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 چكیده
های ارتباطی دستیابی آنالین به اطالعات در میان انبوهی از اطالعاات مشاابه، باه مشاک  با گسترش شبکه

تجاارت الکترونیکای نیازدر ایان بزرگی تبدی  شده است. از این رو یافتن محصوالت مورد نظر مشتریان در 

هاای رریاد گر محصاو  باا ارا اه توصایههای توصیه. بدین منظور سیستمشده است از مشکالت،یکی گروه

هاای محصو  به مشتریان در تجارت الکترونیک، سعی در برطرف کردن این مشک  و کااه  ساربار شابکه

هایی ازمحصوالت است که رصوصیات جاد گروهمحصوالت و ای1بندیروشهارتباطی دارند. هدف ازاین تحقیق 

شاود واز مشابهی نسبت به یکدیگر دارند. این امر باعث سهولت دسترسی به محصوالتی با رواص مشابه مای

واتاااالف ومااات مشاااتریان باااه صاااورت  شااامگیری ج اااوگیری باااه عمااا  جساااتجو وساااردرگمی 

از  ،به تفکیک نوع محصو  بوده وشدهآوری عجمهای الکترونیکی هایی که از فروشگاهدادهبندیروشهآید.می

استفاده شده است.هدف دیگر،پی  بینی این موضوع است که مشتریان عاالوه بار رریاد  K-meansروش 

محصو  مورد نظر رود،ممکن است  ه محصوالت مرتبط جانبی دیگری رارریداری نمایند.برای این منظاور 

،کاه 2الگوهاای ترتیبای وتوجه باه رفتاار رریداران،باه کماک توان با استفاده از تاریخچه ررید مشتریانمی

به کشف ارتباط بین محصوالت پردارت.این ارتباطات در نهایت منجر به ایجاد  ازکاربردهای داده کاوی است،

ارتباط بین محصوالت به افازای  دمات توصایه .هایی درهنگام ررید محصو  به مشتریان رواهد شدتوصیه

اعث افزای  احتما  فاروش محصاوالت مارتبط درمعاامالت الکترونیکای رواهاد کند وهمچنین بکمک می

شود کاه روناق هر اه بیشاتر های الکترونیکی میهمین مسئ ه موجب افزای  فروش وسود درفروشگاهشد.

توان از آن به عنوان یکی از اهداف ضمنی این تحقیق یاد تجارت الکترونیک را به دنبا  رواهد داشت،که می

شود وهمچناین حار رضاایت باشد موجب افزای  دمت انتخاب مشتری میتر این توصیه دمیق کرد.هر ه

گار دوسایحی محصاو  % مشتریانی که از سیساتم توصایه75دهد، مشتری را در پی دارد. نتایج نشان می

اند، حر رضایت دارناد.همچنین مقایساه میازان های ررید دریافت نمودهپیشنهادی در این تحقیق، توصیه

% از 76دهاد گرمحصاو  پیشانهادی نشاان مایسازی سیساتم توصایهروش محصوالت مب  و بعد از پیادهف

محصاو ، افازای   گارتوصایهمحصوالتی که در فروشگاه اینترنتی وجود دارند پر از پیاده سازی سیساتم 

 ست.گر محصو  پیشنهادی اهای سیستم توصیهاند.این نتایج نشان دهنده دمت توصیهفروش داشته

 الگوهای ترتیبی، بندیروشهگر محصو ، تجارت الکترونیک، داده کاوی، سیستم توصیهکلمات کلیدي: 
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 مقدمه 1.1

 مندبی پیرامون یک مسئ ه راص، نیازوتجرمی های ورودی حاص  از آزمایشات ع های اریررشد دادهدرسا 

آنکه دیگر های مربوط به رود را دارد. ها پیچیدگی وهزینهداده کردن. از طرفی انبارستهاانبار کردن داده

های ورودی در هایی است که جای تام  دارد. عالوه بر این که دادهها نیز از بحثاستفاده بهینه ازاین داده

دهند، اطالعت نهفته دیگری نیز در درون رود دارند که به راحتی ماب  ح او  اطالعات آماری را به ما میسی

 .[1]نددستیابی نیست

ها ادهدهایی روی توان مد می ،ن ع مکار بستن موانین موجود در ای امروزه با استفاده از ع م داده کاوی و به

در  اده کاویبرد دها را برای ما آشکار سازد.کارضمنی و اطالعات نهفته درون داده ایجاد کرد که این دان 

مینه زی در کند. اریراً شاهد گسترش کاربردهای داده کاوصورت روز افزونی پیشرفت می ع وم مخت ف به

هند واطالعت توانند پوش  دهای مخت فی از وب را میها جنبه. این کاربرد[2]شبکه اینترنت و وب هستیم

اربران به کبرای را ها وب تواند طریقه استفاده ازمیکنند. این اطالعات  ها را استخراجمنی موجود در وبض

هایی با توانیم وباطالعات می رسی به ایند. بدون شک با دستنآشکار ساز،رسیدن به مقصود رودمنظور 

این با ربالوه رند. عببلذت  هان از تعام  با این واسطواسط کاربری انعیاف پذیر طراحی کنیم که کاربرا

جوی آن ر جستدتوانند به هدفی که های انعیاف پذیر کاربران به سهولت و سرعت باال میاستفاده از واسط

 هستند نای  شوند.

ن ده از ایستفاا. با رواهیم از کاربردهای داده کاوی در تجارت الکترونیک استفاده کنیماین تحقیق می در

یان این مشتر های الکترونیکی در ارتیارتوان اطالعاتیدرمورد محصوالت موجود در فروشگاهکاربردها، می

 یاز رود،نورد م ها مرار داد تا به راحتی و سهولت بدون نیاز به اتالف ومت برای جستجوی محصو فروشگاه

لگوهای اصورت  توان الگوهایی بهمیهای فروشگاه باشند. همچنین با تأم  در تراکن به آن دسترسی داشته 

ت محصوال کاوش نمود که ارتباط بالقوه بین محصوالت موجود در فروشگاه را کشف نماید و آنترتیبی 

 د.نهاد کنمرتبط را نیز به مشتریان پیش

 

 بیان مسئله 2.1

گذاری آن مشخص منه که از ناپیشنهاد شده در این تحقیق، همانگوگر دوسیحی محصو  سیستم توصیه

ررید محصو  و مب  از محصو  توصیه ارا ه سیح او  در آن است، شام  دو سیح توصیه محصو  است که 

بتدا با گیرد. در وامع این سیستم در اپر از ررید محصو  صورت می محصو  سیح دوم ارا ه توصیهدر 
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توصیه محصوالتی که نزدیکی زیادی به معیارها و نیازهای مشتری دارند سعی در ج وگیری از اتالف ومت 

ت مرتبط با محصو  انتخابی مشتری، سعی در و در سیح دوم با توصیه محصوال داردبیهوده مشتریان 

در رود محصو  انتخابی اص ی  از محصوالتی که به صورت بالقوه بارا و او دارد تکمی  فرایند ررید مشتری 

 .سازدمی ع می اند،ارتباط

 دهمحصو  پیشنهاد شده در این تحقیق شرح داگردوسیحی در این مسمت  ار وب ک ی سیستم توصیه

شود. این میآوری جمعفروشگاه اینترنتی های مربوط به محصوالت موجود دردر مرح ه او  دادهشود. می

ر نوع ا از نظرمحصوالت سپر از نظر کیفیت و... باشد. بندی نوع، میمت، رتبه تواند شام  نام،ها میداده

ها نند اینماو  کتاب و نرم افزار و ت فن همراه لوازم منز  ود)برای مثا  محصوالتی مانن کنیمتفکیک می

ند توایهای عددی آنها که مبر اساس ویژگیرا  این محصوالتهای مجزایی هستند(. سپر دارای بر سب

روشه مجزای کیفیت باال،  در سه، K-meansبندیروشهبا استفاده از روش کیفی باشد، بندی میمت و رتبه

 ها ازنظر رصوصیاتکنیم. محصوالت موجود در درون روشهمی بندیروشهکیفیت متوسط و کیفیت پایین 

 .دی دارنرصوصیات متفاوتهای مجزا شباهت زیادی با هم دارند و درعین حا  محصوالت موجود در روشه

 آید اضافه شدن محصوالتکه به  شم می میگر،  ال  مهوصیهمحصوالت در سیستم ت بندیروشهپر از 

ه محصوالت است. محصوالت جدید ممکن است به دو صورت به فروشگا بندیروشهجدید به سیستم پر از 

 الکترونیکی اضافه شود:

 نوع جدیدی از محصو  .1

 ز محصوالت موجود مب ینوع متنوعی ا .2

نشده  بندیروشهدر حالت او ، اضافه نوع جدیدی از محصو  که مبالً در فروشگاه وجود نداشته و 

مام ته اینکه وجه باست)مانند اضافه شدن محصوالت ورزشی که مبالً در فروشگاه موجود نبود(. این مورد با ت

 .ذیر استبه راحتی امکان پ بندیروشهیک مسئ ه  شده است، همانند بندیروشهمحصوالت با تفکیک نوع 

صولی شده است.  نین مح بندیروشهحالت دوم که اضافه شدن نوع جدیدی از محصولی است که مبالً 

یگر دالتی ها مرار گیرد تا با محصوستم در جای درست رود در بین روشهباید پر از اضافه شدن به سی

اده از با استف شود کهتبدی  میبندی به یک مسئ ه طبقه شد. این حالتموجود در سیستم میابقت داشته با

 است، ح  شده است.که از کاربردهای داده کاوی  ،دررت تصمیمبندی روش طبقه

که با درنظر گرفتن رصوصیات محصو  آنها شده است مدلی ایجاد  دررت تصمیم بدین منظور با استفاده از

کنیم که به عنوان این مد  برای هرروشه بر سبی تعیین مید. در دههای مربوط مرار میرا درروشه
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تا  کنیمها را از هم جدا میهایی مرزکالسگیرد. سپر با تعیین شرطبر سب کالس مورد استفاده مرار می

. محصوالت متع ق به یک های مجزا مرار گیرندوامع روشههای مجزا و درمحصوالت متفاوت در کالس

ت در میان محصوالت متع ق به ند حا  آنکه این رصوصیاریات مشابهی به همدیگر داکالس)روشه( رصوص

 های مجزا، متفاوتاست.کالس

ا باین امر  .پردازدمیگرمحصو  به شنارت نیازها و معیارهای مشتریان در مرح ه بعدی سیستم توصیه

ار ترنتی مرکه در فروشگاه اینهای مشتری( معیارآوری جمع)فرم  نامه الکترونیکیاستفاده از یک پرس 

. محصو  که د و..گیرد امکان پذیر است. این پرس  نامه با طرح سواالتی درمورد نوع، کیفیت، میمت، برنمی

 تخاب یکو معیارهای مشتری دارد. مشتریان با ان هااولویتآوری جمعمد نظر مشتریان است، سعی در 

ا ربهاماتی روش ا نیازهای رود را به صورت واضح بیان کنند. اینتوانند های موجود میگزینه از میان گزینه

 برد.از بین می ،که ممکن است در بیان معیارها توسط مشتری وجود داشته باشد

 درون محصوالت شود تا ازی به سمت روشه مورد نظر هدایت میمشتری، مشتر معیارهایآوری جمعپر از

خاب انتود، رآزادانه و با س یقه شخصی محصو  مورد نظر رودرا ترند، های او نزدیکروشه که به اولویت

 عیارهایت مرتبط با میعنی توصیه روشه محصوالسیح او  از توصیه محصولمرح ه نماید. دروامع این 

 . شودست که به او ارا ه میمشتری

شود. میآوری جمعدرمرح ه بعدی اطالعات مربوط به تاریخچه رفتار وررید مشتریان از فروشگاه اینترنتی 

 آن مراهی نیز به هاین اطالعات شام  مواردی است که اغ ب درهنگام ررید یک محصو ، محصوالت دیگر

 غ ب دریک محصو  امحصوالت مرتبط با توان گفت محصوالتی که به عنوان . دروامع میشوداری میررید

ده از توان بااستفاها میب این داده. با کسشوندشناسایی می ها ومعامالت فروشگاه شرکت دارندتراکن 

 الگوهای و ارتکه از کاربردهای داده کاوی است، به کشف ارتباط بین محصوالت پرد،الگوهای ترتیبی کاوش

 نینو مواات رتباطا. این تنظیم نمود الگوهای ترتیبیین محصوالت به صورت ررید را با توجه به این ارتباط ب

صوالت ین محبهایی درهنگام ررید محصو  به مشتریان رواهد شد. ارتباط در نهایت منجر به ایجاد توصیه

 باعث افزای  احتما  ررید آن محصوالت در کنار هم رواهد شد.

گیرد. در سیح دردوسیح صورت می 1شک   قمیاب توان گفت توصیه ارا ه شده به مشتریپر دروامع می

ز پر ا شود ودر سیح دومشتری به او توصیه میهای ماو  روشه محصوالت مرتبط با نیازها و اولویت

 شود.انتخاب محصو  توسط مشتری، محصوالت مرتبط و مکم  محصو  انتخابی به مشتری توصیه می

 را نشانپیشنهادی در این تحقیق گر دو سیحی محصو  شمای ک ی مراح  ایجاد سیستم توصیه 1شک  

 .دهدمی
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 پیشنهادي گر دو سطحي محصول. شماي کلي از مراحل ایجاد سیستم توصیه1شكل 

شود و همچنین حر رضایت باشد موجب افزای  دمت انتخاب مشتری میتر هر ه این توصیه دمیق

ینکه با وه برابدین ترتیب یک مشتری عالنامیم. ای را توصیه موثر میشتری را در پی دارد.  نین توصیهم

که برای  یابد، مدت زمانیت جانبی مرتبط با نیازش اطالع میها، از وجود محصوالاستفاده از این توصیه

 رسد.جستجوی این محصوالت باید صرف کند به حدام  می

 

 هافرضیه3.1

 های ارتباطی سربار اطالعاتی بی  از حد شده است.با گسترش شبکه

 دستیابی آنالین به اطالعات در میان این سربار اطالعاتی بسیار دشوار است.

 مشتریان تجارت الکترونیک باید ومت زیادی صرف یافتن محصو  موردنظر رود کنند.

 .دارندنمشتریان تجارت الکترونیک شنارت کافی از محصوالت متنوع موجود در فروشگاه الکترونیکی 
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 باشند.میمی موثر برای ج وگری از سردرگ ییمشتریان رواستار یک راهنما

 کند.ییی ماگر محصو  همانند یک کارشناس و یا فرد آشنا به محصوالت، مشتریان را راهنمسیستم توصیه

 .ین ببردبمشتری موثر باشد واتالف ومت را از ررید تواند در تصمیم گیری یک توصیه محصو  مفید می

 دهد.مشابه سربار اطالعاتی را کاه  می محصوالت با رصوصیات بندیروشه

 تواند به یک توصیه مفید تبدی  شود.های مشتری میاستخراج صحیح نیازها و اولویت

 تواند موجب پی  بینی ارتباط بین محصوالت شود. ررید مشتریان می بررسی تاریخچه

 رواهد شد.ارتباط بین محصوالت باعث افزای  احتما  ررید آن محصوالت در کنار هم 

 کند.ارتباط بین محصوالت به افزای  دمت توصیه کمک می

 .هد شدافزای  دمت توصیه موجب ایجاد حر رضایت در مشتری و باال رفتن میزان فروش فروشگاه روا

 

 اهداف تحقیق 4.1

یر شرح زپیشنهاد شده است، به  ر دو سیحی محصو  که در این تحقیقگایجاد سیستم توصیهاهداف 

 ند:باشمی

 : اطی های ارتبباتوجه به افزای  ارتباطات و سربار اطالعاتی در شبکه کاهش سربار اطالعاتي

مورد  ریافت یک توصیه دربنابرین د .به اطالعات به سختی امکان پذیر استآنالین دسترسی 

ر ومت د ، با کاه  اتالفهای مشتریان میابقت دارداولویت و ردمات که با نیازها ومحصوالت 

وب نیک می برای مشتریان تجارت الکتروسربار اطالعاتی، یافتن محصو  مورد نظر و همچنینکاه  

 رواهد بود.

 محصوالت موجب گردآوری محصوالت مشابه درکنار بندیروشهمحصوالت مشابه :  بنديخوشه 

الف د نظر مشتری و کاه  اتشود. این امر موجب سهولت در دسترسی به محصو  میکدیگر  می

ر ن دیگتواند با س یقه شخصی رود محصولی را از بیومت کاربر رواهد بود. همچنین مشتری می

 محصوالت مشابه انتخاب نماید.
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 : مالت بادرنظر گرفتن رفتار مشتریان و بررسی این نکته که در معاا کشف ارتباط بین محصوالت

تاوان باه ارتبااط باین شاوند، مایالکترونیکی  ه محصوالتی اغ ب به صورت همزمان انتخااب مای

. در محصوالت پی برد و پی  بینی کرد که در معامالت آینده رفتار مشاتریان  گوناه رواهاد باود

کای باه تواند در یک معام اه الکترونیه محصوالتی در آینده میتوان پی  بینی کرد که  مینتیجه 

یان در صورت بالقوه حضور پیداکند و با توصیه این محصوالت به مشتریان سعی در راهنمایی مشاتر

 راستای ررید محصوالت مرتبط کرد.

 اف انعیسط منیبق بر نیازهای مشتریان، واهای با ارا ه توصیهواسط کاربرانعطافپذیر :  ایجاد

سبت به ربر نپذیری با کاربر در ارتباط رواهد بود که در نهایت منجر به ایجاد حر رضایت در کا

 گر محصو  رواهد شد.سیستم توصیه

  : زای  هدف کاربردی در این تحقیق، افافزایش میزان فروش محصوالت فروشگاه الكترونیكي

میق به های مناسب و دتوصیه. فروشگاه الکترونیکی استو فروش و سود در تجارت الکترونیکی 

مشتریان موجب فرورته شدن محصوالت رواهد شد و بالیبع هر ه فروش یک فروشگاه 

زای  رود که با افیالکترونیکی باالتر رود سیح اعتماد و پایداری مشتریان نسبت به فروشگاه باالتر م

 .الکترونیک رواهد شدسود برای فروشگاه همراه است و موجب رونق یافتن بیشتر تجارت 

 

 ي نو آوريهاجنبه 5.1

حقیق تگر دو سیحی محصو  پیشنهاد شده در این در این مسمت به  ندین جنبه نوآوری سیستم توصیه

 اشاره شده است: 

 ی گر دو سیحی محصو  براسیستم پیشنهادی توصیهي مشتري: هارفع ابهامات در بیان نیاز

کند. این یمشتری از فرم ثابتی با  ندین سوا  ساده استفاده م یهامعیارها و اولویتآوری جمع

محصوالت بر  بندیروشهسواالت در ارتباط با نوع کاالی مورد نیاز مشتری وپارامترهایی است که 

ورد وشه مرت گرفته است. پاسخ مشتری به این سواالت او را به سمت رومبنای این پارامترها ص

 ه اینذکر است مشتری نیازی به بیان  ندین عبارت برای پاسخ ب کند.الزم بهنظر هدایت می

 . با اینه استسواالت ندارد. پاسخ به این سواالت به صورت انتخاب یک گزینه از میان  ندین گزین

 کار از ابهامات احتمالی در بیان نیاز توسط مشتری ج وگیری شده است. 
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  :از  شود در سیح او  از توصیه محصو محصوالت موجب می بندیروشهانتخاب آزادانه محصول

ارند به بقت داز محصوالتی که با معیارهای مشتری میامیبین صدها یا هزاران محصو  تنها تعداد ک

ند که تخاب کتواند آزادانه محصو  مورد نظر رود را انمیاو پیشنهاد شوند. در این صورت مشتری 

 ب سشتری میی که مبالً بررسی شده و این آزادی انتخاب را از هااین عم  در مقایسه با سیستم

 رسد. نماید، نوعی بهبود به نظر میمی

 نتخاب محصو  توسط مشتریبا اگر محصول پس از خرید: پایان نیافتن کار سیستم توصیه 

گر شد، کار سیستم توصیهرواهد بررسی فص  بعد گر محصو  که در های توصیهدر سیستم

 پر از انتخابپیشنهادی در این تحقیق رسد در صورتی که در سیستم پایان می محصو  به

 تخابیمحصو ، سیح دوم توصیه محصو  آغاز شده و محصوالتی که ارتباط نزدیکی با محصو  ان

ایر سشوند. این ارتباط نزدیک از طریق تاریخچه ررید توسط مشتری دارند به او توصیه می

 داده کاوی کشف الگوهای ترتیبیو  در یک تراکن  به کمک مشتریان و حضور  ندین محص

 شود.می

 :د مشک ی به نام مشتری جدید وجود ندارگر دو سیحی محصو  توصیهدر سیستم مشتري جدید

 ،گیردر این سیستم به صورت آنالین صورت میمشتری د هایمعیارآوری جمعنجایی که زیرااز آ

 بندیروشهفرمی ندارد مشتری مب  از این به سیستم مراجعه کرده باشد یا نه. این سیستم به 

 ه نیازدهد و سپر با پی بردن بهای محصوالت را مد نظر مرار میپردازد و ویژگیمیصوالت مح

 دهد تایای که بیشترین نزدیکی را با نیاز مشتری دارد سوق ممشتری، مشتری را به سمت روشه

 ماید.نمشتری بتواند محصو  مورد نظر رود را از میان محصوالت موجود در آن روشه انتخاب 

 بنابراین نیازی به شنارت مب ی وپی  بینی نیاز مشتریان وجود ندارد.

  :که  نی استمزیت دیگری که این سیستم دارد ماب یت توسعه آن است. این بدان معقابلیت توسعه

 وع بهشوند و سیستم شرشگاه به صورت عم ی وارد سیستم میر فروزمانی که محصوالت موجود د

ه اندازی کند، محصوالتی که بعد از راهایی به مشتریان میکند و شروع به ایجاد توصیهکار می

 موجب شوند باید در روشه مناسب رود مرار گیرند تاگر به فروشگاه افزوده میسیستم توصیه

ین برای ح  ادررت تصمیم بندی در این سیستم از روش طبقهارتال  در نظم سیستم نشوند. 

( های )روشهها ال  استفاده شده است. با این روش محصوالت جدید به درستی درون کالس

 های بعدی حضور رواهند داشت.مربوط به رود مرار گرفته و در توصیه
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 هااختار فصلس 6.1

 های این تحقیق به شرح ذی  است: ارتار ادامه فص س

 .رواهند شد بررسیکه در نشریات وجود دارند محصو   گرتوصیههای سیستم 2در فص 

الگوهایترتیبی  وشو همچنین روش کا K-meansگوریتم لتوسط امحصوالت  بندیروشهروش  3در فص 

 . رواهد شد توضیح دادهGSPتوسط الگوریتم 

بندی محصوالت روشه. در این فص  رواهد شد دوسیحی محصو  پیاده سازی گرتوصیهسیستم  4در فص 

شتری در ما توجه معیار د. توصیه سیح او  بیگردرواهد معیارهای مشتری تنظیم آوری جمعشده و فرم 

با از آن پر  .رواهد شد همچنین راهکاری برای توسعه سیستم ارا هشدهو   هاهایی به مشتری ارمالب روشه

با   شده و سیح دوم توصیه محصو کشف ارتباط بین محصوالت  ،الگوهای ترتیبیاستفاده از کاوش 

  گر دوسیحی محصودر آرر سیستم توصیه .رواهد گرفت به مشتری صورتط ت مرتبپیشنهاد محصوال

 گر محصو  پیشین مقایسه رواهد شد.های توصیهپیشنهاد شده در این تحقیق با سیستم

ن میزاای  تهیه بازرورد و افزگر دوسیحی محصو  با دو معیار ارزیابی عم کرد سیستم توصیه 5در فص 

 رواهد شد.فروش محصوالت انجام 

 .رواهد شد کارهای آینده بیانو گیری از این تحقیقنتیجه  6در فص  
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 سیستم هاي پیشنهاد شده 
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 گر محصولسیستم توصیه 1.2

ال  به   های ارتباطی و در رأس آن اینترنت، سربار اطالعاتیهمانیور که اشاره شد با گسترش شبکه

شابه، معات تبدی  شده است. دست یابی آنالین به اطالعات مورد نظر در میان حجم انبوهی از اطالمیمه

طالعات یابی به ابه دستیت ممکن است کاربران موفق گردد و در نهااز کاربران میموجب اتالف ومت زیادی 

های عیارمیق و هاد مفید میابق با عالاست که یک راهنمایی و در وامع یک پیشنجاین مورد نظرشان نشوند.

 دارد.بیهوده باز میومت و اتالف  میکاربران، آنها را از سردرگ

رار مثیر رود حت تارا تی زندگی تجارت الکترونیک همانند اینترنت بسیار گسترش یافته و امروزه بیشتر زوایا

ده تا عث شبا ود مشک  حم  ونق  و مزایای دیگر. سهولت ررید و دسترسی شبانه روزی وعدم وجداده است

یز زمینه ن ر ایناین نوع از تجارت محبوبیت زیادی بین کاربران به دست آورد. از سوی دیگر گسترش زیاد د

 ند.وش رو رو در اطالعاتی رسربارونیکی با مشک  های الکتکاربران و مشتریان فروشگاه موجب شده است

ی و جستجو ه ومتبیافتن کاالی مورد نظر به صورت آنالین که با معیارهای کاربر میابقت داشته باشد نیاز 

یدا ق اوست پعالی زیادی دارد. در موارد زیادی هم ممکن است کاربر نتواند کاالی مورد نیازش را که میابق

 کند.

اربر ظر کن ای از معیارهای موردر محصو  در تجارت الکترونیک، سرویسی است که مجموعهگصیهسیستم تو

ربر را ارهای کاا معیگیرد و در میان کاالهای موجود در پایگاه داده، کاالهای میابق برا به عنوان ورودی می

ه رروجی ب نواند به عکند و در نهایت لیستی از محصوالت را که با معیارهای کاربر همخوانی دارجستجو می

رد ومحصوالت ممی گتواند بدون اتالف ومت و سردرکند. کاربر با استفاده از این توصیه میکاربر پیشنهاد می

گر محصو  وصیهسیستم ت ،تری در مورد ررید محصو  اتخاذ کند. عالوه برایننیازش را یافته و تصمیم دمیق

هایی در وصیهت مشتریان، ارتباط بین محصوالت را کشف کند وتواند با نظارت بر تاریخچه رفتار ررید می

ها وصیهته این بتواند با اتکا کاربر نیز می محصو  انتخابی کاربر به او بدهد.مورد محصوالت مرتبط با 

د ه رریبمحصوالتی که به صورت بالقوه با محصو  انتخابی رود در ارتباط هستند، شنارته و تصمیم 

 بیان شدهها هر یک از آنو مزایا و معایب شده محصو  بررسی  گرتوصیه ند سیستم  در این فص بگیرد.

 است. 

 سوابق مرتبط2.2
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گر اجتماعي براي تجارت الكترونیكي : ترکیب شباهت و اعتماد مكانیسم توصیه1.2.2

 و ارتباط

آوری جمع ابتدا امدام به های شخصیبرای ارا ه توصیهگر محصو  همانگونه که اشاره شد سیستم توصیه

ت اولویت دریاف دین منظور برایب نماید.میوی  های مشتری در رابیه با محصو  مورد نظرها و اولویتمعیار

ستنباط اولویت رفتار کاربران برای اآوری جمع.او ،روش ضمنی، ضمنی و صریح :کاربران دو راه وجود دارد

در  راتتغیی با نجاکهآبینی کرداما از های کاربررا پی زها و اولویتنیا توانبا بررسی رفتار کاربران میآنها.

تواند ن میاربراکبینی نیازهای ، دمت پی یابدر همزمان تغییر می،اولویت داده کاربرنیز به طورفتار ررید

 رواهد تفاوتها و معیارهای ررید فرد برای فرزند رود در سنین مخت ف مبرای مثا  اولویت .کاه  یابد

خصات دوم، روش فی تر صریح و تجزیه و تح ی  فع  و انفعاالت و بازرورد برای استنباط مشبود.

اندن بر هایی به روهای آنها وایجادتوصیهبازرورد از مشتریان در مورد کتابآوری جمعکاربران.برای مثا  

 های رواندن تعریف شده توسط کاربر.اساس اولویت

های ارتباطی و خیص اولویت کاربران از طریق شبکهتشگر اجتماعی با ، یک سیستم توصیه[6]نبع در م

 .یابدمی توسعهدوستان نزدیک کاربر

 سیستم اعتماد و شهرت 1.1.2.2

عتماد و اانند دهد که به راحتی ترجیحات شخصی رود را بیان کنند، مجوامع آنالین به کاربران اجازه می

کافی  اطالعات در محیط ردمات آنالین، کاربران.آنهاعالمه مند هستندردماتی که کاربران به  / محصوالت

ر ددگان را رف کنندارند.این پدیده مصندر مورد کاربران دیگر، ارا ه دهندگان ردمات، و ردمات ارا ه شده 

 . [6]سازدیمطو  معامالت بابرری از ریرات مواجه 

ه این بوجه تبا .آوردن نمره برای کاربران است ایده اولیه این سیستم اعتماد و شهرت به منظوربه دست

 .دیا نهنهد انجام دو ستداد ماب  اعتماد توانند تصمیم بگیرند که آیا با یک کاربر میدیگر نمرات، کاربران 

به  رفاه او که هدد که فرد انتظار دارد فرد دیگری عم ی انجامشود تعریف می اعتماد به عنوان احتما  ذهنی

 د.دار آن عم  بستگی

 تبه اعضایا ر بر اساس ارجاعتوان یک امدام جمعی از ماب یت اعتماد)در حر ماب یت اطمینان(شهرت را می

گیری ازهتواندازانداز ارجاع دریافت و تجربه شخصی میدهد که ترکیبی این نشان میدر جامعه درنظر گرفت.

که  زشهرت اوویا ا یا از رود او ،ازفرد دیگراعتماد ذهنی یک فردمشتق شود. به عبارت دیگر،اعتماد یک فرد 

 .[6]شودافزای  یافته،سارته می
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 هاي اجتماعي و روابطشبكه 2.1.2.2

دی های کاربرای از برنامههای وب مهم تبدی  شده اندکه محدوده گستردههای اجتماعی به سرویرشبکه

را .د و..، و جستجوی دوستان جدیمانند کار مشترک،ردمات نررگذاری مشترک، به اشتراک گذاری منابع

سوی  ب که حرکت بهمی ی مفهوهاماندن در جنبه ماعی نه تنها صرفاًشود.مفهوم شبکه اجتشام  می

  کرد، تح ی وتوان توصیف و تجزیه سازی نیز است.تا زمانی که روابط بین کاربران رامیهای پیادهزمینه

یک  جتماعیاتوان یافت و تعریف کرد. شبکه آنالین رانیزمیهای کاربردی شبکه اجتماعی وردمات برنامه

های نظریه شبکه.هم استه ای از روابط راص بین اعضای متص  بشبکه تشکی  شده توسط مجموعه

ت تاثیر اطالعا ابع، دوستان، واعضا در وب بر دسترسی آنها به منروابط دهد که مومعیت اجتماعی نشان می

 .[6]گذاردمی

 گر اجتماعيسیستم توصیه ل پیشنهاديمد 3.1.2.2

ا تخصص یا ب م با منافع مشابه ومشاوره و یا پرسیدن پیشنهادات رود از مرد هدر ررید محصو ، مردم ب

ه به ا عالمبا این حا ، دوستان نزدیک ممکن است تخصص ی. ای، یا از دوستان نزدیک تمای  دارندحرفه

که با  محصو  این، ما ممکن است همیشه پیشنهادات کارشناسانعالوه بر .برری از محصوالت نداشته باشند

نوع  نیور کهمنابع مشورت نیز متفاوت است هما. باورنکنیمرا  آنها در حا  حاضر هیچ آشنایی نداریم،

م سیست .بنابراین، توصیه موثر محصو  مناسب باید ترکیبی از این عوام  باشد. محصو  متفاوت است

 یه وه و تجزاولویت،تجزیه و تح ی  اعتماد توصیشباهت تجزیه و تح ی   یهااژو م گر اجتماعی ازتوصیه

 نظورمی، به گیری شخصهمچنین به عنوان یک ماژو  تصمیم،ه استدتح ی  رابیه اجتماعی استفاده کر

 .[6]شده است و شخصی برای توصیه محصو  در تجارت الکترونیک،پیشنهادتر سارت یک  ار وب جامع

 های تجزیه وتح ی  موجود در سیستم به شرح زیر است:ژو اهداف ما

وابق س، شباهت اولویت بین دو مشتری بر اساس امتیاز اژو  تجزیه و تح ی  شباهت اولویتم (1)

 کند.گیری میهر مشتری را اندازهنظر محصو  از 

ز یک از توصیه محصو  ا)ماژو  تجزیه و تح ی  توصیه اعتماد، کیفیت شهرت )میزان موفقیت (2)

 کند.محاسبه می را رود اوتوسط مشتری با توجه به سوابق نررگذاری محصو  

م  ق تعاماژو  تجزیه و تح ی  ارتباط اجتماعی،درجه نزدیکی بین دو مشتری با توجه به سواب (3)

 کند.تجزیه و تح ی  میضمنی یا رابیه نزدیکی صریح بین آنها در یک شبکه اجتماعی را
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توصیه شخصی محصو ،وزن فاکتور شخصی برای ارزیابی محصو  وتوصیه بر اساس ماژو   (4)

 .[6]کندمحاسبه میمحصوالت مخت ف،بندی فاکتور منحصر به فرد را برای دستهبندی رتبه

 ماژول تجزیه و تحلیل شباهت اولویت 4.1.2.2

یگر را یکد احتی ممکن است آنهمند هستند،ها یا رفتار مشابه در محصوالت مشابه عالمهمردم به اولویت

کسان را یشابه اربران با سیح تهای کاربران در زمینه اجتماعی مشخص،گروهی از کنشناسند.براساس فعالیت

ز اتوان توسط یک گروه شتری نسبت به یک محصو  راص را میهای هدفمند متوان شنارت.اولویتمی

وجه به تتواند با .درجه تشابه اولویت دو مشتری میبینی کرددیگر با شباهت اولویت مشابه پی  مشتریان

 .[6]بندی رود تخمین زده شودررید محصو  یا سوابق رتبه

 ماژول تجزیه و تحلیل توصیه اعتماد 5.1.2.2

این جویند.یمیا افراد متخصص کمک زمانی که مردم با مشک  پیچیدگی اطالعات روبرو هستند،از دوستان و

 رت دیگرعبا هتری را توصیه کنند.بگرهای با تخصص باال محصوالت ماب  مبو صیهاحتما  وجود دارد که تو

ی، گر اجتماعصیهسیستم تو گر ارتباط دارد.درد به توصیهاطور موثری با میزان اعتم بینی توصیه بهدمت پی 

 .[6]شودبینی توصیه موفق او ارزیابی میگر با درجه پی اعتماد توصیهدرمورد توصیه

 ماژول تجزیه و تحلیل ارتباط اجتماعي  6.1.2.2

درنتیجه در  کنندواطالعات درمورد محصوالت با دوستان رود مشاوره میآوری جمععموماًمردم برای 

زدیک به های دوستان نتوانند تاثیر زیادی داشته باشند.بنابرین توصیهدوستان نزدیک مییری رود،گتصمیم

ز یک اارزش نزدیکی ارتباط بین دو کاربر باید دمیق باشد.  اجتماعی،های دلی  نفوذ زیاد شبکه

موجود  تباطیمسیرارتباطی،توسط ضعیف ترین مدرت گره)میزان نزدیکی(در لبه موجود بین دوعضو ازمسیرار

اشته جود دوشود. زمانی که مسیرهای ارتباطی متعددی بین دو کاربر در شبکه اجتماعی اندازه گیری می

د بران مورو کاردر با مویترین ارزش نزدیکی ارتباط برای نشان دادن مدرت ارتباط اجتماعی بین باشد، مسی

 .[6]گیردمیاستفاده مرار 

 ماژول توصیه شخصي محصول  7.1.2.2

ررید  یارهایشوند،هنوز هم معمقوله یکسانی برای ررید مواجه میرریداران با محصو  یا  کهمیحتی هنگا

ضعیت ومعیارها به طور ماب  توجهی تحت تاثیرصفات شخصیتی، مانند سن، جنر، این . رود رادارند

باهت ت نسبی شاهمی امتصادی و.... مرار دارد. به منظور دستیابی به معیار توصیه شخصی،کاربران به ارزیابی

 .[6]شونداعتماد و نزدیکی ارتباط دعوت می اولویت،توصیه
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 دهد.نشان میگراجتماعی در سیستم توصیهرهنگام ررید مراح  تجزیه وتح ی  مشتریان را د 2شک 

 

 [6].تجزیه و تحلیل مشتریان در هنگام خرید2شكل  

 

  ایجاد که یکی ازبهترین و شنارته شده ترین روش برای ح  مسا  AHPپژوه  حاضر، با استفاده از 

بط ، رواتصمیم  ند معیاری است،به تجزیه و تح ی  وزن نسبی عوام  )شباهت اولویت، توصیه اعتماد

عیین از مقایسه ریاضی دوبه دوی عوام  برای تAHPاجتماعی( در  ار وب پیشنهادی پردارته است.

ررید  گیری برای،به طوری که به حمایت از مردم در تصمیمکنداستفاده می ااهمیت نسبی یا وزن معیاره

های وصیههای محصو  و تهای تحقیقاتی، مانند توصیهپردازد. که از آن در بسیاری از زمینهبمحصو  

 .[6]شودگردشگری استفاده می

ری ای که به مشتبیشتر میزان اعتماد توصیه گرتوصیههمانیور که درمسمت فوق ذکر شد در این سیستم 

وسط های مب ی تا با توجه به میزان موفقیت توصیهگرهبندی توصیهو منجر به رتبهشده است شود توجه می

در  های مشابهدی با معیارها و اولویتهای محصو  ممکن است از جانب افراشود. توصیهگر میهر توصیه

ا مشتری بهای اجتماعی ستان و نزدیکانی که از طریق شبکهمتخصص و یا دو مورد محصو  یکسان و یا افراد

ر آن در تاثی تر باشد میزاناند صورت گیرد، نکته مهم اینجاست که هر  ه دمت این توصیه بیشدر ارتباط

 تماد گیری شخصی مشتری بیشتر است.نقیه موت این سیستم این است که بر جنبه نظری سیح اعتصمیم
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