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توسعة یک سی تم پیشنهاددهندة محصول طراحی مدلی ترکیبی با
بهرهگیری از روشهای فیلترینگ مشارکتمحور ،کشف قوانی انجمنی ،و
بخشبندی مشتریان
عباس کرامتی 1و روشنک خالقی

*2

 1دانشیار دانشکدة مهندسی صنایع پردیم دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
 2کارشناس ارشد مهندسی صنایع پردیم دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت  91/7/8ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  1393/4/29ـ تاریخ تصویب )1393/5/11

چکیده
توسعة روزافزون اینترنت نحوة تعامالت مشتریان و سازمانها را دستخوش تحوالت وشمگیری کرده اسـت .یکـی از پیامـدهای مهـم ایـن
پدیده پیدایش و گسترش وبگاههای تجارت الکترونیکی و افزایش گرایش کاربران به بهرهگیری از خدمات خریدوفروش برخو است .تنـوع
خدمات و اقالم عرضهشده در این وبگاهها میتواند انتخاب محصوالت مناسب را برای مشتریان به فرایندی پیچیده و زمانبـر مبـدب کنـد.
سیستمهای پیشنهاددهنده ،با شناسایی ترجیحات مشتریان ،آنان را در مواجهه با انبوه ا العـات یـاری و محصـوالت و خـدماتی منطبـق
سالیقشان به آنها ارائه میکند .هدا این پژوهش ارائة مـدلی بـرای توسـعة یـک سیسـتم پیشـنهاددهندة محصـوب بـه مشـتریان یـک
خردهفروشی برخو ،با بهرهگیری از مجموعهای از روشهای دادهکاوی ،است .با استناد به وارووب پیشنهادی مدب ،نخسـت مشـتریان بـا
تکیه بر رویکرد بخشبندی مبتنی بر ارزش وب عمر و با لحا کردن نسبی ترجیحات ،بر اساس مشخصههـای مـدب  ،RFMخوشـهبنـدی
میشوند .سنم با بهرهگیری از ساختار پیشنهاددهی دومرحلهای پیشنهادهای گوناگون در دو سطح متمایز از ردهبندی محصوب به هر یک
از مشتریان هدا ارائه میشود .در مرحلة نخست ،با بهرهگیری از روش کشف قوانین انجمنی ،تراکنشهای مشتریان هر خوشـه در سـطح
کالس محصوالت بررسی و با شناسایی الگوها و وابستگیهای پنهان در دادهها قوانین پیشنهاددهی معتبر اسـتخراا و لیسـتی متشـکل از
کالسمحصوالت پیشنهادی به هر یک از مشتریان هدا ارائه میشود .در مرحلة دوم با بهرهگیری از رویکرد فیلترینگ مشارکتمحور و بـا
استناد به خروجیهای مرحلة پیش ترجیحات خرید مشتریان در سطح اقالم کالسمحصوالت پیشنهادی شناسایی و لیسـت نهـایی اقـالم
محصوب به هر یک از مشتریان هدا پیشنهاد میشود .نتایج اجرای مدب حاکی از آن است که مدب پیشنهادی با بهرهگیری از یک رویکرد
ترکیبی پیشنهاددهی و با کاهش معضالت ناشی از دو پدیدة عدم تراکم و مقیاسپایری ،در قیاس با مدبهـای مشـابهی کـه بـا تکیـه بـر
رویکرد سنتی فیلترینگ مشارکتمحور توسعه مییابند ،عملکرد مطلوبتری دارد.

واژههای کلیدی :ارزش وب عمر ،خوشهبندی ،دادهکاوی فیلترینگ مشارکتمحور ،قوانین انجمنی.

مقدمه
در سالیان اخیر گسترش روزافزون اینترنت سازمانهـا و
1
مشتریان را به بهرهگیری از خدمات تجارت الکترونیکی
متمایل سـاخته و سـهولت برقـراری تعـامالت مجـازی
سبب ترویج و رونق فرایند خریدوفروش بـرخو 2میـان
مشتریان شده است .در فضای رقـابتی کسـبوکارهـای
برخو ،ابقا یا حفظ مشتریان از محورهای مهمـی اسـت
کـه در تـدوین برنامـههـای حـوزة مـدیریت ارتبـاط بــا
نویسندة مسسوب:

تلفن ،82084194 :فاکم82084194 :

مشــتری مــدنظر مــدیران قــرار مــیگیــرد .زیــرا حفــظ
مشتریان سازمان میتواند بـهمراتـب از بـهدسـتآوردن
مشتریان جدید دشوارتر باشد [ .]1از ارکان مهم ابقـای
مشتریان میتوان به بازاریابی تکبـهتـک 3اشـاره کـرد.
بازاریابی تکبهتک به کمنینهای بازاریابی شخصی ،کـه
از ریق تحلیل و شناسـایی و پـیشبینـی تلییـرات در
رفتار مشتریان توسـعه مـییابـد ،اشـاره مـی کنـد [.]2
Email: Khaleghi.roshanak@yahoo.com
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بــهکــارگیری سیســتمهــای پیشــنهاددهنده 4یکــی از
شیوههای تحقق و اجرای بازاریابی تکبهتک در محـیو
وبگاههای تجارت الکترونیکی است [3ـ .]6
سیستمهای پیشنهاددهنده کسبوکارهای برخو را
قادر میسـازد بـا بهـرهگیـری از تاریخچـة ا العـاتی و
دادههای کاربران و با شناسایی ترجیحات آنـان اقـالم و
خدمات شخصیسازیشده 5را به مشـتریان خـود ارائـه
کنند [7ـ  .]10منظور از شخصیسـازی ارائـة خـدمات
فــردی بــه هــر یــک از مشــتریان در جهــت شناســایی
ترجیحات فردی و رفع نیازمندیهای آنان اسـت [.]11
ارائة سـرویمهـای شخصـیسـازیشـده بـه مشـتریان
وبگاههای تجارت الکترونیکی این امکان را مـیدهـد تـا
ویژگیهای اقالم گوناگون را بهسهولت بررسی و مقایسه
و در قیاس با روشهای سنتی خرید نیازمندیهای خود
را با صرا مدت زمان کمتری بر را کننـد .عـالوه بـر
این ،سیستمهای پیشنهاددهنده ابزارهـایی سـودمند در
بهبــود کیفیــت فراینــد تصــمیمگیــری در محــیوهــای
پیچیده اند و بـا فـراهمآوردن ا العـات و پیشـنهادهای
مفید کـاربران را در انتخـاب کاالهـایی کـه منطبـق بـا
سالیق و نیازمندیهای آنان است یاری میکننـد [.]12
بهکارگیری این سیستمها در بستر وبگـاههـای تجـارت
الکترونیکی بدون شک در افـزایش سـطح رضـایتمندی
مشتریان و ارتقای میزان وفاداری آنان در قباب سـازمان
مؤثر است و در نهایت تأثیری مطلوب بر سودآوری ایـن
کسبوکارها خواهد داشت [.]13
هــدا ایــن پــژوهش بــهکــارگیری مجموعــهای از
روشهای دادهکاوی 6در زمینة راحی و توسـعة مـدلی
جدید بـرای ارائـة پیشـنهادهای کارآمـد و منطبـق بـر
ترجیحات به کـاربران یـک وبگـاه تجـارت الکترونیکـی
7
است .در این مدب رویکرد بخشبندی مبتنی بـر ارزش
در کنار ترکیبی از رویکردهای پیشنهاددهی برای ارائـة
پیشنهاد در دو سطح گوناگون ردهبندی محصوب مـورد
نظــر بــه کــار رفــت .نخســتْ مشــتریان ،بــر اســاس
مشخصــههــای ارزش ــوب عمــر و بــا مــدنظرقراردادن
ترجیحــات خریــد ،خوشــهبنــدی شــدند و در ادامــه
پیشنهاددهی در دو مرحله انجام گرفت .در مرحلـة اوب،
با بهرهگیری از روش کشف قـوانین انجمنـی 8الگوهـای
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خرید کاربران هر خوشـه در سـطح کـالس محصـوالت
گوناگون شناسایی و استخراا شـد و در مرحلـة دوم بـا
استناد به خروجیهای مرحلة قبلی و بـا بهـرهگیـری از
رویکرد فیلترینگ مشارکتمحور 9لیسـت نهـایی اقـالم
پیشنهادی به هر یک از مشتریان هدا ارائه شد.

ب سظ پیشینة موضوع
در این بخش پژوهشهای مـرتبو بـا پیشـینة موضـوع
بررسی می شود و پم از معرفی اجمـالی سیسـتمهـای
پیشــنهاددهنده و نحــوة عملکــرد آنهــا ،رویکردهــای
بخــشبنــدی مبتنــی بــر ارزش ،رویکــرد پیشــنهاددهی
مبتنی بر کشف قوانین انجمنـی ،و رویکـرد فیلترینـگ
مشارکتمحور ،به منزلة اصلیترین رویکردهایی کـه در
توسعة مدب پیشنهادی از آنها اسـتفاده شـده ،معرفـی
میشود.

سیستمه

پیشنه ددهنده

کاهش پیوسـتة هزینـههـای اخیـرهسـازی و پـردازش
دادهها [ ]9موجب شده کسبوکارهای برخو بتوانند به
یف گسـتردهای از ا العـات ،کـه از ریـق تعـامالت
مجازی یا گونـههـای مختلـف دادههـای تـراکنشهـای
مشتریان قابل استخراا اسـت ،دسـت یابنـد .از رفـی
توســعة روزافــزون اینترنــت مشــتریان را بــا انبــوهی از
ا العات مرتبو با محصوالت و خدمات گوناگون مواجـه
کرده است .این در حـالی اسـت کـه مواجهـه بـا انبـوه
ا العات موجود میتواند کاربران را هنگام تصمیمگیری
در انتخاب محصوالت مورد نیازشـان بـا دشـواریهـایی
روبهرو کند .در ونین وضعیتی ارائة ا العات مختصـر و
در عــین حــاب ســودمند بــه کــاربران مــیتوانــد بــه
تصمیمگیری رضایتبخش آنها منجر شود و به تبع آن
سازمانها نیز عالوه بـر افـزایش سـودآوری خـود قـادر
خواهند بود روابو بلندمدت خود را با کاربرانشان ادامـه
دهند [.]14
یکی از فناوریهای رایج در مواجهه بـا وـالشهـای
ناشی از حجم باالی ا العاتْ فیلترینگ ا العات اسـت،
که بر بقـهبنـدی جریـان محتویـات جدیـد در قالـب
گروههـا تمرکـز مـیکنـد [ .]15روش هـای فیلترینـگ
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ا العــات ترجیحــات کــاربران را تجزیــهوتحلیــل و بــه
کاربران وبگاههای تجارت الکترونیکی در فرایند انتخـاب
محصوالت مناسب کمک میکنند .در واقع این روشها،
با فیلترکردن ا العاتی که مشـتریان فـراهم کـردهانـد،
میکوشند رفتار خریـد کـاربران را دنبـاب و محصـوالت
مناســبی را بــه آنــان پیشــنهاد کننــد .سیســتمهــای
فیلترینــگ ا العــات بــه پروفــایلی از نیازمنــدیهــا و
ترجیحات کاربران احتیـاا دارنـد و نقـش عمـدهای در
توسعة سیستمهـای پیشـنهاددهنده ایفـا مـیکننـد .از
اواسو دهة  1990میالدی ،که نخستین پـژوهشهـا در
حوزة روشهای فیلترینگ مشـارکتمحـور انجـام شـد،
پژوهش در حوزة سیستمهای پیشنهاددهنده به یکی از
زمینههای تحقیقاتی پر رفدار تبدیل شد [ .]12 ، 10از
سیستمهای پیشنهاددهندة معروا و موفق میتوان بـه
سایت آمازون 10برای پیشنهاددهی کتاب و اقالم دیگـر،
12
گروپ لنز 11برای پیشنهاددهی مقاالت خبری ،رینگـو
بــرای پیشــنهاددهی موســیقی ،نــت فلــیکم 13بــرای
پیشنهاددهی انواع دیویدی ،فب 14برای پیشنهاددهی
صفحات وب ،و نیوزویدر 15که نمونهای از یـک سیسـتم
پیشنهاددهندة متون است اشاره کرد [.]17 ،16 ،12
در پیشینة موضوع بقهبندیهای متفاوتی از ابعـاد
گونــاگون سیســتمهــای پیشــنهاددهنده ،کاربردهــا ،و
روشهای توسـعة آنهـا ارائـه شـده اسـت .سـه مؤلفـة
عمـــدهای کـــه در تشـــریح پیکـــرة سیســـتمهـــای
پیشنهاددهنده دربارة آنهـا بحـث شـده عبـارتانـد از
منــابع ورودی سیســتم ،فراینــد تولیــد پیشــنهاد ،و
خروجیهای سیسـتم [ .]19 ،18 ،13 ،8منـابع ورودی
عموماً ا العاتی از قبیل ترجیحـات مشـتریان در قبـاب
اقالم گوناگون ،ویژگیها یـا رتبـهدهـیهـای اقـالم ،16و
ســوابق خریــد آنــان را شــامل مــیشــود .سیســتم
پیشنهاددهنده از ایـن ا العـات در شناسـایی عالیـق و
ترجیحـــات مشـــتریان اســـتفاده مـــیکنـــد .فراینـــد
پیشنهاددهی ،با بهـرهگیـری از روشهـا و رویکردهـای
مشخص ،دادههای ورودی بـه سیسـتم را جهـت تولیـد
لیست نهـایی پیشـنهادها بـه کـار مـیگیـرد .ایـن فـاز
مهمترین نقش را در مسیر توسعة سیسـتم پیشـنهادگر
ایفا میکند .در نهایت ،خروجـیهـای سیسـتم ،کـه در
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قالــب یــف گســتردهای از زمینــههــای کــاربردی ،از
موسیقی و فیلم گرفته تـا محتویـات صـفحات وب ،بـه
صــورتهــای گونــاگون بــه کــاربران ارائــه مــیشــود .از
شیوههای رایج ارائة این خروجیها بـه کـاربران تنظـیم
لیستی از  Top-Nقلم پیشنهادی است [3ـ .]5
به ور کلی ،رویکردهای پیشنهاددهی در قالب سه
گــروه اصــلی قابــل دســتهبنــدیانــد []7؛ فیلترینــگ
مشارکتمحـور ،فیلترینـگ محتوامحـور ،17رویکردهـای
پیشنهاددهی تلفیقی .18سیستمهای مبتنی بـر رویکـرد
فیلترینگ محتوامحور از ریق تطبیق پروفایل مشتریان
(عالقهمندیهای آنان) با ویژگیهـای محتـوایی ،ماننـد
ویژگیهای محصوالت ،محصوب مناسب را بـه مشـتری
پیشنهاد میکند [ .]21 ،20 ،4مهمترین محدودیت این
رویکرد معضل تجزیهوتحلیـل محـدود محتـوایی اسـت.
زیرا این رویکرد محدود به ویژگیهای اقالمی است کـه
پیشنهاد داده میشود .به عبـارتی ،ایـن روش بـرای آن
دســته از کاالهــایی کــه محتــوای آنهــا بــه صــورت
الکترونیکی قابـل دسترسـی نیسـت یـا محتـوای آنهـا
مبتنی بر فاکتورهای اهنی ،19از قبیل کیفیـت و مـد و
پســند افــراد اســت ،کــارایی ن ـدارد [ .]22امــا رویکــرد
فیلترینــگ مشــارکتمحــور بــر اســاس نظــر و تــرجیح
کاربرانی که با استناد به الگوی سبد خریدشان بیشترین
مشابهت را بـا کـاربر مـورد هـدا دارنـد پیشـنهادهای
مناسب را به وی ارائه مـیکنـد [23 ،5ــ  .]25در ایـن
روش به منظور تعیین تشـابهات اهنـی میـان کـاربران
معیارهــای تشــابه 20بــین رتبــهبنــدی ترجیحــات آنــان
محاسبه میشود [ ]26و در ادامـه سیسـتم مـیکوشـد
همتایان 21هر یک از کاربران هـدا را شناسـایی کنـد.
منظور از همتایان یک کاربر هداْ سایر کاربرانیاند کـه
سالیقی مشابه با وی دارند یا افرادی که رتبهدهـیهـای
اختصادیافته از جانب آنها به اقالم گوناگون بیشترین
مشابهت را با رتبهدهیهای کاربر مورد نظر دارد .معضل
شــروع ســرد 22از محــدودیتهــای مهمــی اســت کــه
سیستمهای مبتنی بر رویکرد فیلترینگ مشارکتمحور با
آن مواجهاند .این معضل ،که با نام کاربران جدید یا اقـالم
جدید نیز شناخته مـیشـود ،زمـانی بـروز مـیکنـد کـه
محصوب یا فردی جدید به سایت وارد میشـود [.]24 ،7
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زمانی که محصولی جدید معرفی میشـود تـا زمـانی کـه
تعداد مشخصی از کـاربران بـه آن رتبـه ندهنـد یـا آن را
نخرند امکان پیشـنهاددهی آن از جانـب سیسـتم وجـود
ندارد .از را دیگر ،فرایند پیشنهاددهی برای مشـتریان
جدید که تعداد اقالم خریداریشده یا رتبـهدهـیشـده از
سوی آنها محدود یا ناموجود اسـت نـاممکن یـا دشـوار
است .بهعالوه ،معضل مقیاسپایری 23و عـدم تـراکم 24از
وــالشهــای مهمــی اســت کــه توســعة سیســتمهــای
پیشنهاددهنده را با محدودیتهای فراوان مواجه میکنـد
[ .]9 ،8در بسیاری موارد ،تعـداد کـاربران و تنـوع اقـالم
عرضهشده در وبگاههای برخو بسیار باالسـت .در ونـین
مواردی ،بـروز هزینـههـای بـاالی محاسـباتی در توسـعة
سیستمهای پیشنهاددهنده امـری اجتنـابناپـایر اسـت.
زیرا محاسبات الگوریتمهای پیشنهاددهی با افزایش تعداد
مشتریان و اقالم موجود در پایگـاه داده بـه صـورت ییـر
خطــی افــزایش مــییابــد [ .]7از آنجــا کــه یــف اقــالم
ارائهشـده در وبگـاههـای بـرخو بسـیار گسـترده اسـت،
همنوشانی ترجیحات میان کاربران در ایلب موارد بسـیار
ناویز و در مـواردی نـاموجود اسـت .در ونـین مـواردی
ماتریمهای کاربر ـ قلم ،25که یالباً اسـتخراا ترجیحـات
به کمک آنها انجام میگیرد ،با معضل عدم تراکم روبهرو
میشود و این محدودیت فرایند تولید پیشـنهاد را دشـوار
میکند.
توسعه و راحی رویکردهای پیشنهاددهی مبتنی بر
روشهای تلفیقی راهکاری رایـج جهـت رفـع نقـایص و
محدودیتهای سیستمهای پیشنهاددهنده و نیز بهبـود
سطح کیفیت پیشنهادهای ارائهشده بـه کـاربران اسـت
[ .]25 ،21 ،4بــه منظــور کــاهش معضــالت ناشــی از
مقیاسپایری و عدم تراکم ،در راحی مدب این تحقیـق
یک رویکرد پیشنهاددهی سلسلهمراتبی به کار رفـت کـه
در آن از ترکیب روشهـای فیلترینـگ مشـارکتمحـور و
پیشنهاددهی مبتنی بر کشف قوانین انجمنی برای تولیـد
لیست نهـایی پیشـنهادها اسـتفاده مـیشـود .وـارووب
تفصیلی مـدب پیشـنهادی تحقیـق در بخـشهـای آتـی
میآید.

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،48شماره  ،2مهر ماه 1393

بخشبند مبتنظ ب ا زش و ک ب د آن د
توسعة سیستمه

پیشنه ددهنده

بخــشبنــدی بــازار ،کــه در آن مشــتریانی بــا نیازهــا و
مشخصههای مشابه کنار یکدیگر و در قالب دستههایی
همگــن گــروهبنــدی مــیشــوند ،مــیتوانــد در اجــرای
موفقیتآمیز برنامههای مـدیریت ارتبـاط بـا مشـتریان،
ارزیابی وفاداری مشتریان ،و توسعة استراتژیهای بهینة
کسبوکار در قباب هر یک از گروههای مشتریان نقشـی
کلیدی ایفا کند [27ــ  .]29بخـشبنـدی مشـتریان از
رویکردهــایی اســت کــه بارهــا محققــان در توســعة
سیستم های پیشنهاددهنده به کار برده اند [،23 ،21 ،5
 .]25انتخاب مشخصههای بخـشبنـدی در یـک مـدب
پیشــنهادگر اهمیــت بــاالیی دارد .در حــوزة پژوهشــی
سیستمهای پیشنهادگر یف گوناگونی از مشخصههایی
که از ریق پروفایل کاربری مشتریان قابل استخراااند،
اعم از دادههای تصریحی یـا تلـویحی ،در بخـشبنـدی
کاربران این سیستمها به کـار رفتـه اسـت [.]23 ،5 ،3
رویکرد بخشبندی مبتنی بـر ارزش روشـی کارآمـد در
تجزیهوتحلیل و کشف ویژگیهـای ارزشـی مشـتریان و
شناسایی مشتریان ارزشـمند سـازمان اسـت .منظـور از
ویژگیهای ارزشی مشخصههایی است که در ارزیـابی و
تعیــین ارزش مشــتریان یــک ســازمان اثرگــاار اســت.
برخالا بسیاری از رویکردهای سنتی بخشبنـدی ،کـه
در آنهــــا شــــاخصهــــایی از قبیــــل متلیرهــــای
جمعیــتشــناختی و روانشــناختی یــا رفتــاری بــرای
گروهبندی مشتریان به کار می رود ،رویکرد بخشبنـدی
26
مبتنی بر ارزشْ مشتریان را بر اساس ارزش وب عمر
و میزان سودآوری آنان گروهبندی میکند [،30 ،27 ،5
 .]31از دیدگاه سازمان ،ارزش وب عمر مشتری عبارت
است از مجموعهای از معامالت انجامگرفته بین سـازمان
و مشتریان در وب مدت زمانی که یک فرد در جایگـاه
مشتری با سازمان مربو ـه ارتبـاط تجـاری دارد [.]32
مدب  RFMاز مدبهـایی اسـت کـه در محاسـبة ارزش
وب عمر و اجرای بخشبندی مبتنی بـر ارزش کـاربرد
فراوان دارد [ .]33 ،28 ،5متلیرهای این مدب عبارتاند
از  .1تازگی ،27که به مدت زمـان سـنریشـده از زمـان
آخرین خرید مشتری اشاره میکند .هر وـه ایـن زمـان
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کوتاهتر باشد احتمـاب خریـد مجـدد از جانـب مشـتری
بیشتر است؛  .2فراوانی ،28که به تعداد خریدها یا تعـداد
معامالت انجامشده از سوی مشتری در یک دورة زمـانی
مشــخص اشــاره مــیکنــد .مقــادیر بیشــتر ایــن متلیــر
نشاندهنـدة وفـاداری بیشـتر مشـتری اسـت؛  .3ارزش
پولی ،29که بیانگر میزان پوب خراشده از جانب مشتری
در یک دورة زمانی مشخص اسـت .مقـادیر بـاالی ایـن
متلیر نشاندهندة آن اسـت کـه سـازمان بایـد تمرکـز
بیشتری بر مشتری مورد نظر داشته باشد.
در سالیان اخیر مقاالت متعددی در زمینـة بررسـی
کاربرد مفهوم ارزش وب عمر در توسعة سیسـتمهـای
پیشنهادگر و تجزیهوتحلیل نقش مدبهای ارزش ـوب
عمر در نحوة عملکرد این سیستمها نگاشته شدهاند [،5
 .]34 ،23لیو و شیه متدولوژی جدیدی بـرای پیشـنهاد
محصوب به مشتریان ارائه کردند که در آن از روشهـای
دادهکــاوی و روش  AHP30اســتفاده شــده اســت [.]35
اوزان متلیرهــای مــدب بــا بهــرهگیــری از روش AHP
اســتخراا و روش خوشــهبنــدی بــرای بخــشبنــدی
مشــتریانی کــه بــر اســاس مقــادیر متلیرهــای مــدب
 WRFM31رفتاری مشابه داشتهانـد اجـرا مـیشـود .در
نهایـــت وابســـتگیهـــا و ارتبا ـــات مجموعـــهاقـــالم
خریداریشده از سوی مشتریان هر یک از خوشههـا بـا
بهـرهگیــری از روش کشــف قــوانین انجمنــی اســتخراا
می شود .قوانین استخرااشده از هر خوشـه بـرای ارائـة
پیشنهاد مناسب به مشـتری هـدا آن خوشـه بـه کـار
مــیرود .نتــایج بــهدســتآمــده برتــری ایــن رویکــرد
پیشــنهاددهی را بــر رویکــرد ســنتی  CFنشــان داد .در
پژوهشی دیگر لیو و شیه به منظور توسعة یک سیسـتم
پیشنهاددهندة محصوب روشی تلفیقی ارائه کردند که به
ور همزمان از مزایای مدب مبتنـی بـر  WRFMو CF
مبتنی بـر ترجیحـات بهـره مـیگیـرد [ .]34روش CF
مبتنی بر ترجیحـات از دادههـای بـاینری خریـد /عـدم
خرید برای شناسایی ترجیحـات اسـتفاده مـیکنـد .در
ادامه ،با بهرهگیری از یک ضریب همبسـتگی یکناروـه،
مشتریان به ور همزمـان بـر اسـاس ارزش متلیرهـای
مــدب  WRFMو ترجیحــات خریدشــان گــروهبنــدی
میشوند و رویکردی مشـابه بـا پـژوهش پیشـین بـرای

تولید پیشنهادهای نهایی اسـتفاده مـیشـود .در ادامـة
پژوهش قبلـی ،شـیه و لیـو بـا بهـرهگیـری از تقاضـای
مشتریان سیستمی جدید بـرای پیشـنهاد محصـوب بـه
مشــتریان توســعه دادنــد [ .]25سیســتم جدیــد ،بــرای
شناسایی مشتریان مشابه ،ترجیحات تعمیمیافته 32را به
کار میگیرد که با ترکیب تقاضای مشتریان و ترجیحات
خرید آنان تعیین مـیشـود .در پژوهشـی دیگـر ،لیـو و
همکاران با ترکیب دو روش فیلترینگ مشارکتمحـور و
پیشنهاددهی مبتنی بر کشف قـوانین تـوالی 33سیسـتم
پیشــنهاددهندة جدیــدی توســعه دادنــد [ .]5سیســتم
پیشــنهادی از مقــادیر متلیرهــای مــدب  RFMبــرای
خوشهبندی مشتریان در قالب گروههایی با ارزش ـوب
عمر مشابه استفاده میکند .نتایج این پژوهش حاکی از
آن بود که بهرهگیری از رویکرد بخشبنـدی مبتنـی بـر
ارزش کیفیت پیشنهادهای رویکرد تلفیقی تحت بررسی
را بهبود میدهـد .البـدوی و شـهبازی رویکـردی بـرای
پیشنهاد محصوب به مشتریان یک فروشگاه آنالین ارائه
34

کردند که از مفهوم ردهبندی محصـوب  ،تکنیـکهـای
وبکاوی ،بخشبنـدی مبتنـی بـر ارزش ـوب عمـر ،و
دادههای سبد خرید برای بهبـود کیفیـت پیشـنهادهای
تولیدی استفاده میکند [ .]23در این پژوهش تکنیـک
ردهبنــدی محصــوالت بــرای کــاهش حجــم فضــای
محاسباتی و تکنیک وبکاوی بـرای رفـع معضـل عـدم
تراکم در مـاتریمهـای کـاربرـ قلـم بـه کـار رفـت .بـا
بهرهگیری از تکنیک وبکاوی دادههای فراوانی کلیـک،
فراوانی جایگااری در سبد خرید ،و فراوانـی خریـد بـه
ازای هر یک از مشتریان اسـتخراا مـیشـود .در ادامـه،
این دادهها همراه دادههای  RFMآنان ،با محاسـبة یـک
ضریب همبستگی ترکیبی ،در بخشبندی مشتریان بـه
کــار مــیرود .در نهایــت ،بــا بهــرهگیــری از رویکــرد
پیشــنهاددهی مبتنــی بــر کشــف قــوانین انجمنــی
پیشنهادهای نهایی تولید میشود.
جمعبندی مطالعات انجامشده حاکی از آن است که
به مدبهای ارزش وب عمـر در توسـعة سیسـتمهـای
پیشــنهادگر کمتــر توجــه شــده اســت .از همــین رو در
تدوین وارووب مدب پیشنهادی تحقیق تالش میشـود
نقش بهکارگیری رویکرد بخشبندی مبتنی بر ارزش در
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کنار ترکیبی از رویکردهای پیشـنهاددهی مـدنظر قـرار
گیرد و تأثیر کاربرد همزمـان ایـن رویکردهـا در سـطح
عملکرد مدب و کیفیت پیشنهادهای تولیدشده آزمـایش
و بررسی شود .با استناد بـه پیشـینة پـژوهش ،در ایـن
تحقیــق نیــز نخســت مشــتریان بــر اســاس مقــادیر
مشخصههای  RFMخوشـهبنـدی شـدند و در ادامـه بـا
بررســی دادههــای تراکنشــی مشــتریان هــر خوشــه
پیشنهادهای مناسب به مشتریان این خوشهها ارائه شد
[.]35 ،23 ،5

وش خوشهبند
خوشهبندی از روشهای رایجی اسـت کـه محققـان بـه
منظور بخشبنـدی مشـتریان بـهکـرات از آن اسـتفاده
کردهاند [ .]36 ،33 ،28 ،27خوشهبندی عبارت است از
فرایند بخشبنـدی یـک جمعیـت نـاهمگن 35در قالـب
خوشــههــایی همگــن و مشــابه]37[ 36؛ بــه نحــوی کــه
واریانم بینخوشهای ماکزیمم و در عین حاب واریـانم
درونخوشهای مینیمم باشد.
روشهــای متنــوعی بــرای توســعة الگــوریتمهــای
خوشهبندی وجود دارد که از آنها میتوان به روشهای
افـــرازی ،37روش مبتنـــی بـــر مـــدب ،38روشهـــای
سلسلهمراتبی ،39و روش مبتنی بر وگالی 40اشاره کـرد
[ .]38الگ ـوریتم  K-meansاز الگــوریتمهــای معــروا و
قدیمی است که با تکیه بر رویکرد خوشهبنـدی مبتنـی
بر روشهای افرازی توسعه یافتـه اسـت .سـهولت اجـرا
مهمترین مزیـت ایـن الگـوریتم و از دالیـل اصـلی رواا
کــاربرد آن اســت [ .]36 ،31 ،27 ،5تعــداد خوشــههــا
پارامتری است که به منزلة ورودی الگـوریتم K-means
باید از پیش تعیین شود .در این پژوهش از الگوریتم K-
 meansبرای خوشهبندی مشتریان استفاده شد .عملکرد
این الگوریتم به ور خالصه بدین شرح اسـت [.1 :]38
نخست ،الگوریتم به ور تصادفی  Kعدد از مشاهدات را
انتخاب میکند و بدین ترتیب خوشههـای اولیـه شـکل
میگیرند .مقادیر مشخصـههـای ایـن مشـاهدات مرکـز
خوشــههــای اولیــه را تشــکیل مــیدهنــد؛  .2عملیــات
بخشبندی میان سایر مشاهدات ادامه مییابد ،به نحوی
که هر یک از مشاهدات به خوشهای اختصاد مـییابـد
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که مرکز آن کمترین فاصله یا به عبارت دیگر بیشـترین
مشابهت را با مشاهدة مورد نظر دارد .پـم از تخصـیص
همــة مشــاهدات ،مشخصــههــای مرکــز هــر خوشــه بــا
میانگینگیری از مشخصههای مشاهدات تخصیصیافتـه
به آن بهروز میشود؛  .3گام دوم تکرار میشـود .و ایـن
فرایند تا زمانی ادامه مییابد که تـابع معیـار 41هـمگـرا
شود .این امر زمانی رخ میدهـد کـه دیگـر تلییـری در
مقادیر مراکز خوشهها به وجود نیاید.
42
از شاخصهای رایج اعتبارسنجی خوشهها  ،که در
تعیین تعداد بهینة خوشههای یا همان پارامتر  Kکاربرد
دارنــد ،مــیتــوان بــه شــاخص دیــویمبولــدین،]28[43
شــاخص ســیلوئت [ ،]39روش وارد ،]27[44و شــاخص
دان ]39[45اشاره کرد .بهعـالوه در مقـاالت متعـددی از
مدب  SOMبرای تعیین تعداد بهینة خوشههـا اسـتفاده
شده است [ .]33در این تحقیق تعداد بهینة خوشـههـا
با بهرهگیری از شاخص دان محاسبه شد.

وش کش قوانین انجمنظ
از مدبهای مهم دادهکـاوی ،کـه بـهدفعـات در توسـعة
سیستمهای پیشـنهاددهنده بـه کـار رفتـه ،مـدبهـای
وابستگی 46و قوانین انجمنی 47اسـت [،25 ،23 ،21 ،5
 .]40مدبهـای اجتمـاع یـا وابسـتگی در پـی کشـف و
شناسایی ارتبا ات پنهان میان اقالم گوناگون سبدهای
خرید مشتریاناند و به ور کلـی تجزیـهوتحلیـل سـبد
بازار و توسعة برنامههای مـرتبو بـا فـروش محصـوالت
جانبی از زمینههای مهم کاربردی اینگونه مدبهاسـت
[ .]1از مثــابهــایی کــه در تشــریح کــاربرد اســتخراا
الگوهای رایج میتوان به آن اشاره کـرد تجزیـهوتحلیـل
سبد خرید کاربران اسـت .ایـن فراینـد ،کـه در توسـعة
سیستمهای پیشنهاددهنده نیز کـارایی بـاالیی دارد ،در
پی آن است که با شناسـایی ارتبـاط میـان اقـالم سـبد
خرید کاربران به تجزیهوتحلیل عادات و رفتارهای خرید
آنان و شناسایی مجموعهاقالم رایج 48بنردازد .منظـور از
مجموعهاقالم رایج اقالمـی اسـت کـه کـاربران معمـوالً
همراه یا در پی یکدیگر میخرند .مجموعـهاقـالم رایـج
شناساییشده ،در ادامه ،برای استخراا قـوانین انجمنـی
50
استفاده میشود .شاخصهای پشـتیبان 49و ا مینـان

263

توسعة یک سیستم پیشنهاددهندة محصوب راحی مدلی ترکیبی با بهرهگیری از...

معیارهای سـنجش میـزان جـاابیت قـوانین اسـتخراا
شدهاند و به ترتیـب بـر میـزان رواا و درجـة ا مینـان
قوانین کشفشده داللـت مـیکننـد .الگـوریتم Apriori
الگــوریتمی پرکــاربرد در یــافتن مجموعــهاقــالم رایــج و
الگوهای تکرارشوندة موجود در دادههای تراکنشی است
[ .]41 ،25 ،5ایـــن الگـــوریتم بـــر اســـاس رویـــهای
تکرارشــونده و بــا مــدنظرقراردادن مقــادیر آســتانة دو
شــاخص پشــتیبان و ا مینــان بــه شناســایی و کشــف
مجموعهاقالم رایج میپردازد و در ادامه الگوریتم قوانین
انجمنی معتبر را از ریق مجموعهاقالم شناسـاییشـده
استخراا میکند .فراینـد اسـتخراا قـوانین انجمنـی از
ریق مجموعهاقالم رایج کشفشده به این صورت قابـل

() 1

such that𝑋 ⊂ 𝐼 , 𝑌 ⊂ 𝐼 ,
∅= 𝑌∩𝑋

لعداد کل لراکنشهای حاضر در 𝐷
لعداد لراکنشهای حاضر در 𝐷 که𝑌 ∪ 𝑋 را شامل میشی د
لعداد لراکنشهای حاضر در𝐷 که𝑋 را شامل میشی د

در این پژوهش ،در مرحلة نخست فاز پیشنهاددهی
از رویکرد پیشنهاددهی مبتنی بر کشف قوانین انجمنی
برای تعیین کالسمحصوالت پیشنهادی بـه هـر یـک از
مشتریان هدا استفاده شد.

وش فیلت نگ مش ک محو
همــان ــور کــه اشــاره شــد ،در رویکــرد فیلترینــگ
مشارکتمحور لیسـت اقـالم پیشـنهادی بـه مشـتریان
هــدا ،بــا درنظرگــرفتن آرای ســایر مشــتریانی کــه
ترجیحات یا سالیق آنها نزدیـکتـرین مشـابهت را بـه
ســلیقة وی داشــتهانــد ،تهیــه مــیشــود [.]35 ،24 ،5
الگــوریتمهــای مبتنــی بــر مشــابهت ،51کــه در زمــرة
رویکردهــای مبتنــی بــر حافظــه 52اســت ،در توســعة
سیســتمهــای پیشــنهادگری کــه بــا تکیــه بــر رویکــرد
فیلترینگ مشارکتمحور توسعه مییابند کاربرد فراوانی
دارند [ .]25 ،9 ،5فرض اساسی در الگوریتمهای مبتنی
بــر مشــابهت آن اســت کــه کــاربرانی کــه در گاشــته
ترجیحات و عالیـق یـا ارزیـابیهـای مشـابه یـکدیگـر
داشتهاند به احتمـاب قـوی در ارزیـابیهـای آینـده نیـز
مشابه یکدیگر عمل خواهند کرد .از این رو ترجیحـات

𝑌⟹𝑋

در رابطة  1جزء 𝑋 مقدمه و جـزء 𝑌 تـالی شـناخته
میشـود .شـاخص پشـتیبان قـانونی اسـت بـرای بیـان
درصدی از تراکنشها کـه بـه ـور هـمزمـان 𝑋 و 𝑌 را
شامل میشوند و شاخص ا مینان قـانونی اسـت بـرای
بیان آنکه میان تراکنشهایی که 𝑋 را شامل مـیشـوند
وه تعداد 𝑌 را نیز شامل میشوند .به عبارت دیگر:

لعداد لراکنشهای حاضر در 𝐷 که𝑌 ∪ 𝑋 را شامل میشی د

() 2

() 3

تشریح است [ :]42فرض کنیـد 𝐼 مجموعـهای از اقـالم
کاالهــا و 𝐷 مجموعــهای از تــراکنشهاســت .قــوانین
انجمنی استخرااشده از ریق این تـراکنشهـا مطـابق
رابطة  1خواهد بود:

= )𝑌 ⟹ 𝑋(𝑡𝑟𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠

= )𝑋|𝑌(𝑃 = )𝑌 ⟹ 𝑋(𝑒𝑐𝑛𝑒𝑑𝑖𝑓𝑛𝑜𝑐

و ارزیابیهای یـک کـاربر مشـخص در قبـاب یـک قلـم
کاالی مشخص بر اسـاس عالیـق و ارزیـابیهـای سـایر
کاربرانی که بیشترین مشابهت را بـا وی دارنـد تخمـین
زده مــیشــود .الگــوریتم نزدیــکتــرین همســایگی از
الگوریتمهای رایج مشابهتمحور بـهکاررفتـه در توسـعة
سیستمهای مبتنی بر روش فیلترینـگ مشـارکتمحـور
اســت [ .]24 ،23 ،6 ،5در ایــن پــژوهش نیــز از ایــن
الگوریتم برای تهیة لیست پیشنهادهای نهایی برای هـر
یــک از مشــتریان هــدا اســتفاده شــد .عملکــرد ایــن
الگوریتم در بخش سوم بیان میشود.

جمعبند

پیشینه و مع فاظ ناوآو

ها

پژوهش
در این بخش ،با بررسـی مقـاالت و منـابع کتابخانـهای،
سیستمهای پیشنهاددهنده و وگونگی عملکرد آنها در
شناسایی ترجیحات مشتریان و مهـمتـرین رویکردهـای
توسعة آنها معرفی میشود .بهعالوه مفاهیمی از قبیـل
بخشبنـدی مشـتریان ،ارزش ـوب عمـر مشـتریان ،و
بخشبندی مبتنی بر ارزش به همراه کاربرد این مفاهیم
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در مسیر توسعه و راحی مدبهـای پیشـنهاددهی ،بـا
استناد به پیشینة تحقیقات انجامشده ،نیز تکنیکهـای
خوشهبنـدی ،کشـف قـوانین انجمنـی ،و نزدیـکتـرین
همسایگی همراه الگوریتمهای توسعة آنهـا ،بـه منزلـة
اصلیترین رویکردهایی که برای اجرای مدب پیشنهادی
تحقیق به کار میرود ،بررسی میشود.
مطالعــات انجــامشــده حــاکی از آن اســت کــه بــه
مــدبهــای ارزش ــوب عمــر در توســعة سیســتمهــای
پیشنهادگر کمتر توجه شده است .از این رو ،در تـدوین
وارووب مـدب پیشـنهادی تحقیـق تـالش شـد نقـش
بهکارگیری رویکرد بخشبندی مبتنی بر ارزش در کنـار
ترکیبی از رویکردهای پیشنهاددهی مدنظر قرار گیرد و
تأثیر کاربرد همزمان این رویکردهـا در سـطح عملکـرد
مدب و کیفیت پیشنهادهای تولیدشده آزمـایش شـود و
عملکرد مدب پیشنهادی با عملکرد مـدبهـای پیشـینة
پــژوهش ،کــه از رویکــرد پایــهای مشــابه بــرای توســعة
سیستم پیشنهاددهندة خود بهـره گرفتـهانـد ،مقایسـه
شود ].[ 35 ،34 ،25 ،5
بخشبندی بازار بر اساس مشخصههای مدب ،RFM
کشف و استخراا قوانین انجمنـی در جهـت شناسـایی
الگوهای پنهـان در دادههـای حاصـل از تـراکنشهـای
خرید مشتریان ،و پیشنهاددهی اقالم نهـایی بـر اسـاس
تکنیــک فیلترینــگ مشــارکتمحــور بــا بهــرهگیــری از
الگوریتم نزدیکترین همسایگی اصلیترین رویکردهایی
است که در راحی متـدولوژی مـدب پیشـنهادی ایـن
تحقیق مدنظر قرار گرفت .تعریف رویکردی جدید بـرای
بخشبندی بازار ،که میکوشد مشخصـههـای ارزشـی و
ترجیحات خرید کـاربران را هنگـام خوشـهبنـدی آنـان
مدنظر قرار دهد ،در کنار توسعة رویکردی دومرحلـهای
برای تهیة لیست نهـایی اقـالم پیشـنهادی ،مهـمتـرین
ویژگیهای مدب راحیشده است .به بیان دیگـر ،ایـن
سیستم با بهرهگیری از رویکرد بخـشبنـدی مشـتریان،
کــه در آن از مــدب پایــهای  RFMبــرای خوشــهبنــدی
مشتریان با ترجیحات تقریباً مشابه استفاده شـده ،و بـا
اجرای سلسلهمراتبی رویکردهای کشف قوانین انجمنـی
و فیلترینگ مشـارکتمحـور امکـان ارائـة پیشـنهاد بـه
مشتریان را در دو سطح گوناگون از ردهبنـدی محصـوب
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فراهم کرده است .در جریان اجرای هـر یـک از مراحـل
فاز پیشنهاددهی ،با بهرهگیری از شـاخصهـای ارزیـابی
دقت و یادآوری و معیار  ،F1عملکـرد مـدب پیشـنهادی
مس ـسله بــا عملکــرد مــدبهــای دیگــر ،کــه بــر اســاس
رویکردهای سنتی یا مشابه موجود در پیشینة پـژوهش
توسعه یافتهاند ،مقایسه شـد ] .[35 ،34 ،25 ،5انتظـار
میرود اجرای متدولوژی پیشنهادی در سطح دادههـای
تراکنشی مسسله معضالت ناشی از دو پدیدة عدم تـراکم
و مقیاسپایری را تا حدی کاهش دهد و نهایتـاً بتوانـد
در بهبود عملکرد مدب پیشنهادی مؤثر باشد.
مهمترین ویژگیها و نوآوریهای مـدب پیشـنهادی
تحقیق در ادامه خالصه میشود:
 بهکارگیری همزمان از تکنیکهای دادهکاوی :مدب
پیشــنهادی تحقیــق بــا تکیــه بــر ســه رویکــرد
خوشهبندی و کشف قـوانین انجمنـی و فیلترینـگ
مشارکتمحور توسعه یافت .الگوریتمهـایی کـه در
اجرای این رویکردها از آنها استفاده شـد همگـی
در زمــرة الگــوریتمهــای رایــج و کارآمــد حــوزة
دادهکاوی اند .کاربرد این رویکردها کنار یـکدیگـر
ســهولت و دقــت فراینــد شناســایی و اســتخراا
ترجیحات و سالیق کاربرانـ فرایندی که در مسـیر
توسعة سیستمهـای پیشـنهاددهنده نقشـی کلیـد
دارندـ را ارتقا میدهد و به بهبود عملکرد سیسـتم
میانجامد.
 بهــرهگیــری از ســاختاری تسلســلی در راحــی و
توسعة سیسـتم پیشـنهاددهنده :ایـن سـاختار بـه
ترتیب امکان تجزیـهوتحلیـل دادههـای تراکنشـی،
شناخت ترجیحات کاربران ،و ارائة پیشنهادها را در
دو ســطح گونــاگون از ردهبنــدی محصــوب ،یعنــی
کالسمحصوالت و اقالممحصوب ،میسـر مـیکنـد.
ســاختار پیشــنهادی بــا تفکیــک و کــاهش فضــای
53
محاسباتی اقالم معضالت ناشی از مقیاسپـایری
و عدم تراکم دادهها را ،که از محدودیتهای شـایع
در توسعة سیستمهای پیشنهاددهنده است ،تقلیل
مــیدهــد و زمینــه را بــرای پیشــنهاددهی یــف
گوناگونی از اقالم متنوع به مشتریان هـدا آمـاده
میکند.
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 راحی و بـهکـارگیری رویکـرد توسـعهیافتـهای از
بخشبندی مبتنـی بـر ارزش :رویکـرد بخـشبنـدی
پیشنهادی تحقیق ،که بهاختصار  PCB-RFM54نامیـده
شد و در بخش بعدی معرفی مـیشـود ،بـا تکیـه بـر
تعاریف پایهای مـدب  RFMو بـا لحـا کـردن نسـبی
ترجیحات و سالیق مشتریان در جریان اجـرای گـام
خوشــهبنــدی ،فراینــد کشــف الگوهــای پنهــان در
تراکنشهای خرید مشتریان هر خوشـه را تسـهیل و
عملکرد مدب پیشنهاددهنده را بهبود میبخشد.
در بخش بعدی وـارووب نهـایی مـدب پیشـنهادی
تحقیق و هر یک از فازهای اجرای این مدب بـهتفصـیل
معرفی و در بخش وهارم مدب پیشـنهادی تحقیـق بـر
دادههای یک فروشگاه برخو اجرا میشود.

مع فظ وششن سظ و مدل پیشنه د
شکل  1وارووب تفصیلی مدب پیشنهادی این تحقیـق
را نمایش میدهد.

شکل  .1چ چوب مدل ِط احظشده ب ا سیستم
پیشنه ددهنده

هدا متدولوژی ارائهشده راحـی و توسـعة مـدلی
اســت کــه بــا بهــرهگیــری از مجموعــهای از روشهــای
دادهکاوی و با تمرکز بر رویکردهای خوشهبندی ،کشـف
قوانین انجمنی ،و فیلترینگ مشارکتمحور امکان ارائـة
پیشنهادهای شخصی را به کاربران یـک وبگـاه تجـارت
الکترونیکی فراهم سازد .وـارووب مـدب پیشـنهادی از
وهار فاز اصلی تشکیل میشود .در ادامه ،مراحل اجرای
هر یک از فازهای مدب پیشنهادی بیان میشود.

ف ز  .1جمعآو

شن خ

و آما دهسا ز

دادهه
مدب پیشنهادی تحقیق بر اساس دادههای یک فروشگاه
برخو عرضهکنندة محصـوالت دیجیتـالی ـ کـامنیوتری
اجرا شد .اقالم عرضهشده در یک فروشگاه میتواننـد در
قالــب ســاختاری سلســلهمراتبــی بــا ســطوح وندگانــه
گروهبندی شوند .این ساختار سلسلهمراتبی محصـوالت
در بسیاری از فروشگاههای خردهفروشی موجود اسـت و
با نام ردهبندی محصوب 55شناخته میشود [ 40و .]43
بر همین اساس ،ردهبندی محصوالت ایـن فروشـگاه در
دو ســطح سلســلهمراتبــی امکــانپــایر اســت :کــالس
محصوالت ،که نخستین سطح ردهبنـدی محصـوالت را
تشکیل میدهد ،و اقالممحصوب ،کـه مبـین سـطح دوم
ردهبندی محصـوالت اسـت .سـاختار سـادة دوسـطحی
ردهبندی محصوالت این فروشگاه در شکل  2میآید.

شکل  .2س خت دوسطحظ دهبند محصول

در مرحلة پاكسازی دادههـا ،دادههـای بـیکیفیـت

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،48شماره  ،2مهر ماه 1393
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حاا شدند .دادههای بیکیفیـت دادههـای دو گـروه از
تراکنشها را شامل میشوند؛ نخستْ تراکنش مشتریانی
که تعداد خریدهای آنها از حد آستانة مشـخص کمتـر
است و دوم تراکنش اقالمـی کـه تعـداد دفعـات خریـد
آنها از حد آستانة مشخص پایینتر است .دلیل حـاا
این دادهها آن است که دادههای این قبیـل مشـتریان و
اقالم میتواند به بروز پدیدة عدم تراکم در ماتریمهـای
کاربرـ قلم منجر شود [ .]6بهعالوه ،کاالهایی که فراوانی
خرید پایینی دارند شـانم زیـادی بـرای پیشـنهاددهی
ندارند .فرایند آمادهسازی دادهها ،عالوه بر پـاكسـازی،
عملیات پیشپردازش دادهها را نیز دربرمیگیرد .برخـی
از این اعماب عبارتانـد از نرمـابسـازی داده ،اسـتخراا
مشخصههای مورد نیاز از ریق دادههـای تراکنشـی ،و
تلییــر فــرم دادههــا بــه صــورتی کــه بــرای اجــرای
الگوریتمهای گوناگون آماده شوند.

ف ز  .2بخشبند مشت

ن

در این فاز ،با بهرهگیری از الگوریتم  ،k-meansمشتریان
بر اساس مقادیر مشخصههـای  RFMو بـا لحـا کـردن
ترجیحات خریدشان در سطح کالسمحصوالت گوناگون
بخشبندی میشوند .در این پژوهش برای بخـشبنـدی
مشتریان رویکردی به نام  PCB-RFMتعریـف شـد .در
این رویکرد ،با بررسی دادههای تراکنشـی مشـتریان در
سطح کالسمحصوالت ،راهکاری مناسـب بـرای اجـرای
بخشبندی مبتنی بر ارزش و استخراا قوانین انجمنـی
ارائه میشود .در واقع ،هـدا از توسـعة رویکـرد PCB-
 RFMآن است که متلیرهـای مـدب پایـهای  RFMبـه
نحوی در سطح دادههای تراکنشی مسسله محاسبه شود
کــه در کنــار ارزیــابی ارزش ــوب عمــر ســالیق خریــد
کاربران نیز ،از ریق مشخصههای محاسبهشـده ،قابـل
شناسایی و استخراا باشد .اجرای رویکـرد PCB-RFM
نیازمند آن است که مشخصـههـای  RFMمشـتریان در
سطح هر یک از هفت کالسمحصـوب موجـود بـه ـور
جداگانه استخراا شـود و در ادامـه مجموعـة فیلـدهای
ا العاتی محاسبهشده به ور همزمان برای خوشهبندی
مشتریان به کار رود.
فیلدهای خوشهبندی در رویکرد  PCB-RFMبـدین

شرح محاسبه و استخراا میشوند :به اسـتثنای متلیـر
 ،Rمقـــادیر متلیرهـــای  FMدر ســـطح هـــر یـــک از
کالسمحصوالت موجود بـه صـورت جداگانـه محاسـبه
میشـود  .بـه عبـارت دیگـر ،بـه جـای ارزیـابی مقـادیر
متلیرهــای  FMیــک مشــتری مفــروض در ســطح دوم
ردهبندی محصوب ایـن متلیرهـا بـا تفکیـک دادههـای
تراکنشی مشتریان در قالب هر یک از کالسمحصـوالت
موجود در سطح یک به ور مجـزا ارزیـابی مـیشـود و
مجموعــة مشخصــههــای بــهدســتآمــده بــه مثابــة
مشخصههای بخشبندی مشتریان به کار میرود .تمـایز
مشخصههای خوشهبندی (فیلدهایی که خوشهبندی بـر
اساس آنها انجام میگیرد) برای یک مشتری مفـروض
در این رویکرد و رویکـرد سـنتی پیشـین در جـدوب 1
می آید .رویکرد سنتی بخشبنـدی را ،کـه در آن ارزش
مشتریان با ارزیابی مقادیر  RFMدر سـطح اقـالم همـة
کــالسمحصــوالت محاســبه مــیشــود RFM ،کلــی یــا
بهاختصار  T-RFMمینـامیم .در جـدوب  CFl ،1و CMl
به ترتیب نماد فراوانی خرید و میزان پوب خـراشـده از
جانب مشتری مفروض در کالسمحصـوب lام اسـت .در
واقــع ،مشخصــههــای  CFlو  CMlبــه ترتیــب صــورت
تفکیکیافتة متلیرهای  Fو  Mبه شمار میروند .بدیهی
است برای هر مشتری مفـروض  uروابـو  4و  5برقـرار
است.
()4

7

𝑖𝐹𝑇 = 𝑙𝑢𝐹𝐶 ∑
𝑙=1

()5

7

𝑖𝑀𝑇 = 𝑙𝑢𝑀𝐶 ∑
𝑙=1

منطق بهکارگیری این روش آن اسـت کـه از میـان
متلیرهای مدب  RFMدو متلیر  Fو  ،Mعالوه بر اینکـه
در تعیــین ارزش مشــتریان نقــش دارنــد ،مــیتواننــد
منعکمکنندة ترجیحات خرید آنان نیز باشند .مثالً ،اگر
تواتر خرید دو مشـتری مفـروض در سـطح اقـالم یـک
خانوادة محصوب مشخص به هم نزدیک باشد ،مـیتـوان
اینگونه استدالب کرد که این دو تقریباً به یک میزان به
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جدول  .1مع فظ فیلده

خوشهبند د دو و ک د  PCB-RFMو T-RFM

)RFM over all Product-Items (Total RFM
M
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R
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R
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8
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3

-
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خرید از اقالم این گروهمحصـوب تمایـل داشـتهانـد.
فیلد متلیر  Mنیز به همین صورت قابل استدالب است.
ونانچــه مقــدار پــوب خــراشــده از جانــب دو مشــتری
مفروض در سطح یک کالسمحصوب مشـخص نزدیـک
هم باشد ،میتوانـد بیـان کننـدة آن باشـد کـه ایـن دو
مشتری تقریباً به میزانی مشابه به تأمین مایحتاا خـود
از ریق اقالم این کالسمحصوب گرایش دارند .بهعالوه،
از رویکردهایی که در پیشینة پژوهش بـه دفعـات بـرای
نمایش ترجیحات مشتریان به کار رفـت بهـرهگیـری از
ماتریم کـاربرـ قلـم بـود کـه در آن دادههـای بـاینری
خرید /عدم خرید مشتریان در قالب مجموعهای از صـفر
و یکها نمایش داده میشود .در موارد متعدد دادههـای
این مـاتریم مبنـای خوشـهبنـدی مشـتریان در قالـب
گروههایی بود که از نظر ترجیح خرید به یکدیگر شبیه
بودند [ .]34 ،25متدولوژی پیشنهادی مدب فعلی برای
بخشبندی مشتریان را میتوان حالت توسعهیافتـهای از
این رویکرد دانست .در واقع ،فیلـدهای متلیـر  Fمبـین
سطرهای ماتریم مشتری ـ کالسمحصولی است که در
آن به جای بهکارگیری دادههـای بـاینری خریـد /عـدم
خرید از دادههای ییر بـاینری فراوانـی خریـد اسـتفاده
شده است.
مشخصه های بخشبنـدی ،پـم از اسـتخراا ،بایـد
نرمابسازی شوند .پم از نرمابسازی دادهها هر یـک از
مشخصههای محاسبهشده به عددی در بازة صفر تا یک
تبدیل می شوند .نرمابسازی مشخصههـای  RFMبـرای
دو مشخصة  Fو  ،Mکه در تعیـین ارزش ـوب عمـر و
وفاداری مشتریان تأثیر مثبت دارند (مقادیر بزرگتر این
دو مشخصه مطلوبتر است) ،با رابطة  6و برای مشخصة
 ،Rکه اثرگااری آن در تعیین ارزش وب عمر مشتریان

12

01258

منفی است (مقادیر کمتر این مشخصه مطلوبتر است)،
با رابطة  7قابل اجراست [ 5و :]35
S
)x'= (x – x )/ (xL – xS
()6
()7

)x'= (xL – x)/ (xL – xS

 xو ' xبــه ترتیــب نمــاد مقــادیر اصــلی و مقــادیر
نرمالیزهشدة متلیرهای  RFMو  xLو  xSبه ترتیب مبین
بزرگتـرین و کووـکتـرین مقـادیر  RFMمیـان همـة
مشتریان است .بخشبندی مشتریان بـر اسـاس مقـادیر
نرمابسازیشدة متلیرهای  RFMانجام میشود.
در آخــرین گــام فــاز بخــشبنــدی بــه ازای مقــادیر
گوناگون پارامتر  ،Kکه مبین تعداد خوشههاست ،فرایند
خوشهبندی تکرار میشود .در هر تکرار با بهرهگیـری از
شاخص دان خوشههای بهدستآمده اعتبارسـنجی و در
نهایت تعداد بهینة خوشهها با استناد به تکراری تعیـین
میشود که در آن مطلوبترین مقـدار شـاخص دان بـه
دست آمده است.

ف ز  .3پیشنه ددهظ
در ایــن تحقیــق ،بــه منظــور اســتخراا هــر وــه بهتــر
روندهای خرید مشتریان در سـطح کـالسمحصـوالت و
نیز شناسایی ترجیحـات آنهـا در سـطح اقـالم نهـایی،
رویکردی دومرحلهای ،با بهرهگیری از ترکیـب دو روش
کشف قوانین انجمنی و فیلترینگ مشارکتمحور ،بـرای
تولیـــد پیشـــنهاد نهـــایی راحـــی شـــد .دو مرحلــة
تشکیلدهندة فاز پیشنهاددهی بدین شرح است:
مرحلة نخ ت :شناخت الگوهای رایـج خریـد در
سطح کالسمحصوالت
در گام اوب ،روش کشف قوانین انجمنی ،با بهرهگیری از
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دادههای تراکنشی ماتریمهای کاربرـ کـالسمحصـوب،
در سطح هر یک از خوشهها اجرا میشود .این رویکرد را
«استخراا قوانین انجمنی در سطح کـالسمحصـوالت»
مینامیم .ساروار و همکاران در پژوهش خود به بررسـی
و معرفی رویکرد پیشنهاددهی مبتنی بر کشـف قـوانین
انجمنی پرداختند [ .]24در گام دوم و پم از اسـتخراا
قوانین انجمنی معتبر از رویکردی مشـابه بـرای تعیـین
لیستی متشکل از  Top-Nگروهمحصوب پیشنهادی برای
هر یک از مشتریان هدا استفاده مـیشـود .بـرای هـر
مشــتری مفــروض  ،uمجموعــهای متشــکل از همــة
گروهمحصوالتی که وی قبالً آنها را خریده است ،ایجاد
میشود .نماد این مجموعه  Xuاست .سنم ،همة قوانین
استخرااشـده بـه فـرم 𝑌 ⟹ 𝑋 ،کـه در آنهـا رابطـة
𝑢𝑋 ⊆ 𝑋 برقرار است ،شناسایی میشود .این رابطـه بـه
معنــای آن اســت کــه مشــتری مفــروض uام از همــة
کالسمحصوالت  Xحداقل یک قلم کـاال خریـده اسـت.
سنم ،با توجه به هر یک از قوانین بهدستآمـده بـرای
مشـــتری uام همـــة کـــالسمحصـــوالت مجموعـــة Y
کالسمحصوالت کاندید بـرای پیشـنهاددهی بـه وی در
نظر گرفته میشوند .اولویت هر یک از کالسمحصـوالت
پیشنهادی به مقدار شاخص ا مینان قانون آن بسـتگی
دارد .اگر کالسمحصوالت مورد نظـر را ونـدین قـانون
پیشنهاد داده باشد ،قانونی که بیشترین مقدار شـاخص
ا مینان را دارد انتخاب میشود .اگـر مجموعـة قـوانین
استخرااشده برای مشتری مفروض uام با  Puنشان داده
شود ،در قـدم بعـدی کـالسمحصـوالت  Puبـر اسـاس
مقادیر شاخص ا مینان مربو ـه مرتـب مـیشـود؛ بـه
نحوی که کالسمحصـوالتی کـه مقـدار ا مینـان آنـان
بزرگتر است اولویت باالتری در پیشنهاددهی دارند .در
نهایــت  Top - Nکــالسمحصــوب ابتــدای لیســت،
کالسمحصولی خواهـد بـود کـه بایـد بـه مشـتری uام
پیشنهاد شود.
بنا بر آنچه آمد ،در مرحلة نخست فاز پیشـنهاددهی
با اجرای روش کشـف قـوانین انجمنـی الگوهـای رایـج
خرید مشتریان هر خوشـه در سـطح کـالسمحصـوالت
گوناگون با استناد بـه قـوانینی معتبـر ،کـه مینـیمم دو
شــاخص ا مینــان و پشــتیبان را بــرآورده مــیســازند،
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استخراا میشوند .خروجی قوانین اکتشافی ،که همـان
گروهمحصوالت پیشبینیشده برای هر یک از مشتریان
هدا است ،ورودیهای مرحلة دوم فرایند پیشنهاددهی
خواهند بود.
مرحلة دوم :استخراج ترجیحات در سـطح اقـالم
محصول و تولید پیشنهادهای نهایی
در مرحلة دوم فـاز پیشـنهاددهی ،لیسـت نهـایی اقـالم
پیشنهادی برای هر یک از مشتریان هدا با اسـتناد بـه
نتــایج مرحلــة نخســت و بــا بهــرهگیــری از ا العــات
تراکنشهای خرید آنان در سـطح اقـالم محصـوب ،کـه
بیانگر ترجیحات آنان در سطح دوم ردهبنـدی محصـوب
است ،تهیه مـیشـود .در ایـن مرحلـه ،اجـرای رویکـرد
پیشنهاددهی مبتنی بر فیلترینگ مشارکتمحور امکـان
ارائة پیشنهادهای شخصی به هر یک از مشتریان هـدا
را فراهم میکند .این مرحله با بهـرهگیـری از الگـوریتم
نزدیکترین همسایگی اجرا می شود .گامهـای اجرایـی
این الگوریتم به ور خالصه بدین شـرح اسـت [،24 ،5
:]35 ،30 ،25
 .1استخراج ترجیحات کاربران در سطح اقـالم
محصــول :بــا بهــرهگیــری از دادههــای تراکنشــی،
ماتریمهای کاربرـ قلم ،که دادههای باینری خرید /عدم
خرید موجود در آنها به ور تلویحی مبین ترجیحـات
خرید مشتریان در سطح اقالم محصوب است ،اسـتخراا
56
میشوند .فرض کنید ماتریمهای کاربرـ قلـم را بـا R
نمایش می دهیم .عنصر  ruaاز این مـاتریم در صـورتی
مقدار  1را به خود اختصاد دهد که مشتری مفروض u
کاالی  αرا خریـده باشـد؛ در ییـر ایـن صـورت مقـدار
اختصادیافته به این درایه برابر  0خواهد بود.
 .2تشــکیل هم ــایگیهــا :بــه کمــک ضــریب
همبستگی پیرسونو با استفاده از دادههای ماتریمهـای
کاربرـ قلم ،میزان مشابهت ترجیحات خرید هـر یـک از
مشتریان هدا با سایر مشتریان محاسـبه مـیشـود .در
ادامــه  kعــدد از مشــتریانی کــه ترجیحــات خریدشــان
بیشترین مشابهت را با مشتری هدا دارد نزدیکتـرین
همسایگان این مشـتری انتخـاب خواهنـد شـد .تشـابه
ترجیحات میان دو مشتری مفـروض  uو  vبـا محاسـبة
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توسعة یک سیستم پیشنهاددهندة محصوب راحی مدلی ترکیبی با بهرهگیری از...

ضریب همبسـتگی پیرسـون بـا رابطـة  8انـدازهگیـری
میشود.
()8

𝐶𝑃
𝑣𝑢𝑚𝑖𝑆

) 𝑣̅𝑟 ∑𝛼∈𝐼(𝑟𝑢𝛼 − 𝑟̅𝑢 )(𝑟𝑣𝛼 −
√∑𝛼∈𝐼(𝑟𝑢𝛼 − 𝑟̅𝑢 )2 ∑𝛼∈𝐼(𝑟𝑣𝛼 − 𝑟̅𝑣 )2

=

نمادهای 𝑢̅𝑟 و 𝑣̅𝑟 به ترتیـب بیـانگر میـانگین تعـداد
اقالمی است که مشتری uام و vام خریدهاند .بـهعـالوه،
متلیر  Iمعرا مجموعة اقالم موجـود اسـت و  ruaو rva
نشاندهندة وضعیت خرید قلـمکـاالی ( αخریـد /عـدم
خرید) از جانب مشتری uام و vام.
 .3تهیــة لی ــت پیشــنهادی :پــم از تشــکیل
همسایگیها برای هر یک از مشتریان هدا ،الگوریتم با
تجزیهوتحلیل و شناسـایی اقالمـی کـه همسـایگان بـه
خرید آنها بیشترین تمایل را داشتهاند و با بهـرهگیـری
از رویکرد پیشنهاددهی مبتنی بر شمارش فراوانی خرید
اقالمْ لیست نهایی پیشنهاد به هر یک از مشتریان هدا
را ارائه می کند .برای یک مشتری مفروضْ تـواتر خریـد
اقالم گوناگونی که همسـایگان وی خریـدهانـد شـمرده
می شود .در ادامـه ،ایـن اقـالم بـر اسـاس میـزان تـواتر
خریدشان مرتب میشوند و لیست نهایی پیشنهادها ،که
متشکل از  Nکاالیی است که به ترتیب بیشـترین تـواتر
خرید را داشتهاند و پیش از این مشتری هدا مفـروض
آن را نخریده است ،به وی ارائه میشود.
هر یک از گامهای فو بایـد در سـطح هـر یـک از
خوشهها جداگانه اجرا شود .گفتنی است در گام تشکیل
همســایگیهــا دادههــایی کــه همســایگی هــر یــک از
مشتریان هدا با استناد به آنهـا شـکل مـیگیـرد بـه
دادههای آن گروه از تراکنشهایی محدود میشـود کـه
بــا اســتناد بــه خروجــیهــای مرحلــة نخســت فــاز
پیشنهاددهی در لیست گروهمحصوالت پیشبینـیشـده
برای مشتری مفروض به ثبت رسیدهاند.

ف ز  .4ا ز بظ و اعتب سنجظ
هدا این فاز ارزیابی خروجیهای هر یک از مراحل فـاز
پیشــنهاددهی و بــه عبــارت دیگــر ســنجش عملکــرد و
بررسی کیفیت پیشنهادهای ارائهشده است .با توجه بـه
رواا بهکارگیری دو معیار دقت 57و یـادآوری 58و معیـار

 F1در ارزیــابی سیســتمهــای پیشــنهاددهنده ،بــهویــژه
پژوهشهایی که حوزة کاربرد سیستم پیشنهاددهنده در
آنها تقریباً مشابه تحقیـق پـیش روسـت [،25 ،23 ،9
 ،]40 ،35ایــن معیارهــا بــرای ارزیــابی عملکــرد مــدب
پیشنهادی مسسلة فعلی انتخاب شدند.
یک فروشگاه خردهفروشی برخو را ،مانند آنچـه در
مسسلة فعلی بررسـی مـیشـود ،در نظـر بگیریـد .اقـالم
گونــاگون عرضــهشــده در قالــب دو گــروه اصــلی قابــل
دستهبندیاند [ :]5اقالمـی کـه کـاربر بـه خریـد آنهـا
عالقهمند است و اقالمی که کاربر به خرید آنها تمایـل
ندارد .اقالم پیشنهادی سیستم ممکن است برای کـاربر
جااب باشد یا جااب نباشد .معیار یادآوری بـه کـارایی
سیستم در ارائة پیشنهادهای جـااب اشـاره مـیکنـد و
معیار دقت نشاندهندة آن است که اقالم پیشنهادی در
واقعیت به وه میزان از دید کاربر جااب است .دو معیار
یادآوری و دقت به زبان ساده به صورت زیر قابل تعریف
است:
تعداد اقالمی که به درستی پیشنهاددهی شدهاند
تعداد اقالم جذاب

= یادآوری

تعداد اقالمی که به درستی پیشنهاددهی شدهاند
تعداد اقالم پیشنهادی

= دقت

اقالم جااب از دید مشتری هدا uام اقالمیاند کـه
وی در ی دورة آزمون مـیخـرد .اقالمـی کـه درسـت
پیشنهاد داده شدهاند اقالمی هستند که با اقالم جـااب
خریداریشده از جانب مشـتری هـدا در دورة آزمـون
مطابقت دارند و در نهایت اقـالم پیشـنهادی بـه تعـداد
اقالم موجود در لیست پیشنهادها اشـاره مـیکنـد .اگـر
تعــداد اقالمــی را کــه بــه مشــتری هــدا uام درســت
پیشنهاد شدهاند با ) ،du(Nتعـداد اقـالم جـااب از دیـد
مشتری هدا uام را با  ،Duو تعداد اقـالم پیشـنهادی را
با  Nنشان دهیم ،دو معیار یادآوری و دقت برای هر یک
از مشتریان هدا با رابطة  9و  10بازنویسی و محاسـبه
میشود.
()9

)d u (N
Du

Ru 
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()10

)d u (N
N

Pu (L) 

همانگونه که از رابطة  9و  10اسـتنباط مـیشـود،
افزایش تعداد اقالم پیشنهادی با کاهش مقدار شـاخص
دقت و افزایش مقدار شاخص یادآوری همراه اسـت .بـه
منظور ایجاد توازن میان این دو معیار ،معیار دیگری بـه
نام  F1تعریف شده است [ .]44 ،24 ،6 ،5معیار  F1بـه
هــر یــک از دو معیــار دقــت و یــادآوری وزنــی یکســان
اختصاد میدهد .این معیار به ازای هر یک از مشتریان
هدا رابطة  13محاسبه میشود.
()11

)2  R u (L)  Pu (L
)R u (L)  Pu (L

Flu (L) 

هــر یــک از ســه معیــار فــو بــه ازای هــر یــک از
مشتریان هدا محاسبه شدند .در ادامـه میـانگین ایـن
سه معیار در سطح همة مشتریان هدا قابـل محاسـبه
است .مقادیر میانگین این سه معیار در ارزیابی عملکـرد
سیستم پیشنهاددهنده به کار میرود.

اج ا مدل و تحلیل و ا ز بظ نت ج
در ایــن بخــش متــدولوژی پیشــنهادی مــدب تحقیــق،
منطبق با فازها و مراحل معرفـیشـده در بخـش  ،3بـر
دادههای یک فروشگاه برخو اجـرا مـیشـود .دادههـای
اجــرای مــدب پیشــنهادی تحقیــق ا العــات یــکســالة
مشتریان و محصـوالت و تـراکنشهـای یـک فروشـگاه
برخو عرضهکنندة محصـوالت دیجیتـالی ـ کـامنیوتری
است که به منظور امور تحقیقاتی ،به صورت بـرخو ،در
دســترس پژوهشــگران عالقــهمنــد قــرار گرفتــه اســت.
محصوالت عرضهشده در این فروشگاه بالن بـر هشتصـد
قلم کاالی گونـاگون اسـت .ایـن اقـالم در قالـب هفـت
کالسمحصوب متمایز دستهبندی و تفکیـک شـدند .بـه
منظور ارزیابی هر وه بهتر مـدب پیشـنهادی و مقایسـة
عملکــرد آن بــا برخــی رویکردهــای مشــابه و معمــوب
پیشــنهاددهی ،در اجــرای هــر یــک از مراحــل فــاز
پیشنهاددهی ،عالوه بر رح اصلی مدب ،دو رح جانبی
نیز اجرا میشود .معرفی و توضیحات روش اجـرای ایـن
رحها ،که رحهای مقایسـهای نامیـده مـیشـود ،بـه
ترتیب در جدوبهای  2و  4میآید.

محیط اج ا و توصی دادهه
 SPSSClementineو  SQL Serverو  Matlabســــه
نرمافزار عمدهای بـودهانـد کـه فازهـای گونـاگون مـدب
پیشــنهادی بــا اســتفاده از آنهــا اجــرا شــدند .مــدب
پیشنهادی با استفاده از دادههای پاكسـازیشـدة یـک
بازة زمانی وهارماهه اجـرا و ارزیـابی شـد .بـازة زمـانی
بررسیشده دادههای هجـدههـزار و وهارصـد و شصـت
تراکنش بهثبترسیده را شامل میشود .ایـن دادههـا در
59

دو بخش جداگانه تفکیک شـدند :دادههـای آموزشـی

که بازة زمـانی  1آوریـل تـا  15ژوئـن  2001را شـامل
60

میشود و دادههای آزمون که تراکنشهای بازة زمانی
 15ژوئن تا  31جوالی  2001را دربرمیگیرد .دادههای
آموزشی برای توسعه و اجرای مدب پیشنهادی تحقیق و
دادههـــای آزمـــون بـــرای ارزیـــابی عملکـــرد مـــدب
پیشنهاددهنده و مقایسـة کیفیـت خروجـیهـای ـرح
اصلی مدب بـا سـایر ـرحهـای پیشـنهاددهی جـانبی
استفاده میشود .در مباحثی که در بخشهای آتی ارائه
میشود منظور از مشتریان هدا مشـتریانی اسـت کـه
حداقل یک تراکنش ثبتشده در هـر یـک از دورههـای
آموزشی و آزمون داشتهاند.

اج ا م حلة نخس ِ ف ز پیشنه ددهظ
در اجرای مرحلة نخسـت ،عـالوه بـر ـرح مبتنـی بـر
متدلوژی پیشنهادی مـدب ،کـه ـرح اصـلی  1نامیـده
میشود ،دو رح جنبی دیگر ،که با تکیه با رویکردهایی
تقریباً مشابه توسعه یافتهاند ،اجرا می شود .همـانگونـه
که اشاره شـد ،هـدا از اجـرای ایـن دو ـرح مقایسـة
عملکــرد مــدب پیشــنهادی تحقیــق بــا عملکــرد برخــی
مدبهای معموب و مشابه موجـود در پیشـینة پـژوهش
است .رحهای اجراشده در این مرحله به ور خالصـه
در جدوب  2میآید.
در اجــرای ــرح اصــلی  ،1پــم از اســتخراا و
نرمابسازی مشخصههای بخشبندی بر اسـاس رویکـرد
 ،PCB-RFMبرای تعیین تعداد بهینة خوشهها ،فراینـد
خوشهبندی به ازای مقـادیر گونـاگون پـارامتر  Kتکـرار
میشود و در هر تکرار بـا محاسـبة مقـدار شـاخص دان
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خوشههای بهدستآمده اعتبارسنجی میشـوند .بنـا بـر

مینیمم مقدار دو شاخص پشتیبان و ا مینان به ترتیب

نتایج ،بیشترین مقدار شـاخص دان در  K=6بـه دسـت

 0/1و  0/5در نظر گرفته شده است.

آمد .بنابراین تعداد بهینة خوشههایی کـه بایـد در ایـن

ا ز بظ و مق سة ش خصها

رح برای بخشبنـدی مشـتریان در نظـر گرفتـه شـود

عملکا د

معادب شش خوشه است .در اجرای رح اصـلی 1ــ ،1

ط حه

که در آن مشتریان بر اسـاس رویکـرد سـنتی T-RFM

کیفیت خروجیهای مرحلة نخست فاز پیشنهاددهی به
ازای هر یک از رحهای معرفـیشـده در جـدوب  2بـا
استفاده از دادههای تراکنشی دورة آزمون و با محاسـبة
شاخصهای دقت و یادآوری و معیار  F1محاسـبه شـد.
نتایج در جدوب  3میآید .نتایج گزارششـده در جـدوب
 3با درنظرگرفتن پـنج گـروهمحصـوب ابتـدایی لیسـت
پیشنهادی 61و با ارزیابی کیفیت پیشنهادهای ارائهشـده
به مشتریان هدا حاصل شده است .همچنین ،میانگین
شاخص F1رحها به ازای مقـادیر گونـاگون پـارامتر N
محاسبه شد .نتایج در شکل  3میآید .همانگونه که در
شکل  3مشاهده میشود به ازای مقادیر پارامتر  Nرح
اصلی عملکرد بهتری نسبت به دو رح مقایسهای دیگر
دارد .کیفیت پیشنهادهای رح اصلی با افـزایش ـوب
لیست پیشنهادی تا نقطة  N=5افزایش یافته است.

بخشبندی میشوند ،بهترین مقدار شاخص دان به ازای
 K=2بـه دســت آمــد .از ای ـن رو در اجــرای ایــن ــرح
مشتریان در دو خوشه بخشبندی شدند.
پم از خوشهبندی مشتریان ،نوبت اجرای نخستین
مرحلة فاز نخست پیشنهاددهی است .در این فـاز روش
کشف قوانین انجمنی بـرای شناسـایی الگوهـای پنهـان
خرید مشـتریان هـر خوشـه ،در سـطح یـک ردهبنـدی
محصوبـ کالسمحصوالتـ اجرا میشـود .در ادامـه ،بـا
استناد به قوانین معتبری که مینیمم مقدار دو شـاخص
پشتیبان و ا مینان را تأمین مـیکننـد و بـا تکیـه بـر
رویکرد پیشنهاددهی مبتنی بر کشف قـوانین انجمنـی،
گروهمحصوالت مطلوب برای هر یک از مشتریان هـدا
تعیین و پیشبینی میشـود .در اجـرای ایـن الگـوریتم،
جدول  .2ط حه

اج اشده د م حلة نخس

اج ا ظ

ف ز پیشنه ددهظ

طرح

توضیحات

اصلیتری گامهای اجرایی

طرح اصلی 1

این رح بر اساس متدولوژی پیشنهادی مدب
تحقیق ،که در بخش پیش تشریح شد ،اجرا
میشود.

بخشبندی مشتریان بر اساس رویکرد  /PCB-RFMکشف الگوهای پنهان در
رفتار خرید مشتریان هر خوشه در سطح یک ردهبندی محصوب و استخراا
قوانین پیشنهاددهی معتبر /ارزیابی پیشنهادهای خروجی

هدا اجرای این رح مقایسة آثار رویکرد
بخشبندی  PCB-RFMو رویکرد
بخشبندی  T-RFMدر کیفیت خروجیهای
مرحلة نخست فاز پیشنهاددهی است.

گامهای اجرایی این رح مشابه رح اصلی است؛ با این تفاوت که در آن
مشتریان با تکیه بر رویکرد پایهای  T-RFMخوشهبندی میشوند ] 5و .[34

هدا اجرای این رح بررسی نقش فاز
بخشبندی در کیفیت خروجیهای مرحلة
نخست فاز پیشنهاددهی است.

در این رح فاز بخشبندی اجرا نمیشود .سایر مراحل اجرایی این رح مشابه
دو رح قبلی است.

طرح مقای های
1ـ 1

طرح مقای های
1ـ 2

جدول  .3مق سة ش خصه

عملک د ط حه

رح اصلی 1

اج اشده د م حلة نخس

ف ز پیشنه ددهظ
رح مقایسهای 1ـ 2

رح مقایسهای 1ـ 1

Precision

Recall

F1

Precision

Recall

F1

Precision

Recall

F1

0.482

0.827

0.583

0.445

0.740

0.534

0.454

0.767

0.539
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0.6
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ط ح صل ()1
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()1-1

ط ح ق سه

()2-1

F1

0.3
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0
6
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4

3
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1

N

شکل  .3مق سة عملک د ط حه

اج اشده د م حلة نخس ف ز پیشنه ددهظ به ازا مق د اون اون پ امت N

به عبارت دیگر ،بهینة مقدار شاخص  F1بـرای ایـن
رح در نقطـة  N=5بـه دسـت آمـده اسـت .بـهعـالوه،
افزایش تعداد اقالم لیست پیشنهادی عملکـرد دو ـرح
مقایسهای را به ور پیوسـته بهبـود بخشـیده اسـت .از
رفی روندهای مشاهدهشده در مقادیر شـاخص  F1دو
رح مقایسـهای مبـین آن اسـت کـه بـه ازای مقـادیر
گوناگون پارامتر  Nاین دو رح عملکردی تقریباً مشـابه
از خود نشان دادهاند .حصوب این نتـایج بـه معنـای آن
است که رح بخشبندی مبتنـی بـر رویکـرد T-RFM
تأثیری بهبوددهنده بر روند اجرای مرحلـة نخسـت فـاز
پیشنهاددهی نداشته است؛ زیرا در حـالتی کـه مطـابق
رح 1ـ  2مدب با حاا فاز بخشبندی اجرا مـیشـود
کیفیت پیشنهادهای ارائهشده توسو مدب تقریباً یکسان
و در مواردی بهتر از حالتی است که در آن مدب با تکیه
بر رح 1ـ  1اجرا شده است .دلیل اصلی عـدم کـارایی
رویکرد بخشبنـدی سـنتی  T-RFMدر عملکـرد مـدب
پیشــنهاددهنده آن اســت کــه ایــن رویکــرد هنگــام
خوشهبندی مشتریان ترجیحـات و سـالیق آنهـا را در
نظر نمیگیرد و فقو به بخشبندی مشتریان بر اسـاس
ارزش کلی مشخصههای  RFMاکتفا میکند .همانگونه
کــه آمــد ،مشــتریانی کــه از لحــا ارزش ــوب عمــر
مشابهاند لزوماً ترجیحات خرید یکسانی ندارند .بنابراین،
لحا کردن صرا متلیرهـای  ،RFMاگروـه در اجـرای
بخشبنـدی مبتنـی بـر ارزش کـارایی بـاالیی دارد ،در
مواردی مانند مسسلة فعلی نمیتواند در کشف الگوهـای
رایج خرید و استخراا قـوانین انجمنـی و نهایتـاً بهبـود

عملکرد مدبهای پیشنهاددهنده وندان مؤثر واقع شود.
این در حالی است که بهکـارگیری رویکـرد PCB-RFM
برای بخشبندی مشتریان ،که گونـة توسـعهیافتـهای از
رویکرد سنتی  T-RFMتلقی میشـود ،بـا لحـا کـردن
نســبی ترجیحــات آنــان در جریــان اجــرای فراینــد
خوشهبنـدی توانسـته در بهبـود سـطح عملکـرد مـدب
پیشنهاددهنده مؤثر واقع شود.
جمــعبنــدی نتــایج اجــرای مرحلــة نخســت فــاز
پیشنهاددهی حـاکی از آن اسـت کـه اجـرای سیسـتم
پیشنهاددهنده بر اساس رویکرد راحـیشـده در ـرح
اصلی  ،1که همان رح پیشنهادی مدب تحقیـق اسـت،
در قیاس با دو رح مشابه دیگر مطلوبترین خروجیها
را تولید میکند.

اج ا م حلة دومِ ف ز پیشنه ددهظ
در اجرای این مرحله نیـز ،عـالوه بـر ـرح مبتنـی بـر
متدلوژی پیشنهادی مـدب ،کـه ـرح اصـلی  2نامیـده
میشود ،دو رح جنبی دیگر که با تکیه با رویکردهایی
تقریباً مشابه توسعه یافتهاند هم اجرا خواهد شد .هـدا
از اجرای این دو رح مقایسة عملکرد مدب پیشـنهادی
تحقیق با عملکرد برخـی مـدبهـای مشـابه موجـود در
پیشینة پژوهش ،از جمله مدبهای مبتنـی بـر رویکـرد
ســنتی فیلترینــگ مشــارکتمحــور ،اســت .ــرحهــای
اجراشده در این مرحلـه بـه ـور خالصـه در جـدوب 4
میآید.
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جدول  .4ط حه
طرح
طرح اصلی 2

طرح مقای های 2ـ 1

طرح مقای های 2ـ 2

اج اشده د م حلة دوم ف ز پیشنه ددهظ

توضیحات
این رح بر اساس متدولوژی پیشنهادی مدب تحقیق،
که در بخش پیش تشریح شد ،اجرا میشود.
هدا اجرای این رح بررسی نقش مرحلة نخست فاز
پیشنهاددهی در سطح کیفیت پیشنهادهای نهایی است.

اصلیتری گامهای اجرایی
استخراا ماتریمهای کاربرـ قلم با استناد به خروجیهای مرحلة نخست
فاز پیشنهاددهی /اجرای رویکرد فیلترینگ مشارکتمحور و استخراا
لیست پیشنهادهای نهایی /ارزیابی پیشنهادهای خروجی
گامهای اجرایی این رح مشابه رح اصلی  2است؛ با این تفاوت که در
آن هنگام استخراا ماتریمهای کاربرـ قلم خروجیهای مرحلة نخست فاز
پیشنهاددهی مدنظر قرار نمیگیرد.

هدا از اجرای این رح مقایسة عملکرد مدب پیشنهادی

این رح بر اساس رویکرد سنتی فیلترینگ مشارکتمحور اجرا میشود و

تحقیق با عملکرد مدبهایی است که با تکیه بر رویکرد

در آن هنگام استخراا ماتریمهای کاربرـ قلم خروجیهای فاز بخشبندی

پایهای فیلترینگ مشارکتمحور اجرا میشوند.

و مرحلة نخست فاز پیشنهاددهی مدنظر قرار نمیگیرد [.]10 ،7 ،5

در جریان اجرای ـرح اصـلی  ،1بـا بهـرهگیـری از
رویکـرد بخـشبنــدی  ،PCB-RFMمشـتریان در شــش
خوشه بخشبنـدی شـدند و در ادامـه ،بـا اجـرای روش
کشف قوانین انجمنی ،کالسمحصوالت پیشنهادی برای
*
هر یک از مشتریان هـدا شناسـایی شـدند .در ـرح
اصلی  ،2با استناد به خروجیهای مرحلـة نخسـت فـاز
پیشنهاددهی ،لیست نهایی اقالم پیشـنهادی بـرای هـر
یک از مشتریان هـدا اسـتخراا مـیشـود .بـا بررسـی
دادههــای تراکنشــی مشــتریان خوشــه ،لیســت نهــایی
پیشنهادها ،که دربردارنـدة اقـالم سـطح دوم ردهبنـدی
محصوب است ،به ازای هر یک از مشتریان هدا تولیـد
میشود .این در حالی اسـت کـه در ـرحهـای جـانبی
2ـــ  1و 2ـــ  2خروجــیهــای مرحلــة نخســت فــاز
پیشنهاددهی مدنظر قرار نمیگیرنـد .در نتیجـه فضـای
محاسباتی اقالم نسبت به رح اصلی مدب گسـتردهتـر
است .این مرحلة فاز پیشـنهاددهی بـر اسـاس رویکـرد
مبتنی بـر فیلترینـگ مشـارکتمحـور و بـا اسـتفاده از
الگوریتم نزدیکترین همسایگی اجرا مـیشـود .در ایـن
رویکرد ،اقـالم پیشـنهادی بـه یـک کـاربر مفـروض بـا
درنظرگرفتن تراکنشها و سبدهای خرید سایر کاربرانی
که از منظر ترجیحات بیشترین نزدیکی عقیده را به این
کاربر دارند تعیین و انتخاب میشوند.

* برای هر یک از مشتریان محاسبات این مرحله با استناد به ا العات
پنج گروهمحصوب ابتدایی لیست پیشنهادی ( ،)Top-5که در مرحلة
نخست تولید شده بود ،انجام میشود.

ا ز بظ و مق سة ش خصها
ط ا حه ا

عملکا د

اج اشااده د م حل اة دوم ف ا ز

پیشنه ددهظ
به منظور ارزیابی خروجیهـای بـهدسـتآمـده در ایـن
مرحله ،با بررسی دادههای تراکنشی مشتریان هـدا در
دورة آزمون ،میانگین شـاخصهـای عملکـردی دقـت و
یادآوری و معیار  F1محاسبه شد .مقادیر شـاخصهـای
عملکردی بـه ازای هـر یـک از سـه ـرح اجراشـده در
مرحلة دوم فاز پیشنهاددهی در جدوب  5میآید .مقادیر
شاخصهای عملکردی همـة ـرحهـا بـه ازای مقـادیر
گوناگون پـارامتر  Nمحاسـبه شـد .در همـة محاسـبات
مقدار پارامتر  kبرابر  50بود.
ا العــات جــدوب  5بیــانگر آن اســت کــه مقــادیر
شاخصهای عملکردی رح اصلی مسسله در قیاس بـا دو
رح مقایسهای دیگر مطلوبتر است .این موضوع حـاکی
از برتری نسبی عملکرد رویکرد پیشنهاددهی دومرحلهای
است که در توسعه و راحی مـدب مسـسله مـدنظر قـرار
گرفت .به عبارت دیگر ،رویکرد راحیشده با بهرهگیـری
از ساختاری سلسلهمراتبـی ،کـه در آن پیشـنهاددهی بـه
ترتیب در دو سطح گوناگون از ردهبندی محصـوب انجـام
میشود ،توانسته در بهبود سـطح کیفیـت پیشـنهادهای
تولیدی و ارتقای عملکرد کلی مدب پیشنهاددهنده مـؤثر
باشد .مقایسة دقیـقتـر عملکـرد هـر یـک از ـرحهـای
اجراشده در این مرحله با مشاهدة روند تلییرات شـاخص
 F1آنها در شکل  4میسر است.
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عملک د ط حه

جدول  .5مق سة ش خصه
1-Top

رح اصلی 2
رح مقایسهای 2ـ 1
رح مقایسهای 2ـ 2

8-Top

Precision

Recall

F1

Precision

Recall
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شکل  .5تأثی تغیی ات مق د پ امت  kب ش خصه
عملک د ِ مدل د اج ا م حلة دوم ف ز پیشنه ددهظ

توسعة یک سیستم پیشنهاددهندة محصوب راحی مدلی ترکیبی با بهرهگیری از...

جمعبند

نتیجهای

و تحقیق ت آتظ

در این تحقیق مدلی جدید برای راحی و توسـعة یـک
سیســـتم پیشـــنهاددهندة محصـــوب بـــه مشـــتریان
خردهفروشـی هـای بـرخو ارائـه شـد .ایـن سیسـتم بـا
بهرهگیری از رویکرد بخشبندی مشتریان ،کـه در آن از
مـدب پایــهای  RFMبـرای خوشــهبنـدی مشــتریانی بــا
ترجیحات نسبی مشابه استفاده مـیشـود ،و بـا اجـرای
سلســلهمراتبــی رویکردهــای کشــف قــوانین انجمنــی و
فیلترینــگ مشــارکتمحــور امکــان ارائ ـة پیشــنهاد بــه
مشتریان در دو سـطح گونـاگون ردهبنـدی محصـوب را
فراهم آورد .نتایج اجرای مدب پیشـنهادی حـاکی از آن
است که بهرهگیری از رویکرد بخشبندی بازار در کنـار
اجرای یک ساختار سلسلهمراتبی برای ارائة پیشنهاد در
دو سطح گوناگون ردهبنـدی محصـوب ـ سـاختاری کـه
امکان بهرهگیری همزمـان از ویژگـیهـای رویکردهـای
پیشــنهاددهی مبتنــی بــر کشــف قــوانین انجمنــی و
فیلترینگ مشارکتمحور را مهیا کردهـ سبب شده مدب
پیشنهادی این تحقیق در قیاس با مدبهـای معمـولی،
کــه صــرفاً بــا تکیــه بــر رویکــرد ســنتی فیلترینــگ
مشارکتمحور توسعه مییابند ،عملکـرد بهتـری داشـته
باشد .رویکرد پیشنهاددهی دومرحلهای ،با کاهش فضای
محاسباتی اقالم و کاربران و به تبـع آن کـاهش معضـل
عدم تراکم و مقیـاسپـایری دادههـای ورودی ،دقـت و
سرعت الگوریتم نزدیکترین همسـایگی را ارتقـا داده و
عملکرد کلـی مـدب پیشـنهاددهنده را بهبـود بخشـیده
است .بهعالوه ،رویکرد بخشبندی پیشـنهادی تحقیـق،
که بهاختصار  PCB-RFMنامیده شد ،با تکیه بر تعاریف
پایهای مدب  RFMو با لحا کردن نسـبی ترجیحـات و
سالیق مشتریان در جریـان اجـرای گـام خوشـهبنـدی
فرایند کشف الگوهـای پنهـان در تـراکنشهـای خریـد
مشتریان هر خوشه را تسهیل کرد و توانسـت در بهبـود
عملکرد مدب پیشنهاددهنده مـؤثر واقـع شـود .نتـایج و
دســـتاوردهای محاســـباتی حاصـــل از اجـــرای مـــدب
پیشنهادی به ور خالصه به شرح زیر است:
 بــهکــارگیری رویکــرد بخــشبنــدی در توســعة
سیستمهای پیشنهاددهنده در صورتی توجیهپـایر
است که نتـایج حاصـل از بخـشبنـدی بتوانـد در
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ارتقای عملکـرد مـدب پیشـنهاددهنده مـؤثر واقـع
شود .به عبارت دیگر ،بخشبندی باید ایـن کـارایی
را داشته باشد که با تشکیل گـروههـایی همگـن از
مشتریان فرایند شناسایی و استخراا ترجیحـات را
تسهیل و در نهایـت بهبـود کیفیـت پیشـنهادهای
ارائهشده را تضـمین کنـد .در ایـن تحقیـق ،نقـش
بخـــشبنـــدی مبتنـــی بـــر ارزش در عملکـــرد
سیستمهـای پیشـنهاددهنده بررسـی شـد .نتـایج
حاکی از آن است که خوشهبندی کاربران بـا تکیـه
بر رویکرد معموب بخشبندی مبتنی بر ارزش تأثیر
بهبوددهنــدهای در عملکــرد مــدب پیشــنهاددهنده
ندارد .منظور از رویکـرد معمـوب همـان رویکـردی
است که در این تحقیق بهاختصار  T-RFMنامیـده
شــد و در پیشــینة پــژوهش بــه دفعــات بــرای
بخشبندی کاربران سیسـتمهـای پیشـنهاددهنده
استفاده شده است .یکی از دالیل مهم عدم کارایی
رویکــرد بخــشبنــدی  T-RFMدر عملکــرد مــدب
پیشنهاددهنده آن اسـت کـه ایـن رویکـرد هنگـام
خوشهبندی مشتریان ترجیحات و سـالیق آنهـا را
در نظر نمیگیرد و بـه بخـشبنـدی مشـتریان بـر
اســاس ارزش کلــی مشخصــههــای  RFMاکتفــا
میکند؛ این در حالی اسـت کـه مشـتریانی کـه از
لحا ارزش وب عمر مشابهانـد لزومـاً ترجیحـات
خریــد یکســانی ندارنــد .از ــرا دیگــر نتــایج
بــهدســتآمــده حــاکی از آن اســت کــه رویکــرد
بخــشبنــدی پیشنهادشــده در ایــن تحقیــق ،کــه
بهاختصار  PCB-RFMنام گرفت ،با ارائـة تعریفـی
توسعهیافتـه از مشخصـههـای رویکـرد معمـوب T-
 RFMو با لحا کردن نسبی ترجیحـات مشـتریان
در جریــان اجــرای فراینــد خوشــهبنــدی ،کشــف و
استخراا قـوانین انجمنـی در سـطح خوشـههـا را
آســان مــیکنــد و بــه بهبــود عملکــرد مــدب
پیشنهاددهنده منجر میشود .با جمعبندی مباحث
مطرحشده میتوان گفت بهکـارگیری رویکردهـای
بخــشبنــدی بــازار ،در صــورت انتخــاب صــحیح
مشخصههای بخشبندی ،به ور قطع در عملکـرد
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مـــدبهـــای پیشـــنهاددهنده اثـــری مطلـــوب و
بهبوددهنده به جای میگاارد.
 در مـدبهـای پیشـنهاددهندهای کـه بـا تکیـه بــر
رویکــرد پیشــنهاددهی مبتنــی بــر کشــف قــوانین
انجمنی توسعه مییابند انتخاب سطحی مناسب از
ردهبندی محصـوب بـرای اجـرای ایـن رویکـرد در
اعتبار و کیفیت قوانین استخرااشده نقشی اثرگاار
و تعیینکننـده دارد .بـق نتـایج حاصـلشـده از
اجرای مقدماتی رح تحقیق ،در مواردی که یف
اقالم عرضـهشـده تنـوع و گسـتردگی بـاالیی دارد
اجــرای رویکــرد پیشــنهاددهی مبتنــی بــر کشــف
قوانین انجمنی در سطوح پایین ردهبندی محصوب
کارایی مناسبی ندارد؛ زیرا به دلیل باالبودن تعـداد
اقالم گوناگون محصوب اقالم موجـود در سـبدهای
خرید فعابترین مشتریان نیز درصدی ناویز از کل
اقالم عرضهشـده را شـامل مـیشـود .ایـن پدیـده
معضل عـدم تـراکم مـاتریمهـای کـاربر ـ قلـم را
تشــدید مــیکنــد .مجموعــة ایــن عوامــل احتمــاب
همنوشــانی الگوهــای خریــد مشــتریان را کــاهش
میدهد و اسـتخراا قـوانین انجمنـی معتبـر را در
ســطوح پــایین ردهبنــدی محصــوب بــا محــدودیت
مواجــه مــیکنــد .در ونــین شــرایطی ،اتخــاا
رویکردهـــایی مشـــابه آنچـــه در راحـــی مـــدب
پیشنهادی این تحقیق مدنظر قـرار گرفـت ،یعنـی
اجرای تکنیک کشف قوانین انجمنی ،نه در سـطح
اقــــالم نهــــایی محصــــوب ،بلکــــه در ســــطح
گروهمحصوالت ،میتواند بـا کـاهش معضـل عـدم
تراکم دادههای بررسیشده زمینة استخراا قـوانین
پیشنهاددهی معتبر و قابل استناد را مهیا کند و در
نهایت به اکتساب دانشـی سـودمند دربـارة رفتـار،
ترجیحات ،و الگوهای خرید مشتریان بینجامد.
 جمعبندی نتایج اجرای مدب پیشـنهادی حـاکی از
آن است که بهرهگیری از رویکرد بخشبندی بـازار
در کنار اجرای ساختاری سلسلهمراتبی بـرای ارائـة
پیشــنهادها در دو ســطح گونــاگون از ردهبنــدی
محصوبـ ساختاری که امکان بهرهگیری هـمزمـان
از ویژگیهای رویکردهای پیشنهاددهی مبتنـی بـر
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کشف قوانین انجمنی و فیلترینگ مشارکتمحور را
مهیا میکندـ سبب میشود مدب پیشـنهادی ایـن
تحقیق در قیاس با مدبهای معمولی که صـرفاً بـا
تکیه بر رویکرد سنتی فیلترینـگ مشـارکتمحـور
توسعه مییابند عملکرد بهتـری داشـته باشـد ]،5
 .[35 ،24رویکــرد پیشــنهاددهی دومرحلــهای ،بــا
کاهش فضای محاسباتی اقالم و کاربران و بـه تبـع
آن کاهش معضل عدم تراکم ماتریمهـای ورودی،
دقت و سرعت الگوریتم نزدیکتـرین همسـایگی را
ارتقا میدهد و عملکرد کلی مدب پیشنهاددهنده را
بهبود میبخشد.
از منظر دستاوردهای کـاربردی و در جهـت تحقـق
برنامههای بازاریابی تکبهتک ،سیستم پیشـنهادی ایـن
تحقیق میتواند ابزاری کارآمد در بستر وبگاههای ایرانی
فعاب در حوزة تجارت الکترونیکـی باشـد .ایـن سیسـتم
قادر است با ارائة خدمات شخصی به کاربران آنـان را در
جستوجـو و انتخـاب محصـوالت و نیازمنـدیهایشـان
یــاری کنــد و بــدین ترتیــب اشــتیا کــاربران را بــه
بهرهگیری از خدمات تجارت الکترونیکی و خرید بـرخو
افزایش دهد .بهعالوه ،با توجه به اینکه خروجیهای فـاز
پیشــنهاددهی امکــان شناســایی کــالسمحصــوالت
پیشــنهادی بــه هــر یــک از مشــتریان هــدا را ف ـراهم
میآورد ،میتوان از این خروجیها به نحوی کارآمـد در
جلب رضایت هر وه بیشتر این مشتریان بهـره گرفـت.
مثالً ،ارائة سرویمهای شخصـی دورهای ،ماننـد ارسـاب
ایمیل ،به منظور معرفی جدیدترین اقالمی که به لیست
کاالهای کـالسمحصـوالت پیشـنهادی بـه هـر یـک از
مشتریان هدا اضافه شدهاند ،از اقدامات تشویقی اسـت
که میتواند در ارتقـای سـطح وفـاداری و رضـایتمندی
مشتریان فروشگاههای برخو مؤثر باشد.
برخی از مهمترین موضوعاتی که در جهـت بسـو و
توسعة هـر وـه بیشـتر مـدب پیشـنهادی ایـن مسـسله
میتوانند در دستور کار تحقیقات آتی قرار گیرند بـدین
شرحانـد .1 :در توسـعة مـدب پیشـنهادی ایـن تحقیـق
بهـرهگیـری از مزایـای رویکـرد فیلترینـگ محتوامحـور
مدنظر قرار نگرفت .توسعة هر وه بیشتر مدب با راحی
یـک متـدولوژی تلفیقـی بـرای بـهکـارگیری هـمزمــان
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بررســی تــأثیرات ایــن رویکردهــا بــر عملکــرد مــدب
پیشنهادی ایـن تحقیـق مـیتوانـد از دیگـر محورهـای
 مـدنظرقراردادن.3 مطالعاتی برای تحقیقات آتی باشـد؛
الگوهای مبتنی بـر تـوالی خریـد مشـتریان در جریـان
راحی مدب پیشنهاددهنده از دیگر مالحظاتی است که
.میتوان در پژوهشهای آتی بدان پرداخت

رویکردهـــای فیلترینـــگ محتوامحـــور و فیلترینـــگ
مشــارکتمحــور از محورهــای مطالعــاتی جــااب بــرای
 خوشهبندی مشتریان بر اسـاس.2 تحقیقات آتی است؛
 ماننـد،سایر رویکردهای رایج در پیشـینة بخـشبنـدی
خوشــهبنــدی مشــتریان بــر اســاس ویژگــیهــای
 و،جمعیتشناختی یا مشخصههای رفتـاری و هـدایتگر
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