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 چکیده

های مختلفی چون مدیریت ارتباط با های اجتماعی به منبع ارزشمندی جهت کاووش احساسات یا تمایالت کاربران در زمینهها و شبکهامروزه بالگ

های اجتماعی مانند مشتری، ردیابی نظریات عمومی و فیلترینگ متن تبدیل شده است. در واقع نشان داده شده است که دانش بدست آمده از شبکه

ای بوک یا توییتر برای تحقیقات بازاریابی، مؤسسات نظریه عمومی و واحدهای دیگر متن کاوی، بسیار ارزشمند است. متون تحت وب به گونهفیس

تایی مکالمات موجود در  7116گیرند. در این تحقیق ما از یک نمونه اند که مسائل مربوط به هر دو سطح لغوی و نحوی را در نظر میبندی شدهستهد

شناخته  شوند، جهت ارزیابی تمایالت کاربران نسبت به برندهایشبکه اجتماعی توییتر که هر کدام از این مکالمات تحت عنوان یک توییت شناخته می

 7676ایم. همچنین از یک دیکشنری تخصصی از پیش تعریف شده شامل شده نظیر اپل، سامسونگ، اِل جی، نوکیا، اِچ تی سی و سونی استفاده کرده

از برندهای  واژه توصیفی با گرایش مشخص برای جهت دهی به این ارزیابی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تمایالت مثبت کاربران نسبت به برخی

-ای را پیرامون وضعیت برندهای بینها، این تحقیق مباحث عمیق و گستردهمطرح است. با استفاده از هر دو روش کمی وکیفی جهت آنالیز این توییت

 کند.المللی مطرح می

 

 های اجتماعیبوک، آنالیز احساس، شبکهتوییتر، فیسواژگان کلیدی: 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، راست چين(11 
 
 
 ن (، دانشکده و دانشگاه محل تحصيليا سمت كاريو رشته تخصصي ) درجه علمي 2



 

2 
 

Analysing Customers’ Sentiments Towards Well Known Brands in Social Networks Using Text Mining 
Technique 

  
Abstract  

Blogs and social networks have recently become a valuable resource for mining sentiments in fields as diverse as 
customer relationship management, public opinion tracking and text filtering. In fact knowledge obtained from 
social networks such as Twitter and Facebook has been shown to be extremely valuable to marketing research 
companies, public opinion organizations and other text mining entities. However, Web texts have been classified 
as noisy as they represent considerable problems both at the lexical and thesyntactic levels. In this research we 
used a random sample of 7116 tweets to evaluate consumers’ sentiment towards well-known brands such as 
Apple, Samsung, LG, Sony, HTC, Nokia.We used an expert-pre defined lexicon including around 7711 seed 
adjectives with known orientation to conduct the analysis. Our results indicate a generally positive consumers 
entiment towards several famous brands. By using both a qualitative and quantitative methodology to analyze 
brands’tweets, this study adds breadth and depth to the debate over attitudes towards cosmopolitan brands.  

 
Keywords: Twitter; Facebook; sentiment analysis; social networks  

 

 

 مقدمه -1

های مختلفی چون مدیریت به منبع ارزشمندی جهت کاووش احساسات یا تمایالت کاربران در زمینه 2های اجتماعیو شبکه 1هاامروزه بالگ

های تبدیل شده است. در واقع نشان داده شده است که دانش بدست آمده از شبکه 5و فیلترینگ متن 4، ردیابی نظریات عمومی3ارتباط با مشتری

های اجتماعی برای تحقیقات بازاریابی و واحدهای دیگر متن کاوی، بسیار ارزشمند است. دانش بدست آمده از شبکه 6یا توییتر 7بوکاجتماعی مانند فیس

ها نظریه بیان شده پیرامون یک موضوع مشخص به سختی امکان دارد که جانب دارانه باشد. طبیعت مفید اینگونه بسیار ارزشمند است چرا که میلیون

گیرندگان اصلی تحقیقات مربوط به بازاریابی، هوش ندگانشان بسیار قابل فهم است که آنها را به صورت روزافزونی به تصمیمنظریات برای اکثر خوان

 بینی بازار موجودی تبدیل کرده است.تجاری، پیش

-( که از زبانNLP) 6طبیعی زبان استاند. این اساساً یک کاربرد پردازش ( ارزیابی شدهSA) 7نظریات آنالین اخیراً با استفاده از آنالیز احساس
کند. این تکنیک تواند مثبت، خنثی یا منفی باشد، استفاده میجهت شناسایی احساسات و تمایالت نهفته در متن که می 11کاویمتنهای کامپیوتری و 

شود. نیز شناخته می 14راج ارزشیابییا استخ 13، مقاله کاوی12(، نظریه کاویEPA) 11در ادبیات متن کاوی تحت عنوان آنالیز قطبیت احساسات

 15هاها و توییتها، بالگمیتواند به عنوان یک تکنیک اتوماتیک کشف دانش که سعی در یافتن الگوهای پنهان در تعداد زیادی از بازنگری SAبنابراین 

 دارد، شناخته شود. 
 

                                                 
1 Blog 
2 Social Network 
3 Customer Relationship Management 
4 Public Opinion Tracking 
5 Text Filtering 
6 FaceBook 
7 Tweeter 
8 Sentiment Analysis 
9 Natural Language Processing 
10 Text Mining 
11 Emotional Polarity Analysis 
12 Opinion Mining 
13 Review Mining 
14 Appraisal Extraction 
15 Tweet 
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 بیان مسئله -2

های مختلفی همچون خرید کاال، تغییرات بازار گیری نظریات عمومی در زمینههای اجتماعی، نقش مهمی در جهتنظریات مطرح شده در شبکه

(. یک نظر ممکن است بیان کننده وضعیتی باشد که در آن نظر 2112و همکاران  2؛ سینگ2111، 1بای)کند سهام و انتخابات ریاست جمهوری ایفا می

. برای محاسبه امتیاز یک احساس، احساس (2114, و همکاران 3کیم)کند دهنده با استفاده از یک احساس راجع به موضوعی، ادعای مشخصی می

که شامل حدوداً شامل  5شود. برای مثال، منبع لغوی سِنتی وُردمیجهت تعیین قدرت آن احساس مقایسه  4بدست آمده از متن با یک دیکشنری

 1کند. همانطور که شکل میجهت تخصیص هر کلمه به امتیازات مثبت، منفی و آرمانی، استفاده  7واحد است، از یک روش نیمه بازرسی شده 211،111

داشته  1,5و یک حس آرمانی معادل امتاز  1,365منفی معادل امتیاز  حس 1,125تواند حس مثبتی معادل امتیاز دهد، یک کلمه منفی مینشان می

 باشد. 

 

 

 گیری امتیاز احساس کلماتاندازه -1شکل 

ها نظریه بیان شده پیرامون یک موضوع مشخص به سختی امکان های اجتماعی بسیار ارزشمند است چرا که میلیوندانش بدست آمده از شبکه

-تصمیم دارد که جانب دارانه باشد. طبیعت مفید اینگونه نظریات برای اکثر خوانندگانشان بسیار قابل فهم است که آنها را به صورت روزافزونی به
تقریباً  .(و همکاران، در حال انتشار 6مونتویو)بینی بازار موجودی تبدیل کرده است گیرندگان اصلی تحقیقات مربوط به بازاریابی، هوش تجاری، پیش

اند که مسائل مربوط به بندی شدهای دستهگیرند. در واقع متون تحت وب به گونهتمام ارتباطات متنی آنالین قوانین نوشتاری و دستوری را نادیده می

اختصار لغات موجود، . در سطح لغوی، اصطالحات مخصوص یک صنف، (2116و همکاران،  7موئِنز)گیرند هر دو سطح لغوی و نحوی را در نظر می

گویند و ابداع لغات جدید، طبیعی می 6باشد که به آن ایموتیکناستفاده از اشکال خاصی شبیه به صورت که نشان دهنده احساس فرد در آن لحظه می

های اجتماعی یا نند شبکهتوان از جمالت واقعی صحبت کرد. این نوع از نوشتن در اکثر ارتباطات کامپیوتری  مااست. در سطح نحوی، به سختی می

                                                 
1 Bai 
2 Singh 
3 Kim 
4 Lexicon 
5 Senti Word 
6 Semi-Supervised Method 
7 Montoyo 
8 Moens 
9 Emoticon 
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 2. اگرچه زبانشناسان ممکن است این نوع گرایشات را استفاده ضعیفی از زبان تلقی کنند، ثلوال(2117و همکاران،  1دهد )درکسهای گفتگو رخ میاتاق

در راستای فاکتورهای اجتماعی به های تکنولوژیکی حاصله ادعا کردند که این نوع به کارگیری از زبان توسط پیشرفت 2111و همکارانش در سال 

های مختلفی از جمله شفاف سازی احساس کلمات، ی وابسته به متون تحت وب غیر رسمی، با تکنیکسرعت فراگیر شده است. این فاکتور پیچیده

، سرو کار (2113و همکاران،  5ترنی)، و حدس گرایشات معنایی از آمیزشی از کلمات (2113و همکاران،  4دِیو)، کشف دقیق نفی (2111، 3پدرسون)

و همکاران،  7های مختلفی مانند انگلیسی )جانسنرو شدن با این مسائل  منجر به تعداد زیادی از آنالیزهای احساسات آنالین در متون به زباندارد. روبه

 (.2117و سالم،  7اسی، چنعب)ها شده است و دیگر زبان (2115احمد و همکاران، )(، عربی 2117و همکاران،  6، چینی )ژو(2116

 

 روش انجام تحقیق -3

نیز  6با نام داده کاوی متن که گاهی اوقات متن کاویهای مختلف داده کاوی میسر است. استخراج دانش از این حجم عظیم داده از طریق تکنیک

از متن دارد. اطالعات با کیفیت باال   اطالعات با کیفیت باالباشد، اشاره به روند استخراج می شود و تقریبا معادل اصطالح تجزیه و تحلیل متنخوانده می

حاصل  شود. این استنباط و فهم از طریق ابزارهایی مانند الگوهای یادگیری آماریمعموال از طریق استنباط و فهم الگوها و روندهای یک متن حاصل می

اخص معنی دار عددی از متن، و در نتیجه، قابل فهم کردن و در دسترس قرار آوری اطالعات بدون ساختار، استخراج شکاوی عملهدف از متن .شودمی

-است. در اکثر مواقع، متنماشین و آماری(  11)مانند الگوریتم های یادگیری 11کاویاطالعات موجود در متن برای الگوریتم های متعدد داده  دادن
-های داده کاوی پیش بینیهای دیگر مانند پروژههایی که بعدها می توان در تحلیلشاخص معنی دار( است. شاخص متن به عدد )  کنندهتبدیل  کاوی
 .استفاده شوند ...و  13بندیخوشه، 12کننده

 توییترگیری از نمونه  3-1

توییتر های اجتماعی راه اندازی شد. بر خالف دیگر رسانه 2117ژوئیه  13توییتر یک سرویس میکروبالگینگ است که به طور رسمی در تاریخ 

های تلفن های کوتاه و یا توییت با استفاده از وب و یا گوشیهای مرکزی آن حول ارسال به روز رسانییک میکروبالگ است به این دلیل که فعالیت

یقاتی صورت گرفته که توسط یک مرکز تحق ] 21[حرف است که تقریبا به اندازه تیتر یک روزنامه است. طبق  141باشد. حداکثر اندازه وبالگ همراه می

باشد. به های مختلف مینشان دهنده تعداد کاربران فعال توییتر در کشور 2شکل میلیون کاربر فعال در توییتر حضور دارد.  511است، در حال حاضر 

 .]3[شوندهای کاربران فرستاده میکنندهها در دسترس عموم قرار دارند و در نتیجه برای دنبالطور پیش فرض توییت
 

                                                 
1 Derks 
2 Thelwall 
3 Pederson 
4 Dave 
5 Turney 
6 Jansen 
7 Xu 
8 Chen 
9 Text data mining 
10 Data Mining 
11 Learning Machine 
12 Predictive Data Mining Projects 
13 Clustering 
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 های مختلفتعداد کاربران توییتر در کشور -2شکل 

 
-های خود میهای روزانه برای دنبال کنندهها و فعالیتهایی مبنی بر کارکاربران توییت %71است که بیش از تحقیقات اخیر بر روی توییتر نشان داده

نامه انتخاب شده باشد به منظور بررسی در این پایانترین میکروبالگ  میترین و شناخته شدهمحبوبکه توییتر بزرگترین، به دلیل این. ]4[ فرستند

 است. 
های باشد. سعی شده است دادهمی ماهام این 31تا روز  2114سال  julyپردازیم. داده های این آزمون از اول می iphoneابتدا به بررسی برند 

ای به صورت رندوم انتخاب شود. ابتدا به بررسی های موجود زیر مجموعهوز جمع آوری گردد و از بین تمام توییتجمع آوری شده در ساعات مختلف ر

های صورت باشد که نسبت به کارمی 1416های مربوط به این برند برابر با پردازیم. تعداد توییتهای این برند در این بازه زمانی یک ماهه میکلی توییت

نمونه برای چندین  3673های جمع آوری شده تعداد توییت ]5[باشد. به طور مثال در مقاله مندی مشتریان مناسب میخیص عالقهگرفته برای تش

های زبان انگلیسی بررسی شده دهد. همچنین تنها توییتهای جمع آوری شده برای هر برند را نشان میتعداد نمونه 1جدول 1باشد. موضوع مختلف می

آیفون جهت هدایت ذهن های نمونه برند دستی توییت ارزیابی 2دول در جهمچنین  های چند زبانی اجتناب گردد.های مربوط به روشتا از پیچیدگی

 شود.خواننده، مشاهده می

 
 هاهای مورد مطالعه و میانگین امتیاز احساس آن( برند1جدول )

 شماره برند تعداد توییت میانگین امتیاز احساس
1,55612 1416 Iphone 1 

1,254164 1111 Samsung 
Galaxy 

2 

1,165765 625 HTC 3 

1,165661 766 Nokia 4 

1,416665 767 LG 5 
1,221656 767 Sony 7 
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 Iphoneهای نمونه برند ( توییت2جدول )

ارزیابی 

 دستی
 توییت

 Why I Believe The iPhone Is The Best Smartphone For Any #BusinessOwner مثبت
arealchange.com 

 ?White iPhone or black iPhone خنثی
 China says the iPhone is a threat to national security: cnb.cx/1nl3uKa منفی

 As small tablets fade, iPhone 7 may come just in time cnet مثبت

 مثبت
Yet another Samsung smartphone? Galaxy Alpha could do battle with iPhone 
7, report says cnet.co/1sTz6CM 

 منفی
I Ditched My iPhone For Samsung #GalaxyS5 & Blown Away By What I Was 
Missing With #Apple read.bi/1u3nfLd via @BusinessInsider 

 مثبت
The amount of times Ariana has thrown my iPhone....I can't believe it's still in 
working order  !!!!👍🙈  

 منفی
iPhone 7 sapphire screen fails sandpaper test in new vid: bit.ly/1nWTJ51 
pic.twitter.com/1R136PI4KB 

 .Getting impatient for the iPhone 7. Nov is too far away مثبت
 .Finally buy case for iPhone... Drop and break phone trying to put it on خنثی

 
 1دیکشنری 3-2

. با Corpusو دیدگاه مبتنی بر  Lexiconباشد. دیدگاه مبتنی بر دو دیدگاه اصلی برای تشخیص الگوی رفتاری کاربران موجود میبه طور کلی 

باشند. خواهد بود. هر دو دیدگاه نیازمند استفاده از یک دیکشنری می Lexiconتوجه به استفاده کمتر از روش دوم، تمرکز ما بر روش مبتنی بر 

اند. استفاده از این دیکشنری موجب کاراتر شوند که از قبل توسط فرد خبره برچسب گذاری شدهلغات موجود در این دیکشنری مقایسه می ها باتوییت

 باشد.کلمه مثبت می 2117کلمه منفی و  4673نامه شامل شدن تحلیل الگوی رفتاری مشتریان خواهد شد. دیکشنری موجود در این پایان

 

 نتایج -4

برای کدگذاری  4,1نسخه  QDA(Qualitative Data Analysis)افزار کاوی در متن از نرمام عملیات بازیابی اطالعات و دادهبرای انج

های متنی انتخاب شده است. ابتدا به منظور تحلیل های متنوع برای تشخیص الگوافزار به دلیل دارا بودن ابزارها استفاده شده است. این نرمتوییت

های برند ها در توییتنشان دهنده لغات پرکاربرد و تعداد آن 3جدول  ایم.ها را بررسی نمودهمشتریان، پرکاربردترین لغات موجود در توییترفتاری 

  شود.به همین ترتیب برای سایر برندها نیز تعداد لغات پرکاربرد محاسبه می باشد.می آیفون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Lexicon 
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 برند آیفون برای  ها پس از حذف لغات متوقف سازای از توییتلغات در زیر مجموعه( جدول تعداد تکرار 3جدول )

 کلمه تعداد درصد نمایش

54.72715 1765 iphone 
6.364435 276 twitter 
6.756564 234 apple 
2.553161 67 phone 
2.454262 65 video 
2.422256 64 ipad 
2.261327 61 screen 
2.163127 76 samsung 
1.775664 56 photos 
1.462665 45 android 
1.364665 42 battery 
1.316326 41 galaxy 
1.211126 36 sapphire 
1.11263 34 review 
1.646274 26 security 
1.751174 27 charger 
1.717331 25 Mobile 
1.675566 24 youtube 
1.675566 24 instagram 
1.652774 23 camera 
1.621131 22 smartphone 
1.576167 17 glass 
1.557475 16 photography 
1.523632 17 technology 
1.523632 17 display 

 
 

نیز در رده  Ipadو  Appleها خواهد بود که طبیعتا پرکاربردترین کلمه این توییت Iphoneدهد که عالوه بر لغت نشان می 3بررسی جدول 

تواند ما را به موضوع خاصی هدایت نماید. به عنوان باالیی قرار دارند. توجه به پرکاربرد بودن لغات و یا به عبارت دیگر شمارش لغات در مجموعه داده می

-می Samsungر تلفن همراه اشاره نمود که نشان دهنده این است که رقیب اصلی این برند در بازا Androidو  Samsungتوان به کلمات مثال می
توان از نشان داده است که با وجود ساده بودن این روش، می ]7[باشد و سایر کابران در اکثر موارد به مقایسه این دو برند خواهند پرداخت. در حقیقت 

باشد. این می appleبر اساس توییت  Iphoneدهنده نمودار مجاورت برای برند نشان1 3شکل  بینی خصوصیات متن استفاده نمود.آن برای پیش

مسافت بین لغات های مهم از ماتریس دهد. این نمودار برای استخراج ویژگیهای دیگر نشان مینمودار بر روی یک محور، فاصله یک شئ را از تمام شئ

بوده است که نشان  Samsungمتمرکز به  Iphoneتوان مشاهده نمود که بیشتر توجه مردم در رابطه به برند ایجاد شده است. به عنوان مثال می

بوده است که با رجوع به  نیز از اهمیت باالیی برخوردار Securityباشد. همچنین کلمه دهنده مقایسه کاربران بین این دو برند و انتخاب بین آن دو می

برندها  سایربه همین ترتیب نمودار مجاورت برای  بسیار مطرح بوده است. Iphoneها در شویم که بحث امنیت دادههای مربوط به آن متوجه میتوییت

 باشد.نیز قابل رسم و تفسیر می
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 appleبر اساس توییت  IPhoneنمودار مجاورت  -3شکل 

 

دهد. در این نمودار هر چه دو نشان می 1را با استفاده از بزرگ نمایی چند مقیاسی Iphoneنقشه سه بعدی لغات پراستفاده در برند 1 4شکل 

تر بوده و بیشتر صورت گرفته است. خطوط خاکستری بین کلمات نشان دهنده میزان ها محتملحضور آن دو در توییت کلمه به یکدیگر نزدیکتر باشند،

 باشد. ها با یکدیگر میارتباط آن

 

 
 IPhoneها و خطوط پایه برای نقشه سه بعدی به همراه قدرت لینک -4شکل 

 

شود که نشان دهنده حضور کنار هم این کلمات در دیده می screenو  display, sapphire, glassبه عنوان مثال ارتباط قوی بین کلمات 

های موجود بین ای خوشهدر یک مجموعه. این مجموعه بندی به گونه smartphoneو   ,galaxy, Samsungباشد، و یا حضور ها میاکثر توییت

 !Reference source not Error 4توان به شکل ها میهای بین آنکها و لینبرای مشاهده بهتر خوشه  نمایند.لغات را مشخص می
found..باشد.نقشه سه بعدی برای سایر برندها نیز قابل رسم و تفسیر می مراجعه نمود 

                                                 
1 Multi-dimensional scaling 
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شود. یباشد. در این روش، ابتدا هر موضوع یک خوشه در نظر گرفته مهای سلسله مراتبی میها استفاده از روشهای تشخیص خوشهیکی از روش

آید. ها به دست میدهند. در نهایت یک سلسله مراتب از خوشهشوندو خوشه بزرگتری تشکیل میها با یکدیگر تجمیع میترین خوشهسپس نزدیک

، youtubeشود. با توجه به این نمودار، در مرحله اول کلمات مشاهده می 5در شکل  IPhoneبندی برند خوشه Dendrogramنمودار 

Technology  وmobile شوند. سپس یک خوشه میSamsung  وgalaxy نمودار  گیرند و همینطور الی آخر.در یک خوشه قرار می

Dendrogram باشد.برای سایر برندها نیز قابل رسم و تفسیر می 

 

 

 
 IPhoneخوشه بندی برند  Dendrogramنمودار  -5شکل 

 
 امتیاز احساس کل  4-1

-استفاده نموده Rدر زبان برنامه نویسی  ggplot2و  twitterR ،plyr ،stringrافزاری های نرممحاسبه تمایل کاربر از بستهدر این بخش برای 
شود. برای محاسبه این نسبت، هر توییت را با مجموعه لغات مثبت و منفی نسبت داده می Sentimentایم. در این روش به هر توییت یک امتیاز 

نماییم. حضور یک لغت مثبت در هر توییت باعث افزایش امتیاز آن به اندازه یک واحد و حضور هر لغت منفی باعث مقایسه می موجود در دیکشنری

  شود.کاهش امتیاز آن به اندازه یک واحد خواهد شد. در نهایت میانگین امتیازات محاسبه می

اند. برای محاسبه شود، تعداد زیادی از نظرات خنثی بودهونه که مشاهده میدهد. همان گنمایش می Iphoneتوزیع امتیاز را برای برند  7شکل 

شود که تعداد کنیم. همچنین مشاهده میشوند. به همین دلیل از آن صرف نظر میمیزان امتیاز نهایی معموال این مقادیر خنثی در محاسبات آورده نمی

ها در امتیاز نهایی بی تاثیرر هستند که این نتیجه توان گفت که تعداد زیادی از توییتنتیجه میباشد. در تقریبا برابر می -1+ و 1نظرات برای امتیاز 

 Error! Reference 12تا  6 هایشکلنماییم. تنها به مقادیر غیر صفر توجه می ]7[باشد و در نتیجه مطابق با مرجع می ]6[مطابق با مرجع 
source not found. مقادیرSentiment دهد.نشان می برای هر برند کلی را 
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 نمودار امتیاز احساست نسبت به برند آیفون -7شکل 

 

  

 نمودار امتیاز برای برند آیفون بر اساس تعداد و درصد -6شکل 

  
 سامسونگ بر اساس تعداد و درصدنمودار امتیاز برای برند  -7شکل 
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 نمودار امتیاز برای برند اچ تی سی بر اساس تعداد و درصد -6شکل 

 

  
 نمودار امتیاز برای برند ال جی بر اساس تعداد و درصد -11شکل 

 

  
 نمودار امتیاز برای برند سونی بر اساس تعداد و درصد -11شکل 
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 برای برند نوکیا بر اساس تعداد و درصدنمودار امتیاز  -12شکل 

 

 Sentimentتاثیر اخبار بر   4-2
را در نظر  IPhoneکنیم. ابتدا برند یک روز بررسی می Sentimentدر این بخش تاثیر اخباری که در یک ماه منتشر شده است را بر میزان 

 گیریم. دو خبر مهمی که در این ماه منتشر شده است عبارتند از:می

جوالی خبری مبنی بر استفاده آیفون از اطالعات شخصی دارندگان این تلفن همراه توسط مقامات چینی مطرح شد. این خبر  14در روز  -1

امنیت اطالعاتی آیفون را زیر سوال برد. هر چند در روزهای پس از آن، این موضوع بررسی شد و بیان شد که این قضاوت در مورد آیفون 

 نادرست بوده است.

 به منظور شکستن فروش آیفون اعالم شد. IPhone 7الی خبری مبنی بر انتشار جو 22در  -2

 

 
 IPhoneتاثیر اخبار بر امتیاز احساسات  -13شکل 

نشان داده شده است. در این  1-و خبر منفی با  1اند. خبر مثبت به صورت +های عمودی نشان داده شدهبه صورت میله 13این دو خبر در شکل 

از روز  IPhone 7کاهش یافته است. همچنین پس از اعالم خبر انتشار  Sentimentام جوالی میزان 17ام تا 14شود که در روزهای می نمودار مشاهده

 حاصل شده است که نشان دهنده تاثیر مثبت این خبر بر احساسات مردم بوده است. Sentimentام به بعد، افزایشی در میزان 22

 
 دو خبر مهم در این ماه منتشر شده بود: HTCدر مورد 

 جوالی ارائه شدند. 11در  HTC desire 717و  HTC E7در هند دو برند  -1

  نیز پشتیبانی نمود. HTCهایی که به مشتریان ارائه میداد از برند جدید در طرح AT&Tجوالی شرکت مخابرات  25در  -2

0 100 200 300 400

Sentiment By Count

Negative Positive

68.1%

31.9%

Sentiment By Percent

Positive Negative

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

News

Day Score



 

13 
 

 شود که این برند در روزهای مذکور که هر دو خبر مثبتی بودند امتیاز بیشتری دارد.مشاهده می1 14شکل  با توجه به

 

 HTCتاثیر اخبار بر امتیاز احساسات  -14شکل 

 
 "AT&Tتوسط شرکت مخابراتی   LG G3قبول پیش سفارش "در ماه جوالی، به این نتیجه رسیدیم که خبر  LGبا بررسی اخبار مربوط به 

در این ماه است. دلیل آن به ارائه نشخه جدید  Sentimentبیانگر مثبت بودن امتیاز 15شکل  در آمریکا تاثیر مثبتی بر این برند داشته است. همچنین

LG G3  .که بیشتر توییت های مربوط به  نمودمشاهده  تواناین برند نیز می همچنین بر اساس نمودار مجاورتدر ماه پیش مربوط میشودLG  حاوی

 باشد.بوده اند که نشان دهنده حضور فعال این برند پس از یک ماه انتشار می G3کلمه 

 

 

 LGتاثیر اخبار بر امتیاز احساسات  -11شکل 

 

توسط مایکروسافت اعالم شد.  Microsoft Lumiaو جایگزینی آن توسط  Nokiaستفاده تلفن همراه جوالی خبری مبنی بر عدم ا 17در روز 

نشان داده شده است و پس از این روز،  17در شکل با پخش این خبر در رسانه ها موجی منفی برای این برند ایجاد شد که اثر آن بر احساسات مردم 

 کاهشی در امیتاز احساسات مردم ایجاد شده است.
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 Nokiaتاثیر اخبار بر امتیاز احساسات  -11شکل 

 

ها در آن زمان خبر مهمی در این ماه پخش نشده بود و امتیاز احساسات مردم با توجه به نظرات شخصی آن Sonyو  Samsungبرای برندهای 

 نشان داده شده است. 17و  16شکل شد. نمودار امتیاز روزانه این دو برند در بررسی 

 

 

 به صورت روزانه Sonyامتیاز احساسات برند  -11شکل 
 

 به صورت روزانه Samsungامتیاز احساسات برند  -11شکل 

 

در همه روزهاست که حاکی از عملکرد خوب و رو به رشد این برند در جلب رضایت مشتری  Samsungنکته قابل توجه مثبت بودن امتیاز 

 است.
 

 
 

 مقایسه سیستم عامل ها 4-3

عالوه بر محاسبه امتیاز کلی کسب شده برای هر برند در این بخش به مقایسه سه سیستم عامل معروف و شناخته شده به کاربرده شده در بین 

توییت در ماه جوالی جمع آوری شد و امتیاز  711گیریم. برای این سیستم عامل را در نظر می IOSپردازیم. ابتدا همراه میمحصوالت پرطرفدار تلفن 

 نشان داده شده است. 16شکل  احساسات هر کدام طبق روش توضیح داده شده محاسبه شد. نتایج این بررسی در
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 والیدر طول ماه ج IOSنمودار امتیاز احساسات  -11شکل 

 

 نشان داده شده است. 211شکل  کنیم که درگیریم و نمودار هر سه را رسم میرا نیز در نظر می Windows phoneو  Androidاکنون 

 

 
 امتیاز احساسات سیستم عامل های مختلف در ماه جوالی  -22شکل 

 

در مجموع از دو برند دیگر بهتر بوده است و در اکثر مواقع امتیاز بهتری را به  Androidشود، عملکرد همانطور که در این شکل مشاهده می

 از دیگر برندها بیشتر بوده است. Androidکه در آن امتیاز احساسات  مراجعه نمود 1توان به خود اختصاص داده است. برای مقایسه بهتر می

 

 های مختلف در ماه جوالی( میانگین امتیاز احساسات سیستم عامل4جدول )

Windows phone Android IOS 
1,215 1,231 1,21 
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 گیرینتیجه -1

بوده است.  یابیمحققان بازار یعمده برا ینگران یک یمصرف کننده به مدت طوالن یحاتکنندگان و کسب دانش در مورد ترجنظرات مصرف ثبت

نظرات و . در مقابل، کنندیصرف مزیادی و زمان  ینههر دو هز ی رو در رو،تمرکز و مصاحبهم یهاگروه یلاز قب یسنت یابیبازار یهاحال، روش ینبا ا

است که  یآزاد از تعصب یزمصرف کننده نتوسط شده  یجادا یهارسانه ین. چناستدر دسترس  یگانابه صورت ر ی وها به راحتوبالگ در دیدگاه کاربران

 ارزیابیدر  یممکن است به راحت یفیک یانب هکنندگان، بنظر مصرف ین،. عالوه بر ارخ دهد یمصاحبه شخص هنگامگر در ممکن است توسط مصاحبه

 ینشببه  ینآنال یمتن یمحتوا با استفاده ازتوانند  یشرکت ها م ین،. بنابرامورد استفاده قرار گیردسهام  یمتق یافروش، درآمد و  یهامانند داده یفاهدا

 دست یابند.نظرات مصرف کنندگان در مورد محصوالت و خدمات موجود  حاصل از

 ی. شرکت ها مکندرا ایفا می شرکتاتی یغتبل هایکمپین وی نام تجار ی در مطرح شدنمهمنقش  ایرسانه یهاکانالاین حفظ حضور مداوم در 

در  هاوبالگآنان در  یبر بحث و گفتگو و استفاده کرده خود یانمشتر یازانتشار اطالعات مورد ن جهت انههوشمند به طور یسیوبالگ نو یفضا از توانند

ی ناراض یانبا مشترمداخله کرده و ، بالفاصله نظرات مطرح شده یابیردبا توانند  یکار، شرکت ها م ین. با انجام انظارت داشته باشندخود  یمورد نام تجار

و  هایکروبالگارزیابی الگوی رفتاری مشتریان نسبت به برندهای شناخته شده در مبه  کاویمتن یکبا استفاده از تکن در این راستا، ما .ارتباط برقرار کنند

به ادبیات موجود در  ز احساس هر برند و بررسی تاثیر اخبار انتشار یافته بر امتیازات روزانه،محاسبه امتیاکه با استفاده از  پرداختیم. های اجتماعیشبکه

. استفاده شد، ها داردبرندهای شناخته شده، که تضمینی بر عملی،موثر وعمومی بودن یافتهاز  در ابتدا .فتار مصرف کننده کمک شده استمتن کاوی و ر

ی بر قدرت این امر تضمین که .روش کمی و کیفی انجام شددر هر دو و توییتر سایت میکروبالگینگ، ترین پرکاربرداز با استفاده  ها، تجزیه و تحلیلسپس

نظرات مصرف کنندگان، در راستای پیشرفت ادبیات مطرح شده پیرامون بازاریابی از ، با تمرکز تنها بر نیز . در نهایتبدست آمده داردنتایج  و صحت
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