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stuðninginn. Að lokum vill höfundur þakka Jónu Svandísi Þorvaldsdóttur fyrir 

prófarkalestur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Ágrip 

Í þessari ritgerð verður farið í hvernig samvinnusía (collaborative filtering) getur 

meðal annars hjálpað notendum vefverslana að velja vörur. Það er gert með því að 

koma með tillögur að nýjum vörum sem gætu átt vel við þann sem er að versla. 

Samvinnusían lærir inn á notandann með því að bera kaupsögu hans saman við 

kaupsögu annarra (finnur líkindi í smekk) eða með því að bera saman hluti sem eiga 

vel saman (t.d. pylsa og kók). Hugmyndin er sú að notendur sem höfðu svipaðan 

smekk í fortíðinni séu líklegir til þess að hafa svipaðan smekk í framtíðinni. Með 

þessu getur samvinnusían auðveldað leitina að vörum í vefverslunum. Farið verður í 

kosti samvinnusíunnar og áhrif hennar á tryggð viðskiptavina og sölu síðar í 

ritgerðinni og rannsakað verður hversu mikla þekkingu stjórnendur íslenskra 

fyrirtækja hafa á samvinnusíunni. Markmiðið er að komast að því hvort að þau nýti 

sér samvinnusíuna og hver reynsla þeirra sé af henni? Einnig hvort að íslensk fyrirtæki 

hafi áhuga á að nýta sér þessa tækni og ef ekki, hver ástæðan sé fyrir því. 

Gert var „concept test“ með megindlegri aðferðarfræði. Sendur var tölvupóstur á úrtak 

rannsóknarinnar og þátttakendur beðnir um að taka þátt í stuttri spurningakönnun um 

samvinnusíu. Í ljós kom að örfáir í úrtakinu vissu hvað samvinnusía er og enn færri 

nýttu sér tæknina í sinni vefverslun. Þó var mikill áhugi á meðal þátttakenda að nýta 

sér þessa tækni.  
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Inngangur   

Hin yfirfulla upplýsingaöld 

Með þróun og stækkun veraldarvefsins er erfiðara með hverjum deginum og í raun 

ómögulegt fyrir notendur að fylgjast með öllum þeim upplýsingum sem geta varðað 

það. Því reynir fólk að sía út þær upplýsingar sem koma því ekki við. Þessi síun 

upplýsinga fer þannig fram að annaðhvort gerir fólk það sjálft eða það leggur traust 

sitt á aðra í að hjálpa sér. Þannig getur orðspor upplýsinga eða hluta breyst með því að 

fara manna á milli (word of mouth). Með öðrum orðum ef manneskja þarf að fá 

meðmæli með einhverjum hlut sem hún hefur aldrei prófað áður og hefur ekki neina 

reynslu af, þá leyfir hún reynslu annarra að hafa áhrif á val sitt (Shardanand & Maes, 

1995). 

Það getur oft og tíðum reynst mjög erfitt að finna einhvern einn einstakling sem getur 

mælt með hlutum og verið traustsins verður. Það er að segja að hann hafi sérþekkingu 

á hlutnum og einnig að maður treysti áliti hans. Enn minnka líkurnar ef sá sami þarf 

að hafa smekk sem passar við smekk manns sjálfs.  

Á netinu er nú þegar hægt að skrá niður flest allt sem manneskja gerir á því. Til að 

mynda er hægt að skrá allar einkunnir sem notandi gefur hlutum. Ef nógu margir gefa 

hlutnum einkunn er hægt að taka meðaltal af þeim og þannig finnst einhverskonar 

meðalskoðun hjá hinum meðalmanni.  

Þetta kallast orðsporskerfi (reputation system). Orðsporskerfið tekur þó ekki tillit til 

þinnar skoðunar sem gæti verið öðruvísi en meðalmannsins. Þú vilt fyrst og fremst fá 

að heyra skoðun fólks sem er með svipaðan smekk og svipuð áhugamál og þú.  

Höfundur gerði mjög óformlega tilraun á þessu. Markmiðið var að kaupa góða 

kvikmynd sem byggir á vísindaskáldskap (sci fi movie) af vefsíðunni Amazon.com. 

Til að byrja með var stuðst við orðsporskerfi þeirra. Fyrst var sett inn leitarorðið „sci fi 

movie“.  Upp komu 20,358 niðurstöður (sem verður að teljast lítið því ef sett er inn 

orðið „bíll“ (car) þá koma upp 1,339,942 niðurstöður). Þessi leit hjálpaði lítið því þær 

vörur sem komu upp voru aðallega eldgamlar b-kvikmyndir. Því næst voru 

leitarniðurstöðurnar stilltar eftir einkunnum notenda. Þá kom fyrst upp 

sjónvarpsþáttaserían „Firefly“ sem gæti átt vel við en höfundur var þó að leita að 

kvikmynd en ekki sjónvarpsþáttum. Næst komu upp kvikmyndir eins og „King kong“ 
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(eldri útgáfan), „The iron giant“ (teiknimynd) og „Superman“ (fyrsta myndin) en 

engar þeirra eiga nógu vel við. Ekki hjálpar til að setja inn í leitargluggann „góð 

kvikmynd byggð á vísindaskáldskap“ (good sci fi movie) því þá kemur upp algjör 

vitleysa eins og myndin „Outland“ með Sean Connery
1
. Eins og sést þá getur þetta 

verið smá vandamál. Því hafa verið búnar til aðrar leiðir sem hjálpa notendum við að 

velja vörur. Ein af þeim kallast samvinnusía (collaborative filtering)
2
.  

„Collaborative filtering“ (CF) eða Samvinnusía hjálpar notendum vefverslana að 

kaupa vörur
3
. Hún hjálpar til við leitina með því að koma með tillögur að nýjum 

vörum sem gætu átt vel við þann sem er versla. Hún leitar eftir áhugasambandi á milli 

notenda. Samvinnusían lærir inn á notandann með því að bera kaupsögu hans saman 

við kaupsögu annarra (finnur líkindi í smekk manna) og einnig með því að bera saman 

tvo hluti sem eiga vel saman (t.d. kók og pylsa). Hugmyndin er sú að notendur sem 

höfðu svipaðan smekk í fortíðinni séu líklegir til þess að hafa svipaðan smekk í 

framtíðinni. Samvinnusían treystir á þá staðreynd að fólk og einstaklingar séu ekki 

með handahófskenndar skoðanir, heldur eru til stefnur og leitni í skoðunum.  

Dæmi um fyrirtæki sem nýtir sér þessa tækni er Amazon.com. Áhugavert reynist að 

skoða sama dæmi og í  óformlegu tilrauninni hér að framan en nýta nú samvinnusíuna 

í kerfinu þeirra. Gefum okkur að höfundur hafi áður keypt myndina „Star wars“ og 

myndina „Starship Troopers“ í vefverslun þeirra
4
. Þá hefur samvinnusían nú þegar 

einhverja þekkingu á mínum áhuga. Þannig þegar höfundur fór inn á forsíðuna og þar 

inn í meðmæli (recommendation) þá koma upp myndir sem samvinnusían mælir með. 

Myndirnar eru fundnar miðað við fyrrum kaupsögu höfundar og kaupsögu annarra 

notenda. Þannig fékk höfundur meðmæli með myndum eins og „Terminator 2“, 

„District 9“ og „Minority Report“ sem allar eiga vel við höfund. Þannig hefur 

samvinnusían fundið áhugasamband á milli höfundar sem kaupanda og annarra 

notenda.  

Samvinnusía er því ferli sem byggist á því að mæla með eða spá fyrir um líkleg kaup á 

ákveðinni vöru/þjónustu til einstakra notenda. Þetta getur átt við allar þær vörur sem 

hægt er að versla með í rafrænum viðskiptum. Í staðinn fyrir að þurfa að spyrja nokkra 

                                                 
1
 Höfundur hefur ekki einu sinni heyrt um þá kvikmynd. Einnig fær hún aðeins 6,2 í einkunn á 

imdb.com sem telst ekki gott.  
2
 „Collaborative filtering“ þekkist einnig undir nöfnum eins og „Social Filtering“  

3
 Þó einskorðast samvinnusían ekki við vefverslanir því hún getur einnig hjálpað til við upplýsingaleit 

4
 Tekið skal fram að einnig er nóg að hafa skoðað þær.  
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vini um hvaða hluti þeir mæli með, þá getur samvinnusían borið þig saman við þúsund 

eða milljónir annarra notenda (Shardanand & Maes, 1995).  

Samvinnusían hefur reynst mörgum fyrirtækjum mjög vel. Til að mynda nýta  

flestallar stærstu vefsíður og vefverslanir í heiminum sér þessa tækni en þó á 

mismunandi hátt. Þar má nefna Amazon.com, Google, Ebay.com, TiVo, iTunes, Hulu, 

Last.fm, Imdb.com, Netflix og mörg önnur.  

Í þessari ritgerð ætlar höfundur að rannsaka hver þekking stjórnenda íslenskra 

fyrirtækja er á samvinnusíunni. Jafnframt að reyna að komast að því hvort að þau nýti 

sér hana og þá hver reynsla þeirra sé og ef þau nýta hana ekki, komast að því hver 

ástæðan að baki því sé.  

Kafli 1 - Saga og þróun samvinnusíunnar 

1. 1 Fyrstu skrefin 

Tæknin á bakvið samvinnusíuna var fundin upp árið 1992 af fyrirtæki sem hét Xerox 

PARC en hugbúnaðurinn fékk nafnið Tapestry (Goldberg, Nichols, Oki, & Terry, 

1992). Tilgangur hugbúnaðarins var einmitt að hjálpa notendum að sía frá þær 

upplýsingar sem ættu ekki við þann sem var að vafra á netinu.  

Það reyndust margir gallar í hugbúnaðinum og náði hann aldrei mikilli útbreiðslu. 

Ástæðan var einna helst sú að forritið virkaði aðeins fyrir lítinn hóp af fólki og 

jafnframt þurftu leitarorðin að vera mjög nákvæm til að fá ‘rétta’ niðurstöðu. 

1. 2 GroupLens verkefnið 

Það var svo árið 1992 að GroupLens tók að sér verkefni sem gekk út á það að þróa 

tæknina að baki samvinnusíunnar og þá einna helst fyrir fréttaveitur á netinu. Kerfi 

þeirra gekk út á að einstaklingar gáfu fréttum einkunn, eftir að hafa lesið þær. Síðan 

mælti kerfið með einhverjum ákveðnum fréttum til notenda miðað við fyrri 

einkunnagjafir.  

Á sjö vikum skráðu þeir 250 notendur í kerfið sitt sem gáfu samtals 47,569 þúsund 

einkunnir. Mælt var 600,000 þúsund sinnum með fréttum til notendanna úr 22,862 

mismunandi fréttum (Konstant, Miller, Maltz, Herlocker, Gordon, & Riedl, 1997). 
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Með þessu sýndu þeir fram á að þessi nýja tækni hefur getu til þess að hjálpa 

notendum við val á vörum sem þeim gæti líkað við.  

Konstant o.fl. (1997) héldu því einnig fram að ef notandinn eyðir tíma í að nota 

GroupLens, þá séu miklar líkur á því að þeim líki við forritið og séu líklegir til þess að 

halda áfram að nota það. Einnig sögðu þeir að þessi tilraun þeirra hafi verið 

árangursrík og þetta væri aðeins byrjunin á því sem ætti eftir að koma.  

1. 3 Ringo  

Í júlí árið 1994 fór annað fyrirtæki, Ringo, ört stækkandi. Ringo var frumkvöðull í því 

að geta mælt áhugasamband á milli einstaklinga með samvinnusíu. Grunnhugmyndin 

var á þá leið að:  

1. Einstaklingar áttu sín svæði (profiles) þar sem safnað var saman upplýsingum 

um allt það sem fólki líkaði eða mislíkaði við í tónlist.  

2. Forritið bar síðan saman tvö svæði og leitaði eftir líkindum í þeim.  

3. Að lokum þá tók það saman öll þau svæði sem voru líkust og notaði allar 

upplýsingar úr svæðinu með því að mæla með (eða gegn) ákveðnum hlutum.  

Til að byrja með þá gekk hægt að fá fólk til þess að taka þátt í þessu verkefni en eftir 

smá tíma byrjaði notendum að fjölga hratt. Á aðeins mánuði tókst Ringo að hafa 1000 

virka notendur. Í september sama ár voru notendur komnir upp í 2100 og Ringo sendi 

frá sér 500 skilaboð daglega. Fyrst var Ringo aðeins með 575 listamenn í 

gagnagrunninum sínum en áttuðu sig fljótt á því að notendur vildu fleiri þannig að í 

september voru listamennirnir orðnir 3000 og tónlistaralbúmin 9000. (Shardanand & 

Maes, 1995) 

Ringo varð seinna meir þekkt fyrir að vera eitt af fyrstu kerfinum til að mæla 

áhugasamband á árangursríkan hátt fyrir neytendur.  

1. 4 Næstu ár 

Örfáum árum eftir að Tapastry, GroupLens og Ringo höfðu sett fram samvinnusíuna 

þá voru mörg önnur fyrirtæki byrjuð að nýta sér þessa tækni. Þar má nefna Yahoo og 

Amazon.com. Nú eru allar helstu vefverslanir í heiminum með samvinnusíu og mæla 

með mörgum milljónum vara daglega.  
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Kafli 2 - Samvinnusía 

2.1 Kostir samvinnusíunnar  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hver sé hin besta leið til að mæla með 

vörum til notenda en flestir eru sammála um að það fari mun frekar eftir aðstæðum 

hvaða leið hentar hverju sinni. Allar þessar leiðir eiga það þó sameiginlegt að þær 

tengja notandann persónulega við þá vefsíðu sem hann er að nota því hann hefur sinn 

eiginn aðgang og  persónuleg meðmæli eru gerð til hans af síðunni. (Schafer, Konstan, 

& Riedl, 1999). Hér að aftan eru nefndir nokkrir kostir við samvinnusíuna:  

Vafrarar verða kaupendur (Browser into buyers): Þeir sem koma inn á vefsíður líta 

oft á þær án þess að kaupa neitt. Ef vefsíðan er hins vegar með kerfi sem mælir með 

hlutum þá aukast líkurnar á að aðili sjái eitthvað sem honum líkar og kaupi frekar.  

Kross-sala (Cross-sell): Samvinnusían eykur líkur að kross-sala aukist. Ef spáin eða 

meðmælin eru góð þá eru meiri líkur á að manneskjan kaupi meira en hún ætlaði. 

Segjum sem svo að manneskja sé að ljúka kaupum á kjól í vefverslun. Þá getur 

samvinnusían fundið aðra hluti sem eiga vel við kjólinn og mælt með þeim, til að 

mynda hálsfestum eða skóm.  

Tryggð (Loyalty): Því meiri tíma sem notandinn eyðir á síðunni því meira er hann að 

fjárfesta í henni og binda sig við hana (lock-in). Ástæðan er sú að hann hefur lagt 

vinnu í þessa ákveðnu síðu. Með hverri einkunnagjöf eru minni líkur á því að hann 

muni skipta yfir í aðra sambærilega síðu. Því reynir vefsíðan að læra inn á 

viðskiptavini sína og veita þeim sem best meðmæli (Schafer, Konstan, & Riedl, 1999). 

2.2 Að mæla áhugasambandið  

Eins og komið hefur fram finnur samvinnusía (collaborative filtering) áhugasamband 

á milli einstaklinga eða spáir fyrir líkum á því að tilteknum einstaklingi muni líka eða 

mislíka við ákveðinn hlut. En hvernig er þetta áhugasamband mælt?  

Flestallar leiðir til að reikna áhugasamband er mjög líkar. Undirstaðan í að mæla 

áhugasamband er reiknirit (algorithm). Markmið samvinnusíunnar er að mæla með 

nýjum hlutum og spá fyrir líkum á gagnsemi fyrir vissa hluti til notanda. Það er svo 

gert með því að bera saman notendur og skoðanir þeirra á hlutunum. Samvinnusían 

þarf þó að kljást við það vandamál að það mun vanta einkunnir eða kaup á hlutum 
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(missing data). Þannig verðum við að gera ráð fyrir því að það sé ekki handahófskennt 

að það vanti gögn eða atkvæði. Í langflestum tilvikum mun notandi gefa hlutum 

einkunn sem hann hefur aðgang að og enn fremur gefa einkunn þeim hlutum sem 

honum líkar við (Breese, Heckerman, & Carl, 1998). Einkunnagjöf getur verið á 

tvennan máta. Annars vegar með beinni og ítarlegri einkunnagjöf (rating score) eins 

og stjörnugjöf, þá oftast á einhverjum númeruðum skala t.d. einn (slæmt) til tíu (gott). 

Hins vegar tjáð óbeint af notendanum með kaupum á hlutum eða yfirliti yfir hvaða 

síður hann er að skoða (browsing data). 

Venjan er að spá í einkunnir (ratings) hjá ákveðnum notanda, en við munum kalla 

hann virkan notanda (active user). Í framkvæmd eru þetta tvö skref:  

 

Spá (prediction): Metið er á númeruðum skala (t.d. 1-10) og sagt til um líkur á að 

virka notendanum líki einhver ákveðinn hlutur í gagnagrunni.  

Meðmæli (recomendation): Ef við erum með lista af hlutum sem virka notandanum á 

líklega eftir að líka best við þá er mælt með þeim við notandann. Þessi leið er einnig 

þekkt sem ‘hæsta- N’ (top-N).  Það er þó gefið að á listanum sem virki notandinn fær 

eru aðeins hlutir sem hann hefur ekki keypt. 

Ýmsir rannsakendur hafa skipt áhugasambandi í marga flokka en þeim öllum má 

skipta í tvo yfirflokka: Samvinnusía byggð á minni og samvinnusía byggð á líkani.  

2.3 Samvinnusía byggð á minni  

Þegar við erum með samvinnusíu byggða á minni (memory-based) þá spáir kerfið 

annað hvort fyrir notendum (user-based) eða hlutum (item-based).  

2.3.1  Byggð á notenda  

Þegar við erum með samvinnusíu byggða á notendum þá finnur kerfið líkindi í skoðun 

manna
5
. Kerfið notar tækni til að finna út líklega notendur, öðru nafni nágranna 

(neighbors) sem er þekkt að séu með samskonar skoðun og sá notandi sem miðað er 

við
6
, þ.e. að þeir eigi sem mest sameiginlegt. Þegar við erum svo komin með hverfi af 

notendum (neighborhood)
 7

 þá notar kerfið mismandi reiknirit til að sameina alla þá 

                                                 
5
 Fyrrnefnd tilraun á Amazon.com er dæmi um að finna líkindi í skoðun á milli notenda.  

6
 Notendur sem gefa mismunandi hlutum líkar einkunnir, skoða sömu síðunar eða kaupa sömu hluti 

7
 Mjög margir nágrannar eða skoðanabræður/-systur 
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hluti sem notendurnir myndu mögulega vilja og úr því finna fyrrnefnt ‘hæsta- N’. 

(Sarwar, Karypis, Konstan, & Riedl, 2001) 

Það má lýsa þessu í tveimur skrefum:  

1. Að mæla líkindi á milli einkunnagjafa notenda: Leitað er að notendum með 

samskonar einkunnamynstur og virki notandinn (sá sem við erum að spá fyrir).  

2. Að finna hverfi fyrir virka notandann: Notaðar eru einkunnirnar frá þessum  

notendum til að búa til spá fyrir virka notandann. (Gong, Ye, & Tan, 2009) 

Þessi tækni er oftast þekkt undir nafninu ‘næsti nágranni’ (nearest neighobour). 

(Sarwar, Karypis, Konstan, & Riedl, 2001) 

Mælum líkindi á milli einkunnagjafa notanda 

Það eru til ýmsar leiðir til þess að reikna út áhugasamband. Þar má nefna Pearson 

fylgni, kósínus vektor líkindi, aðlöguð kósínus vektor líkindi og Spearman fylgni. Þá 

eru aðallega tvær leiðir til þess að finna líkindi í einkunnagjöfum:  

1. Samband á milli notenda byggt á beinum einkunnum: Segjum sem svo að 

við séum með sett af hlutum sem virki notandinn og annar notandi hafa báðir 

gefið einkunn. Þá er tekinn heildarfjöldi hluta í gagnagrunninum og fundið 

samband á milli þessara tveggja með því reikna Pearson-r fylgnistuðulinn. 

(Papagelis & Plexousakis, 2005) (viðauki 1). 

2. Samband á milli notenda byggt á óbeinum einkunnum: Segjum sem svo að 

við höfum ákveðinn hlut sem notandi hefur gefið óbeina einkunn (t.d. keypt 

eða skoðað) þá um leið er það tekið inn í reikniritið í kerfinu og við það 

breytist sagan á bakvið notendann. Þannig breytist sá flokkur (category) og 

fylki (matrix) sem notandi var í. Notandi er svo settur í flokk með því að taka 

allar jákvæðar eða neikvæðar einkunnir sem hann hefur gefið. (Papagelis & 

Plexousakis, 2005)(Sjá í viðauka 2). 

Veljum hverfi fyrir virka notandann 

Eftir að hafa fundið út líkindi á milli notendanna þá tökum við ‘hæsta- N’ notendurna 

og þeir verða þar með nágrannar (neighbors). Þ.e. þeir sem eru eiga mest 

sameiginlegt.  (Gong, Ye, & Tan, 2009) 



14 

 

2.3.2. Byggð á hlutum  

Þegar samvinnusía er byggða á hlutum er verið að leita að sambandi milli hluta til 

þess að geta spáð fyrir virka notendanum. Það eru hlutir sem eru líkir eða eiga vel 

saman. Það geta verið hlutir sem við fyrstu sýn eiga ekki vel saman en gera það þó, 

eins og t.d. popp og bíó eða malt og appelsín. Því eru skoðuð sett af hlutum sem virki 

notandinn hefur gefið einkunn og fundið út hversu lík þau eru miðað við hlutinn sem 

miðað er við. Síðan býr það til spá miðað við þessi líkindi. Hægt er að mæla líkindin 

með ýmsum reikniaðferðum (Sjá í viðauka 3).   

2.3.3  Helstu áskoranir þegar samvinnusía er byggð á minni 

Það koma upp þó nokkrar áskoranir þegar á mæla áhugasambandið með 

samvinnusíunni milli notenda eða hluta. Þær eru:  

Dreifing (sparsity): Þó að notendur séu mjög virkir þá getur það samt verið þannig að 

þeir hafa aðeins gefið fáum hlutum einkunn í samanburði við allan gagnagrunninn 

(Papagelis & Plexousakis, 2005). Sem dæmi má nefna t.d. Amazon.com en þó að það 

seljist 20.000 bækur þar þá er það ekki nema 1% af 2 milljónum í gagnagrunninum. 

Miðað við þetta þá geta kerfi eins og „næsti nágranni“ átt erfitt með að finna meðmæli 

fyrir notendur og þau meðmæli sem samvinnusían gefur frá sér geta verið skeikul. 

(Sarwar, Karypis, Konstan, & Riedl, 2001). 

Skölun (scalability):  Þegar notendum fjölgar og fleiri hlutir koma inn í gagnagruninn 

verður alltaf erfiðara fyrir reikniritið að reikna út niðurstöðu. (Sarwar o.fl. 2001).  

Köld byrjun (cold-start):  Segjum sem svo að við séum með hlut og gefum okkur að 

hann sé frábær fyrir virka notendann. Það er að segja nákvæmlega hluturinn sem hann 

er að leita af. Hins vegar er þessi hlutur nýr í kerfinu og engin hefur notað hann. Sem 

gerir það að verkum að kerfið getur ekki fundið og mælt með hlutnum. Sama má svo 

segja um notandann, hann verður að vera búinn að gefa nógu mörgum hlutum einkunn 

til þess að samvinnusían geti lært á hann og gefið honum meðmæli með hinum ýmsu 

hlutum. (Papagelis & Plexousakis, 2005) 

2.4 Samvinnusía byggð á líkani  

Þegar við erum með samvinnusíu byggða á líkani (model-based) þá er spáin reiknuð 

með því að nota líkindaaðferð, þar sem reynt er að finna væntanlegt gildi
8
 hlutar 

                                                 
8
 T.d. reynt að spá hvað notandi muni gefa í einkunn. 
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miðað við þær einkunnir sem notandi hefur nú þegar gefið.  (Sarwar, Karypis, 

Konstan, & Riedl, 2001). Samvinnusíur byggðar á líkani leysa skölunar-áskorunina 

því þau eiga þann möguleika að vinna á mjög háum skala.  

Einna helst eru tvær gerðar af líkönum en þær eru þyrpingarlíkön (cluster model) og 

Bayesíska net líkanið (Bayesian Network Model).  

2.4.1 Þyrpingarlíkön:  

Í þyrpingarlíkönum er grunnhugmyndin sú að vissir hópar eða týpur af notendum nái 

að fanga hina almennu skoðun og það sem fólk vill helst.
9
 (Breese, Heckerman, & 

Carl, 1998). Þessir aðilar eru settir saman í flokk og tala fyrir allt þýðið. Í staðinn fyrir 

að spá nákvæmlega fyrir gefnum hlut, þá reynir þessi leið að finna hvaða hlutum ætti 

að mæli með og hverjum ekki. (Sjá í viðauka 5) 

Til að ákveða í hvorum flokknum gefinn notandi eigi heima þá eru reiknaðar líkur 

fyrir hvern flokk og notandi settur í þann flokk sem er með mestum líkindum miðað 

við hann sjálfan. Það hefur sannast að þessi leið getur verið mjög nákvæm í 

meðmælum á nýjum hlutum. (Breese o.fl. 1998) 

2.4.2 Bayesíska net líkanið 

Bayesíska net líkanið byggir á því að hverjar einustu skilyrtu líkur eru tjáðar með 

ákvörðunartré (decision tree). Í flestum Bayesískum líkönum eru til tvær gerðir af 

einkunnum  ‘já einkunn’ og ‘nei einkunn’. Reikniritið lærir að leita í hinum ýmsu 

líkönum eða yfirráðarsvæðum hvers hlutar. Þannig ef líkanið spyr notenda hvort að 

hann hafi séð einhverja ákveðna mynd þá færist hann með greinum trésins miðað við 

einkunn hans (sjá mynd 1). Þegar reikniritið hefur lært að skilja hlutina þá á hver 

hlutur sitt sett af undirflokkshlutum sem eru bestu spárnar fyrir hvern punkt. (Breese 

o.fl. 1998). 

 

 

 

                                                 
9
 Gefið er að tegundin eða þeir hlutir sem fólk velur frekar, séu sjálfstæðir í eðli sínu. (Þetta getur þó 

verið óraunhæft) 
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2.4.3. Helstu áskoranir við samvinnusíu sem byggist á líkani 

Samvinnusíur, byggðar á líkönum, leysir skölunarvandamálið því þær eiga þann 

möguleika að vinna á mjög háum skala. Hins vegar eru ný vandamál sem koma upp í 

staðinn. Þau eru að líkanið á það til að takmarka spönn notanda (range of users) og 

einnig er það oft dýrt í framkvæmd. (Gong, Ye, & Tan, 2009) 

2.5 Mæling á nákvæmni meðmælanna 

Samvinnusíur hafa notað ýmis mælikerfi til að mæla nákvæmni þegar reikna á 

áhugasamband á milli notenda eða hluta. Þeim má skipta í : 

1. Tölfræðileg nákvæmni: Mælir nákvæmni áhugasambands með því að bera 

saman töluleg meðmæli á móti einkunnum virka notandans á pöruðum hlutum 

í gagnagrunninum. Ein sérstaklega þekkt mæliaðferð er meðaltal algjörrar 

skekkju (mean absolute error), betur þekkt sem MAE. MAE er mælieining á 

frávikum væntanlegum meðmælum virka notendans og til hans raun gilda. Því 

lægri sem MAE er því meiri er nákvæmni spárinnar (Sarwar, Karypis, 

Konstan, & Riedl, 2001). (Papagelis & Plexousakis, 2005) 

2. Hjálp við ákvörðunartöku notanda: Það hjálpar notendanum með því að 

spá fyrir notum hans á hlutum sem eru aðeins í háum gæðum. Það nýtir sér 

tvíkostadreifingu, það er að segja að spáin segir annað hvort að hlutirnir séu 

góðir eða slæmir. Sem þýðir að ef hlutur er með 2,5 eða 3,5 (á skalanum 1-5) í 

einkunn þá skiptir það ekki máli því notandinn mun aðeins vilja hluti þar sem 

spáin er 4 eða hærri í einkunn. (Sarwar o.fl. 2001) 

Mynd 1.  Ákvörðunartré: Líkur á að notandi muni njóta þess að 

horfa á kvikmyndina Star Trek 
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3. Gildissvið (coverage): Prósentuhlutfallið sem samvinnusían getur spáð fyrir 

um. Það er að segja, hvað séu miklar prósentulíkur á að áhugasambandið sé 

rétt. (Papagelis & Plexousakis, 2005) 

Kafli 3 - Áhætta við samvinnusíu 

Í skýrslu sem Joseph A. Konstan og félagar gerðu fyrir GroupLens árið 1997 fjölluðu 

þeir um hverskonar mismunandi áhrif samvinnusía gæti haft á neytendur. Hver væri 

kostnaður og ábáti þess. Þannig er hægt að finna kostnaðinn fyrir fyrirtæki við að 

mæla með hlutum til neytanda.  

3.1 Mögulegar niðurstöður og afleiðingar  

Tafla 1. – Dæmi um hvernig mismunandi spár geta haft áhrif á tryggð notenda 

við ákveðna vefsíðu 

  Spá góð Spá slæm   

Æskileg 

Hitt í mark Ekki hitt í mark   
Kvikmynd  + mikil Kvikmynd  - lítil   
Veitingastaður  + meðal Veitingastaður  - lítil   
Fréttir  + mikil Fréttir  - lítil   

Óæskileg 

Röng meðmæli Rétt að hafna   

Kvikmynd  - 1000 kr.+90 mín Kvikmynd  + meðal/mikil   
Veitingastaður  - mikill Veitingastaður  + meðal/mikil   

Fréttir  - 5 mín Fréttir  + mikil   

          

Þeir skiptu þessu niður í fjórar mögulegar niðurstöður:  

 Notandi neytir æskilegrar vöru (hitt í mark),  

 Kostnaðurinn við að missa af æskilegri vöru (ekki hitt í mark) 

 Virði þess að sleppa óæskilegri vöru (rétt að hafna)  

 Notandi neytir vöru sem var mælt með en líkaði ekki (röng meðmæli).  

Hvort að spáin reynist svo rétt eða röng getur haft áhrif á tryggð viðskiptavinarins við 

það fyrirtæki sem býr til spánna. Ef við tökum sem dæmi það að horfa á kvikmynd  þá 

fylgir því mikil ánægja ef forritið mælir með kvikmynd og notanda fannst hún góð. 

Hins vegar er kostnaðurinn við að missa af einhverju góðu lítill því það eru svo 

rosalega margar myndir sem eru góðar, jafnvel líklegt að hann velji aðra góða í 

staðinn. Kostnaðurinn við að mæla ranglega mæla með mynd er kostnaðurinn við 
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miðann/leiguna og svo sá tími sem notandi eyðir í myndina. Það er mikil ánægja sem 

fylgir því að samvinnusían hafnar mynd og það reynist rétt. (Konstant, Miller, Maltz, 

Herlocker, Gordon, & Riedl, 1997).  

Einnig er vert að nefna að ánægjustuðullinn getur breyst. Segjum til dæmis sem svo að 

95% af öllum hlutum væru æskilegir fyrir notandann en þá skiptir spáin mun minni 

máli fyrir hann því líkurnar á að fá góðan hlut eru hvort sem er nógu miklar. Hins 

vegar ef aðeins 1% eru æskilegar vörur og spáin reynist rétt þá er hún miklu meiri 

virði í huga notendans.(Konstant o.fl., 1997)  

Kafli 4 – Hvernig hefur samvinnusían nýst erlendum 

fyrirtækjum? 

Það eru mjög mörg erlend fyrirtæki að nýta sér áhugasamband. Flest eiga það 

sameiginlegt að þau eru leiðandi á sínu sviði. Hér verður lýst nokkrum erlendum 

fyrirtækjum og farið verður í hvernig þau nýta sér þessa tækni.  

4.1 Amazon.com – vefverslun 

Notendur sem keyptu (x), keyptu einnig (y):  Þetta kerfi byggist aðallega á því að 

finna samband á milli tveggja hluta með beinum og óbeinum einkunnum. 

Meðmælunum sem síðan eru gefin mætti í raun skipta í tvo mismunandi flokka. Ef 

DVD myndir eru teknar sem dæmi:  

1. Ef virki notandinn skoðar DVD mynd (A) þá mælir Amazon.com með öðrum 

hlutum (B,C,D) sem voru í miklu mæli keypt af notendum sem einnig 

skoðuðu/keyptu DVD mynd (A).  

2. Einnig ef notandi er að skoða DVD mynd (Aa) þá mælir Amazon.com með 

öðrum hlutum (Ab,Ac,Ad) sem eru tengdir hlut (Aa) sem dæmi með sama 

leikstjóra.  

Einkunna-jafnoki:  Notendur geta gefið hlutum einkunn á skalanum 1-5 þar sem einn 

þýðir að notandi „hataði“ hlutinn en fimm þýðir að hann „elskaði“ hann. Með þessu 

geta þeir borið notendur saman og fundið áhugasamband og mælt þannig með hlutum 

fyrir þá notendur sem eru með svipaðan smekk. (Amazon.com, e.d.)  
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Helsti galli: Helsti galli Amazon.com er líklegast sá að kerfið á mjög erfitt með að 

greina hvort að sá sem sé að kaupa vöruna sé sá sami og mun neyta hennar. T.d. eru til 

mörg dæmi um að karlkyns notandi kaupir vöru fyrir systur sína, segjum t.d. kjól. 

Seinna fær hann fullt af meðmælum með hlutum eins og hálsfestum, skarti og meiki. 

Eitthvað sem hann ætlar alls ekki að kaupa.  

4.2 Itunes - tónlistarsíða 

iTunes er forrit sem Apple gefur út. Fyrst og fremst er tilgangur þess að vera miðill 

sem spilar tónlist, bíómyndir og aðra rafræna miðla.  

iTunes skráarsafn: Hver notandi getur skráð sig inn í kerfið þeirra og þá les 

samvinnusían hvaða skrár notandinn er með og mælir með nýjum vörum miða við 

aðra svipaða notendur.  

iGenius:  iTunes býður upp á að fólk geti skráð sig inn í forrit sem heitir iGenius en 

það les hluti og getur mælt með nýjum hlutum miðað við þá hluti sem eru í safninu. 

Einnig getur það lesið skrárnar og búið til lagalista með þeim lögum sem eiga að passa 

einstaklega vel saman. (Apple, e.d.) 

4.3 Levis – fatabúð 

Tísku-ráðgjafinn (style finder):  Tísku-ráðgjafinn hjálpar fólki að velja föt með því 

að senda því meðmæli á greinar með flíkum frá Levis. Það finnur áhugasamband á 

milli notenda með beinum einkunnum. Til þess þá verða notendur að skilgreina hvers 

kyns þeir eru og gefa örfáum hlutum einkunn á skalanum 1-7 þar sem að 1 er slæmt en 

7 er frábært. Þó er einnig hægt að velja að hafa enga skoðun á þessari flík (Schafer, 

Konstan, & Riedl, 1999) (Levis, e.d.).  

4.4  IMDB.com – Upplýsingasíða fyrir kvikmyndir 

Aðrar líkar myndir: Imdb.com mælir með nýjum myndum sem tengjast þeirri mynd 

sem leitað var að. Þá er það miðað við einkunnir notenda, einkunnir annarra, leikara, 

leikstjóra og svo framvegis.
10

  

                                                 
10

 Þeir segja sjálfir að það liggi mjög flókin stærðfræðileg jafna þarna á bakvið en þeir gefa hana ekki 

upp. 
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4.5 Librarything.com – bókasíða 

Librarything.com er vefsíða sem hefur það markmið að tengja fólk saman sem hefur 

mikinn áhuga á bókmenntun og gefa þeim góðan vettvang til þess að ræða sín á milli.  

Líkir bókaormar: Þegar notandi er búin að gefa nokkrum bókum einkunn og setja í 

safnið sitt þá getur hann fundið alla þá notendur sem eru með þessar bækur og hafa 

gefið þeim svipaða einkunn. Einnig finnur áhugasambandið alla notendur með svipaða 

smekk og mælir með öðrum bókum fyrir notandann eða mælir gegn því að hann lesi 

þær.  (Librarything, e.d.) 

4.6 TiVo – sjónvarp 

TiVo býður upp á að halda utan um dagskrá á sjónvarpstöðum fyrir notandann, það er 

gert með því að taka upp hvern nýjan sjónvarpsþátt úr seríu sem notandinn getur haft 

áhuga á.  

Vá listi (watchlist): TiVo mælir með sjónvarpstengdum hlutum miðað við aðra 

notendur. Notendur geta gefið þáttum „þumal upp“ eða „þumal niður“. Út frá 

einkunnum virka notandans og annarra notenda þá finnur samvinnusían líkur á því að 

notanda gæti einnig líkað við aðra ákveðna þætti.  

Tekur upp líklegt áhorf: Ef notandi lendir í því að tveir þættir sem miklar líkur eru á 

að hann hafi áhuga á miðað við fyrra áhorf eru á sama tíma, þá tekur TiVo einnig upp 

þann þátt sem ekki var horft á.  

4.7 Hvernig erlend fyritæki nýta sér tæknina í samvinnusíunni 

Í töflu 2 þá er búið að taka saman hvernig mismunandi erlend fyrirtæki nýta sér 

tæknina á bakvið samvinnusíuna. Amazon.com nýtir sér t.d. flest alla möguleika sem 

samvinnusían hefur upp á að bjóða. Þeir byggja meðmæli sín á notendum, hlutum og 

skrá bókstaflega allt niður sem notandi gerir á vefsíðunni þeirra. Hins vegar Levis 

nýtir sér hana aðeins takmarkað eða aðeins með því að bera einkunnir saman frá 

mismunandi notendum.  
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Tafla 2. Samanburður á því hvernig erlendar vefsíður eru að nýta sér 

samvinnusíuna 

 

Höfundur hefur ekki fundið neinar íslenskar rannsóknir á samvinnusíu (collaborative 

filtering). Meira að segja er vert að nefna að við vinnslu þessar ritgerðar þá þurfti 

höfundur að frumþýða orðið „collaborative filtering“. Sendur var tölvupóstur á 

Orðabók Háskólans og á menn sem eru sérfróðir í markaðsetningu á netinu. Engar 

niðurstöður fengust þannig búin voru til nýyrðin samvinnusía og áhugasamband. Það 

er þó ekki allt því fyrir rannsókn þá vissi höfundur ekki um neitt íslensk fyrirtæki sem 

nýtir sér þessa samvinnusíu þrátt fyrir að öll leiðandi netfyrirtæki í heiminum geri það. 

Vegna þessa þá ákvað höfundur að gera rannsókn á stöðu samvinnusíunnar hér á 

landi. Ákveðið var að gera „concept test“ með megindlegri aðferðafræði (quantitative 

method). Markmiðið var að rannsaka hvort að íslensk fyrirtæki séu að nýta sér 

samvinnusíuna, hver reynsla þeirra sé og ef þau nýta hana ekki, komast að því hver 

ástæðan sé fyrir því.  

Fyrirtæki/hugbúnaður Meðmælis tengill Áhugasambands tæknin 

Amazon.com     

Notendur sem keyptu Líkir hlutir og að vafra Byggt á hlutum 
einkunna jafnoki Hæsta N Byggt á notendum 

Itunes     

itunes skráarsafn Hæsta N Byggt á notendum 
Igenius Líkir hlutir Byggt á hlutum 

Levis     

Tísku-ráðgjafinn Hæsta N Byggt á notendum 

Imdb.com     

Aðrar líkar myndir 
Líkir hlutir, 
meðaleinkunn Byggt á hlutum og notendum 

Librarything.com     

Líkir bókaormar 
Meðaleinkunn,  
líkir hlutir Byggt á notendum  

TiVo     

Vá listi meðaleinkunn, hæsta N Byggt á notendum 

Líklegt áhorf Hæsta N byggt á notendum 
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Kafli 5 – Aðferðafræði rannsóknar 

5.1 Þátttakendur 

Til þýðis rannsóknarinnar teljast markaðstjórar, framkvæmdastjórar eða eigendur 

íslenskra fyrirtækja með vefverslun. Þýðinu var skipt í nokkra flokka af fyrirtækjum:  

 Símafyrirtæki  

 Fatabúðir 

 Bókabúðir 

 Húsgagnaverslanir 

 Tónlistarsíður  

 Raftækjaverslanir  

 Fyrirtæki með sjónvarpsþjónustu í 

gegnum netið 

 Leikhús 

 Aðrar vefverslanir  

 

Reynt var að hafa samband við allt þýðið. Það verður þó að teljast algjörlega ómögulegt og 

því er stuðst við hentugleikaúrtak. Þegar niðurstöður voru teknar saman voru 28 manns búin 

að svara en af þeim voru 5 ekki með vefverslun og því var lokaúrtakið 23 fyrirtæki með 

vefverslun. Settar voru fram fjórar bakgrunnsbreytur en þær voru: Fyrrnefnd fyrirtæki, 

menntun, kyn og aldur. Eftirfarandi myndir sýna hvernig þátttakendur skiptust:  

 

Mynd 2. Fjöldi og tegundir fyrirtækja í úrtaki 

Eins og sést þá skiptist svörun nokkuð jafnt á milli fyrirtækja. Flest voru þó fyrirtæki sem 

selja hin ýmsu raftæki. Í liðnum ‘aðrar vefverslanir’ eru fyrirtæki eins og leikhús, heildsölur 

og handverkssölur. Svörun verður að teljast nokkuð góð þó að þýðið sé ekki stórt og dæmi um 

það er að þrjú af fjórum símafyritækjum tóku þátt í könnuninni.  
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Mynd 3. Menntun þátttakenda 

Langflestir voru með háskólamenntun eða 20 þátttakenda. Þá voru flestir eða sjö manns 

viðskiptafræðimenntaðir. Engin aðili sagðist aðeins hafa grunnskólamenntun. Því mætti segja 

að menntunarstig úrtaksins sé nokkuð hátt.  

 

Mynd 4. Kynjaskipting þátttakenda 

Það voru 15 karlar sem tóku þátt í könnunni eða 65% af öllu úrtakinu en aðeins átta konur. 

Þetta segir okkur að meirihluti markaðstjóra, framkvæmdastjóra eða eigendur fyrirtækja með 

vefverslun eru karlar.  
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Mynd 5. Aldursdreifing þátttakenda 

Spurt var hvaða ár þátttakendur voru fæddir. Aldurskipting var nokkuð jöfn en þó voru flestir 

á aldrinum 31-35 ára og 36 – 40 ára. Fæstir voru 30 ára eða yngri. Meðal aldur var 38,81 ára, 

miðgildi var 37 ára og tíðasta gildi var 41 árs. Yngsti þátttakandinn var 26 ára og sá elsti 57 

ára. Einn neitaði að svara þessari spurningu og setti inn ógilt svar.  

5.2 Mælitækið 

Gagnasöfnun fór fram með könnun á veraldarvefnum. Notaður var spurningalisti sem var 

sleginn inn og hýstur af vefsíðunni www.createsurvey.com. Spurningalistinn saman stóð af 9 

spurningum. Þar af voru 5 almennar spurningar og fjórar bakgrunnsbreytur. Mikið var af 

síuspurningum sem sendu þátttakanda áfram á aðrar spurningu ef hann svaraði á vissan hátt.  

5.3 Framkvæmd 

Þegar spurningalistinn var fullgerður var hann sendur á leiðbeinanda til yfirferðar. Einnig var 

hann forprófaður á 10 einstaklingum. Eftir að hafa fengið athugasemdir frá þeim og 

leiðbeinanda var spurningalistinn lagfærður. Teknar voru út allar spurningar sem sneru að 

kostnaði og bætt við tveim bakgrunnsbreytum (aldur og kyn). Höfundur tók sér góðan tíma í 

að finna hinar ýmsar vefverslanir og ætti því úrtakið að ná vel yfir þýðið. Spurningalistinn var 

svo sendur út á allt úrtakið þann 10. september. Sendir voru 32 tölvupóstar á fyrirtæki. Þremur 

dögum seinna var svo send áminning um að svara. Netföngin voru fengin á hinum ýmsu 

vefsíðum fyrirtækjanna.  
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5.4 Greining gagna og úrvinnsla 

Eftir að nógu margir úr úrtakinu höfðu svarað þá voru öll gögn voru slegin inn handvirkt í 

SPSS en það er forrit sem getur lesið úr tölfræðilegum upplýsingum. Kölluð var fram lýsandi 

tölfræði fyrir allar spurningarnar og þegar það átti við þá var notaðar krosstöflur (cross-

tables), t-próf (indepentad samples t-test) og dreifigreining (ANOVA).  

Kafli 6 - Niðurstöður 

6.1 Helstu niðurstöður 

Reynt var að nálgast sem flesta í þýðinu. Þó voru ekki nema 23 fyrirtæki sem tóku þátt í 

þessari könnun sem þýðir að erfitt er að fá marktækan mun á milli hópa með hinum ýmsu 

tölfræðiprófum. Hins vegar mætti ætla að þessi 23 fyrirtæki séu mjög stór hluti af þýðinu
11

 og 

því getur lýsandi tölfræði sagt okkur ansi margt.  

Það kom í ljós að þekking úrtaksins á samvinnusíunar er mjög lítil. Rétt rúmlega einn af 

hverjum fimm aðilum sögðust vita hvað samvinnusían er án þess að fá útskýringu á 

hugtakinu. Einnig kom í ljós að því yngri sem aðili er því meiri líkur er á að hann þekki þessa 

tækni.  

Meðal úrtaksins voru þrjú fyrirtæki að nýta sér tæknina á bakvið samvinnusíuna. Það eru tvær 

tónlistarsíður og ein vefsíða sem selur hin ýmis raftæki. Tvö fyrirtæki sögðu samvinnussíuna 

nýtast sér vel en eitt fyrirtæki sagði hvorki að samvinnusían væri að nýtast þeim vel né illa.  

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu áhuga á að nýta sér tæknina bakvið 

samvinnusíuna þá kom út mjög afgerandi niðurstaða því 85% af úrtakinu sagðist hafa mjög 

mikinn eða mikinn áhuga á því að nýta sér þessa tækni. Tveir aðilar merktu í ‘hvorki né’. 

Aðeins einn aðili eða 4,3% af úrtakinu sagðist hafa lítinn áhuga og engin sagðist hafa mjög 

lítinn áhuga.  

Þrír aðilar sem sögðust ekki vera spenntir fyrir samvinnusíunni gáfu upp þrjár mismundi 

ástæður. Einn var ekki búin að kynnast sér samvinnusíuna, annar taldi það ekki eiga við sína 

vefverslun og sá þriðji taldi að það myndi ekki auka sölu.  

                                                 
11

 Höfundur vill halda því fram að úrtakið nái yfir meiri 85% af þýðinu en hver dæmir um það fyrir sig.  
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21%

79%

já nei

6.2 Ítarlegar niðurstöður 

6.2.1 Spurningar 1 og 2 

Til að byrja með voru þátttakendur spurðir tveggja spurninga: Hvort að fyrirtækið þeirra væri 

með vefverslun? og hvort að þeir vissu hvað samvinnusía væri?. Fyrri spurningin var gerð til 

þess að sía út þá sem ekki voru með vefverslun. Það voru 23 þátttakendur sem sögðu að 

fyrirtæki þeirra væri með vefverslun og fimm sögðu svo ekki vera. Ef þátttakandi sagði að 

fyrirtækið sem hann/hún ynni hjá væri ekki með vefverslun var hann sendur á seinustu 

spurningarnar sem voru bakgrunnsbreyturnar.  

Markmið seinni spurningarinnar var að kanna hvort að úrtakið vissi hvað samvinnusía var án 

þess að það væri útskýrt eitthvað frekar. Með því var hægt að finna út núverandi 

þekkingarstig samvinnusíunnar meðal úrtaksins.  

 

 

 

 

 

 

 

Aðeins sex aðilar vissu hvað hugtakið samvinnusía var eða 21% af öllu úrtakinu. Engin af 

þeim sem voru ekki með vefverslun vissu hvað það var. Þetta þýðir að rétt rúmlega einn af 

hverjum fimm þátttakendum veit hvað samvinnusía er, án þess að fá útskýringu á því. Ef 

mismunandi hópar eru bornir saman þá eru það einna helst tæknimenntaðir og þeir sem eru 

aðeins með stúdentspróf sem vita hvaða samvinnusían er. Þegar litið er á aldur (sjá töflu 3.) þá 

sést að því yngri sem aðilinn er því meiri líkur er á að hann viti hvað samvinnusían er.  

Tafla 3. Samanburður á þekkingarstigi samvinnusíunnar og aldri 

  Já  Nei Fjöldi 

30 ára eða yngri 50% 50% 2 

31-35 ára 29,00% 71,00% 9 

36-40 ára 17% 83% 7 

41-45 ára 20% 80% 6 

46 ára eða eldri 0% 100% 3 

         Mynd 6. Þekkingarstig samvinnusíunnar meðal þátttakenda 
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6.2.2 Spurning 3.  

Áður en haldið var í næstu spurningu var hugtakinu samvinnusía lýst mjög nákvæmlega. Það 

var sagt hver tilgangur hennar væri, hvernig hún getur fundið áhugasamband á milli notenda 

og hluta og tekin voru þekkt dæmi um fyrirtæki sem nýta sér þessa tækni. Því næst var þýðið 

spurt hvort að vefverslunin í fyrirtækinu þeirra væri að nýta sér samvinnusíuna?. Það kom í 

ljós að af þessum 23 fyrirtækjum þá voru þrjú fyrirtæki að nýta sér hana. Þetta var eitt 

fyrirtæki sem selur raftæki og tvær tónlistarsíður.  

6.2.3 Spurning 4. 

Næst voru þeir þátttakendur sem voru með vefverslun og ekki að nýta sér samvinnusíuna 

spurðir hvort að þeir hefðu áhuga á að nýta sér tæknina bakvið samvinnusíuna í sinni 

vefverslun. Settur var fram 5 bila skali um áhugasemi þeirra.  

5 4 3 2 1 

Mjög mikill áhugi Mikill áhugi Hvorki né Lítill áhugi Mjög lítill áhugi 

 

 

Mynd 7. Áhugi fyrirtækja á að nýta sér samvinnusíuna 

Það voru níu aðilar sem sögðust hafa mjög mikinn áhuga á að nýta sér samvinnusíuna og aðrir 

níu sem sögðust hafa mikinn áhuga á því. Það eru 85% af þeim sem voru spurðir. Tveir í 

úrtakinu sögðust hvorki hafa mikinn né lítinn áhuga. Einn í úrtakinu sagðist hafa lítinn áhuga 

og engin sagðist hafa mjög lítinn áhuga Áhugi mismunandi fyrirtækja dreifðist nokkuð jafnt. 

Þau fyrirtæki sem sögðust hafa mestan áhuga á því voru símafyrirtækin, fatabúðirnar og önnur 

fyrirtæki en meðaltal áhuga þeirra var 4,66 á fyrrnefndum 5 bila skala. Húsgagnaverslanir 

sögðust hafa minnstan áhuga eða 3,66. Karlar sögðust frekar hafa meiri áhuga á að nýta sér 

samvinnusíuna. Þó reyndist ekki marktækur munur á áhuga hjá neinum af þessum hópum.  
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6.2.4 Spurning 5.  

Hér voru aðeins þeir spurðir sem sögðust hvorki hafa mjög mikinn né mikinn áhuga á að nýta 

sér samvinnusíuna. Markmiðið var að reyna að finna út af hverju ekki? Gefnar voru upp 

nokkrar ástæður sem höfundur taldi líklegar en einnig var hægt að merkja við „annað“ og 

skrifa ástæðuna. Ástæðurnar sem höfundur valdi voru:  

a) Hef ekki kynnt mér það 

b) Of dýrt í framkvæmd 

c) Teljum að það muni ekki auka sölu 

d) Það á ekki við okkar fyrirtæki 

e) Gagnlaust 

f) Erum að vinna í því 

g) Annað 

Það voru aðeins þrír sem svöruðu þessari spurningu og allir voru með mismunandi svör. Einn 

aðili sagði það ekki eiga við sitt fyrirtæki, annar sagði að það myndi ekki auka við sölu og sá 

þriðji merkti í ‘annað’ og skrifaði þar „of lítill tími til pælinga því miður“. Sem höfundur 

túlkar að hann hafi einfaldlega ekki kynnt sér það.  

 

Mynd 8. Ástæður þess að þátttakendur vildu ekki nýta sér samvinnusíuna 

6.2.5 Spurning 6.  

Í þessari spurningu voru aðeins þeir spurðir sem sögðu vefverslun sína núna vera að nýta sér 

samvinnusíuna. Markmið þessarar spurningar var að finna út hvernig reynsla íslenskra 

fyrirtækja væri af þessari tækni?. Settur var fram 5 bila skali:  

 

5 4 3 2 1 

Mjög vel Vel Hvorki né Illa Mjög illa 

 

1 1 1

Hef ekki kynnt mér það Teljum að það muni ekki 
hafa áhrif á sölu

Á ekki við mitt fyrirtæki
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Mynd 9. Samvinnusían og hvernig hún er að nýtast íslenskum fyrirtækjum 

Eins og hefur komið fram voru aðeins þrjú fyrirtæki sem sögðust vera að nýta sér 

samvinnusíuna. Af þeim voru tvö sem töldu það nýtast vefverslun sinni vel og einn sem sagði 

það hvorki nýtast vel né illa. Meðaltal ánægjunnar var 3,66 á fimm punkta skala .  

Kafli 7 - Umræða 

Samvinnusían er mjög kröftugt markaðstól, það sýna flestallar rannsóknir sem hafa verið 

gerðar á henni. Samvinnusían getur aukið sölu, þjónustu og tryggð neytanda við ákveðna 

vefverslun. Þó sýndi rannsókn höfundar að þekkingarstig samvinnusíunar er mjög lítið meðal 

íslenskra markaðstjóra, framkvæmdastjóra eða eiganda fyrirtækja með vefverslun á Íslandi. 

Af þeim sem spurðir voru vissu aðeins 21% af úrtakinu eða sex aðilar hvað samvinnusía var 

án þess að fá neina frekari útskýringu á hugtakinu. Miðað við þessar tölur þá mátti svo búast 

við því að enn færri væru að nýta sér þessa tækni. Það reyndist vera rétt því af öllu úrtakinu 

voru aðeins þrjár vefverslanir að nýta sér það sem samvinnusíur hafa upp á að bjóða en meðal 

þessara vefverslanna þá var ánægja yfir meðallagi eða 3,66 á fimm punkta skala.   

Þó að fólk viti ekki endilega hvað „collaborative filtering“ er þegar það er spurt þá þekkir það 

notagildi hennar því þegar samvinnusíunni var lýst mjög ítarlega fyrir úrtakinu þá sögðust 

85% hafa mjög mikinn eða mikinn áhuga á að nýta sér hana. Það gera samanlagt úr úrtakinu 

18 vefverslanir sem væri mögulega hægt að selja þessa tækni.  

Í þessari ritgerð hefur höfundur sýnt fram á að samvinnusían virkar ekki einungis vel sem 

markaðstól og getur verið hagnýt fyrir íslensk fyrirtæki heldur einnig að íslenski markaðurinn 

er nánast alveg ómettaður. Í framtíðinni ættu íslensk fyrirtæki í meira mæli að kynna sér þessa 

tækni og mögulega taka hana upp í sinni vefverslun því hægt er að fullyrða að áhrif 

samvinnusíunnar eiga aðeins eftir að aukast á komandi árum og áratugum.  

0

1

2

Mjög vel vel hvorki né illa mjög illa
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Kafli 8 - Takmarkanir 

Fyrst og fremst var takmörkun þessarar rannsóknar sú að ekki er til tæmandi listi yfir allt 

þýðið. Því varð höfundur að nýta sér hentugleikaúrtak. Hentugleikaúrtök geta verið ónákvæm 

og geta gefið upp ranga mynd af þýðinu. Ofan á það þá voru mjög fáir í úrtakinu eða aðeins 

23 aðilar. Þó höfundur lagði mikla vinnu í að nálgast sem flesta sem gætu verið í þýðinu. Þrátt 

fyrir þessar takmarkanir ætti rannsókn höfundar samt að segja mikið um stöðu 

samvinnusíunnar á Íslandi.  

Hægt er að setja spurningarmerki við það að spyrja úrtakið um áhuga þess að taka upp 

samvinnusíu í sinni vefverslun án þess að taka tillit til kostnaðar því kostnaðurinn gæti skipt 

öllu máli í ákvörðun þeirra. Að mati höfundar er þó nánast ómögulegt í þessari ritgerð að 

spyrja þáttakendur út í kostnað og eru nokkrar ástæður fyrir því. Þar má nefna að höfundur 

ritgerðar hefur ekki fundið neinar heimildir um það hversu kostnaðarsamt það er að setja 

samvinnusíu-kerfi upp. Einnig hefði verið erfitt að fá svör frá þátttakendum um þetta og ef 

það hefðu fengist svör þá væru þau mjög ónákvæm.  

Einnig virðist hafa orðið misskilningur á því hvað sé að vera með vefverslun því fimm aðilar 

sem tóku þátt sögðust ekki vera með vefverslun. Þetta er nokkuð furðulegt því höfundur sendi 

aðeins spurningalista á fyrirtæki sem  selja vörur á netinu. Dæmi um þetta var fyrirtæki sem er 

með sjónvarpsþjónustu í gegnum netið. Þeir sögðust ekki vera með vefverslun en það er ekki 

rétt. Vissulega eru þeir ekki með dæmigerða vefverslun þar sem fólk setur hluti í körfu á 

vefsíðu. Þeir eru samt að selja hluti í „búð“ á netinu, þ.e. fólk getur leigt sér mynd í gegnum 

netið eða vefverslun.  
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Viðauki 

1. 

 Samband á milli tveggja notenda byggt á  beinum einkunnum 

Segjum sem svo að við séum með sett af hlutum sem notendur ua (virki notandinn) og uy 

(notandinn sem virki notandinn er borinn saman við) hafa báðir gefið einkunn og  er skilgreint 

sem I´ = {i1, i2, ... , n´  n´ ≤ n }.  Þar sem að n er heildarfjöldi hluta í gagnagrunni.  Síðan er 

fundið út samband á milli þessara tveggja notenda með því að reikna  Pearson-r fylgni 

stuðulinn, corr i,j .  (Papagelis & Plexousakis, Qualtive analysis of user-based and item-based 

prediction algorithms for recommendation agents, 2005) 

𝑠𝑖𝑚 (𝑢𝑎 ,𝑢𝑦) =
  𝑟𝑢𝑎 ,𝑖ℎ −  𝑟𝑢𝑎  −  (𝑟𝑢𝑦 ,𝑖ℎ −
𝑛´
ℎ=1 𝑟𝑢𝑦 ) 

   𝑟𝑢𝑎 ,𝑖ℎ −  𝑟𝑢𝑎  
2𝑛´

ℎ=1 −     𝑟𝑢𝑦 ,𝑖ℎ − 𝑟𝑢𝑦 
2

𝑛´
ℎ=1

          (1) 

Einnig væri hægt með sömu jöfnu að finna líkindi á milli hluta 

2. 

Samband á milli tveggja notanda byggt á óbeinum einkunnum 

Þegar óbein einkunn kemur frá notanda fyrir einhvern ákveðinn hlut, þá er mat hans tekið inn 

í og við það breytist flokkurinn (category) og fylkið (matrix) á bakvið notandann. Þannig er 

hægt að álykta hvað notandi  ua Є U vilji frekar í flokki ca Є  C.   Það sem hann vill er svo 

tekið sem óbein einkunn 𝑟´𝑢𝑎  Є  R´  í þeim flokki og er svo reiknað sem   

𝑟´𝑢𝑎 =  
𝑐𝑥𝑗á𝑘𝑣

𝑐𝑥𝑗á𝑘𝑣  

+  𝑐𝑥𝑁𝑒𝑖𝑘𝑣  ∗ 10 

Í fyrrnefndri jöfnu er 𝑐𝑥𝑗á𝑘𝑣
 , 𝑐𝑥𝑁𝑒𝑖𝑘𝑣  fjöldi jákvæða eða neikvæðra einkunna sem virki 

notandinn hefur gefið í flokki x.  Samband tveggja notenda er svo skilgreint sem Pearson 

fylgni stuðull á óbeinu einkunnum þeirra í öllum flokkum. Þar sem p er fjöldi af mögulegum 

flokkum.  (Papagelis & Plexousakis, 2005) 

𝑠𝑖𝑚 (𝑢𝑎 , 𝑢𝑦) =
  𝑟´𝑢𝑎 ,𝑐ℎ −  𝑟´𝑢𝑎  −  (𝑟´𝑢𝑦 ,𝑐ℎ −
𝑝
ℎ=1 𝑟´𝑢𝑦 ) 

   𝑟´𝑢𝑎 ,𝑐ℎ −  𝑟´𝑢𝑎  
2𝑝

ℎ=1 −     𝑟´𝑢𝑦 ,𝑐ℎ − 𝑟´𝑢𝑦 
2

𝑝
ℎ=1
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3. 

Byggð á hlutum  

Þessi reiknirit eru að leita eftir áhugasambandi milli hluta til þess að geta spáð fyrir virka 

notendanum. Þessi leið skoðar sett af hlutum sem virki notandinn hefur gefið einkunn og 

finnur út hversu lík þau eru miðað við hlutinn sem við erum að miða við (i). Síðan býr það til 

spá miðað við þessi líkindi. Fyrir virka notendann ua og hlut j, þá er spáin:  

𝑝 𝑢𝑎 , 𝑗 =
 𝑅ℎ𝑙𝑢𝑡𝑖𝑟𝑖∈𝐼ℎæ𝑠𝑡𝑎𝑘  𝑖, 𝑗 𝑟𝑎 ,𝑖

  𝑅ℎ𝑙𝑢𝑡𝑖𝑟 (𝑖, 𝑗) 𝑖∈𝐼ℎæ𝑠𝑡𝑎𝑘

 

Í fyrrnefndri formúli þá þýðir  𝑅ℎ𝑙𝑢𝑡𝑖𝑟 (𝑖, 𝑗)  algjört gildi (absoulute value) af 𝑅ℎ𝑙𝑢𝑡𝑖𝑟  𝑖, 𝑗 . 

Hvernig á að reikna 𝑅ℎ𝑙𝑢𝑡𝑖𝑟  𝑖, 𝑗  er sýnt hér í næst.  

4. 

Byggð á líkani  (Spá í einkunnir) 

Þegar við erum með samvinnu síu byggða á líkani (model-based) þá er spáin reiknuð með því 

að nota líkindaaðferð, þar sem að væntanlegt gildi sem einkunn á hlut sem notandi hefur nú 

þegar gefið einkunn. Ef við gefum okkur að einkunnir frá virka notenda ua og hlut  j þá:  

𝑃𝑎, 𝑗 = 𝐸 𝑟𝑎𝑗  =  𝑃𝑅𝑚
𝑖=0  𝑟𝑢𝑎 ,𝑗 = 𝑖 𝑟𝑎 ,𝑘𝑘 ∈ 𝐼𝑎   

5. 

Þyrpingarlíkön 

Líkurnar á því að notandi tilheyrir ákveðnum class j, gefið að núverandi einkunnir hans (eða 

gildi) þá er reiknar hún eins og hin hefðbundna „einfalda“ (naive)  Bayesíska formúlan:  

𝑃 𝐶 = 𝑗 𝑓1 ,𝑓2,… , 𝑓𝑛 = 𝑝(𝐶 = 𝑗) 𝑃 𝑓𝑖  𝐶 = 𝑗 

𝑛

𝑖=1

 

Þar sem að bæði 𝑝(𝐶 = 𝑗) og 𝑃 𝑓𝑖  𝐶 = 𝑗  eru metin sem sett sem innihalda einkunn notenda 
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(Kynning) 

Ég, Jakob Ómarsson, er að skrifa lokaritgerð mína í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands um gagnsemi samvinnusíu (collaborative filtering). Markmiðið er að 

kanna hver sé þekkingin á þessu fyrirbæri hér á landi, hvort að íslensk fyrirtæki 

séu að nýta sér hana, hver reynsla þeirra sé og ef ekki, af hverju ekki? 

Ég vil biðja þig að svara þessari könnun en það ætti ekki að taka þig lengur en 

2-3 minútur. Tekið skal fram að nafnleyndar er gætt og ekki verður hægt að 

rekja svör til einstakra þátttakenda. 

6.  

MAE 

𝑀𝐴𝐸 =  
  𝑝𝑖 − 𝑞𝑖 
𝑛
𝑖=1

𝑁
 

 

 

Þar sem að N er heildarfjöldi einkunna á hlut, pi er spáð einkunn og qi er einkunn gefinn af 

virka notendanum. 

7. Spurningalisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síða 1 

Spurning 1.  - Er fyrirtækið sem þú vinnur hjá með vefverslun? 

a) Já 

b) Nei    (ef nei þá sendur á seinustu síðu) 

Spurning 2. – Veistu hvað enska hugtakið „collaborative filtering“ stendur fyrir? 

a) Já   

b) Nei    

Síða 2 

Spurning 3 – Eru þið að notfæra ykkur „collaborative filtering“ fyrir vefverslun ykkar?  

a) Já,  (send á síðu 5) 

b) Nei  
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Hvað er „collaborative filtering“? 

„Collaborative filtering“ er kerfi sem hjálpar notendum vefverslanna að versla vörur. Það er gert 

með því að koma með tillögur að nýjum vörum sem gætu átt vel við þann sem er að versla.  

Þetta er sama tækni og Amazon.com nýtir sér.  Flestir kannast við „collaborative filtering“ frá 

þeim: „þeir sem keyptu þessa vöru, keyptu einnig þessa vöru“.   

„Collaborative filtering“ lærir inn á notendann með því að bera kaupsögu hans við kaupsögu 

annara (finnur líkindi í smekk manna) og einnig með því að bera saman tvo hluti sem eiga vel 

saman (kók og pylsa). Hugmyndin er sú að notendur sem hafa svipaðan smekk í fortíðinni eru 

líklegir til þess að hafa svipaðan smekk í framtíðinni.  Ef við tökum dæmi um notenda sem 

verslar „Star wars“ og „Starship troopers“ þá getur kerfið reiknað út hversu miklar líkur séu á 

því að honum mun einnig líka við „Star trek“ og ef líkurnar eru miklar þá mun kerfið mæla með 

vörunni.  

Þannig í stuttu máli þá finnur það áhugasamband á milli notenda og hluta og mælir með þeim 

hlutum sem notandinn mun líklegast líka við. Önnur þekkt dæmi um fyrirtæki sem nýta sér 

collaborative filtering er: Ebay.com, iTunes, imdb.com og TiVo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síða 3.  

Spurning 4.  Hversu mikinn áhuga hafið þið á að nýta ykkur „collaborative filtering“?  

a) Mjög mikinn   (sendur á síðu 6) 

b) Mikinn  (sendur á síðu 6) 

c) Hvorki né   

d) Lítinn 

e) Mjög lítinn 

Síða 4.  

Spurning 5. -  Af hverju ekki? 

h) Hef ekki kynnt mér það 

i) Of dýrt í framkvæmd 

j) Teljum að það muni ekki auka sölu 

k) Það á ekki við okkar fyrirtæki 

l) Gagnlaust 

m) Erum að vinna í því 

n) Annað, hvað?  (hér er gefin möguleiki á skrifa eitthvað) 

(Öll svör leiða til þess að aðilinn fer inn á síðu 6) 

Síða 5.  (spurning aðeins fyrir þá sem svöruðu að þeir séu að nýta sér CF) 
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Lokaorð 

Ég þakka þér kærlega fyrir að hafa svarað þessari könnun. Ef þú ert með 

einhverjar spurningar þá er netfangið hjá mér jakobari@gmail.com. 

Spurning 6 – Hvernig hefur „collaborative filtering“ gagnast ykkur?  

a) Mjög vel 

b) Vel 

c) Hvorki né 

d) Illa 

e) Mjög illa 

Síða 6.  - Bakgrunnsbreytur 

Spurning 7. -  Fyrir hverskonar fyrirtæki vinnur þú? 

a) Símafyrirtæki 

b) Fatabúð 

c) Fyrirtæki með sjónvarpsþjónustu 

d) Húsgagnaverslun 

e) Tónlist 

f) Bókabúð 

g) Raftækjaverslun 

h) Annað, hvað?  (hér er gefin möguleiki að skrifa inn í  reit) 

Spurning 8. – Hver er menntun þín?  

a) (gefið opið svar til að skrifa inn í) 

Spurning 9. -  Hvert er kyn þitt?  

a) Kona 

b) Karl 

Spurning 10. – Hvaða ár ertu fædd/ur? 

a) (Opið svar) 

 

 

 

 

 


