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  چکیده

برد و الگوهای ها به کار میتحلیل انواع مختلف متنبرای را  کامپیوتر مبتنی بر هایتکنیک کهکارآمد است،  یک روشبه عنوان کاوی متن 

های مشتریان در در این مقاله از متن کاوی به عنوان روشی برای تحلیل نظرات و مطلوبیت کند.نیافته استخراج میهای ساختار پنهان از داده

های برای تشخیص نظرات و مطلوبیترا های مربوط به بازار محصوالت دیجیتال ایران های اجتماعی استفاده شده است. این مقاله دادهشبکه

های و هرکدام از آنها ویژگی دهد که از دیدگاه مشتریان هیچ برندی موبایلی برتر نیستنشان می یجنتااست.  دهداکاربران مورد استفاده قرار 

 صدا، قیمت، موضوع نمایش، صفحه طراحی، کیفیت هایی مانندویژگی در مثبتی بازخوردایرانی  مشتریانبا این وجود،  مثبت و منفی دارند.

 .دارند باتری عمر ویژگی مورد در منفی بازخورد همچنینو  دارند دوربین و تصویر

 کلمات کلیدی 
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ABSTRACT 

Text mining is an efficient approach, which applied the computer-based techniques to analyze different 
kinds of texts and extract the hidden patterns of unstructured texts. In this paper, text mining techniques 
are used to analyze the costumer viewpoints and utilities in the social networks. For this purpose, the data 
from the social networks of the digital products in Iran are considered as the dataset to analyze the Iranian 
costumer's preferences in the mobile market. The results show that there is not any superior mobile brand 
in the costumer views and each of them have some positive and negative features. Moreover, generally 
speaking, Iranian costumers have positive feedbacks on the features like design quality, touchpad, price, 
sound, display screen and cameras and have negative feedback on the feature of battery life. 
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 مقدمه -1

 از استفاده با انیمشتر با ارتباط یبرا یفرصت یاجتماع یهاشبکه

 نیا یتعامل تیماه. دنکنیم فراهم شتریب یابیدست با و تریغن یهارسانه

 و گذاشتن اشتراک به یبرا فروشندگان به تنها نه تالیجید یهارسانه

 اشتراک به نهیزم بلکه کندیم کمک انشانیمشتر با اطالعات تبادل

. [2],[1]کندیم فراهم زین را انیمشتر نیب اطالعات تبادل و گذاشتن

های اجتماعی را برای پیشرفت و رشد های بزرگ شبکهبسیاری از شرکت

در جهت کسب ارزش برای کسب و کار خود مانند مدیریت ارتباط با 

و درآمد، بهبود رضایت وفاداری  ،افزایش فروشمشتری، حفظ مشتری، 

کنند. نظرات مشتری، ایجاد آگاهی از برند و کسب شهرت انتخاب می

های اجتماعی به تازگی یک منبع ها و شبکهتولید شده در وبالگ

با مشتری،  ارزشمند برای استخراج نظرات کاربر به منظور مدیریت ارتباط

 شوندی و فیلتر کردن متن شناخته میعملکرد برند، ردیابی افکار عموم

.[3]    
کنندگان و کسب دانش در وردن نظرات مصرفاز طرفی بدست آ

ها است که یک نگرانی بزرگ برای کننده مدتمورد ترجیحات مصرف

های تجاری پول زیادی را صرف مشاوران سازمانمحققان بازاریابی است. 

اند تا احساسات و عقاید مشتریان در مورد محصوالتشان و محققان کرده

های تمرکز بازاریابی سنتی از قبیل گروههای با این حال، روش بدانند.را 

باشند و در می گیرهای چهره به چهره هر دو پرهزینه و وقتو مصاحبه

ها به آسانی و به صورت رایگان در دسترس مقابل، سخنان و وبالگ

 یمشتر شده ارسال نظرات تیاهم از حاضر حال در سازمانها. [4]هستند

 به و خدمات و محصوالت از تیحما یبرا یاجتماع یهاشبکه یرو بر

  .[5]هستند گاهآ خود سازمان تیموفق یبرا یکل طور

 با یهاییدارا یاجتماع یهاشبکه در شده دیتول یهاداده نیبنابرا

 یریگمیتصم در اطالعات دیتول یبرا را هاآن توانیم که هستند یارزش

 کنندگانمصرف توسط محصوالت یبررس. داد قرار استفاده مورد مهم

 کنندگانمصرف ریسا یبرا دیخر یریگمیتصم در یتوجه قابل ریتاث

 ضعف و قوت نقاط شناسایی و نظرات تحلیل با بنابراین. داشت خواهد

 و داد ارتقاء را قوت نقاط و برطرف را ضعف نقاط توانمی محصوالت

 نظرات تحلیل اساس، همین بر. داد افزایش را سودآوری و مشتری رضایت

 هایشبکه در مشتریان نظرات بررسی طریق از مشتریان هایمطلوبیت و

 بازار حوزه پژوهشگران عالقه مورد تحقیقاتی هایزمینه از یکی اجتماعی

 مهمترین از یکی عنوان به کاوی متن منظور، بدین. شودمی قلمداد

 توجه مورد مشتریان نظرات تحلیل در استفاده مورد هایروش

 .  است گرفته قرار پژوهشگران

اطالعات از متن بدون ساختار و ارائه  یابیباز کاویمتن  یهدف اصل

 یا یکاو متنفشرده است.   شکل یکبه کاربران در  مدهآ بدستدانش 

دانش،  مدیریت هایروش مهمترین از یکی عنوان بهاز متن  دانشکشف 

به بیان گردید. متن کاوی  Dagan و   Feldmanبرای اولین بار توسط 

کاوی، به عنوان روند استخراج الگوهای ای بر مفهوم دادهعنوان توسعه

شود. به بیان ای از متون بدون ساختار شناخته میمعنادار از مجموعه

دیگر، متن کاوی به عنوان روش تجزیه و تحلیل متون هوشمند شناخته 

شده است که از یک  الگوریتم مشخص برای کشف الگوهای غیر بدیهی 

. در ادبیات موجود در حوزه [6]کندتون بدون ساختار استفاده میاز م

-توان در دو دسته روشهای متن کاوی را میمتن کاوی، مهمترین روش

های )نظارتی( تقسیم نمود. روشهای های توصیفی)غیر نظارتی( و روش

-ها بدست میهایی هستندکه الگوهای معناداری از دادهتوصیفی روش

شوند و همچنین قابل درک نیز ی توسط کاربر تفسیر میآورند و به راحت

 کهشوند هایی گفته میهای پیش بینی به روشباشند. در مقابل روشمی

-یم استفاده یبعد ریمقاد ینیبشیپ یبرا موجود یرهایمتغ یبرخ از

توصیفی موجود در ادبیات حوزه متن  هایروش از جمله مهمترین .کنند

سازی، استخراج قواعد خالصهبندی، های خوشهتوان به روشکاوی می

 . [8],[7]اشاره کرد  ، الگوهای مکرر یا کشف دنبالهانجمنی

های تواند بر روی دادهکاوی میاعتقاد بر این است که متنبنابراین 

در رفتار و تعامل انسان بدست های جالبی های اجتماعی یافتهرسانه

کند تا درک اجتماعی کمک میهای کاوی صفحات شبکهمتن آورد.

بهتری از مشتریان داشته باشیم ، صفحات خود را مدیریت کنیم و رابطه 

ی کسب و کارهانزدیک با مخاطبان اصلی خود ایجاد کنیم. بسیاری از 

تحلیل جمعیت مشتری، پیش بینی های متن کاوی را برای برنامهامروزی 

، ه دست آوردن دانش رقبابمدیریت ارتباط با مشتری، آینده،  فروش روند

و  مهمگیری و تصمیمعملکرد برند، تحلیل احساسات و نظرات مشتریان 

 .   [9]کننددانش محور استفاده می

با توجه به افزایش استفاده کاربران از محصوالت دیجیتال، تحلیل 

ها و تواند به شناخت مطلوبیتنظرات مشتریان در این محصوالت می

تالش برای کسب رضایت بیشتر آنها کمک قابل ترجیحات مشتریان و 

مختلف در حوزه  توجهی نماید. بعالوه با توجه به وجود بازارهای مجازی

های اجتماعی متنوع که امکان ارائه فروش محصوالت دیجیتال و شبکه

کنند، زمینه دسترسی به نظرات نظرات را به مشتریان خود فراهم می

الت بیشتر از سایر محصوالت وجود مشتریان برای این دسته از محصو

 دارد. 



 

 

های اجتماعی برای تحلیل در این پژوهش از متن کاوی شبکه

ها و نظرات مشتریان در بازار محصوالت دیجیتال ایران استفاده مطلوبیت

برند معتبر  6های موبایل تولیدی شده است. برای این کار محصول گوشی

یان در خصوص این محصوالت این محصوالت انتخاب شده و نظرات مشتر

بازار معتبر محصوالت دیجیتال در ایران استخراج گردیده است و از  6از 

های مشتریان های  متن کاوی به منظور ارزیابی نظرات و مطلوبیتروش

 استفاده شده است.  

های متن کاوی توانایی دهد که روشنتایج حاصل از تحقیق نشان می

های الگوهای مناسب از متون شبکه قابل توجهی در بدست آوردن

متون مربوط به  یابیحاصل از ارز یجنتا اجتماعی را دارا هستند. بعالوه

 بازخورد مشتریان کهدهد ینشان م یرانبازار محصوالت تلفن همراه در ا

 صدا، قیمت، موضوع نمایش، صفحه طراحی، کیفیت موضوعات در مثبتی

 عمر موضوع مورد در منفی ردبازخو همچنین. دارند دوربین و تصویر

بندی از دید مشتریان ایرانی نیز در نتایج حاصل از خوشه. دارند باتری

نمودار پارتو نشان داده شده است. همچنین نتایج استخراج قوانین 

های همراه یک راهنمای استراتژیکی برای ارائه انجمنی برای گوشی

ظرات ا بتوانند نکند تدهندگان خدمات محصوالت دیجیتال فراهم می

نها دخیل دهند و افزایش رضایت مشتری را جلب مشتریان خود را در آ

کنند. این قوانین نیز به عنوان یک راهنمای خرید برای مشتریان هستند 

های مورد نظر خود خریداری هایی با ویژگی و مزیتتا بتوانند گوشی

شناخت کلی  توانند با درک این قوانین یککنند. از طرفی مشتریان می

شود و محصوالتی که به بازار های همراهی که به بازار عرضه میاز گوشی

بتوانند مزایا و معایب هر  شد داشته باشند و خود به راحتیوارد خواهند 

 کدام را تشخیص دهند.  

 گردد.ادامه مقاله به شرح زیر ارائه می

وم بخش دوم مروری بر ادبیات مرتبط با موضوع است. در بخش س

سواالت تحقیق، بخش چهارم متدولوژی تحقیق با تفصیل مورد بررسی 

های تحقیق و نتایج حاصل از قرار خواهد گرفت. بخش پنجم یافته

بکارگیری متن کاوی ارائه خواهد شد و در نهایت در بخش پایانی نتایج 

 شود. و پیشنهادات تحقیق ارائه می

  ادبیات تحقیق  -2

 جالبی و مهم بسیار هایمحدوده از یکی کاوی متن اخیر هایسال در

 همین بر. [10]است شده تبدیل کار و کسب و بازاریابی تحقیقات از

 و احساسات تحلیل و تشخیص برای کاوی متن از که تحقیقاتی اساس

 استفاده دیجیتال محصوالت و بازاریابی های زمینه در مشتریان نظرات

 . شوند می در این بخش بیان کردند

Yang، Shih  وSheng  با استفاده از تکنیک قوانین انجمنی

 هایها از مشتریان دوربینالگوهای جالب و مکرر از حجم زیادی از داده

نها نشان داد که قوانین انجمنی از جمله کردند. نتایج آدیجیتال استخراج 

های بسیار مناسب در مقایسه با تکنیک های الگوبرداری تکنیک

 .[11]هستند

Niblack  ،Bunescut ،Nasukawa  وYi به را احساسات تحلیل 

 دوربین هایویژگی مورد در کنندگانمصرف نظرات بررسی منظور

 منظور به را آنالین متن استفاده مورد سیستم. دادند توسعه دیجیتال

 دیجیتال هایدوربین مهم هایویژگی مورد در کاربران احساسات بررسی

   .[12]کردمی استخراج عکس کیفیت و تصویر وضوح، مانند

Hu و Liu و استخراج منظور به را ماشینی یادگیری هایروش 

 از الکترونیکی، محصول چند به مربوط کنندگانمصرف نظرات خالصه

 همراه تلفن هایگوشی و دیجیتال هایدوربین ،mp3player جمله

 از کدام هر در را ویژگی هر یافته توسعه سیستم. کردند استفاده

 رفتار همچنین و بندی طبقه منفی یا مثبت نظرات به نامبرده محصوالت

 . [13] کرد بینی را پیش آینده در مشتری خرید

Ertek,  ،  Arın وTapucu برای هتل چندین در را کاوی متن 

 این در. قرار دادند مورد استفاده مشتریان نظرات بازخورد و تشخیص

 و انجمنی قوانین نام به کاوی متن مجزای کامال روش دو از تحقیق

 قوانین این که نها نشان دادآ نتایج. شد استفاده بندیخوشه الگوریتم

 هاهتل در خدمات دهندگان ارائه برای استراتژیکی راهنمای توانندمی

 و مثبت های بازخورد مهمترین بندی اسنادهمچنین از خوشه. باشند

 .[14] استخراج گردید مشتریان دید از هتل مهم هایویژگی منفی

استفاده از  انجام شد Poelو  Ballingsکه توسط  یقیتحق در

 یریتمد بوک، فیس مانند یدر شبکه اجتماع یکاوداده یهایکتکن

نها آ هدف که کردند بررسی را اجتماعی هایرسانه در مشتری با ارتباط

 یساز فمشتریان در استفاده  ینیب یشپ یشافزا یامکان سنج یابیارز

 [15]دارند را اجرا ینکه بهتر است یکاوداده یهایتمالگور یابیبوک، ارز

Wu  Liu, در معروف رستوان چند در را کاوی بندی متنتکنیک خوشه 

. مورد استفاده قرار دادند مشتریان نظرات تشخیص برای تایوان کشور

 رستوران این از تا 8 تحقیق هدف در رستوران 12 از نتایج نشان داد که

 . [16]برتری دارند هارستوران دیگر به نسبت ویژگی دو یا یک در ها

Young و Yoonseong جانبی خدمات از استفاده الگوهای بیان به 

 است، شده فراهم کره در مخابرات همراه تلفن مشترکین برای که

 برای کمی انجمنی قوانین و بندیخوشه فاکتور، تحلیل ازپرداختنند. 



 

   
 
 

 مقاله این. شودمی استفاده هاگروه برای خدمات سازگاری الگوهای یافتن

 راهنمای آوردن فراهم منظور به خوشه هر در انجمنی قوانین از

 استفاده گروه به مربوط همراه تلفن خدمات بازار ارتقاء برای استراتژیکی

 همراه تلفن خدمات به مربوط تجربی هایداده از نویسندگان. است کرده

 بعنوان .اندکرده استفاده کره در شرکت یک از شده آوریجمع مخابرات

 قوانین استخراج از بعد و شدند تقسیم خوشه 8 به هاداده این نتیجه

 .[17]شدند مطرح بازاریابی قوانین بعنوان هااین خوشه 8 برای انجمنی

 برای بندیخوشه و انجمنی قوانین هایروش از نیز تحقیق این 

 ایران محصوالت دیجیتال بازار مشتریان هایمطلوبیت و تشخیص

با استفاده از این دو فرایند متن کاوی دانش و . است استفاده کرده

الگوهایی از بازار محصوالت دیجیتال ایران، و همچنین بازخورهای مثبت 

های همراه و منفی مشتریان در مورد هر کدام از ویژگی های مهم گوشی

های درک و بینش کلی در مورد گوشیاستخراج گردید. این تحقیق یک 

  کند.همراه از دید مشتریان ایرانی فراهم می

 سواالت تحقیق -3

 شود:در این تحقیق به سواالت زیر پاسخ داده می

-گوشی در ایرانی مشتریان نظرات از توانمی الگوهایی و دانش چه .1
 اورد؟ بدست موبایل های

های ها و گوشیویژگی ،الگوها این مورد در کاربران نوع بازخورد .2

 همراه چیست؟ 
توان از نظرات مشتریان ایرانی در ای میچه قوانین و روابط نهفته .3

 های همراه استخراج کرد؟مورد گوشی

 روش تحقیق -4

روش تحقیق در سه مرحله صورت گرفته است. با استفاده از سه 

متن کاوی، و ارزیابی نتایج بدست مرحله قبل از پردازش، استفاده از 

توان دانش جدید از جمله و تشخیص اطالعات عملی، میآمده 

های جمع آوری شده از شبکه های بازخوردها، مسائل و موضوعات از داده

 اجتماعی را شناسایی کرد.

های باره محصوالت گوشیما  برای تشخیص نظرات مشتریان درا

گوشی همراه  6نظرات مشتریان در مورد همراه در بازار ایران در ابتدا 

-از سایت HTCو  Apple ،Samsung ،LG ،Huawei ،Sonyشامل 

های اجتماعی مانند تویتر، دیجی کاال، مرجع موبایل ایران و های شبکه

 ++Notepadافزار ویراشگر متن سپس از نرماند. وری شدهآایمالز، جمع

برای  Rapid Minerتن کاوی افزار مهای متنی و نرمبرای ویرایش داده

 های متنی استفاده شده است.  پیش پردازش و تحلیل داده

 ها: پردازش داده پیش -1-4

کاوی بدون از انجا که دستیابی به نتایج واقعی و موثر از داده

های صحیح، قابل اعتماد و موثر، ممکن نیست، برخورداری از ورودی

ها و اطالعات موجود دادهپیش از هر تحلیلی بایستی از صحت و تناسب 

-اطمینان حاصل نمود. این موضوع حیاتی باعث شده تا آماده سازی داده

ها و اطالعات، پیش از به کارگیری واقعی آنها سنگ بنای تحلیل قابل 

اعتنایی باشد و حتی یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل متن کاوی 

لگرهایی که برای مهمترین عمباشد. ها میپردازش دادهله پیشمرح

گذاری، فیلتر اند از نشانهاند عبارتها استفاده شدهپردازش دادهپیش

 یابی. کردن لغات توقف و ریشه

 دارمتن به عبارات، کلمات، نمادها، و یا دیگر عناصر معنی در ابتدا

 گذارینشانه از .شوندمیشوند شکسته نامیده می نشانه که

(Tokenization) نشانه  شود، هدف ازاستفاده می پیوتردر علوم کام

دار کشف کلمات در یک جمله و شناسایی کلمات کلیدی معنی گذاری

گذاری الزم نشانهبرای استخراج همه کلمات یک متن، یک فرآیند  .است

گذاری و دیگر است که در آن یک متن با حذف کردن همه عالئم نقطه

خالی، تبدیل به سطری از کاراکترهای غیر متنی به یک کاراکتر فضای 

های بعدی شود و سپس از این نمایش برای پردازشکلمات تقسیم می

 شود. استفاده می

اما در هر زبانی، لغاتی وجود دارند که ارزش محتوائی و اطالعاتی  

ه شوند. این دسته های مختلف میتوانند نادیده گرفتندارند و در پردازش

توان شود را میارزش اطالعاتی اطالق مینها لغات بدون از لغات که به آ

نادیده گرفت. حذف لغات توقف با استفاده از فرهنگ لغات و نیز با 

های کامپیوتری امکان پذیر است. کلمات توقف استفاده از الگوریتم

دهند مانند کلماتی هستند که از نظر غیر زبانی اطالعاتی را ارائه نمی

لغات توقف باعث بهبود عملکرد حروف اضافه، ضمایر و غیره. حذف 

 .[9], [ 18]شوندپردازش متن می

سازی اشکال مختلف یک لغت، به منظور یکسان سپس در مرحله بعد

های بعدی بایستی لغات، ریشه یکپارچه سازی و همچنین اعمال پردازش

ای ای و پایهیابی به فرآیند تبدیل کلمات به فرم ریشهیابی شوند. ریشه

نماید. الزم به ذکر است که منظور از ریشه در این بخش، میآنها اشاره 

شود، نیست. بلکه ی کلماتی که در زبان شناسی استفاده میدقیقا ریشه

منظور از ریشه، یک نمایش برای کلماتی است که از لحاظ معنایی و 



 

 

گیرند. این فرآیند در پردازش متن، اهمیت نحوی در یک حوزه قرار می

ی هم خانواده اما شود ماشین با دو کلمهرا که باعث میبسیاری دارد؛ چ

ای هیچ ارتباطی با هم ای که از لحاظ ریشهظاهرا متفاوت، مانند دو کلمه

 .[18]ندارند، برخورد ننماید

 انجمنی  قوانین -2-4

استخراج قوانین انجمنی یک تکنیکی است که برای کشف روابط و 

ها مورد استفاده قرار در دادهقوانین در بین مجموعه زیادی از متغیرها 

-گیرد. استخراج قوانین انجمنی به طور گسترده در فرایند تصمیممی
شود.  تمرکز قوانین گیری کسب و کار، تکرار خرید مشتریان استفاده می

انجمنی در متن کاوی، کشف روابط و مفاهیم در میان موضوعات یا 

است که حضور  مفاهیم توصیفی است و هدف آن کشف قوانین مهمی

 . [20]کندیک مجموعه از موضوعات وجود موضوعات دیگر را ایجاب می

BAای به صورتیک قانون انجمنی گزاره ،که  است
 BA  باشد. برای بررسی ارزش و معیار مقبولیت قوانین

قوانین معرفی  Confidenceو  Supportانجمنی دو پارامتر مهم یعنی 

BAشود. قانون می  های در مجموعه تراکنشD  دارایSupport 

BA شامل  Dهای در صد از تراکنش sاست اگر  sبرابر با  باشند   

-درصد ازتراکنش cاست اگر  c  برابر Confidenceو این قانون دارای 
ه زیر روابط نیز باشند. به بیان دیگر B شامل   هستند Aهایی که شامل 

  : دبرقرار باش
Support (𝐴 → 𝐵) = 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵)                                (1) 

 Confidence 𝐴 → 𝐵) = 𝑃(⟨𝐵|𝐴⟩)                   
 

و حد پایین   min-supیا Supportقوانینی که حد پایین 

Confidence  یاmin-conf  را دارا باشند قوانین انجمنی قوی نامیده

 : [21]شوند. می

-FPهای جالب و پرکاربرد قوانین انجمنی، الگوریتم یکی از الگوریتم
Growth باشد. الگوریتم میFP-Growth  بدون تولید مجموعه اقالم

های درختی الگوهایی مکرر انتخاب شده و با کمک یک ساختمان داده

این الگوریتم که استراتژی تقسیم و غلبه را دنبال  کند.را شناسایی می

 FP-treeداده را به صورت یک درخت موسوم به کند، در ابتدا پایگاهمی

کند. سپس به صورت مستقیم به استخراج الگوهای مکرر از تبدیل می

.  اما برای استخراج قوانین و روابطی که بین [19]پردازداین درخت می

شود. در ابتدا یک سطح پشتیبان و اطمینان تعریف میها وجود دارد داده

در نظر  %60و سطح اطمینان نیز  55در این تحقیق سطح پشتیبان %

 هم با اسناد و متون از 50% حداقل در که لغاتی یعنی گرفته شده است. 

درصد  60 اطمینان سطح ،از دیگر جهت. شوندمی استخراج اندشده تکرار

اسناد و  از  %60  در   شوند کهاستخراج می لغاتی که بدین معناست

حضور آن لغت سبب ایجاد یک یا چند لغت دیگر شده  متون موجود،

 حداقل بیشتر آنها اطمینان سطح که قوانینی تحقیق این در باشد. پس

 . اندشده استخراج باشند %60 از

 یبندخوشه -3-4

 مورد مشابه اسناد بندیگروه برای که است تکنیکی بندیخوشه

 اسناد که است این بندیخوشه مزایای از یکی. گیردمی قرار استفاده

، یمتن کاو ینهزم در شوند. ظاهر متعدد فرعی موضوعات در توانندمی

کشف و خالصه کردن اطالعات پنهان  ی،تواند سازماندهیم یبندخوشه

 بندیخوشه به صورت خودکار انجام دهد. رابدون ساختار  یاز اسناد متن

از  اییسهک رویکرد ابو  یبردار یفضا یجادابا ،بدون ساختار یهاداده

، مجموعه (هایژگین وبه عنوا)با استفاده از کلمات   ود.شیکلمات آغاز م

 یک. سپس مجموعه به شوندمی داده نمایشبردار  یک مانندها داده

که در آن  یاضی است،ر یسماتر یک، شودمی تبدیل واژه -سند یسماتر

در مجموعه لغات  شدهفرکانس ظاهر  استون ب اسناد و نظرات با یفرد

 . [20]داردمطابقت 

 k-means بندیخوشه بندی،خوشه الگوریتم مهمترین جمله از

 را ویژه بردار تنها که نه کند،می محاسبه را متنی اسناد تشابه که است

 بین ارتباط درجه ترکیب بلکه واژه، فرکانس آمار الگوریتم اساس بر

 نظر در را کلیدی کلمات بین رابطه سپس گیرد،می نظر در نیز را کلمات

 فراوانی و ورودی نتایج حساسیت کاهش باعث این نتیجه در گیرد،می

اجرا  یبندخوشه یهایتماز الگور یکی K-Means یبند خوشه. شودمی

 یلروش تحل یکاست، که  RapidMiner یافزار متن کاو نرمدر  شده

خوشه است که در آن هر نمونه  Kنمونه به  N یشنبا هدف پارت یاخوشه

 یک بندیخوشه فرآیند. است میانگین یکترینمتعلق به خوشه با نزد

 هایداده که کند بطوریمی تقسیم خوشه چندین به را هاداده مجموعه

 هایخوشه هایداده با هم شباهت داشته و با خوشه یک در گرفته قرار

 . [22]هستد  متفاوت دیگر

 ها یافته -5

 مورد در مشتریان نظرات کاوی متن از حاصل نتایج بخش این در

 از حاصل نتایج بخش دو قالب در را ایران بازار در همراه تلفن محصول

  .شد خواهد ارائه انجمنی قوانین استخراج و نظرات بندیخوشه

 بندی نتاییج خوشه -1-5

جالب   یبه منظور کشف دانش و الگوها یقسمت متن کاو ینا در

. است شده استفاده ایرانهمراه در  گوشیمحصول  شش ربازا یانمشتر



 

   
 
 

 شبکه هایسایت از شده وریآجمع متنی هایداده تمامی هدف این برای

جالب،  یالگوها شناسایی به قادر تا کرده ترکیب را برده نام اجتماعی های

 . یمشو یرانیا یانمشتر یاتشکا و عالیق موضوعات،

 :ها خوشه تحلیل

-خوشه یندفرا ی،متن یهاابتدا به منظور کشف دانش پنهان از داده در

 یورآجمع یمتن یهاجا داده ین. در اگردیداستفاده  K-Means یبند

 بندییتها با استفاده از اولوو خوشهیم کرده خوشه تقس 6شده را به 

د. ده کلمه پرتکرار در هر نشویم  تحلیللغات در هر خوشه  ینترپرتکرار

 اند.نشان داده شده 1خوشه در جدول 

 ده کلمه پر تکرار در هر خوشه(: 1جدول)

  Cluster 6 Cluster5  Cluster 4 Cluster 3 Cluster 
2 

Cluster 1 

    Voice 
    Good 
    Music 
    Speak 
    Speaker 
    Talk 
    day 
    Clear 
    Call 
 Recommend 

 Camera 
 good 
 Take 
 picture 
 Time 
 Quality 
 Image 
 Day 
Product 
 Zoom 

 Battery 
 problem 
 Battery life 
 Issue 
 Fast 
 Day 
 Battery size 
 game 
 Music 
 Drain  

 Price 
 Product 
Purchase 
 Cost 
 Low 
 Good 
 Issue 
 Cheap 
 Month 
 Problem 

Screen 
Touch 
good 
Clear 
Image 
Smooth 
Display 
bad 
Great 
quality 

Design  
Size 
Beautiful 
Buy 
Quality 
Satisfy 
problem 
Light 
expensive 
Weight  

 که است شده استخراج الگو و موضوع شش جدول این از استفاده با

 :هستند زیر شامل موارد

  طراحی کیفیت : 1 خوشه

 مشتریان دید از که دریافت توانمی 1 شماره خوشه لغات به توجه با

. باشدمی مهم اساسی و موضوعات از یکی موبایل طراحی موضوع ایرانی،

 مشتریان که دهدمی نشان 1 خوشه در "رضایت" و "زیبا" لغات اما

 لغت طرفی از. دارند مثبت بازخورد موبایل هایگوشی مورد در ایرانی

 هایگوشی از برخی مورد در ایرانی کاربران که دهدمی نشان " مسئله"

 دریافت توانمی همچنین خوشه این از.  دارند منفی بازخورد نیز موبایل

 باشند قبول قابل انها طراحی کیفیت که موبایلی هایگوشی مشتریان، که

 مورد در مثبتی بازخورد ایرانی مجموع مشتریان و در. کنندمی خرید را

 .دارند هاگوشی در هاویژگی این
 نمایش صفحه کیفیت: 2خوشه

 موضوعات و نمایش صفحه کیفیت 2 شماره خوشه درون لغات

 توانمی 2 خوشه در که هایییتمآ جمله از. کندمی بیان را نآ به مربوط

 نمایش صفحه موضوع با مرتبط دقیقا که هستند هایی یتمآ کرد استخراج

 اما. نمایش صفحه بزرگی یا و "روان تاچ" ،"تصویر وضوح" مانند هستند

 مشتریان که دریافت توانمی خوشه این در "بد" و "خوب"کلمات از

 یک هر مورد در منفی بازخوردهای هم و مثبت بازخوردهای هم ایرانی

 .دارند برندها  از

 محصول قیمیت موضوع: 3 خوشه

 به مربوط متنی هایداده 14% تقریبا دوربین و باتری موضوع از بعد

 و "محصول"مانند کلماتی به توجه با. باشدمی محصول قیمت موضوع
 ارزانی قیمت که کنندمی خریداری را هاییکاربران، گوشی "ارزان"

 با است شده تکرار خوشه این در که "مسئله" لغت اما. باشند داشته

 که اینکته اما. دارند هم مشکالتی و مسائل محصول بودن ارزان وجود

 کننده تولید هایشرکت که است این کرد توجه باید نآ به موضوع این در

 یا کم قیمت و محصول پایین کیفیت که کنند توجه موضوع این باید به

 .نشود مشتریان نارضایتی باعث محصول زیاد

 باتری عمر مسئله: 4 خوشه

 کاربران بیشتر و است ترمهم ایرانی مشتریان دید از که موضوعی

 شارژ مانند نآ به مربوط مسائل و باتری موضوع نظر دادند، این به راجع

 باتری عمر همه از مهمتر و باتری تخلیه و دهی شارژ قدرت سریع، شدن

 است ایرانی مشتریان دید از موضوع مهمترین موضوع این چون اما .است

 قرار توجه مورد را موضوع این باید هاگوشی کننده تولید هایشرکت لذا

 رضایت تا باشد زیاد نهاآ باتری عمر که کنند تولید را هاییگوشی و دهند

 دید از موضوع این اهمیت به توجه با. کنند جلب را مشتریان خود

مورد توجه  را موضوع این کننده، تولید هایشرکت اگر ایرانی، مشتریان

 مشتریان شودمی باعث کنند تولید کمعمر  طول با باترهایی قرار ندهند و

 .   دهند دست از و همچنین سهم بازار را خود

 دوربین و تصویر کیفیت: 5 خوشه
 کیفیت موضوع الگویی و موضوع مهمترین باتری موضوع از بعد

 تکرار خوشه این در بد یا خوب مانند لغاتی. است تصویر وضوح و دوربین

 بازخوردهای هم ایرانی مشتریان متنی، دادهای به توجه با است اما نشده

 مسئله مانند. دارند موضوع این روی بر منفی باخوردهای هم و مثبت

 رضایت باید موبایل هایگوشی سازنده هاینیز شرکت اینجا در باتری،

 یک چون. کنند جلب خود به ویژگی این مورد در را ایرانی مشتریان

 مشتریان دادن دست از باعث نآ به توجهیبی است و مهم بسیار ویژگی

  .شودمی زیادی
 صدا موضوع:  6خوشه

-می استخراج متنی هایداده تحلیل از که الگویی و موضوع خرینا
 لغات به توجه با. باشدمی نآ به مربوط هایآیتم و صدا الگوی شود،

 نشان خورندمی چشم به خوشه این در که "شده پیشنهاد" و "خوب"

 هوشمند هایگوشی صدای مورد در ایرانی مشتریان بازخورد که دهندمی

 در را "شده پیشنهاد" لغت که است ایخوشه تنها حتی .است مثبت

 هایگوشی صدای ایرانی مشتریان که است معنا بدین این. دارد خود

 کنند.می پیشنهاد را هوشمند

 مورد در الگوهای استخراج شده و موضوعات مهمترین 1 جدول



 

 

و مشاهده شد . دهدایرانی نشان می مشتریان دید را از همراه هایگوشی

 ها وجود دارد حال درصدکه هم بازخوردهای مثبت و هم منفی در خوشه

 موضوعات این از یک هر مورد در ایرانی مشتریان منفی و مثبت بازخورد

یا از شود که آ نشان داده می شود تا مشخص 2شده در جدول  استخراج

دید مشتریان ایرانی درصد بازخورد مثبت هریک از موضوعات بیشتر 

 است یا درصد بازخورد منفی.

 هاتحلیل احساسات در خوشه(: 2)جدول

 %منفی      %مثبت  خوشه ها     
 10.8 40  کیفیت طراحی

 28.13 36.24 کیفیت صفحه نمایش
 15.3 22.3 موضوع قیمیت محصول 

 42.6 33.3       مسئله عمر باتری
 21.6 35.2 کیفیت تصویر و دوربین

 13.5 33.2 موضوع صدا 
 

درصد مثبت و منفی هر یک از موضوعات با توجه به مجموع فراوانی 

نسبی تکرار هر یک از لغات خوب)زیبا، عالی، دوست داشتی و غیره( و 

زشت، نامناسب، افتضاح و غیره( مربوط به هر موضوع محاسبه بد)بد، 

به طور کلی بازخورد مشتریان در مورد  2شود. با توجه به جدول می

درصد بازخورد منفی دارد  10.8ویژگی کیفیت طراحی، مثبت است. اما 

 های موبایلدهد مشتریان در طراحی برخی از گوشیکه این نشان می

نجا که در تمامی برندها مجموع درصد اما از آفی دارند. بازخورد من

توان باشد میبازخورد مثبت بیشتر از مجموع درصد بازخورد منفی می

گفت که بازخورد مشتریان ایرانی در مورد این ویژگی در هر شش برند 

های کیفیت صفحه نمایش، قیمت مثبت است. به همین صورت ویژگی

ینکه مجموع درصد بازخورد به جهت امحصول، دوربین و موضوع صدا 

توان گفت که شان است پس مینها بیشتر از درصد بازخورد منفیآ

ها مثبت است. اما مهمترین بازخورد مشتریان ایرانی در این ویژگی

موضوع مسئله عمر باتری است که مجموع درصد بازخورد مثبت در این 

نشان  است. که این 42.6و مجموع درصد بازخورد منفی  33.3ویژگی 

دهد مشتریان ایرانی در مورد این ویژگی مهم بازخورد منفی دارند. می

کسب کرد این است که در  2توان از جدول ای که میمهمترین نتیجه

ها های مثبت در مورد تمامی موضوعات و ویژگیکل، مشتریان بازخورد

. این نشان استدارند به غیر از موضوع باتری که مهمترین موضوع نیز 

های همراه های سازنده گوشیدهد که از دید مشتریان ایرانی، شرکتیم

نسبی  وزن بخش این در اما دهند.به این ویژگی مهم زیاد اهمیت نمی

یک  مثبت و منفی هر یک از این موضوعات را به صورت جداگانه در هر

از  در غالب نمودار پارتو رسم کردیم.نها را از برندها محاسبه کرده و آ

های توان دریافت که بهترین و بدترین برند گوشینمودارهای پارتو می

  همراه از دید مشتریان ایرانی کدام است. 

 
 هانمودار پارتو بازخورد مثبت گوشی :(1) شکل

  دریافت توانمی همراه، هایگوشی مثبت بازخورد پارتو نمودار از

 ترتیب، به ایرانی مشتریان دید از همراه هایگوشی برند بهترین

 . است هواوی و سونی سی، تی اچ اپل، جی، ال سامسونگ،

 
 هانمودار پارتو بازخورد منفی گوشی :(2) شکل

 هایگوشی برند از نمودار پارتو واضح است که بدترین همچنین

 اپل، سی، تی اچ هواوی، ترتیب به ایرانی مشتریان دید از همراه

 .باشندمی سونی و جی ال سامسونگ،

 انجمنی قوانین -2-5

 بین در که دانشی و قوانین وردنآ بدست منظور به قسمت این در

. شده است استخراج  انجمنی قوانین دارد وجود همراه هایگوشی تمامی

 ابتدا در دارد وجود هاداده بین که روابطی و قوانین استخراج برای اما

 سطح تحقیق این در. شودمی تعریف اطمینان و پشتیبان سطح یک

 پس. است شده گرفته نظر در %60 نیز اطمینان سطح و 55% پشتیبان

 باشد %60 از بیشتر آنها اطمینان سطح که قوانینی تحقیق این در

 باشندمی مورد 8 کنند صدق قانون این  در که روابطی. اندشده استخراج

 . اندشده داده نشان 2 جدول در که

  شده استخراج انجمنی قوانین: (3)جدول
 سطح  نتیجه قانون

 اطمینان
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 64. طراحی مناسب 
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 64.  ارزشمندی زیاد  باتری عمر خوب، طراحی
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 64. بهتر  دوربین        ترقوی پردازشگر باالتر، عامل نسخه سیستم

 
 

 کار به هاداده در پنهان روابط و اطالعات کشف برای انجمنی قوانین

 یک عنوان به تحقیق این در شده استخراج انجمنی قوانین. روندمی

-می زیرا باشند،می کننده تولید هایشرکت برای استراتژیک راهنمای
. کرد استفاده خود شرکت پیشرفت روند بهبود برای قوانین این از توان

 در قوانین این بردن کار به با همراه هایگوشی سازنده هایشرکت

 برطرف را خود ضعف نقاط و تقویت را خود قوت نقاط خود محصوالت

 افزایش، را مشتری وفاداری و رضایت توانندمی طریق این از که کنند

. دهند افزایش را خود سود همچنین و بهبود را مشتری با ارتباط مدیریت

 خرید و انتخاب منظور به قوانین این از توانند می مشتریان همچنین

 کنند استفاده است، انها سلیقه با متناسب که همراه های گوشی

 نتیجه گیری و تحقیقات آینده  -6

 به رو حاضر حال در اجتماعی هایشبکه از استفاده و محبوبیت

 افزایش برند، مدیریت مشتری، با ارتباط برای هاشرکت. است افزایش

  . کنندمی استفاده اجتماعی هایشبکه از خود مشتریان رضایت و وفاداری

 عالیق، ها،خواسته نظرات، ورنآ بدست برای توانندمی هاشرکت رو این از

 استفاده اجتماعی هایشبکه از نیز خود مشتریان ترجیحات و ها،سلیقه

 از را مشتریان نظرات توان می که هاییتکنیک جمله از. [23]کنند

 از استفاده کرد مدیریت را نهاآ و وردآ بدست اجتماعی هایشبکه

 بندیخوشه مجزای تکنیک دو مقاله این در .است کاوی های متنتکنیک

 هایگوشی مورد در ایرانی مشتریان نظرات تحلیل برای انجمنی قوانین و

 است بندیخوشه که اول فرایند از. گرفت قرار استفاده مورد همراه تلفن

 و الگوها این مهمترین که. شد کشف مهم معنادار الگوهای و دانش

 باتری، عمر قیمت، نمایش، صفحه کیفیت از طراحی، عبارتند موضوعات

 مثبت بازخورهای درصد همچنین. دوربین و صدا است و تصویر کیفیت

 شد استخراج برند شش هر در الگوها و موضوعات این از یک هر منفی و

 هایگوشی بر ویژگی چند یا یک در برندها از یک هر شدکه مشاهده و

 برند بدترین و برترین پارتو نمودار از استفاده با و. دارند برتری دیگر

. شد داده نشان نموداری بصورت ایرانی مشتریان دید از همراه هایگوشی

 که پنهانی روابط استخراج منظور به انجمنی قوانین نیز تحقیق این در

 قانون 8 پایان در که شد، استفاه بود همراه هایگوشی تمامی بین در

 یبرا یانجمن یناستخراج قوان نتایج. شد استخراج پرکاربرد و مهم

ارائه دهندگان خدمات  یبرا یکیاستراتژ یراهنما یک ،همراه یهایگوش

خود را در  یانکند تا بتوانند نظرات مشتریفراهم م یجیتالمحصوالت د

 ینقوان ینرا جلب کنند. ا یمشتر یترضا یشدهند و افزا یلنها دخآ

-یتو مز یژگیبا و ییهایهستند تا بتوانند گوش یانمشتر یدخر یراهنما
توانند با درک یم یانمشتر یکنند. از طرف یداریمورد نظر خود خر یها

که به بازار عرضه  یهمراه یهایاز گوش یشناخت کل یک ینقوان ینا

که به بازار وارد خواهند شد داشته باشند و خود به  یشود و محصوالتیم

 دهند. یصهر کدام را تشخ یبو معا یابتوانند مزا یراحت

 یبرا یمتن کاو یگرد یهایکاستفاده از تکن تواندمی یقتحق اولین

 یجنتا یسهو مقا یراندر بازار ا یانمشتر یهایتاستخراج نظرات و مطلوب

 بررسیتواند یم یندهآ یقاتجمله تحق ازباشد.  یقتحق ینبا ا یقتحق

 ایرانی مشتریان نظرات وردنآ بدست و تشخیص برای بیشتر برندهای

 یو کشف الگو و دانش از مابق یلتواند تحلیم یقتحق ین. سومباشد

 اینباشند و  یجیتالد یهایناز جمله لپ تاپ، دورب یجیتالمحصوالت د

 یشتریب یتاز مجبوب یرانیا یاناز برندها در نزد مشتر یککه کدام 

گسترده  یقتواند به عنوان تحقیکه م یقتحق ینچهارم برخوردار است.

 یبرا یمتن کاو یهایکتکن یناستفاده از هم یردمورد استفاده قرار گ

از  یگردر مورد محصوالت د یرانیا یاننظرات مشتر یصاستخراج و تشخ

  باشد.  یرهصنعت خوررو و غ یی،جمله مواد غذا
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