبلیغ گفتاری باعث تجدید چاپ کتابای را بخریم. همین شیوهیک موسیقی گوش دهیم یا محصول ویژه

(. 4933داخل و مهدوی، ت محصوالت بسیاری شده است )مرادیهای موسیقی، افزایش محبوبیت یک فیلم و موفقیلبومآ

، موارد بسیاری باید در نظر گرفته شود و به هستند هنگامی که کاربران درگیر یافتن و انتخاب محصوالت، خدمات و اطالعات

(. افرادی 4931علویجه و همکاران، کریمی()Vandenbulcke et al, 2013سیستمی نیاز است که کاربران را حمایت کند )

ها حتما باید تبلیغ و ها و کاالها خرید کنند. آنی قیمتتوانند بدون راهنمایی و مشورت کردن و مقایسههستند که نمی

ها این . بزرگ شدن فروشگاهشان را بگیرندی فروشنده را بشنوند و با همراه خود نیز مشورت کنند تا بتوانند تصمیمتوصیه

-کند. فروشنده نقش مهمی برای کمک به خریدار دارد. او در مورد کاالیی که خریدار میتر میانتخاب را برای خریدار سخت

پرسد. اگر خریدار از مشتریان قبلی باشد احتماال هایی میخواهد، مشخصات، حدود قیمت مورد نظر و سایر ترجیحات سوال

صوصیات اخالقی و سالیق او تا حدودی آشنایی دارد. عالوه بر این فروشنده نسبت به فروشگاه خود اطالعات فروشنده با خ

تواند راهنمای خوب خریدار و عامل اصلی فروش بیشتر خود شود. کاملی دارد. یک فروشنده با ترکیب این اطالعات می

های الکترونیک وجود دارند یا اما تمامی این اطالعات در فروشگاه های الکترونیک به طور بالقوه چنین قابلیتی ندارند.فروشگاه

ی مجازی ایجاد کنیم تا فرآیند فروش را به صورت خودکار انجام دهد. این توانند استخراج شوند. کافی است یک فروشندهمی

(. 4933خل و مهدوی، دا()مرادیSchafer, 1999گر در تجارت الکترونیک است )ی مجازی همان سیستم توصیهفروشنده

های آنالین بسیار مرسوم شده است. در این های پیشنهاددهنده در بازارهای اینترنتی و خرید و فروشاخیراً استفاده از سیستم

-شما اغلب چه محصولی می"یا  "شما چه محصولی دوست دارید؟"ها به جای پرسیدن سواالتی مانند ها فروشندهسیستم

تواند مسیرهایی که کنند. فروشنده مییان در خرید برای پیشنهاد آیتم مناسب به آنها استفاده میاز رفتار مشتر "خرید؟
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کند را بررسی کند. به عنوان مثال در یک بازار فیزیکی مشتری برای یافتن کاالی مورد خریدار برای خرید کاالی خود طی می

کند. در لف سر زده و در نهایت کاالی خود را انتخاب میهای مختنظر خود )به خصوص کاالهای گران قیمت( به فروشگاه

کند تا سرانجام کاالی مورد نظر خود گذار میوبازارهای مجازی نیز کاربر برای یافتن کاالی مناسب خود در بازار اینترنتی گشت

-ا به او پیشنهاد دهد. سیستمتواند کاالی مطلوب مشتری ررا بیابد. فروشنده با رصد رفتار مشتری حین این گشت و گذارها می

طرف مشتری دارند )کریمی و  نیاز به نوعی بازخورد و گزارش از ،های پیشنهاددهنده در بازارهای اینترنتی برای بهینه بودن

توانند با استفاده از انواع اطالعاتی که از رفتار کاربران در اختیار های پیشنهاددهنده می(. سیستم4933گلپایگانی، هاشمی

(. این اطالعات Gupta and Gadge, 2014ارند، الگوهایی را استخراج کنند و محصوالتی را به کاربران پیشنهاد دهند )د

ی وب سایت فروشگاه، نوع کاالهایی که قباًل اند از: دفعات تکرار خرید مشتری و وفاداریش، زمان شروع یا پایان مشاهدهعبارت

 ,Iwataی خرید و اطالعات کاالها )بندی، پیشینهکاربر و همچنین اطالعاتی مانند رتبه کاربر پسندیده، زمان خرید کاال توسط

ی اخیر ( نشان داد فروشگاه با درک عالقه و سلیقهIwata, 2008(. مطالعات ایواتا )4931علویجه و همکاران، کریمی ()2008

کند. با پیشنهاد محصوالتی یق کاربران روز به روز تغییر میتواند پیشنهادهای مؤثرتری ارائه دهد؛ زیرا عالیق و سالکاربران، می

تواند فروش را افزایش دهد؛ چرا که به شمار کاربران وفادار که اغلب توسط کاربران وفادار خریداری شده است، فروشگاه می

ی انبوه محصوالت ارائه شده های آنالین و(. با گسترش هر چه بیشتر فروشگاه4931علویجه و همکاران، کریمیشود )افزوده می

سازی شده، آنان ی پیشنهادهای شخصیمندی کاربران و ارائهها باید در جستجوی راهی باشند تا با درک عالقهآنها، وب سایت

ی شود که در بر گیرندهرا به خرید از خود ترغیب کنند. ساخت پروفایل مشتریان، گام نخست در این راستا شمرده می

های داده شده به کاالهای فروشگاه است. گام ی خرید، بازدید، نظرها و رتبههای جمعیت شناختی، سابقهن ویژگیاطالعاتی چو

دهد مندی آنان را یاد بگیرد. مطالعات نشان میبعدی، استفاده از سیستمی است که با پردازش هوشمند پروفایل کاربران، عالقه

. از این رو باشندمی هایی نیز مواجهدهند، اما در عین حال با کاستیبی انجام میهای پیشنهاددهنده این کار را به خوسیستم

-در واقع سیستم(. 4931علویجه و همکاران، کریمی های کاراتر، عملکرد سیستم و نتایج آنها را بهبود بخشید )باید با الگوریتم

 ,Narayanasway)دهدمطلوب کاربر است، نمایش میکنند، فیلتری که فقط آن چه مانند یک فیلتر عمل می گرتوصیه های

بینی چیزی است که کاربر ها پیشگویند. یکی از وظایف این سیستمکردن اطالعات می 41سازی. به این عمل شخصی(2007

ترین ملی او استخراج کرده و محتصریح یا ضمنی اطالعاتی را از کاربر و گذشته هایی دارند که به طورخواهد، و الگوریتممی

های پیشنهادگر (. سیستم4933دهند )مرادی داخل و مهدوی، کنند و به او پیشنهاد میبینی میی او را پیشانتخاب آینده

سازی شده ی خدمات شخصیشوند که در تجارت الکترونیک برای ارائهافزاری محسوب میهای نرمحلترین راهیکی از رایج

ی پیشنهاداتی به مشتریان، مبتنی بر ها با ارائه(. این سیستمOlmo and Gaudioso,2008گیرند )مورد استفاده قرار می

های تجارت الکترونیک آنها ثبت شده است، آنها را در ها خریدی که روی وبگاههای آنان و نیز سوابق میلیونی ارجحیتپایه

. با (4934)مسیّبیان و همکاران،  (Wang et al, 2004کنند )یافتن محصوالتی که تمایل به خریدشان دارند کمک می

اند. در مورد توجه قرار داده 47محوری را با شعار بازاریابی فرد به فردمشتری ،های موفقتکامل بازاریابی، هم اکنون شرکت

دیل شده شده و امروزه به روالی رایج در این عرصه تب 43سازیتجارت الکترونیک نیز خدمات متناسب با سالیق کاربران، شخصی

سازد تا ها را قادر میسازی شده شرکتی خدمات شخصی. ارائه(4934)مسیّبیان و همکاران، (Wang et al, 2004است )

های مشتریان را شناسایی کرده و آنها را به مشتریان همیشگی خود مبدّل نموده، بیشترین رضایت و نیازها و ارجحیت

های یک روش برای دستیابی به این هدف، پیشنهاد محصوالتی مطابق خواستهسودبخشی از سوی مشتریان را دنبال کنند. 

. با (4934)مسیّبیان و همکاران، (Kim and Ahn, 2008یابد )های پیشنهادگر تحقق میمشتری است که از طریق سیستم

داده و به دنبال کسب  ها مشتریان را به صورت فردی مورد توجه قراربیشتر شرکت ،محورظهور و ورود بازاریابی مشتری
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های مورد استفاده برای دستیابی به این هدف، استفاده از بیشترین رضایت و سودبخشی برای آنها هستند. یکی از روش

 ,Al-Shamri and Bharadwajی مشتریان است )مطابقت محصوالت با خواسته جهت های پیشنهادگرسیستم

های آنالین را با توجه به شنهاددهنده بر آن است تا محصوالت فروشگاه. سیستم پی(4934)مسیّبیان و همکاران، (2008

شود و به همین دلیل، امکان پیدا کردن ی پروفایل فعلی مشتری ساخته میی مشتری غربال کند. سیستم بر پایهسلیقه

این نیازها، ضروری است از دهد. از این رو، برای درک نیاز مشتریان و پاسخ مناسب به محصول مد نظر کاربر را افزایش می

گر برای های اخیر تعداد زیادی سیستم توصیهدر سال(. 4931علویجه و همکاران، کریمیشود )های کارآمدی استفاده الگوریتم

ه ها با توجاند. در هر یک از این سیستمسازی شدهی پیشنهادات، طراحی و پیادهبینی عالیق آنها و ارائهشناسایی کاربران، پیش

اند ولی محور ها به کار گرفته شدههای ساخت، به روزرسانی و استخراج دادهای از تکنیکبه دامنه کاری و اهداف، مجموعه

ای که در ساخت پیشنهاد استفاده ها پروفایل کاربر است. چگونگی ساخت پروفایل و منبع دادهاساسی در تمامی این سیستم

رای کاربران، چگونگی به روزرسانی اطالعات پروفایل ومنبع این به روزرسانی و در فرض سیستم بخواهد شد، پروفایل پیش

گر جایگاه های استخراج و استفاده از اطالعات پروفایل فاکتورهایی هستند که در طراحی یک سیستم توصیهنهایت تکنیک

فته شد سیستم برای ایجاد یک . مطابق آنچه گ(4933منش و همکاران، )مرادی(Montaner et al, 2003مهمی دارند )

در زمان ایجاد . (4933داخل و مهدوی، )مرادیکنند مقایسه می 43پیشنهاد، پروفایل کاربر را با بعضی از خصوصیات مرجع

کنند که به آن انتخاب ها استفاده میی دادهاز مجموعه 22یا ضمنی 24مشتریان معموالً از قالبی صریح 21ی کاربریپرونده

بندی محصول، هایی هستند که بر اساس آنها دستهها شاخص. مشخصه(4934)مسیّبیان و همکاران، گویند می 29هامشخصه

 .(4934)مسیّبیان و همکاران، (Min and Han, 2005پذیرد )بازار و مشتریان انجام می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های صریح میاز مجموعه داده

 قالم در یک مقیاس لغزانتقاضا از کاربر برای ارزیابی ا 

 مندیای از اقالم بر اساس میزان عالقهتقاضا از یک کاربر برای ارزیابی مجموعه 

 دو کاال به کاربر و تقاضا برای یک انتخاب بهتر ارائه 

 تقاضا از کاربر برای ساخت لیستی از اقالم مورد عالقه 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های ضمنی میاز مجموعه داده

 اندمشاهده اقالمی که کاربران در فروشگاه برخط از آن بازدید کرده 

 تجزیه و تحلیل میزان بازدید یک قلم / تعداد کاربر 

 نگهداری رکوردهای اقالمی که کاربر در یک خرید برخط تهیه کرده است 

 مسیّبیان و های آنها تنینداشها و دوستمندیهای عالقههای اجتماعی کاربران و کشف شباهتتجزیه و تحلیل شبکه(

 (4934همکاران، 

، اما دارند ل زیاد مشتریان به آن عالقهکند که به احتمای خوب، محصوالتی را به مشتریان معرفی میسیستم پیشنهاددهنده

-فروشگاهتواند مشتریان را به خرید بیشتر تشویق کند. این خریدهای بی برنامه در ریزی ندارد و نمیبرای خرید آن برنامه

های (. سیستمPeck and Childers, 2006دهد )های سنتی و فیزیکی رخ نمیی فروشگاههای آنالین، به اندازه

کنند. هر چه کاربر از وب سایت بیشتر ریزی میپیشنهاددهنده، ارتباطی را با ارزش افزوده بین کاربران و وب سایت پایه

 Anderson andدهد )کند و این کار فروش را افزایش میای بهتر کمک میی پیشنهادهخرید کند، به سیستم برای ارائه

                                                           
14 Refernce characteristics 
45 Profiles 
41 Explicit 
44 Implicit 
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Hiralall, 2009دهد که این راهبردی ضروری برای کسب و ها دانش مشتریان و وفاداری آنها را افزایش می(. این سیستم

های (. فروشگاه4931، علویجه و همکارانکریمی()Yoon et al, 2013رود )کار در محیط تجارت الکترونیک به شمار می

ی خدمات و محصوالتی مانند کتاب، فیلم، موزیک، مقاله، کارتون، های پیشنهاددهنده برای ارائهآنالین فراوانی از سیستم

های فارسی با استفاده از شباهت ساده و معنایی میان جمله و کلمه کنند. در وب سایتجک و صفحات وب استفاده می

(Abbasi et al, 2011 )ی های مشابه عالقهاند مقالهی یک کلمه کلیدی به جای خود آن، توانستهو به کارگیری ریشه

های (. در سال4931علویجه و همکاران، کریمی ()Astiri et al, 2011پیشین کاربر را با دقت باالیی پیشنهاد دهند )

توان به اند که از آنها میاستفاده قرار گرفتههای پیشنهادگر برای کسب و کارهای مختلف مورد گذشته تعدادی از سیستم

رساند. وبگاه های خبری یاری میاشاره کرد که کاربران را با پیشنهاد مقاالت خبری از وبگاه 21سیستم پیشنهادگر گروپ لنز

دات برخط با راهنمایی کاربران در قالب صفحات وب و مستن 21ی پیشنهادات برای موسیقی برخط و نیز فاببا ارائه 25رینگو

های غذایی ها و مستندات تصویری، فروشگاهی فیلمهای پیشنهادگر بسیاری در زمینهاند. همچنین سیستماز این جمله

)مسیّبیان و توان در این حوزه برشمرد را می 27های برخط همچون آمازونفروشیهای موسیقی و کتاببرخط، وبگاه

-های تجاری به کار گرفته مییشنهادی با روند رو به افزایشی در وب سایتهای پ. بر این اساس، سیستم(4934همکاران، 

سازی کرده است که از رفتار خرید مشتریان نظر و عالیق شوند. مشهورترین سیستم پیشنهادی را وب سایت آمازون پیاده

 ,Linden et alدهد )ی کاربران مانند کتاب، پیشنهاد میکند و محصوالتی را متناسب با سلیقهآنها استفاده می

دهد معماری سایت فروش مجهز به سیستم پیشنهاددهنده را نشان می 2(. شکل 4931علویجه و همکاران، کریمی()2003

 (.4931علویجه و همکاران، کریمی)
 

 
 معماری وب سایت مجهز به سیستم پیشنهاددهنده(: 2شکل)

 

شود است اشاره میهای الکترونیکی مناسب هاددهنده در فروشگاهپیشن در ادامه به دو روش اصلی که برای ایجاد سیستم

 (.4933گلپایگانی، )کریمی و هاشمی

 

 های الکترونیکیروش مبتنی بر محتوا در فروشگاه

های به آیتم cبوسیله کاربر  iu(c,s(، از روی سودمندی cبرای کاربر  sاز آیتم  u(c,s)در متد مبتنی بر محتوا سودمندی 

Sis  کهis ها شبیه آیتمS شود. برای مثال در برنامه پیشنهاددهنده فیلم به کاربر هستند، تخمین زده میc این سیستم ،

                                                           
42 Group Lens 
44 Ringo 
44 Fab 
44 Amazon.com 
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به آنها نرخ  cها مثل نام کارگردان، نوع فیلم، موضوع فیلم، بازیگران خاص و غیره که کاربر کند اشتراکات بین فیلمسعی می

های مشتری دارند را پیشنهاد نماید هایی که درجه تشابه باالتری، با اولویتاینصورت فیلم تشخیص دهد و در ،باالیی داده

دهد که شباهت زیادی با (. در روش پیشنهاد مبتنی بر محتوا، سیستم آیتمی را به کاربر نمایش می4931شبیب و همکاران، )

های سازی این روش در فروش محصوالتی با ویژگیها برای پیادههای انتخابی سابق )یا امتیاز باال( او دارد. بهترین گزینهآیتم

بارز مانند کتاب )نویسنده، موضوع، رده سنی و غیره(، فیلم )کارگردان، نویسنده، بازیگران اصلی، موضوع و غیره( و یا پیشنهاد 

با توجه به  uاددهنده برای کاربر باشد. به عنوان مثال سیستم پیشنهها میها و وب سایتمحتواهای مشابه بین اخبار، وبالگ

 تهیه کرده است: 2هایی که قبال خریداری کرده( پروفایلی با محتوای جدول های فیلماش )ویژگیخریدهای گذشته

 
 u(: پروفایل كاربر 2جدول )

 علمی ترسناک مستند (1.3موضوع مورد عالقه )وزن 

1.3 1.9 1.7 

 

 1کارگردان  9کارگردان  2کارگردان  4دان کارگر (1.7کارگردان مورد عالقه )وزن 

1.3 1.9 1.7 1.4 

 

 5بازیگر  1بازیگر  9بازیگر  2بازیگر  4بازیگر  (1.5بازیگران مورد عالقه )وزن 

1.3 1.9 1.7 1.5 1.2 

 

ه شده گرفتهای متفاوتی در نظر های مختلف وزنشود بنا به تجربه و نظر مدیر وب سایت، برای ویژگیچنانچه مشاهده می

. سیستم است. به طور مثال اهمیت موضوع یک فیلم در مطابقت با عالیق یک فرد بیشتر از اهمیت کارگردان آن فیلم است

به وب  کند و به عنوان مثال پس از هر بار ورود کاربرپس از هر خرید یا امتیازدهی توسط کاربر، پروفایل او را بروزرسانی می

توانند نهادها میدهد. این پیشهای با باالترین رتبه وزنی با توجه به عالیق پروفایل او پیشنهاد میلمسایت فیلمی را از میان فی

رزش هر فیلم ها به ترتیب رتبه در محاسبات باشند. فرمول زیر روش مناسبی برای محاسبه اترین فیلملیستی شامل مناسب

      است:    

                     )9(         

در  uباشد. به عنوان مثال رتبه سه فیلم برای کاربر ضریب هر ویژگی می Cتعداد آنها و  nهای یک آیتم، ویژگی Aکه در آن 

 محاسبه شده است. 9جدول 

 
 uهای مورد عالقه كاربر دهی فیلم(: محاسبات و رتبه3جدول )

بازیگر اصلی ارزش وزنی ارزش وزنی کارگردان ارزش وزنی موضوع نام فیلم  امتیاز نهایی 

4فیلم  1.72مستند =   1.13=  9کارگردان   1.25=  1بازیگر    1.13 

2فیلم  1.19علمی =   1.51=  4کارگردان   1.45=  2بازیگر    1.11 

9فیلم  1.27ترسناک =   1.24=  2کارگردان   1.11=  4بازیگر    1.23 

 

بدست آورد )کریمی و  uتوان پیشنهادهای مناسبی برای کاربر یشود با استفاده از روش فوق مهمانطور که مشاهده می

 (.4933گلپایگانی، هاشمی

 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

44 

 

 های الکترونیکیروش مبتنی بر همبستگی در فروشگاه

کند های پیشنهاددهنده مبتنی بر محتوا، سیستم پیشنهاددهنده همبستگی یا فیلتر همبستگی سعی میبرخالف متد سیستم

بینی نماید. بطور رسمی های نرخ داده شده قبلی توسط دیگر کاربران پیشی کاربر خاصی براساس آیتمها را براسودمندی آیتم

که مشابه  C  jcبوسیله دیگر کاربران  sمتعلق به آیتم  s)ju(c,بوسیله سودمندی  cبرای کاربر  s از آیتم u(c,s)سودمندی 

ثال در یک برنامه پیشنهاددهی فیلم، به منظور پیشنهاد فیلم به کاربر، سیستم شود. برای مهستند، تخمین زده می cکاربر 

اند را پیدا کرده و داشته cکند کاربران مشابه که سلیقه مشابهی در انتخاب فیلم به کاربر پیشنهاددهی همبستگی سعی می

-روش همبستگی متداول (.4931همکاران، شبیب و پیشنهاد دهد ) cهایی که کاربران مشابه دوست دارند به کاربر فقط فیلم

-های پیشنهاددهنده است. در این روش از شباهت میان کاربران برای پیشنهادها استفاده میسازی سیستمترین روش در پیاده

باشد. هر کاربر در این شود. به عنوان مثال یک فروشگاه الکترونیکی کتاب بدنبال پیشنهادهای مناسب به کاربران خود می

تواند او را از دیگر ها( دارد که میمندیفروشگاه مشخصاتی از جمله سن، جنس، تحصیالت و مشخصات اختیاری )مانند عالقه

را پیشنهاد دهد. سیستم در میان  iکتاب  uخواهد به کاربر پیشنهاددهنده می شود سیستمکاربران متمایز کند. فرض می

ابهی )به عنوان مثال رده سنی، میزان تحصیالت و رشته تحصیلی( دارند گشته و کاربران بدنبال کاربرانی که خصوصیات مش

سال دارد و دانشجوی  u ،25دهد. به عنوان مثال کاربر پیشنهاد می uاند را به کاربر هایی که آنها قبال خریداری کردهکتاب

توسط  iکند کتاب گشته و مشاهده می uربر ترین کاربران به کاکارشناسی ارشد فناوری اطالعات است. سیستم بدنبال شبیه

شوند. در حالت دیگر های مناسب لیست شده و به کاربر پیشنهاد داده میاغلب آنها خریداری شده است. به همین ترتیب کتاب

به  uشود. به عنوان مثال کاربر های خاصی مشخص میمندی( به آیتممیزان شباهت کاربران براساس امتیازدهی آنان )عالقه

های خاصی امتیازدهی کرده است. این امتیازدهی ممکن است بصورت مستقیم انجام شده باشد و یا به طور ضمنی کتاب

هایی که گردد که در مورد کتاببراساس میزان خرید یا مشاهده، محاسبه شده باشد. در این حالت سیستم بدنبال کاربرانی می

-ا او داشته باشند. سپس سیستم با حدس شباهت این دو کاربر، به امتیازدهی کتابامتیازدهی کرده امتیاز مشابهی ب uکاربر 

 4تا  1از  1بصورت جدول  1تا  4های به کتاب 1U ،2U ،3Uپردازد. به عنوان مثال کاربر می uهای بدون امتیاز کاربر 

 است. uربر های خط تیره به معنای بدون امتیاز بودن کتاب توسط کاامتیازدهی کرده است. خانه

 
 های مختلفبه كتاب u(: امتیازدهی كاربر 4جدول )

 1کتاب  5کتاب  1کتاب  9کتاب  2کتاب  4کتاب 

1U 1.4 1.3 1.3 1.2 4.1 - 

2U - 1.9 1.1 1.7 1.5 - 

3U 1.2 1.3 1.1 - - 1.3 

 

زند. امتیاز حدس میهای بیبرای آیتمهای مشخص )امتیازهای داده شده( امتیازها را سیستم پیشنهاددهنده با استفاده از داده

 5امتیاز را برای آنها به شکل جدولهای بیتوان کتابمشابه هم هستند. به همین دلیل می 3Uو  1Uدر سیستم فوق کاربر 

 امتیازدهی نمود:

 
امتیازهای بی(: نتایج امتیازدهی به كتاب5جدول )  

4کتاب   2کتاب   9کتاب   1کتاب   5کتاب   1کتاب    

U1 1.4 1.3 1.3 1.2 4.1 1.3 
U2 - 1.9 1.1 1.7 1.5 - 
U3 1.2 1.3 1.1 1.2 4.1 1.3 
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را نیز با تشابه کاربران دیگر تخمین  3Uامتیاز های بیتوان آیتمی همبستگی بود و به همین ترتیب میای دربارهاین مثال ساده

 زد.

مطابق  yو  xباشد. فرمول محاسبه میزان تشابه دو کاربر ی مشابه میهامیزان شباهت دو کاربر بر پایه امتیازهای آنها به آیتم

علویجه و ()کریمیcohen et al, 1999()4931()شبیب و همکاران، Egghe and Leydesdorff, 2008زیر است )

 (:4933داخل و مهدوی، ()مرادی4931همکاران، 

                 (4)                          

 

متیازدهی شده است )کریمی و ا yو هم کاربر  xآیتمی است که توسط هم کاربر  xySبردار امتیازدهی کاربران و  rکه در آن 

 (.4933گلپایگانی، هاشمی

 

 گیرینتیجه
ی های الکترونیکی و همچنین وفاداری کمتر مشتریان آنان، برای موفقیت در عرصهبا توجه به افزایش رقابت موجود در تجارت

به های مورد استفاده که امروزه . یکی از روشاستای برخوردار ویژه های مؤثر در جذب مشتریان از اهمیتروشیاز به رقابت ن

هایی که در کنار افزایش د. سیستمباشگر میهای توصیهست، سیستمهای مهم تجارت الکترونیکی تبدیل شده ایکی از بخش

در این مقاله، ما بررسی  نند باعث جلب هرچه بیشتر اعتماد آنان گردند.توافروش، باعث جذب بیشتر مشتریان شده و می

-های توصیهدهیم. همچنین پس از معرفی مختصری از سیستممختصری از کارهای انجام شده در موضوع مورد نظر را ارائه می

دو خواهیم پرداخت و  لکترونیکیگر در تجارت اهای توصیههای آن و تجارت الکترونیکی به بررسی نقش سیستمبندیگر، دسته

   را ارائه خواهیم داد. مناسب است های الکترونیکیدر فروشگاه گرتوصیه روش اصلی که برای ایجاد سیستم

 

 منابع
پژوهشی  -، بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری، دوماهنامه علمی4933زاده، علیرضا، الهی، شعبان و حمدان، محمود و حسن
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