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چکیده: تبلیغات دیجیتال یکی از منابع اصلی 
و  چون گوگل  هم  بزرگی  های  شرکت  درآمد 
تبلیغات  از  نوع  این  است. کارایی  بوک  فیس 
وابسته  ها  روش  این  هوشمندی  میزان  به  کامال 
است. به این معنی که باید بتوان بهترین تبلیغ را 
به مرتبط ترین کاربر در بهترین زمان نمایش داد 
تا از این طریق، با کمترین تعداد دفعات نمایش، 
کاربران را به تبلیغات مورد عالقه آن ها رساند و 
از طرفی اهداف تبلیغ دهنده را برآورده کرد. برای 

با  تبلیغاتی  های  سیستم  است که  نیاز  این کار، 
شناخت دقیق از کاربران، زمینەای که در آن به 
تبلیغات  چنین  هم  و  پردازند  می  تبلیغ  تماشای 
را  تبلیغ  هر  با  تعامل کاربر  احتمال  مختلف، 
پیش بینی کنند و بر این مبنا، بهترین تبلیغ را به 
کاربر نشان دهند. سیستم های تبلیغاتی برای به 
دست آوردن چنین شناختی، باید حجم زیادی از 
دادەهای کاربران را جمع آوری و پردازش کنند و 
تاریخچه کاربران،  از  را  مختلفی  های  ویژگی 
تبلیغات و وبسایت ها استخراج کنند. عالوه بر 
طراحی  موثر،  های  ويژگی  استخراج  های  چالش 
مدلی که بتواند با استفاده از این ویژگی ها رفتار 
بینی کند،  پیش  خوبی  دقت  با  را  کاربران 
چالش های مختلفی دارد که از آن جمله می توان 
بردار  بودن  تُنُک  ها،  ویژگی  باالی  بُعد  به 
طی  در  رفتار کاربران  الگوی  تغییر  ها،  ویژگی 
از  اشاره کرد.   cold  start چنین  هم  و  زمان 
طرفی، با توجه به حجم بسیار زیاد درخواست ها 
به یک سامانه تبلیغاتی، مدل ما باید بەگونەای 
باشد که فرآیند تصمیم گیری برای یافتن بهترین 
تبلیغ در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام شود. در 

این ارائه، به بررسی آخرین روش های مبتنی بر 
یادگیری ماشین برای پیش بینی نوع برخورد یک 

کاربر با یک تبلیغ مورد بررسی قرار می دهیم. 

ارائه دهنده: سیدعباس حسینی، هم بنیانگذار و 
مدیر فنی شرکت تپسل است. زمینه تحقیقاتی او 
طراحی مدل های پیش گو در دادەهای زمانی و 
مدل سازی رفتار انسان ها در طی زمان با تحلیل 
مدارک کارشناسی،  او  است.  حجیم  دادەهای 
کارشناسی ارشد و دکتری خود را به ترتیب در 
سال های ٩١، ٩٣ و ٩٧ از دانشکده کامپیوتر 
هوش  گرایش  در  شریف  صنعتی  دانشگاه 

مصنوعی اخذ کرده است.
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