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چکیده
با رشد تکنولوژی در عصر امروزی و اهمیت صرفه جویی در وقت و هزینه ،تجارت الکترونیکی یکی از
ضرورتهای تجاری محسوب میشود .رشد روزافزون بنگاههای تجاری گوناگون بر روی وب ،باعث دشوار
شدن انتخاب مشتریان گردیده است .با توجه به فضای رقابتی موجود در وبسایتهای مختلف و
فروشگاههای تجاری موجود ،لزوم استفاده از ابزاری که سبب جذب بیشتر مشتریان و رضایتمندی آنان
گردد و نیز ،از سردرگمی آنان در میان حجم عظیم اطالعات ،جلوگیری کرده و آنان را در دسترسی
سریعتر به هدف یاری نماید ،بیش از پیش احساس میشود .یکی از ابزارهای موثر در تجارت
الکترونیکـــی ،سیستمهای توصیهگر میباشند .سیستمهای هوشمنـدی که با ارائهی پیشنهادات
شخصیسازی شده به کاربران ،سبب ترغیب آنان به خرید از وبسایتها یا فروشگاههای آنالین میگردند
و میتوانند آنان را به لیست مشتریان وفادارشان بیافزایند .یکی از روشهای موثر بازاریابی در تجارت
الکترونیک ،ارائهی پیشنهادات خاص هر کاربر است که سیستمهای توصیهگر میتوانند این امکان را به
وجود آورند .در این مقاله ،ما بررسی مختصری از کارهای انجام شده در موضـــــوع مورد نظر را ارائه
میدهیم .همچنین پس از معرفی مختصری از سیستمهای توصیهگر ،دستهبندیهای آن و تجارت
الکترونیکی ،به بررسی نقش سیستمهای توصیهگر در تجارت الکترونیکی خواهیم پرداخت و دو روش
اصلی که برای ایجاد سیستم توصیهگر در فروشگاههای الکترونیکی مناسب است را ارائه خواهیم داد.
واژگان كلیدی :سیستمهای توصیهگر ،تجارت الکترونیکی ،فیلتر مبتنی بر محتوا ،فیلتر مبتنی بر
همبستگی
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مقدمه
رشد سریع فناوری اطالعات و ارتباطات و گسترش حوزههای اثرگذار آن در تمامی شئونات زندگی انسان ،تغییر و تحوالت
شگرفی را در عرصه های مختلف پدید آورده است و از سوی دیگر ،تحوالت سریع در دنیای امروز امکان تحقق برنامههای بلند
مدت را بدون بازنگری مستمر ناممکن ساخته است (پریزادی .)4931 ،فناوری اطالعات ابزارهای بسیاری را برای مشتریان و
شرکتها جهت کمک به مسائل تصمیمگیری فراهم کرده است  .برای مثال ،مشتریان با استفاده از اینترنت به راحتی میتوانند
به اطالعات در مورد محصوالت بیشماری از فروشندگان مختلف دسترسی داشته باشند که این اطالعات بر تصمیمگیری خرید
آنها تأثیر خواهد گذاشت .عالوه بر این شرکتها نیز میتوانند با جمع آوری و تحلیل اطالعات مشتریان ،تصمیمات بهتری را در
زمینه بازاریابی در پیش بگیرند (قنبری و غالمیان .)4931 ،دنیای الکترونیکی در حال حرکت به سمت اشباع اطالعاتی است.
در طول دهه گذشته حجم زیادی از دادهها بر روی سرورهای اطالعاتی و پایگاههای داده ذخیره شدهاند .امروزه میزان دادههای
در دسترس در هر  5سال دو برابر میشود و با توجه به تنوع زیاد اطالعات ،بازارها ،خدمات و محیطهای کسب و کار ،دسترسی
به دادههای مناسب برای تصمیمگیری صحیح امری ضروری تلقی میشود (شهرابی()4931 ،مرادیمنش و همکاران.)4933 ،
این حجم باالی داده روی اینترنت و افزایش روزافزون آن کاربران را با مشکل یافتن اطالعات و کاالهای مناسب در زمان
مناسب مواجه کرده است و یافتن داده و اطالعات نهایی متناسب با نیاز کاربران تبدیل به فرآیندی پیچیده و زمانگیر شده است
(مرادیمنش و همکاران .)4933 ،از جمله کارهایی که امروزه روی شبکهی اینترنت رشد و توسعه یافته ،خرید اینترنتی یا به
طور جامعتر تجارت الکترونیکی است .با توجه به جاذبههای فراوانی که در شبکهی جهانی اینترنت وجود دارد .برخی کسب و
کارهای جدید به وجود آمده که هرکدام مشتریان و عالقه مندان خاص خود را دارند .از طرفی به دلیل گستردگی اینترنت،
فروشندگان زیادی میتوانند بدون محدودیتهای زمانی و مکانی اقدام به عرضهی کاال و خدمات خود به مشتری نمایند .خبر،
فیلم ،گزارش ،کتاب و صدها هزار اقالم دیگر مقابل کاربران است و آنها باید با توجه به عالقهمندی خود نمونهای را انتخاب
کنند .زمانی که مردم با فراوانی مواجه میشوند ،مشکل انتخاب کردن به وجود میآید .با ظهور وب ،مردم در دریایی از اطالعات
غوطهور شدند .متاسفانه جستجو میان این فضای بیکران اطالعات ،وقتگیر و گاهی گیجکننده است .با این حال نمیتوان
سودمندی وب را به عنوان یک منبع اطالعاتی مهم نادیده گرفت (()Narayanaswamy, 2007مرادیداخل و مهدوی،
 .)4933فروش گستردهی محصوالت با ورود فروشگاهها و خردهفروشان آنالین ،بسیار آسانتر شده است؛ به طوری که نسبت به
فروشگاههای فیزیکی ،درصد فروش بیشتری را به خود اختصاص دادهاند .اما مشتریان برای یافتن محصوالت مد نظرشان از بین
بسیاری از محصوالت و ردههای این فروشگاهها ،باید به جستجو بپردازند ( .)Anderson and Hiralall, 2009به بیان
دیگر ،مشتریان زمان زیادی را برای مشاهدهی وب سایت فروشگاهها و جمعآوری اطالعات ارزشمند صرف میکنند؛ در حالی
که محتوای بسیاری از وب سایت ها با نیاز مشتریان همخوانی ندارد که این مسئله بر اطمینان و عالقهی مشتریان برای خرید
اینترنتی تأثیر میگذارد (()Zeng, 2009کریمیعلویجه و همکاران .)4931 ،در واقع همگام با افزایش انتخابها،حجم
اطالعاتی که باید برای رسیدن به هدف پردازش شوند و به دنبال آن میزان زمان و انرژی مصرفی جهت رسیدن به اطالعات
نهایی به طور چشمگیری باال میرود .در چنین محیطهایی وجود سیستمی با قابلیت شناخت و به روزرسانی عالیق و اولویت-
های کاربران از یک سو و توانایی شاخصگذاری و ذخیرهی اطالعات به روشی قابل جستجو از سوی دیگر ،برای پیشبینی و
تشخیص نیازهای کاربر و هدایت او در جهت یافتن کاالهای متناسب با آن شدیداً احساس میشود (مرادیمنش و همکاران،
 .)4933با گسترش روزافزون بکارگیری اینترنت در امور مختلف زندگی انسان ،شیوهی انجام مبادالت تجاری از طریق این
شبکه به یکی از مهمترین مباحث مطرح در آن تبدیل شده است که مورد توجه بسیاری از محققان ،سازمانها و مشتریان قرار
گرفته است ( .)Campos et al, 2008بر این اساس ،تالشهای فراوانی برای راهاندازی سیستمهای خرید اینترنتی صورت
گرفته و شیوه ی نوینی برای انجام خرید در محیط مجازی رقم زده شده است ،به طوری که پیامد صرفهجویی قابل مالحظه در
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زمان و هزینه نسبت به خرید سنتی را در پی داشته است (()Chen et al, 2008مسیّبیان و همکاران .)4934 ،امروزه
استفاده از فناوری های مدرن در زندگی روزمره جهت رفع نیازها امری اجتناب ناپذیر است .دنبال کردن اخبار و انجام کارها از
طریق اینترنت رایج شده است .سازمانها روی شبکهی اینترنت بستری را فراهم میکنند تا اطالعاتشان در دسترس مردم باشد.
روزانه حجم زیادی از اطالعات در اینترنت منتشر می شود و این مسئله منجر به این شده که تنوع کاربران و درخواستهایشان
زیاد باشد (()Qu et al, 2000مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،رشد توقفناپذیر اینترنت و محیطهای الکترونیکی ،نیاز به
ابزارهایی برای کمک به کاربران جهت یافتن اطالعات و سرویسهای مورد نظرشان را ایجاد کرده است .سیستمهای توصیهگر از
جمله ابزارهای مناسب در این راستا هستند (مرادیمنش و همکاران .)4933 ،سیستمهای توصیهگر میتوانند کاربران را در
محیط های الکترونیکی به سمت یافتن اطالعات ،خدمات و کاالهای مورد عالقه هدایت کنند .سیستم توصیهگر با توانایی
شناخت کاربر و پیشبینی اولویتهای او ،اطالعاتی که احتمال میرود مورد توجه کاربر باشد را از بین حجم باالی دادهها غربال
کرده و با پیشنهاد آنها به کاربر در وقت و انرژی او صرفهجویی میکنند .از طرف دیگر این سیستمها با توانایی تحلیل رفتارهای
گذشتهی کاربر ،خدمات و اطالعات موجودی را که وی توجهی به آن نداشته ولی احتماال عالقهمند به آن است را نیز استنتاج
کرده و نتایج جالب توجهی به کاربران پیشنهاد میدهند (مرادیمنش و همکاران .)4933 ،سیستمهای پیشنهاددهنده با
پیشنهاد گزینههای مطلوب به مشتری با توجه به عالیق ،ویژگیها و رفتارهای او میتوانند نقش بسزایی در بهبود کمی و کیفی
فروش داشته باشند (کریمی و هاشمیگلپایگانی .) 4933 ،تحقیقات نشان داده است که در میان موضوعات مختلف مطرح در
تجارت الکترونیکی ،مدیریت اثربخش مشتریان در کنار استفاده از دانش آنها از مواردی است که میتواند به مزیت رقابتی منجر
شود .کاوش دانش مشتریان برای کمک به مدیران جهت در پیش گرفتن خط مشیهای تبلیغاتی بهتر ،با بهرهگیری از
سیستمی که بتواند الگوهای رفتار مشتریان را از پایگاه دادهها استخراج کند ،امکانپذیر است (قنبری و غالمیان .)4931 ،رشد
بیسابقه تکنولوژی جدید اینترنت در سالهای اخیر ،باعث ایجاد برنامههای کاربردی بسیار زیادی در زمینه تجارت الکترونیکی
شده است .وجود برنامههای کاربردی در زمینه  B2Bو  B2Cنیاز به ارتباطی مؤثر بین ماشینها دارد .یکی از مهمترین
برنامههای کاربردی ،سیستمهای پیشنهاددهنده میباشد (شبیب و همکاران .)4931 ،سیستمهای پیشنهاددهندهای که با
ارائهی پیشنهادها ،شخصیسازی میشوند و به کاربران در یافتن محصول موردعالقه کمک میکنند ،میتوانند در ترغیب
مشتریان به خرید از وب سایت و در نتیجه موفقیت فروشگاههای آنالین ،نقش کلیدی ایفا کنند (کریمیعلویجه و همکاران،
 .)4931امروزه سیستمهای پیشنهاددهنده در بسیاری از وب سایتهای خریدو فروش اینترنتی مورد استفاده قرار میگیرند که
از مهمترین آنها میتوان به وب سایت  Amazon.comاشاره نمود (کریمی و هاشمیگلپایگانی .)4933 ،کاربرد اصلی
سیستمهای پیشنهاددهنده در وب سایتهای بزرگ برای پیشنهاد کاال به کاربران است (شبیب و همکاران .)4931 ،با گسترش
انواع دادهها در اینترنت و افزایش کاربران آن ،نیاز به سیستمهای پیشنهاددهنده جهت فیلتر و نمایش گزینههای مناسب به
کاربران بسیار ضروری است (کریمی و هاشمیگلپایگانی .)4933 ،با استفاده از سیستمهای توصیهگر ،امکان جستجو به دنبال
مفاهیمی وجود دارد که در جستجوی عادی دادهها دسترسی به آنها میسر نیست (مرادیمنش و همکاران .)4933 ،در دنیای
جدید اگر چه اینترنت حجم فراوانی از دادهها را به عنوان فرصتی مناسب پیش روی کاربران قرار داده است ،اما در صورت نبود
مدیریتی کارآمد بر روی انبوه داده های در دسترس ،این امتیاز خود مانعی برای پیشرفت خواهد بود .به طوری که امروزه با
توجه به حجم روزافزون داده و اطالعات ،نیاز به سیستمهایی که توانایی هدایت کاربران به سمت کاال و سرویس مورد نظر را
داشته باشند بیش از پیش احساس میشود (مرادیمنش و همکاران .)4933 ،سیستمهای توصیهگر ابزارهایی برای هر چه
توانمند کردن شهروندان در بهرهبرداری از فضای وب محسوب میشوند (مرادیمنش و همکاران .)4933 ،از مزایای جانبی
استفاده از سیستمهای پیشنهاددهنده در فروشگاههای الکترونیکی میتوان به کاهش ترافیک ،افزایش خریدهای اینترنتی و باال
رفتن کیفیت خریدها اشاره نمود (کریمی و هاشمیگلپایگانی .)4933 ،امروزه سیستمهای توصیهگر در زمینههای متنوعی از

22

www.SID.ir

Archive of SID

غربال کردن اخبار موجود در وب متناسب با نیازها و خواستههای کاربر ،تا تجارت الکترونیکی ،پیشنهاد فیلم ،موسیقی ،کتاب،
مقاله و اطالعات ،کاربرد دارند (مرادیمنش و همکاران.)4933 ،
مرور ادبیات
کریمیعلویجه و همکاران ( )4931در پژوهش خود روش جدیدی معرفی کردهاند که ضمن به کارگیری الگوریتم روش پاالیش
همکارانۀ مبتنی بر کاربر به مثابۀ رویکرد پایه ،از ترکیب وزندار خوشهبندی کاربران براساس اطالعات جمعیتشناختی آنها نیز
برای دستیابی به نتایج بهتر از سیستم ،استفاده کرده اند.
الهی و همکاران ( ) 4933در پژوهش خود به بررسی رابطه میان استفاده از تجارت الکترونیکی و متغیرهای مهمی چون رضایت،
اعتماد و وفاداری مشتری پرداخته اند .بدین منظور از دو جامعه آماری یکی در کشور ایران و دیگری در کشور لبنان ،نمونه-
هایی از بین مشتریان که خرید الکترونیکی داشتهاند ،انتخاب کردهاند.
مسیّبیان و همکاران ( )4934در مقاله خود ،مدل جدیدی برای سیستمهای پیشنهادگر ارایه داده اند که به کمک آن میتوان
بخش بندی بازار و مشتری را به شیوۀ کارآمدتری انجام داده و در نتیجه پیشنهادات بهتری به مشتری ارایه داد .بدین منظور
روشهای دادهکاوی همچون خوشهبندی و قواعد انجمنی استفاده شده است.
مرادیداخل و مهدوی ( )4933در مقالهی خود مروری بر سیستمهای توصیهگر و انواع الگوریتمهای آن داشتهاند و مقایسهای
بین روشهای متفاوت پیادهسازی سیستمهای توصیهگر انجام دادهاند ،مزایا و معایب هر روش را در این مقایسه بیان میکنند.
سیستمهای

توصیهگر1

سیستمهای توصیهگر سیستمهای هوشمندی هستند که در فضای اینترنت با شناسایی عالیق و اولویتهای کاربر و با کشف و
تحلیل اطالعات موجود ،پیشنهادات مناسب و مرتبط را به تک تک کاربران ارائه میکنند (مرادیمنش و همکاران،
()Özbal and Karaman, 2008()4933مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،مثالهایی از چنین برنامههایی مثل سیستمهای
پیشنهاددهی کتاب ،سیدی و دیگر محصوالت سایت آمازون ( )Linden et al, 2003یا پیشنهاد فیلم توسط شرکت
 (Miller et al, 2003) Movie lensو پیشنهاد اخبار توسط سایت  adaptiveinfo.comمیباشند (شبیب و همکاران،
 .)4931از دیدگاه سیستمی ،توصیهگر ماشینی است که با گرفتن ورودی از منابع تعریف شده  -کاربر نهایی و دیگر کاربران
جامعهی اطالعـاتی  -و پردازش آنها با استفاده از تکنیکهای پیشنهاد ،خروجی منحصر به فردی را برای کاربر خاص تولید
میکند .این خروجی میتواند یک پیشنهاد ،پیشبینی و یا ارزیابی از طرف سیستم باشد(مرادیمنش و همکاران.)4933 ،
سیستم توصیهگر یا سامانهی پیشنهادگر ،با تحلیل رفتار کاربر خود ،اقدام به پیشنهاد مناسبترین اقالم (داده ،اطالعـات ،کاال و
غیره) مینماید .این سیستم رویکردی است که برای مواجهه با مشکالت ناشی از حجم فراوان و رو به رشد اطالعات ،ارائه شده
است و به کاربر خود کمک میکند تا در میان حجم عظیم اطالعات ،سریعتر به هدف خود نزدیک شود ( Kangas,
()2000مرادیمنش و همکاران .)4933 ،سیستم توصیهگر به سیستمی گفته میشود که به کمک اطالعات موجود و تحلیل
رفتار و خصوصیات کاربران ،به طور خودکار پیشنهاداتی به کاربر ارائه میدهد ( .)Özbal and Karaman, 2008این
سیستمها هوشمند هستند و برای تسهیل تراکنشهایی با سربار زیاد اطالعات و مشکالت اطالعاتی تعریف میشوند
( . )Felfernig et al, 2007حجم فراوان و رو به رشد اطالعات روی وب و اینترنت که سربار اطالعاتی نامیده میشود،
تصمیمگیری و انتخاب را دشوار کرده است ( .)Adomavicius and Tuzhilin, 2005رویکرد سیستمهای توصیهگر مقابله
با مشکالت ناشی از سربار اطالعات 2است .این سیستمها به کاربران کمک میکنند تا سریعتر به هدف خود نزدیک شوند و
1
4
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گزینهی مورد عالقهی خود را پیدا کنند (()Porter, 2006مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،سیستمهای توصیهگر به کاربرانی
که از بین حجم باالی اطالعات به دنبال نوعی خاص از اطالعات مرتبط با اولویتهایشان هستند ،پیشنهادات شخصی شدهای را
ارائه میدهند (مرادیمنش و همکاران .)4933 ،در واقع سیستمهای توصیهگر یکی از ابزارهای اصلی برای غلبه بر مشکل
انباشت اطالعات 9بوده (درزی و همکاران ) 4931 ،و با داشتن قدرت تحلیل رفتارهای کاربر ،مکمل هوشمندی برای مفاهیم
بازیابی و غربال اطالعات هستند (مرادیمنش و همکاران .)4933 ،سیستم توصیهگر یک نوع ویژه از سیستمهای فیلترینگ
اطالعاتی است که تکنیکهای تحلیل داده را برای کمک به مشتریان جهت پیدا کردن محصولی که مایل به خرید آن هستند ،
به کار میبرد که در آن آیتمها را ،براساس اینکه چه آیتمی برای کاربر جذاب است ،از یک مجموعهی بزرگ از آیتمها و کاربران
فیلتر میکنند (شبیب و همکاران()Felfernig et al, 2007()4931 ،مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،مسئله اساسی در
فیلترینگ اطالعات این است که سیستم این مسئله را پردازش کند که آیا آیتم مورد نظر شبیه به آیتمهای مورد عالقهی کاربر
میباشد یا خیر .نتیجۀ چنین پردازشی یک بولین  Yesیا  Noاست ،یا یک نمرهای که درجهی عالقهمندی یک شخص را به
آن آیتم نشان میدهد .این نمرهها به سیستم کمک میکنند تا تشخیص دهد این آیتم میتواند به یک کاربر پیشنهاد داده شود
یا خیر .در حوزۀ یادگیری ماشین ،این خصوصیات مرجع اغلب "ویژگیها "1نامیده میشوند (مرادیداخل و مهدوی.)4933 ،
این سیستمها با توانایی که در جمعآوری اطالعات از رفتار و حرکات کاربران ،دستهبندی و تفسیر آنها دارند ،امکانی فراهم
آورده اند که کاربران با صرف زمان و انرژی کمتر به اطالعات مناسبتری دسترسی پیدا کنند (مرادیمنش و همکاران،
()4933مرادیداخل و مهدوی.)4933 ،
توصیف پیادهسازی سیستمهای توصیهگر

حال پس از آشنایی با سیستمهای توصیهگر و تعاریف آن ،مفاهیم اولیهی پیادهسازی این سیستمها را شرح میدهیم .فرض
کنید  Cمجموعهی همۀ کاربران و  Sمجموعهی همۀ آیتمهای قابل پیشنهاد دادن مثل کتاب ،فیلم یا رستوران باشد .فضای S
ممکن است در بعضی شاخهها مثل کتاب یا  CDبسیار بزرگ باشد ،در حد صدها هزار و یا حتی میلیونها آیتم .به طور مشابه
فضای کاربر هم ممکن است بسیار بزرگ باشد ،در برخی موارد میلیونها نفر .فرض کنید که  uیک تابع سودمندی است که
میزان سودمندی آیتم  sبرای کاربر  cرا اندازهگیری میکند:
()4
ال مرتب (فرضاً یک محدوده از اعداد صحیح و غیرمنفی) براساس میزان اهمیت است.
در اینجا  Rیک مجموعه ی کام ً
را انتخاب کرد .به طوری که تابع
میتوان آیتم
رتبهدهی مشتری  cبرای آیتم  sرا مشخص میکند .برای هر کاربر
سودمندی کاربر بیشینه شود ،به عبارت دیگر:
()2
در سیستمهای توصیهگر ،میزان سودمندی یک آیتم که معموالً با یک رتبه مشخص میشود ،بیان میکند که یک کاربر خاص
به چه اندازه یک آیتم خاص را دوست دارد (شبیب و همکاران ()4931 ،مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،به عنوان مثال شخصی
به فیلم " "Mementoرتبهی  1از  5را داده است ،یعنی به میزان  1از  5این میزان را دوست دارد .بهرحال در حالت کلی،
سودمندی میتواند یک تابع اختیاری شامل تابع سود باشد .سودمندی  uمیتواند توسط کاربر ،به عنوان آنچه اغلب به عنوان
نرخ تعریف شده توسط کاربر یا بوسیلهی برنامه ،تحت تابع سودمندی مبتنی بر سود ،تعریف گردد (شبیب و همکاران.)4931 ،
در اواسط دهه  ،4331زمانی که محققان تحقیقاتشان را در زمینه سیستمهای پیشنهاددهنده آغاز نمودند این تحقیقات بطور
روشنی روی ساختارهای نرخگذاری متمرکز بود .در اغلب فرمولها ،مسائل پیشنهاددهی با تخمین نرخ ،که معموال توسط
4
2
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کاربران داده میشد ،کاهش مییافت .تخمینها معموال براساس نرخهای داده شده به آیتمها توسط کاربر و اطالعات دیگر که
بصورت قراردادی وجود داشت زده میشد .در اینصورت آیتمهایی به کاربر پیشنهاد میشد که باالترین نرخ را داشتند (شبیب و
همکاران .) 4931 ،تعیین کردن میزان کیفیت ،سودمندی یا زیبایی یک آیتم از خصوصیات مرجعی هستند که توسط یک کاربر
تعیین میشوند (مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،هر یک از اعضای فضای کاربر  Cمیتوانند با یک پروفایل تعریف شوند .این
پروفایل شامل خصوصیات مختلف کاربر مثل شناسۀ کاربر ( ،)User IDسن ،جنسیت ،درآمد ،وضعیت تأهل و غیره است .در
سادهترین حالت ،پروفایل کاربر فقط شامل شناسهی کاربر میباشد .شناسهی کاربری هر پروفــــایل ،یکتا میباشد .به طور
مشابه تمام عناصر موجود در فضای  Sبا یک مجموعه از خصوصیات تعریف شدهاند .یعنی هر آیتمی از مجموعهی  Sنیز یک
پروفایل دارد (شبیب و همکاران ()4931 ،مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،برای مثال ،در یک سیستم توصیهگر فیلمS ،
مجموعهی همۀ فیلمهای موجود میباشد .هر فیلم عالوه بر یک شناسهی فیلم ( )film IDکه یکتا میباشد ،شامل
خصوصیاتی مثل عنوان،نوع فیلم ،کارگردان ،تاریخ ساخت ،بازیگران و غیره است .یک مشکل سیستمهای توصیهگر این است
تعریف نشده است ،بلکه فقط روی زیرمجموعهای از آن تعریف شده
که تابع سودمندی  uمعموالً برای همۀ فضای
است.در سیستمهای توصیهگر سودمندی با رتبهدهی بیان میشود و فقط برای آیتمهایی تعریف شده است که کاربران از قبل
آنها را رتبهدهی کرده باشند .برای مثال ،در یک سیستم توصیهگر فیلم (مثل  )Movie Lens.orgکاربران به زیرمجموعهای
از فیلمها که از قبل دیدهاند ،رتبه میدهند .یک نمونه از ماتریس رتبهدهی کاربر -محصول ،برای همین سیستم توصیهگر فیلم
در جدول  4نشان داده شده است .در این مثال ،محدودهی رتبهها بین  4تا  5میباشد .نماد " "1در بعضی از خانههای جـدول
به این معنا است که کاربر هنوز به آن فیلم ،رتبهای نداده است (شبیب و همکاران .)4931 ،موتورهای توصیهگر باید بتوانند
براساس رتبهدهیهای قبلی ،رتبه ی این آیتم را تخمین بزنند و سپس با ترکیب این رتبهها با هم ،پیشنهاد مناسبی را به کاربر
بدهند.
جدول ( :)1قسمتی از ماتریس رتبهدهی برای یک سیستم توصیهگر
Notorious
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Life of Brian
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رتبهی ناشناخته که مقداری ندارد به روشهای متفاوتی تخمین زده میشود .هنگامی که تخمین زده شد ،پیشنهاد محصوالت
به کاربر با انتخاب باالترین رتبه میان همۀ رتبههای کاربر براساس فرمول ( )4ایجاد میشود و  nتا از بهترین آیتمها به کاربر
پیشنهاد میشود (()Adomavicius and Tuzhilin, 2003مرادیداخل و مهدوی.)4933 ،
دستهبندی سیستمهای توصیهگر
بدلیل گستردگی مبحث سیستمهای پیشنهاددهنده ،به سختی میتوان طبقهبندی واحدی برای انواع آنها در نظر گرفت .با این
حال اغلب محققین این سیستمها را براساس تخمین نرخ و چگونگی پیشنهادات (شبیب و همکاران )4931 ،بر سه نوع مبتنی
بر محتوا ،مبتنی بر فیلتر همبستگی (همکارانه یا همکارگونه) 5و ترکیبی از این دو در نظر گرفتهاند (کریمی و هاشمی-
گلپایگانی()4933 ،شبیب و همکاران()Adomavicius and Tuzhilin, 2005()4931 ،کریمی علویجه و همکاران،
 .)4931سیستمهای توصیهگر با استفاده از یک تکنیک خاص فیلترینگ اطالعات ،به کاربر آیتمهای مورد عالقهاش (فیلم،
Collaborative Filtering 4
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موسیقی ،کتاب ،خبر و غیره) را پیشنهاد میدهند .اگر این خصوصیات از آیتمهای اطالعاتی و محتوایشان بدست آیند ،سیستم
از نوع فیلترینگ مبتنی بر محتوا می باشد و اگر این خصوصیات از محیط اجتماعی و ارتباط کاربران بدست آید ،سیستم از نوع
فیلترینگ همکارگونه است (مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،سیستمهای پیشنهاددهنده براساس منابع داده و کاربرد آنها به
دستههای مختلفی تقسیم میشوند .تمایز این دستهها از موارد زیر ناشی میشود (:)Bagherpour, 2008
 دادههای پس زمینه ،اطالعاتی که قبل از شروع عملیات پیشنهاد در سیستم وجود دارند.
 دادههای ورودی ،اطالعاتی که از ارتباط کاربر با سیستم برای پیشنهادهای بهتر بدست میآیند.
 الگوریتمی که داده های پس زمینه و ورودی را برای رسیدن به یک پیشنهاد مطلوب با یکدیگر ترکیب میکند
(کریمی و هاشمیگلپایگانی.)4933 ،
در دستهبندی دیگری  Brukeسیستمهای پیشنهاددهنده را به پنج دسته تقسیم میکند (Billsus and ()Bruke, 2002
:)Pezzani, 2000
 .4فیلتر همبستگی
 .2مبتنی برمتن
 .9آماری
 .1مبتنی بر سودمندی
 .5مبتنی بر دانش
متد آماری مشابه متد مبتنی بر متن عمل میکند با این تفاوت که تشابهات محاسبه شده از دادههای آماری به جای نرخدهی
آیتمها استفاده میکند .در متد مبتنی بر سودمندی سیستم میبایست براساس سودمندی هر پیشنهاد به آنها مقدار داده و
بهترینشان را برگزیند .متد مبتنی بر دانش کاربر را برای رسیدن به سفارش مطلوب راهنمایی میکند (کریمی و هاشمی-
گلپایگانی.)4933 ،
فیلتر مبتنی بر محتوا

سیستمهای مبتنی بر محتوا آیتم های مشابه با آنچه که کاربر قبال انتخاب کرده است ،به کاربر پیشنهاد میدهند ( Lang,
 .)2001آیتمهای کاندیدای گوناگون ،با آیتمی که قبال توسط کاربر نرخگذاری شده است ،مقایسه میشوند و بهترین آیتم که با
آیتم مورد نظر هماهنگ است ،پیشنهاد داده میشود .و برای فرمالتر کردن این منظور ،یک پروفایل مربوط به کاربر با عنوان
پروفایل محتواگرا ( )cدر نظر گرفته میشود .این پروفایل شامل عالیق و ترجیحات کاربر  cاست و با استفاده از تحلیل
محتوایی از آیتمهایی که قبال کاربر مشاهده کرده و یا نرخگذاری کرده است ،بدست میآید (شبیب و همکاران.)4931 ،
ایدئولوژی فیلترینگ مبتنی بر محتوا این است که سیستم با توجه به محتوای موجودیتها تشخیص دهد که کاربر فعلی ،کدام
آیتم را دوست دارد .در این سیستمها هر کاربر به طور مستقل عمل میکند و اطالعاتی که توسط سیستم استخراج میشود
فقط اطالعاتی است که از محتوای اسناد و آیتمها مشتق شده است ( .)Qu et al, 2000مستقل بودن هر کاربر در این روش
به این معنا است که هر کاربر ترجیحات مخصـــوص به خود دارد که مدل اولویت خودش را میسازد .این مدل مستقل از
مدلهای اولویت سایر کاربران میباشد و کیفیت این مدلها بستگی به تعداد صفات استخراج شده دارد .خواص و صفات کاال در
این مدل اهمیت زیادی دارد و هدف این است که اگر صفات یک کاال به ترجیحات کاربر شباهت داشت ،آن کاال مورد عالقهی
کاربر است و به او پیشنهاد داده میشود .یک کاالی جدید نیز میتواند با خصوصیات تعیین شدهی قبلی کاربر مقایسه شده و
مدل شود (()Bresse et al, 1998مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،فیلترینگ مبتنی بر محتوا ،مبتنی بر آیتم است (مرادی
داخل و مهدوی .)4933 ،در این روش پیشنهادات براساس آیتمهایی که کاربر در گذشته خریده است ،ارائه میشود(شبیب و
همکاران .)4931 ،روش مبتنی بر محتوا ،برای پیشنهاددهی ریشه در بازیابی اطالعات (Baeza-Yates and Ribeiro-
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 )Neto, 1999و فیلتر نمودن اطالعات ( )Basu et al, 1998دارد (شبیب و همکاران .)4931 ،از آنجایی که پیشرفتهای
قابل توجه و چشمگیری توسط بازیابی اطالعات و انجمنهای فیلترینگ در زمینه سیستمهای مبتنی بر متن انجام شده است،
بسیاری از سیستمهای پیشنهاددهنده ،روی آیتمهایی مبتنی بر اطالعات متنی مثل اسناد ،آدرس وب سایتها و متن پیامهای
خبری یوزنت متمرکز شدهاند (شبیب و همکاران .)4931 ،روشهای بازیابی اطالعات به شیوه سنتی از پروفایل کاربر به منظور
اطالع از اولویتهای مشتری و نیازهای او استفاده می کنند .اطالعات پروفایل یا بصورت واضحی از طریق پرسشنامه یا بصورت
ضمنی از رفتار تراکنشات بدست میآید .بصورت فرمال ) content(sاز یک پروفایل آیتم که مجموعهای از مشخصههای آیتم
 sمیباشد بوسیله استخراج مجموعهای از خصوصیات آیتم  ،sبرای مشخص نمودن تناسب آیتم برای اهداف پیشنهاد ،استخراج
میشود .همانطور که قبال توضیح داده شد ،سیستمهای مبتنی بر محتوا اغلب برای آیتمهای مبتنی بر متن طراحی شدهاند.
محتوا در این سیستمها معموال با کلمات کلیدی مشخص میشود (شبیب و همکاران .)4931 ،در پاالیش براساس محتوا،
کاالهایی که مشخصات مشابهی دارند ،به گونهای یکسان درجهبندی میشوند ( .)Anderson and Hiralall, 2009این
رویکرد به در دسترس بودن مشخصات کاالها و پروفایل کاربران مرتبط با این مشخصات ،بستگی دارد .در این رویکرد
مشخصات پروفای ل کاربر با تحلیل محتوا از کاالهایی که قبالً مشاهده کرده یا به آنها رتبهای داده ،بدست میآید و برای هر یک
از آنها واژهی کلیدی در نظر می گیرد و محصوالتی را با بیشترین شباهت به کاالهای موجود در پروفایل کاربر ،به او پیشنهاد
میدهد .در واقع مواردی مشابه به آنچه کاربر پیشتر ترجیح داده است به او پیشنهاد میشود ( Leimstoll and Stormer,
( )2007کریمیعلویجه و همکاران .)4931 ،متد مبتنی بر محتوا از اطالعات متنی و سوابق کاربر برای تطابق آیتمها استفاده
کرده و گزینههای مناسب را پیشنهاد میدهد .نمونه عمده این روش در وب سایت  Amazon.comبرای پیشنهاد کتابهایی
براساس کلمات کلیدی کتابهای مشابه که سابقاً توسط کاربر خریداری شده استفاده میشود(()Ahn et al, 2004کریمی و
هاشمیگلپایگانی.)4933 ،
فیلتر مبتنی بر همبستگی

در روش مبتنی بر همبستگی ،از تشابه میان کاربران و کاالهای سفارشی آنها برای یافتن پیشنهادهای مناسب استفاده میشود
(()Adomavicius, 2005کریمی و هاشمیگلپایگانی .)4933 ،فیلترینگ همکارگونه سالیق و عالقههای مشترک را
شناسایی میکند ( )Qu et al, 2000و راهکاری توصیفی نیست ،یعنی تالش نمیکند که بفهمد چرا یک شخص یک آیتم
خاص را دوست دارد .کاربران به آیتمها رتبههای عمومی میدهند و در این زمینه با یکدیگر اشتراکهای اساسی دارند.
فیلترینگ همــکارگونه این کاربران را گروهبندی میکند ،هر گروه شامل کاربـــترها و آیتمهایی است که شبیه به هم هستند
و افراد و آیتمهای مشابه خودشــان را جذب میکنند .این سیستم چون از قضاوتهای موضوعاتی مردم برای شناسایــی
عالقهمندیهایشان بهره میگیرد به آن فیلترینگ اجتماعی نیز میگویند ( .)Narayanaswmy, 2007این تکنیک با این
فرض عمل میکند که کاربرانی که در گذشته (یا حال) رفتارهای مشابهی داشته اند ،میتوانند به عنوان توصیــه دهندهی
آیتمهای دادهای ناشناخته ،به یکدیگر خدمت کنند .فرض کنید کاربر هدف ،به یک آیتم شناخته شده رتبه میدهد ،ایدهی
اصلی اینجا است که ارتباط و شباهتها میان او و بقیهی کاربران موجود در پایگاه داده ،ردیابی و بررسی شود و رتبههای مشابه
کاربران روی آیتم جمعآوری شود و از آنها به عنوان یک پیش بینی برای کاربر هدف استفاده شود .این سیستم رتبهها یا
توصیههای اشیاء را جمعآوری میکند و خصوصیات مشترک میان کاربران را براساس رتبهدهیهایشان شناسایی میکند و
پیشنهاد جدیدی را براساس این سنجشها و مقایسهها ارئه میدهد .یک پروفایل کاربر نوعی ،در یک سیستم همکارگونه شامل
یک بردار از آیتمها و رتبه دهی آنها است و به طور پیوسته همچنان که کاربر با سیستم تعامل میکند ،آن بردار کامل میشود.
منظور از رتبه یک مقدار عددی است که نشان دهندهی درجهی واقعی عالقهمندی باشد (مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،در
این روش براساس شباهت رفتاری و الگوهای عملکردی کاربرانی که شباهتهای رفتاری و الگوهای مشابهی با کاربر فعلی در
گذشتـه داشتهاند ،پیشنهادات ارائه میشـود(شبیب و همکاران .)4931 ،روش پاالیش همـکارانه از دو بخش تشکیل میشود:
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www.SID.ir

Archive of SID

 -4پاالیش اطالعات و انتخاب اطالعات درست از مجموعهی داده  -2بخش مشترک که اطمینان حاصل میکند ،اطالعات
استخراج شده از بخش قبل بین همه ی کاربران مشترک است .این روش بر این فرض استوار است که کاربرانی که سلیقههای
مشابهی دارند ،رتبهی شبیه به هم میدهند ( .)Leimstoll and Stormer, 2007روش پاالیش همکارانه ،روش متداولی
برای سیستمهای پیشنهادی است و در آن ،پیشنهادها بر پایهی رتبهبندی سایر کاربران در سیستم ساخته میشود ( Gupta
 )and Gadge, 2014در این روش براساس کاربران مشابه و رتبههایی که به کاالها داده شده است ،ماتریسهایی ایجاد می-
شود که سطرهای آن را  mکاربر و ستونهای آن را  nکاال شکل میدهد (شبیب و همکاران()4931 ،کریمیعلویجه و
همکاران .)4931 ،برای مثال در این روش ،اگر کاربر اول به محصوالت «الف» و «ب» عالقه داشته باشد و کاربر دوم که شبیه
کاربر اول است ،کاالهای «الف» « ،ب» و «ج» را بپسند؛ به دلیل این شباهت ،به احتمال زیاد کاربر اول کاالی «ج» را هم می-
پسندد .از این رو کاالی «ج» به او پیشنهاد میشود (کریمی علویجه و همکاران .)4931 ،هدف فیلتر همبستگی یافتن کاربرانی
است که هم عقیده با کاربر جدید هستند .سپس آیتمهای مورد عالقهی آنها را به کاربر جدید پیشنهاد میکند .در این
فرآیند یک لیست از  mکاربر و یک لیست هم از  nآیتم ساخته میشود:
 .نظرات میتواند صریحاً بصورت
هر کاربر لیستی از آیتمهایی را دارد که نظر خود را در مورد آنها اعالم کرده است:
فاکتورهای نرخ که از کاربر گرفته میشود ،بیان شود و یا بصورت ضمنی از نحوه تعامالت و خریدهای قبلی کاربر استخراج شود.
.
به هر حال داریم:
وارد شده است.
فرض کنید کاربر جدیدی به نام
 در ابتدا در مرحله پیشگویی 1میزان عالقه کاربر به آیتمهایی که تا کنون خرید نکرده است ،براساس ماتریس آیتم-
کاربر 7تخمین زده میشود:
 سپس در مرحله پیشنهاد لیستی از  Nتا آیتمی که کاربر بیشترین عالقه را به آن دارد ،ساخته میشود .شکل  4روش
کار را نشان میدهد (شبیب و همکاران.)4931 ،

شکل ( :)1فرآیند فیلتر همبستگی
خلوت3

سیستمهای توصیهگر همکارگونه به همپوشانی رتبهدهیهای متقابل کاربران بستگی دارد و زمانی که فضای رتبهدهی
است ،مشکل ایجاد میکند .به عنوان مثال اگر عدهی کمی از کاربران آیتم مشابهی را رتبهدهی کرده باشند .فیلترینگ
همکارگونه هیچ پیشنهادی برای یک شخص که هرگز رتبهای به آیتمی نداده است ،ایجاد نمیکند .مشکل دیگر در فیلترینگ
همکارگونه ،مسئلۀ کاربر جدید است .زیرا در این سیستم پیشنهادات به کمک مقایسهی میان کاربر هدف و کاربران دیگر
4
4
4

Prediction
User-item
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براساس جمعآوری رتبهدهیهای آنها به آیتمها تهیه میشوند .بنابراین طبقهبندی یک کاربر با رتبهدهیهای اندک کار را دشوار
میکند .فیلترینگ همکارگونه از وجود آیتمهای جدید نیز رنج میبرد! به طور مشابه ،یک آیتم جدید که رتبههای زیادی ندارد
نیز نمیتواند به آسانی پیشنهاد داده شود .این مشکل در حوزههایی مانند اخبار و مقاالت که یک جریان ثابتی از آیتمهای
جدید وجود دارد و هر کاربر فقط تعداد محدودی از آیتمها را رتبه میدهد ،نمایان میشود (مرادیداخل و مهدوی.)4933 ،
روش پاالیش همکارانه ،یکی از موفقترین روشهای به کار رفته در این سیستمها است که توانایی ارائهی پیشنهادهایی نزدیک
به نظر کاربر را دارد ،اما با افزایش تعداد کاربران و محصوالت ،با مشکالتی مانند شروع سرد و مقیاسپذیری مواجه می-
شوند(کریمیعلویجه و همکاران .)4931 ،در هر حال سیستمهای توصیهگر اساسا خودشان را به کاربران نشان میدهند و
پیشنهادات مناسب فعالیتهای کاربران اهمیت زیادی در این زمینه دارد ،و سیستم توصیهگر باید منطبق با خصوصیات کاربران
باشد (()Bagherpour, 2008مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،در حال حاضر در بیشتر مقالهها ،فیلترینگ همکارگونه راه-
کارهای فیلترینگ مبتنی بر محتوا را کنار زده است ،زیرا مبتنی بر کاربر است و بر بعضی از محدودیتهای فیلترینگ مبتنی بر
محتوا غلبه میکند (مرادیداخل و مهدوی.)4933 ،
فیلتر تركیبی

برخی از سیستم های پیشنهاددهنده از روش دیگری که ترکیبی از روش مبتنی بر محتوا و فیلتر همبستگی است ،استفاده می-
نمایند (کریمی و هاشمیگلپایگانی ) 4933 ،و با استفاده از ترکیب متدها ،تا حدودی مشکالت فیلتر همبستگی و فیلترکننده
براساس محتوا را بر طرف میکنند (شبیب و همکاران .)4931 ،در روش ترکیبی سعی بر آن است که ترکیبی از روشهای
پیشین به کار گرفته شود و از این طریق بر محدودیتهای این روشها غلبه شود و ضمن بهره بردن از مزیت آنها ،سیستم را
بهینهسازی کنند (( )Anderson and Hiralall, 2009کریمیعلویجه و همکاران.)4931 ،
متدهای ترکیبی را براساس دستهبندی دیگری به شکل زیر دستهبندی میکنند (شبیب و همکاران.)4931 ،
 وزندار :3نتایج (نرخ یا امتیاز) چندین تکنیک پیشنهاددهنده با هم ترکیب میشوند تا یک پیشنهاد ساده تولید شود.
 راهگزینی :41در این روش با توجه به شرایط جاری سیستم یکی از روشهای پیشنهاددهنده را انتخاب میکند.
 آمیخته :44پیشنهاد از چندین سیستم پیشنهاددهنده متفاوت که در یک زمان نمایش داده شدهاند ،ایجاد میشود.
 ترکیب خصوصیات :42خصوصیات از منابع داده پیشنهاددهندههای متفاوت با هم در یک الگوریتم ساده قرار میگیرند.
 آبشار :49سیستم پیشنهادات دیگر سیستمها را پاالیش میکند.
 افزایش خصوصیات :41خروجی یک تکنیک به عنوان خصوصیت ورودی سیستم دیگر استفاده میشود.
 فراسطح :45مدلی که یک سیستم یاد گرفته به عنوان ورودی دیگران استفاده میشود.
تجارت الکترونیکی
تجارت الکترونیکی به معنای انجام دادن مبادالت تجاری از طریق شبکه به ویژه اینترنت است ( Ratnasingam,
()2005الهی و همکاران .)4933 ،در تعریفی ساده ،تجارت الکترونیکی ( )E-commerceعبارت است از «انجام تمامی مراحل
تجارت از طریق شبکههای رایانهای و مخابراتی بدون نیاز به حضور فیزیکی در معامله» (مهدویعادلی و رضایحقدوست،
Weighted 4
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 .)4931امروزه به دلیل پیشرفتهای فناوری،کسبوکارها دگرگون شده و به سمت الکترونیکی شدن پیش میرود (الهی و
همکاران .) 4933 ،تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین مباحث امروزی است که مورد توجه سازمانها ،محققان و پژوهشگران
قرار گرفته است .قلمرو تجارت الکترونیکی بسیار گسترده است و عملیات مختلفی از قبیل ،خرید در خانه ( Home
 ،)Shoppingبانکداری خانگی ،خرید سهام ،انجام دادن مناقصات ،همکاری کردن و دیگر خدمات را در بر میگیرد (الهی و
همکاران . )4933 ،تجارت الکترونیک دیگر یک گزینه نیست ،بلکه یک ضرورت برای موفقیت تجاری در هر زمینهای در آینده
است (()Damanpour, 2001مهدویعادلی و رضایحقدوست .)4931 ،تجارت الکترونیکی فرصتهای مهمی برای شرکتها
ایجاد کرده که از طریق آن شرکتها می توانند سهم بازار خود را گسترش دهند و در بازار بینالمللی وارد شوند (الهی و
همکاران .)4933 ،منافع زیادی از سرمایه گذاری و تحقیقات در حوزه تجارت الکترونیکی نصیب ،اقشار مختلف جامعه ،به ویژه
بخش خصوصی ،شده است (فهیمی .)4931 ،تجارت الکترونیکی از داشتن یک سایت اینترنت فراتر میرود و شامل سفارش
دادن ،انجام دادن مناقصات کاریابی ،و کارمندیابی و مبادلۀ اطالعات است که با استفاده از فناوری اطالعات صورت میگیرد
(الهی و همکاران .)4933 ،تجارت الکترونیک ابزاری در کنار سایر ابزارها و وسایل نیست ،بلکه یک نگرش و روش جدید است
که نگرش تاکتیکی به آن بسیار خطرناک است .باید با رویکرد راهبردی به آن نگریست و از آن بهره برد .تجارت الکترونیکی کل
روشهای سنتی را مورد تهاجم قرار میدهد و باعث ایجاد تغییرات شگرف در سازمان میگردد (مهدویعادلی و رضایحق-
دوست .)4931 ،تجارت الکترونیکی و کسب وکار الکترونیکی یکی از مشهودترین تمایالت در اقتصاد دیجیتالی است (الهی و
همکاران .)4933 ،مزایای اقتصادی تجارت الکترونیکی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف) مزایای خرد :شامل بهرهوری بنگاه و صنعت ،افزایش رفاه مصرفکنندگان ،تسهیل تجاری و صرفهجویی هزینه در بخش
خدمات است ،EC .هزینههای مبادالتی را کاهش ،کارایی را افزایش و فرآیندهای مدیریت و تولید و خدمات بنگاههای اقتصادی
را تغییر میدهد .کاهش هزینۀ جستجو ،دسترسی بیشتر به اطالعات ،انتخاب پایینترین قیمت از سوی خریدار ،کاهش
محدودیت های ورود به بازار ،افزایش رقابت و کاهش سود انحصاری و غیره از جمله پیامدهای خرد اقتصادی  ECاست .در
سطح خرد اقتصادی ،تجارت الکترونیکی دو اثر عمده میتواند داشته باشد .او ًال موجب افزایش شفافیت بازارها و رسیدن آن به
شرایط رقابت کامل میشود .ثانیاً راه را برای تولید کاالهای جدید باز میکند( .مانند کتاب الکترونیکی)
شفافیت بیشتر ،به همراه کارآیی باالتر و تولید و مصرف بیشتر ،به معنی اثرات رفاهی مثبت است .عالوه بر این ،تجارت
الکترونیکی با تقویت رقابت در بازار کاال و خدمات و کاهش حاشیۀ سود ،عدم کارآیی را کاهش میدهد.
ب) مزایای کالن :رشد اقتصادی باال به همراه رشد بهرهوری ،نرخهای پایین بیکاری ،تورم و کاهش کسری بودجه از نتایج
استفاده از  ICTدر اقتصاد آمریکا بوده است (مهدویعادلی و رضایحقدوست.)4931 ،
سیستمهای توصیهگر و تجارت الکترونیکی
در بازار اینترنتی نسبت به بازار سنتی این چالش وجود دارد که سازمان تجاری با رقبای بیشتری مواجه است و وفاداری
مشتریان کم تر است .لذا در تجارت الکترونیکی ،جذب ،کسب اعتماد ،رضایت و حفظ مشتریان برای سازمان تجاری مسالهای
مهم و دشوار است (الهی و همکاران .)4933 ،برای مشتریان انتخاب فروشگاهی که مناسبترین محصول را در اختیار آنها قرار
دهد ،کار دشواری است .یکی از راهبردهای مؤثر در بازاریابی ،این است که با ارائهی پیشنهادهای خاص برای هر کاربر ،آنها را
به سمت خود جلب کنند؛ به گونهای که با رضایت از بین انبوه فروشگاههای آنالین به خرید از فروشگاه مد نظر ترغیب شوند .از
سویی این پیشنهادها به شناسایی و تحلیل ویژگیهای کاربران نیاز دارد ( ()Iwata, 2008کریمیعلویجه و همکاران.)4931 ،
امروزه به دلیل گستردگی رقابت در دنیای تجارت الکترونیکی ،روشهای مؤثر در جذب مشتریان از اهمیت ویژهای برخوردار
شدهاند .یکی از این روشها ،بکارگیری سیستمهای پیشنهادگر در وبگاههای تجاری است تا بدین ترتیب امکان استخراج عالیق
مشتریان و پیشنهاد مناسبترین محصوالت به آنها میّسر گردد (مسیّبیان و همکاران .)4934 ،موفقیت هر شرکت به سازگار
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بودنش با محیط بستگی دارد .مشتریان آب حیات شرکتها هستند و لذا درک رفتار آنها ،اهمیت حیاتی دارد (الهی و همکاران،
 .)4933امروزه سیستمهای پیشنهاددهنده از مهمترین بخشهای سیستمهای تجارت الکترونیک بشمار میروند (کریمی و
هاشمیگلپایگانی .)4933 ،میتوان باتلفیق مباحث تجات الکترونیک و سیستمهای توصیهگر به پیشرفتهای قابل توجهی
دست یافت .زیرا این سیستمها باعث رونق کسب و کار در عرصهی تجارت الکترونیک میشوند .با وجود این سیستمها ،عالقه-
مندیهای شخصی هر کاربر برای سیستم شناخته شده است و براین اساس میتوان پیشنهاداتی شخصیسازی شده برای هر
فرد ایجاد کرد و رضایت مشتریان را جلب کرد (مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،کاهش رفت و آمدهای غیرضروری که منجر به
کاهش ترافیک میشود و صرفه جویی در وقت شهروندان در خرید وسایل مورد نیاز خود از مهمترین مزایای فروشگاههای
الکترونیکی است .در چنین فروشگاههایی سیستمهای پیشنهاددهنده میتوانند رضایت مشتریان را در انتخاب محصول مورد
نظر خود افزایش داده و آنها را به خرید بیشتر محصوالت دیگر ترغیب کنند (کریمی و هاشمیگلپایگانی .)4933 ،سیستم
پیشنهاددهنده ،سازوکار قدرتمندی برای حل مشکل سرریز اطالعات در فروشگاههای اینترنتی است (کریمیعلویجه و همکاران،
 .)4931سیستمهای توصیهگر به تصمیمگیری کاربران برای انتخاب کردن کمک میکنند .در هر زمینه که کاربر با فراوانی
اطالعات و مشکل تصمیمگیری و انتخاب مواجه میشود ،سیستم توصیهگر میتواند با ارائهی یک پیشنهاد مناسب و شخصی-
سازی شده برای فرد به او کمک کند .بکارگیری این سیستمها در کنار سیستمهای تجارت الکترونیک میتواند عالوه بر افزایش
فروش در عرصهی تجاری ،باعث افزایش میزان رضایتمندی مشتری نیز گردد .زیرا مشتریان پیشنهاداتی مطابق سالئق
شخصی خود دریافت میکنند که به آنها در انتخاب کمک میکند (مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،یکی از راههای غلبه بر
مشکالت ذکر شده و کمک به مشتریان در تصمیمگیری ،توسعهی سیستمهای پیشنهاددهنده به منظور ارائهی خدمات
شخصیسازی شده است .این سیستمها در فروشگاههای اینترنتی پیادهسازی میشوند و پیشنهادهای شخصیسازی شدهای را
با توجه به ترجیح و عالقهی کاربر ،ارائه میکنند (()Gupta and Gadge, 2014کریمیعلویجه و همکاران .)4931 ،در
زندگی روزانه معموالً برای عمل انتخاب کردن ،از پیشنهادات یا نظرات دوستان و همچنین تجربهی قبلی خود استفاده میکنیم
و مورد خاصی را گزینش می کنیم .بارها اتفاق افتاده است که به پیشنهاد دوستان کتابی را بخریم یا فیلمی را تماشا کنیم یا به
یک موسیقی گوش دهیم یا محصول ویژهای را بخریم .همین شیوهی تبلیغ گفتاری باعث تجدید چاپ کتابها ،پرفروش شدن
آلبومهای موسیقی ،افزایش محبوبیت یک فیلم و موفقیت محصوالت بسیاری شده است (مرادیداخل و مهدوی.)4933 ،
هنگامی که کاربران درگیر یافتن و انتخاب محصوالت ،خدمات و اطالعات هستند ،موارد بسیاری باید در نظر گرفته شود و به
سیستمی نیاز است که کاربران را حمایت کند (()Vandenbulcke et al, 2013کریمیعلویجه و همکاران .)4931 ،افرادی
هستند که نمیتوانند بدون راهنمایی و مشورت کردن و مقایسهی قیمتها و کاالها خرید کنند .آنها حتما باید تبلیغ و
توصیه ی فروشنده را بشنوند و با همراه خود نیز مشورت کنند تا بتوانند تصمیمشان را بگیرند .بزرگ شدن فروشگاهها این
انتخاب را برای خریدار سختتر می کند .فروشنده نقش مهمی برای کمک به خریدار دارد .او در مورد کاالیی که خریدار می-
خواهد ،مشخصات ،حدود قیمت مورد نظر و سایر ترجیحات سوالهایی میپرسد .اگر خریدار از مشتریان قبلی باشد احتماال
فروشنده با خ صوصیات اخالقی و سالیق او تا حدودی آشنایی دارد .عالوه بر این فروشنده نسبت به فروشگاه خود اطالعات
کاملی دارد .یک فروشنده با ترکیب این اطالعات میتواند راهنمای خوب خریدار و عامل اصلی فروش بیشتر خود شود.
فروشگاههای الکترونیک به طور بالقوه چنین قابلیتی ندارند .اما تمامی این اطالعات در فروشگاههای الکترونیک وجود دارند یا
میتوانند استخراج شوند .کافی است یک فروشنده ی مجازی ایجاد کنیم تا فرآیند فروش را به صورت خودکار انجام دهد .این
فروشندهی مجازی همان سیستم توصیهگر در تجارت الکترونیک است (()Schafer, 1999مرادیداخل و مهدوی.)4933 ،
اخیراً استفاده از سیستمهای پیشنهاددهنده در بازارهای اینترنتی و خرید و فروشهای آنالین بسیار مرسوم شده است .در این
سیستمها فروشندهها به جای پرسیدن سواالتی مانند "شما چه محصولی دوست دارید؟" یا "شما اغلب چه محصولی می-
خرید؟" از رفتار مشتر یان در خرید برای پیشنهاد آیتم مناسب به آنها استفاده میکنند .فروشنده میتواند مسیرهایی که
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خریدار برای خرید کاالی خود طی می کند را بررسی کند .به عنوان مثال در یک بازار فیزیکی مشتری برای یافتن کاالی مورد
نظر خود (به خصوص کاالهای گران قیمت) به فروشگاههای مخت لف سر زده و در نهایت کاالی خود را انتخاب میکند .در
بازارهای مجازی نیز کاربر برای یافتن کاالی مناسب خود در بازار اینترنتی گشتوگذار میکند تا سرانجام کاالی مورد نظر خود
را بیابد .فروشنده با رصد رفتار مشتری حین این گشت و گذارها میتواند کاالی مطلوب مشتری را به او پیشنهاد دهد .سیستم-
های پیشنهاددهنده در بازارهای اینترنتی برای بهینه بودن ،نیاز به نوعی بازخورد و گزارش از طرف مشتری دارند (کریمی و
هاشمیگلپایگانی .)4933 ،سیستمهای پیشنهاددهنده می توانند با استفاده از انواع اطالعاتی که از رفتار کاربران در اختیار
د ارند ،الگوهایی را استخراج کنند و محصوالتی را به کاربران پیشنهاد دهند ( .)Gupta and Gadge, 2014این اطالعات
ال
عبارت اند از :دفعات تکرار خرید مشتری و وفاداریش ،زمان شروع یا پایان مشاهدهی وب سایت فروشگاه ،نوع کاالهایی که قب ً
کاربر پسندیده ،زمان خرید کاال توسط کاربر و همچنین اطالعاتی مانند رتبهبندی ،پیشینهی خرید و اطالعات کاالها ( Iwata,
 ()2008کریمیعلویجه و همکاران .)4931 ،مطالعات ایواتا ( )Iwata, 2008نشان داد فروشگاه با درک عالقه و سلیقهی اخیر
کاربران ،می تواند پیشنهادهای مؤثرتری ارائه دهد؛ زیرا عالیق و سالیق کاربران روز به روز تغییر میکند .با پیشنهاد محصوالتی
که اغلب توسط کاربران وفادار خریداری شده است ،فروشگاه می تواند فروش را افزایش دهد؛ چرا که به شمار کاربران وفادار
افزوده میشود (کریمیعلویجه و همکاران .)4931 ،با گسترش هر چه بیشتر فروشگاههای آنالین و انبوه محصوالت ارائه شدهی
آنها ،وب سایتها باید در جستجوی راهی باشند تا با درک عالقهمندی کاربران و ارائهی پیشنهادهای شخصیسازی شده ،آنان
را به خرید از خود ترغیب کنند .ساخت پروفایل مشتریان ،گام نخست در این راستا شمرده میشود که در بر گیرندهی
اطالعاتی چون ویژگیهای جمعیت شناختی ،سابقهی خرید ،بازدید ،نظرها و رتبههای داده شده به کاالهای فروشگاه است .گام
بعدی ،استفاده از سیستمی است که با پردازش هوشمند پروفایل کاربران ،عالقهمندی آنان را یاد بگیرد .مطالعات نشان میدهد
سیستمهای پیشنهاددهنده این کار را به خوبی انجام میدهند ،اما در عین حال با کاستیهایی نیز مواجه میباشند .از این رو
باید با الگوریتمهای کاراتر ،عملکرد سیستم و نتایج آنها را بهبود بخشید ( کریمیعلویجه و همکاران .)4931 ،در واقع سیستم-
های توصیهگر مانند یک فیلتر عمل میکنند ،فیلتری که فقط آن چه مطلوب کاربر است ،نمایش میدهد( Narayanasway,
 .)2007به این عمل شخصیسازی 41کردن اطالعات میگویند .یکی از وظایف این سیستمها پیشبینی چیزی است که کاربر
میخواهد ،و الگوریتمهایی دارند که به طور صریح یا ضمنی اطالعاتی را از کاربر و گذشتهی او استخراج کرده و محتملترین
انتخاب آیندهی او را پیشبینی میکنند و به او پیشنهاد میدهند (مرادی داخل و مهدوی .)4933 ،سیستمهای پیشنهادگر
یکی از رایجترین راهحلهای نرمافزاری محسوب میشوند که در تجارت الکترونیک برای ارائهی خدمات شخصیسازی شده
مورد استفاده قرار میگیرند ( .)Olmo and Gaudioso,2008این سیستمها با ارائهی پیشنهاداتی به مشتریان ،مبتنی بر
پایهی ارجحیتهای آنان و نیز سوابق میلیونها خریدی که روی وبگاههای تجارت الکترونیک آنها ثبت شده است ،آنها را در
یافتن محصوالتی که تمایل به خریدشان دارند کمک میکنند (( )Wang et al, 2004مسیّبیان و همکاران .)4934 ،با
تکامل بازاریابی ،هم اکنون شرکتهای موفق ،مشتریمحوری را با شعار بازاریابی فرد به فرد 47مورد توجه قرار دادهاند .در
تجارت الکترونیک نیز خدمات متناسب با سالیق کاربران ،شخصیسازی 43شده و امروزه به روالی رایج در این عرصه تبدیل شده
است (()Wang et al, 2004مسیّبیان و همکاران .)4934 ،ارائهی خدمات شخصیسازی شده شرکتها را قادر میسازد تا
نیازها و ارجحیت های مشتریان را شناسایی کرده و آنها را به مشتریان همیشگی خود مبدّل نموده ،بیشترین رضایت و
سودبخشی از سوی مشتریان را دنبال کنند .یک روش برای دستیابی به این هدف ،پیشنهاد محصوالتی مطابق خواستههای
مشتری است که از طریق سیستمهای پیشنهادگر تحقق مییابد (()Kim and Ahn, 2008مسیّبیان و همکاران .)4934 ،با
ظهور و ورود بازاریابی مشتریمحور ،بیشتر شرکتها مشتریان را به صورت فردی مورد توجه قرار داده و به دنبال کسب
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بیشترین رضایت و سودبخشی برای آنها هستند .یکی از روش های مورد استفاده برای دستیابی به این هدف ،استفاده از
سیستمهای پیشنهادگر جهت مطابقت محصوالت با خواستهی مشتریان است ( Al-Shamri and Bharadwaj,
()2008مسیّبیان و همکاران .)4934 ،سیستم پیشنهاددهنده بر آن است تا محصوالت فروشگاههای آنالین را با توجه به
سلیقهی مشتری غربال کند .سیستم بر پایهی پروفایل فعلی مشتری ساخته میشود و به همین دلیل ،امکان پیدا کردن
محصول مد نظر کاربر را افزایش می دهد .از این رو ،برای درک نیاز مشتریان و پاسخ مناسب به این نیازها ،ضروری است از
الگوریتمهای کارآمدی استفاده شود (کریمیعلویجه و همکاران .)4931 ،در سالهای اخیر تعداد زیادی سیستم توصیهگر برای
شناسایی کاربران ،پیشبینی عالیق آنها و ارائهی پیشنهادات ،طراحی و پیادهسازی شدهاند .در هر یک از این سیستمها با توجه
به دامنه کاری و اهداف ،مجموعهای از تکنیکهای ساخت ،به روزرسانی و استخراج دادهها به کار گرفته شدهاند ولی محور
اساسی در تمامی این سیستمها پروفایل کاربر است .چگونگی ساخت پروفایل و منبع دادهای که در ساخت پیشنهاد استفاده
خواهد شد ،پروفایل پیشفرض سیستم ب رای کاربران ،چگونگی به روزرسانی اطالعات پروفایل ومنبع این به روزرسانی و در
نهایت تکنیک های استخراج و استفاده از اطالعات پروفایل فاکتورهایی هستند که در طراحی یک سیستم توصیهگر جایگاه
مهمی دارند (()Montaner et al, 2003مرادیمنش و همکاران .)4933 ،مطابق آنچه گفته شد سیستم برای ایجاد یک
پیشنهاد ،پروفایل کاربر را با بعضی از خصوصیات مرجع 43مقایسه میکنند (مرادیداخل و مهدوی .)4933 ،در زمان ایجاد
پروندهی کاربری 21مشتریان معموالً از قالبی صریح 24یا ضمنی 22از مجموعهی دادهها استفاده میکنند که به آن انتخاب
مشخصهها 29میگویند (مسیّبیان و همکاران .)4934 ،مشخصهها شاخصهایی هستند که بر اساس آنها دستهبندی محصول،
بازار و مشتریان انجام میپذیرد (()Min and Han, 2005مسیّبیان و همکاران.)4934 ،
از مجموعه دادههای صریح میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 تقاضا از کاربر برای ارزیابی اقالم در یک مقیاس لغزان
 تقاضا از یک کاربر برای ارزیابی مجموعهای از اقالم بر اساس میزان عالقهمندی
 ارائه دو کاال به کاربر و تقاضا برای یک انتخاب بهتر
 تقاضا از کاربر برای ساخت لیستی از اقالم مورد عالقه
از مجموعه دادههای ضمنی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 مشاهده اقالمی که کاربران در فروشگاه برخط از آن بازدید کردهاند
 تجزیه و تحلیل میزان بازدید یک قلم  /تعداد کاربر
 نگهداری رکوردهای اقالمی که کاربر در یک خرید برخط تهیه کرده است
 تجزیه و تحلیل شبکههای اجتماعی کاربران و کشف شباهتهای عالقهمندیها و دوستنداشتنیهای آنها (مسیّبیان و
همکاران)4934 ،
سیستم پیشنهاددهندهی خوب ،محصوالتی را به مشتریان معرفی میکند که به احتمال زیاد مشتریان به آن عالقه دارند ،اما
برای خرید آن برنامهریزی ندارد و نمی تواند مشتریان را به خرید بیشتر تشویق کند .این خریدهای بی برنامه در فروشگاه-
های آنالین ،به اندازهی فروشگاههای سنتی و فیزیکی رخ نمیدهد ( .)Peck and Childers, 2006سیستمهای
پیشنهاددهنده ،ارتباطی را با ارزش افزوده بین کاربران و وب سایت پایهریزی میکنند .هر چه کاربر از وب سایت بیشتر
خرید کند ،به سیستم برای ارائهی پیشنهادهای بهتر کمک میکند و این کار فروش را افزایش میدهد ( Anderson and
14
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 .)Hiralall, 2009این سیستمها دانش مشتریان و وفاداری آنها را افزایش میدهد که این راهبردی ضروری برای کسب و
کار در محیط تجارت الکترونیک به شمار میرود (()Yoon et al, 2013کریمیعلویجه و همکاران .)4931 ،فروشگاههای
آنالین فراوانی از سیستمهای پیشنهاددهنده برای ارائه ی خدمات و محصوالتی مانند کتاب ،فیلم ،موزیک ،مقاله ،کارتون،
جک و صفحات وب استفاده میکنند .در وب سایتهای فارسی با استفاده از شباهت ساده و معنایی میان جمله و کلمه
( )Abbasi et al, 2011و به کارگیری ریشهی یک کلمه کلیدی به جای خود آن ،توانستهاند مقالههای مشابه عالقهی
پیشین کاربر را با دقت باالیی پیشنهاد دهند ( ()Astiri et al, 2011کریمیعلویجه و همکاران .)4931 ،در سالهای
گذشته تعدادی از سیستمهای پیشنهادگر برای کسب و کارهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتهاند که از آنها میتوان به
سیستم پیشنهادگر گروپ لنز 21اشاره کرد که کاربران را با پیشنهاد مقاالت خبری از وبگاههای خبری یاری میرساند .وبگاه
رینگو 25با ارائهی پیشنهادات برای موسیقی برخط و نیز فاب 21با راهنمایی کاربران در قالب صفحات وب و مستندات برخط
از این جملهاند .همچنین سیستمهای پیشنهادگر بسیاری در زمینهی فیلمها و مستندات تصویری ،فروشگاههای غذایی
برخط ،وبگاههای موسیقی و کتابفروشیهای برخط همچون آمازون 27را میتوان در این حوزه برشمرد (مسیّبیان و
همکاران .)4934 ،بر این اساس ،سیستمهای پیشنهادی با روند رو به افزایشی در وب سایتهای تجاری به کار گرفته می-
شوند .مشهورترین سیستم پیشنهادی را وب سایت آمازون پیاده سازی کرده است که از رفتار خرید مشتریان نظر و عالیق
آنها استفاده میکند و محصوالتی را متناسب با سلیقهی کاربران مانند کتاب ،پیشنهاد میدهد ( Linden et al,
()2003کریمیعلویجه و همکاران .)4931 ،شکل  2معماری سایت فروش مجهز به سیستم پیشنهاددهنده را نشان میدهد
(کریمیعلویجه و همکاران.)4931 ،

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

در ادامه به دو روش اصلی که برای ایجاد سیستم پیشنهاددهنده در فروشگاههای الکترونیکی مناسب است اشاره میشود
(کریمی و هاشمیگلپایگانی.)4933 ،
روش مبتنی بر محتوا در فروشگاههای الکترونیکی

در متد مبتنی بر محتوا سودمندی ) u(c,sاز آیتم  sبرای کاربر  ،cاز روی سودمندی ) u(c,siبوسیله کاربر  cبه آیتمهای
 si Sکه siها شبیه آیتم  Sهستند ،تخمین زده میشود .برای مثال در برنامه پیشنهاددهنده فیلم به کاربر  ،cاین سیستم
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سعی میکند اشتراکات بین فیلم ها مثل نام کارگردان ،نوع فیلم ،موضوع فیلم ،بازیگران خاص و غیره که کاربر  cبه آنها نرخ
باالیی داده ،تشخیص دهد و در اینصورت فیلمهایی که درجه تشابه باالتری ،با اولویتهای مشتری دارند را پیشنهاد نماید
(شبیب و همکاران .) 4931 ،در روش پیشنهاد مبتنی بر محتوا ،سیستم آیتمی را به کاربر نمایش میدهد که شباهت زیادی با
آیتمهای انتخابی سابق (یا امتیاز باال) او دارد .بهترین گزینهها برای پیادهسازی این روش در فروش محصوالتی با ویژگیهای
بارز مانند کتاب (نویسنده ،موضوع ،رده سنی و غیره) ،فیلم (کارگردان ،نویسنده ،بازیگران اصلی ،موضوع و غیره) و یا پیشنهاد
محتواهای مشابه بین اخبار ،وبالگها و وب سایتها میباشد .به عنوان مثال سیستم پیشنهاددهنده برای کاربر  uبا توجه به
خریدهای گذشتهاش (ویژگیهای فیلمهایی که قبال خریداری کرده) پروفایلی با محتوای جدول  2تهیه کرده است:
جدول ( :)2پروفایل كاربر u
موضوع مورد عالقه (وزن )1.3

کارگردان مورد عالقه (وزن )1.7

بازیگران مورد عالقه (وزن )1.5

مستند

ترسناک

علمی

1.3

1.9

1.7

کارگردان 4

کارگردان 2

کارگردان 9

کارگردان 1

1.3

1.9

1.7

1.4

بازیگر 4

بازیگر 2

بازیگر 9

بازیگر 1

بازیگر 5

1.3

1.9

1.7

1.5

1.2

چنانچه مشاهده می شود بنا به تجربه و نظر مدیر وب سایت ،برای ویژگیهای مختلف وزنهای متفاوتی در نظر گرفته شده
است .به طور مثال اهمیت موضوع یک فیلم در مطابقت با عالیق یک فرد بیشتر از اهمیت کارگردان آن فیلم است .سیستم
پس از هر خرید یا امتیازدهی توسط کاربر ،پروفایل او را بروزرسانی میکند و به عنوان مثال پس از هر بار ورود کاربر به وب
سایت فیلمی را از میان فیلم های با باالترین رتبه وزنی با توجه به عالیق پروفایل او پیشنهاد میدهد .این پیشنهادها میتوانند
لیستی شامل مناسبترین فیلم ها به ترتیب رتبه در محاسبات باشند .فرمول زیر روش مناسبی برای محاسبه ارزش هر فیلم
است:
()9
که در آن  Aویژگیهای یک آیتم n ،تعداد آنها و  Cضریب هر ویژگی میباشد .به عنوان مثال رتبه سه فیلم برای کاربر  uدر
جدول  9محاسبه شده است.
جدول ( :)3محاسبات و رتبهدهی فیلمهای مورد عالقه كاربر u
نام فیلم

ارزش وزنی موضوع

ارزش وزنی کارگردان

ارزش وزنی بازیگر اصلی

امتیاز نهایی

فیلم 4

مستند = 1.72

کارگردان 1.13 = 9

بازیگر 1.25 = 1

1.13

فیلم 2

علمی = 1.19

کارگردان 1.51 = 4

بازیگر 1.45 = 2

1.11

فیلم 9

ترسناک = 1.27

کارگردان 1.24 = 2

بازیگر 1.11 = 4

1.23

همانطور که مشاهده میشود با استفاده از روش فوق میتوان پیشنهادهای مناسبی برای کاربر  uبدست آورد (کریمی و
هاشمیگلپایگانی.)4933 ،
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روش مبتنی بر همبستگی در فروشگاههای الکترونیکی

برخالف متد سیستم های پیشنهاددهنده مبتنی بر محتوا ،سیستم پیشنهاددهنده همبستگی یا فیلتر همبستگی سعی میکند
سودمندی آیتمها را برای کاربر خاصی براساس آیتمهای نرخ داده شده قبلی توسط دیگر کاربران پیشبینی نماید .بطور رسمی
سودمندی ) u(c,sاز آیتم  sبرای کاربر  cبوسیله سودمندی ) u(cj,sمتعلق به آیتم  sبوسیله دیگر کاربران  cj Cکه مشابه
کاربر  cهستند ،تخمین زده میشود .برای م ثال در یک برنامه پیشنهاددهی فیلم ،به منظور پیشنهاد فیلم به کاربر ،سیستم
پیشنهاددهی همبستگی سعی میکند کاربران مشابه که سلیقه مشابهی در انتخاب فیلم به کاربر  cداشتهاند را پیدا کرده و
فقط فیلمهایی که کاربران مشابه دوست دارند به کاربر  cپیشنهاد دهد (شبیب و همکاران .)4931 ،روش همبستگی متداول-
ترین روش در پیادهسازی سیستم های پیشنهاددهنده است .در این روش از شباهت میان کاربران برای پیشنهادها استفاده می-
شود .به عنوان مثال یک فروشگاه الکترونیکی کتاب بدنبال پیشنهادهای مناسب به کاربران خود میباشد .هر کاربر در این
فروشگاه مشخصاتی از جمله سن ،جنس ،تحصیالت و مشخصات اختیاری (مانند عالقهمندیها) دارد که میتواند او را از دیگر
کاربران متمایز کند .فرض میشود سیستم پیشنهاددهنده میخواهد به کاربر  uکتاب  iرا پیشنهاد دهد .سیستم در میان
کاربران بدنبال کاربرانی که خصوصیات مشابهی (به عنوان مثال رده سنی ،میزان تحصیالت و رشته تحصیلی) دارند گشته و
کتابهایی که آنها قبال خریداری کردهاند را به کاربر  uپیشنهاد میدهد .به عنوان مثال کاربر  25 ،uسال دارد و دانشجوی
کارشناسی ارشد فناوری اطالعات است .سیستم بدنبال شبیهترین کاربران به کاربر  uگشته و مشاهده میکند کتاب  iتوسط
اغلب آنها خریداری شده است .به همین ترتیب کتابهای مناسب لیست شده و به کاربر پیشنهاد داده میشوند .در حالت دیگر
میزان شباهت کاربران براساس امتیازدهی آنان (عالقهمندی) به آیتمهای خاصی مشخص میشود .به عنوان مثال کاربر  uبه
کتاب های خاصی امتیازدهی کرده است .این امتیازدهی ممکن است بصورت مستقیم انجام شده باشد و یا به طور ضمنی
براساس میزان خرید یا مشاهده ،محاسبه شده باشد .در این حالت سیستم بدنبال کاربرانی میگردد که در مورد کتابهایی که
کاربر  uامتیازدهی کرده امتیاز مشابهی ب ا او داشته باشند .سپس سیستم با حدس شباهت این دو کاربر ،به امتیازدهی کتاب-
های بدون امتیاز کاربر  uمیپردازد .به عنوان مثال کاربر  U3 ،U2 ،U1به کتابهای  4تا  1بصورت جدول  1از  1تا 4
امتیازدهی کرده است .خانههای خط تیره به معنای بدون امتیاز بودن کتاب توسط کاربر  uاست.
جدول ( :)4امتیازدهی كاربر  uبه كتابهای مختلف
کتاب4

کتاب 2

کتاب 9

کتاب 1

کتاب 5

کتاب 1

U1

1.4

1.3

1.3

1.2

4.1

-

U2

-

1.9

1.1

1.7

1.5

-

U3

1.2

1.3

1.1

-

-

1.3

سیستم پیشنهاددهنده با استفاده از دادههای مشخص (امتیازهای داده شده) امتیازها را برای آیتمهای بیامتیاز حدس میزند.
در سیستم فوق کاربر  U1و  U3مشابه هم هستند .به همین دلیل میتوان کتابهای بیامتیاز را برای آنها به شکل جدول5
امتیازدهی نمود:
جدول ( :)5نتایج امتیازدهی به كتابهای بیامتیاز
کتاب 4

کتاب 2

کتاب 9

کتاب 1

کتاب 5

کتاب 1

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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این مثال سادهای دربارهی همبستگی بود و به همین ترتیب میتوان آیتمهای بیامتیاز  U3را نیز با تشابه کاربران دیگر تخمین
زد.
میزان شباهت دو کاربر بر پایه امتیازهای آنها به آیتمهای مشابه میباشد .فرمول محاسبه میزان تشابه دو کاربر  xو  yمطابق
زیر است (()Egghe and Leydesdorff, 2008شبیب و همکاران()cohen et al, 1999()4931 ،کریمیعلویجه و
همکاران()4931 ،مرادیداخل و مهدوی:)4933 ،

()4

که در آن  rبردار امتیازدهی کاربران و  Sxyآیتمی است که توسط هم کاربر  xو هم کاربر  yامتیازدهی شده است (کریمی و
هاشمیگلپایگانی.)4933 ،
نتیجهگیری
با توجه به افزایش رقابت موجود در تجارت های الکترونیکی و همچنین وفاداری کمتر مشتریان آنان ،برای موفقیت در عرصهی
رقابت نیاز به روشهای مؤثر در جذب مشتریان از اهمیت ویژهای برخوردار است .یکی از روشهای مورد استفاده که امروزه به
یکی از بخشهای مهم تجارت الکترونیکی تبدیل شده است ،سیستمهای توصیهگر میباشد .سیستمهایی که در کنار افزایش
فروش ،باعث جذب بیشتر مشتریان شده و میتوانند باعث جلب هرچه بیشتر اعتماد آنان گردند .در این مقاله ،ما بررسی
مختصری از کارهای انجام شده در موضوع مورد نظر را ارائه میدهیم .همچنین پس از معرفی مختصری از سیستمهای توصیه-
گر ،دستهبندیهای آن و تجارت الکترونیکی به بررسی نقش سیستمهای توصیهگر در تجارت الکترونیکی خواهیم پرداخت و دو
روش اصلی که برای ایجاد سیستم توصیهگر در فروشگاههای الکترونیکی مناسب است را ارائه خواهیم داد.
منابع
الهی ،شعبان و حمدان ،محمود و حسنزاده ،علیرضا ، 4933 ،بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری ،دوماهنامه علمی -پژوهشی
دانشگاه شاهد ،دوره جدید ،سال شانزدهم ،شماره95
پریزادی ،طاهر ،4931 ،نقش فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر برنامهریزی کاربردی زمین ،فصلنامه علمی -پژوهشی و بینالمللی
جغرافیای ایران ،دوره جدید ،سال سیزدهم ،شماره11
درزی ،محمد و اصغری ،حبیباله و شلتز ،آندره ،4931 ،تحلیل الگوریتمهای پاالیش مشارکتی مبتنی بر کاال در ارائه خدمات به شهروند
الکترونیک ،اولین کنفرانس شهر الکترونیک ،تهران
شبیب ،نفیسه و نعمتبخش ،محمدعلی و عقیلیدهکردی ،سیما ،4931 ،کاربرد سیستمهای پیشنهاددهنده در تجارت الکترونیک،
چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک ،آذرماه ،تهران
شهرابی ،جمال ،4931 ،دادهکاوی ،تهران ،جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر
فهیمی ،مهدی ، 4931 ،کاربردهای فناوری اطالعات در تجارت الکترونیکی و چشم انداز تحقیقات آینده در این حوزه ،مطالعات مدیریت،
شماره23و91
قنبری ،نگار و غالمیان ،محمدرضا ،4931 ،چارچوبی برای استفاده از دانش مشتریان در طراحی کاتالوگهای الکترونیکی ،نشریه تخصصی
مهندسی صنایع ،دوره ،15شماره ،4از صفحۀ 39تا31
کریمیعلویجه ،محمدرضا و عسکری ،شیوا و پرسته ،سیروان ، 4931 ،فروشگاه اینترنتی هوشمند :سیستم پیشنهاددهندۀ مبتنی بر تحلیل
رفتار کاربران ،دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران ،مدیریت فناوری اطالعات ،دوره ،7شماره ،2از صفحۀ 935تا111
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 سومین، استفادۀ موثر از سیستمهای توصیهگر جهت ارائۀ توصیههای شخصیسازی شده،4933 ، مهرگان، گیلدا و مهدوی،مرادیداخل
 همدان، سما،همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات
 اولین، افزایش کارایی سیستمهای تجارت الکترونیک با استفاده از سیستمهای توصیهگر،4933 ، مهرگان، گیلدا و مهدوی،مرادیداخل
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر،کنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوری اطالعات
 دومین، بررسی و تحلیل فاکتورهای اساسی در طراحی سیستمهای توصیهگر،4933 ، حبیباله، محمد و اصغری، زهرا و درزی،مرادیمنش
 پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، تهران،کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
 سیستم پیشنهادگر هوشمند برای خردهفروشی اینترنتی با استفاده از نقشۀ،4934 ، وحید، عبّاس و خطیبی، شهاب و کرامتی،مسیّبیان
،29 جلد، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید،خودسازمانده و قواعد انجمنی براساس الگوهای جمعیتشناختی مشتریان
49تا2  از صفحۀ،4شماره
- ضرورت تجارت الکترونیک در ایران با توجه به نقش آن در بهرهوری بنگاه،4931 ، شمسی، محمدحسین و رضایحقدوست،مهدویعادلی
24 شماره، پژوهشی دانش و توسعه- مجله علمی،های کشورهای پیشرو
 نقش سیستمهای پیشنهاددهنده و روشهای استفاده از آنها در فروشگاههای،4933 ، سیدعلیرضا، محمدامین و هاشمیگلپایگانی،کریمی
 پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی، تهران، دومین کنفرانس بینالمللی شهر الکترونیک،الکترونیکی
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