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چکیده
 که تکنیکهای مبتنی بر کامپیوتر را برای تحلیل انواع مختلف متنها به کار میبرد و الگوهای،متن کاوی به عنوان یک روش کارآمد است
 در این مقاله از متن کاوی به عنوان روشی برای تحلیل نظرات و مطلوبیتهای مشتریان در.پنهان از دادههای ساختار نیافته استخراج میکند
 این مقاله دادههای مربوط به بازار محصوالت دیجیتال ایران را برای تشخیص نظرات و مطلوبیتهای.شبکههای اجتماعی استفاده شده است
 نتایج نشان میدهد که از دیدگاه مشتریان هیچ برندی موبایلی برتر نیست و هرکدام از آنها ویژگیهای.کاربران مورد استفاده قرار داده است
، صدا، موضوع قیمت، صفحه نمایش، مشتریان ایرانی بازخورد مثبتی در ویژگیهایی مانند کیفیت طراحی، با این وجود.مثبت و منفی دارند
.تصویر و دوربین دارند و همچنین بازخورد منفی در مورد ویژگی عمر باتری دارند
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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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 -1مقدمه

روشهای مورد استفاده در تحلیل نظرات مشتریان مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است.

شبکههای اجتماعی فرصتی برای ارتباط با مشتریان با استفاده از

هدف اصلی متن کاوی بازیابی اطالعات از متن بدون ساختار و ارائه

رسانههای غنیتر و با دستیابی بیشتر فراهم میکنند .ماهیت تعاملی این

دانش بدست آمده به کاربران در یک شکل فشرده است .متن کاوی یا

رسانههای دیجیتال نه تنها به فروشندگان برای به اشتراک گذاشتن و

کشف دانش از متن به عنوان یکی از مهمترین روشهای مدیریت دانش،

تبادل اطالعات با مشتریانشان کمک میکند بلکه زمینه به اشتراک

برای اولین بار توسط  Feldmanو  Daganبیان گردید .متن کاوی به

گذاشتن و تبادل اطالعات بین مشتریان را نیز فراهم میکند].[1],[2

عنوان توسعهای بر مفهوم دادهکاوی ،به عنوان روند استخراج الگوهای

بسیاری از شرکتهای بزرگ شبکههای اجتماعی را برای پیشرفت و رشد

معنادار از مجموعهای از متون بدون ساختار شناخته میشود .به بیان

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

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

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

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

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

از متون بدون ساختار استفاده میکند] .[6در ادبیات موجود در حوزه

تولید شده در وبالگها و شبکههای اجتماعی به تازگی یک منبع

متن کاوی ،مهمترین روشهای متن کاوی را میتوان در دو دسته روش-

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

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

عملکرد برند ،ردیابی افکار عمومی و فیلتر کردن متن شناخته میشوند

توصیفی روشهایی هستندکه الگوهای معناداری از دادهها بدست می-

].[3

آورند و به راحتی توسط کاربر تفسیر میشوند و همچنین قابل درک نیز

از طرفی بدست آوردن نظرات مصرفکنندگان و کسب دانش در

میباشند .در مقابل روشهای پیش بینی به روشهایی گفته میشوند که

مورد ترجیحات مصرفکننده مدتها است که یک نگرانی بزرگ برای

از برخی متغیرهای موجود برای پیشبینی مقادیر بعدی استفاده می-

محققان بازاریابی است .سازمانهای تجاری پول زیادی را صرف مشاوران

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

و محققان کردهاند تا احساسات و عقاید مشتریان در مورد محصوالتشان

کاوی میتوان به روشهای خوشهبندی ،خالصهسازی ،استخراج قواعد

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

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

و مصاحبههای چهره به چهره هر دو پرهزینه و وقتگیر میباشند و در

بنابراین اعتقاد بر این است که متنکاوی میتواند بر روی دادههای
رسانههای اجتماعی یافتههای جالبی در رفتار و تعامل انسان بدست
آورد .متنکاوی صفحات شبکههای اجتماعی کمک میکند تا درک
بهتری از مشتریان داشته باشیم  ،صفحات خود را مدیریت کنیم و رابطه
نزدیک با مخاطبان اصلی خود ایجاد کنیم .بسیاری از کسب و کارهای
امروزی برنامههای متن کاوی را برای تحلیل جمعیت مشتری ،پیش بینی
روند فروش آینده ،مدیریت ارتباط با مشتری ،به دست آوردن دانش رقبا،
عملکرد برند ،تحلیل احساسات و نظرات مشتریان و تصمیمگیری مهم و
دانش محور استفاده میکنند].[9
با توجه به افزایش استفاده کاربران از محصوالت دیجیتال ،تحلیل
نظرات مشتریان در این محصوالت میتواند به شناخت مطلوبیتها و
ترجیحات مشتریان و تالش برای کسب رضایت بیشتر آنها کمک قابل
توجهی نماید .بعالوه با توجه به وجود بازارهای مجازی مختلف در حوزه
فروش محصوالت دیجیتال و شبکههای اجتماعی متنوع که امکان ارائه
نظرات را به مشتریان خود فراهم میکنند ،زمینه دسترسی به نظرات
مشتریان برای این دسته از محصوالت بیشتر از سایر محصوالت وجود
دارد.

مقابل ،سخنان و وبالگها به آسانی و به صورت رایگان در دسترس
هستند] .[4سازمانها در حال حاضر از اهمیت نظرات ارسال شده مشتری
بر روی شبکههای اجتماعی برای حمایت از محصوالت و خدمات و به
طور کلی برای موفقیت سازمان خود آگاه هستند].[5
بنابراین دادههای تولید شده در شبکههای اجتماعی داراییهای با
ارزشی هستند که میتوان آنها را برای تولید اطالعات در تصمیمگیری
مهم مورد استفاده قرار داد .بررسی محصوالت توسط مصرفکنندگان
تاثیر قابل توجهی در تصمیمگیری خرید برای سایر مصرفکنندگان
خواهد داشت .بنابراین با تحلیل نظرات و شناسایی نقاط قوت و ضعف
محصوالت میتوان نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را ارتقاء داد و
رضایت مشتری و سودآوری را افزایش داد .بر همین اساس ،تحلیل نظرات
و مطلوبیتهای مشتریان از طریق بررسی نظرات مشتریان در شبکههای
اجتماعی یکی از زمینههای تحقیقاتی مورد عالقه پژوهشگران حوزه بازار
قلمداد میشود .بدین منظور ،متن کاوی به عنوان یکی از مهمترین

در این پژوهش از متن کاوی شبکههای اجتماعی برای تحلیل
مطلوبیتها و نظرات مشتریان در بازار محصوالت دیجیتال ایران استفاده
شده است .برای این کار محصول گوشیهای موبایل تولیدی  6برند معتبر
این محصوالت انتخاب شده و نظرات مشتریان در خصوص این محصوالت
از  6بازار معتبر محصوالت دیجیتال در ایران استخراج گردیده است و از
روشهای متن کاوی به منظور ارزیابی نظرات و مطلوبیتهای مشتریان
استفاده شده است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که روشهای متن کاوی توانایی
قابل توجهی در بدست آوردن الگوهای مناسب از متون شبکههای
اجتماعی را دارا هستند .بعالوه نتایج حاصل از ارزیابی متون مربوط به
بازار محصوالت تلفن همراه در ایران نشان میدهد که مشتریان بازخورد
مثبتی در موضوعات کیفیت طراحی ،صفحه نمایش ،موضوع قیمت ،صدا،
تصویر و دوربین دارند .همچنین بازخورد منفی در مورد موضوع عمر
باتری دارند .نتایج حاصل از خوشهبندی از دید مشتریان ایرانی نیز در
نمودار پارتو نشان داده شده است .همچنین نتایج استخراج قوانین
انجمنی برای گوشیهای همراه یک راهنمای استراتژیکی برای ارائه
دهندگان خدمات محصوالت دیجیتال فراهم میکند تا بتوانند نظرات
مشتریان خود را در آنها دخیل دهند و افزایش رضایت مشتری را جلب
کنند .این قوانین نیز به عنوان یک راهنمای خرید برای مشتریان هستند
تا بتوانند گوشیهایی با ویژگی و مزیتهای مورد نظر خود خریداری
کنند .از طرفی مشتریان میتوانند با درک این قوانین یک شناخت کلی
از گوشیهای همراهی که به بازار عرضه میشود و محصوالتی که به بازار
وارد خواهند شد داشته باشند و خود به راحتی بتوانند مزایا و معایب هر
کدام را تشخیص دهند.
ادامه مقاله به شرح زیر ارائه میگردد.
بخش دوم مروری بر ادبیات مرتبط با موضوع است .در بخش سوم
سواالت تحقیق ،بخش چهارم متدولوژی تحقیق با تفصیل مورد بررسی
قرار خواهد گرفت .بخش پنجم یافتههای تحقیق و نتایج حاصل از
بکارگیری متن کاوی ارائه خواهد شد و در نهایت در بخش پایانی نتایج
و پیشنهادات تحقیق ارائه میشود.

 -2ادبیات تحقیق
در سالهای اخیر متن کاوی یکی از محدودههای بسیار مهم و جالبی
از تحقیقات بازاریابی و کسب و کار تبدیل شده است] .[10بر همین
اساس تحقیقاتی که از متن کاوی برای تشخیص و تحلیل احساسات و
نظرات مشتریان در زمینه های بازاریابی و محصوالت دیجیتال استفاده
کردند در این بخش بیان می شوند.
 Shih ،Yangو  Shengبا استفاده از تکنیک قوانین انجمنی

الگوهای جالب و مکرر از حجم زیادی از دادهها از مشتریان دوربینهای
دیجیتال استخراج کردند .نتایج آنها نشان داد که قوانین انجمنی از جمله
تکنیکهای بسیار مناسب در مقایسه با تکنیک های الگوبرداری
هستند].[11
 Nasukawa ،Bunescut ،Niblackو  Yiتحلیل احساسات را به
منظور بررسی نظرات مصرفکنندگان در مورد ویژگیهای دوربین
دیجیتال توسعه دادند .سیستم مورد استفاده متن آنالین را به منظور
بررسی احساسات کاربران در مورد ویژگیهای مهم دوربینهای دیجیتال
مانند وضوح ،تصویر و کیفیت عکس استخراج میکرد].[12
 Huو  Liuروشهای یادگیری ماشینی را به منظور استخراج و
خالصه نظرات مصرفکنندگان مربوط به چند محصول الکترونیکی ،از
جمله  ،mp3playerدوربینهای دیجیتال و گوشیهای تلفن همراه
استفاده کردند .سیستم توسعه یافته هر ویژگی را در هر کدام از
محصوالت نامبرده به نظرات مثبت یا منفی طبقه بندی و همچنین رفتار
خرید مشتری در آینده را پیش بینی کرد ].[13
 Arın ،Ertek,و  Tapucuمتن کاوی را در چندین هتل برای
تشخیص و بازخورد نظرات مشتریان مورد استفاده قرار دادند .در این
تحقیق از دو روش کامال مجزای متن کاوی به نام قوانین انجمنی و
الگوریتم خوشهبندی استفاده شد .نتایج آنها نشان داد که این قوانین
میتوانند راهنمای استراتژیکی برای ارائه دهندگان خدمات در هتلها
باشند .همچنین از خوشهبندی اسناد مهمترین بازخورد های مثبت و
منفی ویژگیهای مهم هتل از دید مشتریان استخراج گردید ].[14
در تحقیقی که توسط  Ballingsو  Poelانجام شد استفاده از
تکنیکهای دادهکاوی در شبکه اجتماعی مانند فیس بوک ،مدیریت
ارتباط با مشتری در رسانههای اجتماعی را بررسی کردند که هدف آنها
ارزیابی امکان سنجی افزایش پیش بینی در استفاده مشتریان از فیس
بوک ،ارزیابی الگوریتمهای دادهکاوی است که بهترین اجرا را دارند][15
 Liu, Wuتکنیک خوشهبندی متن کاوی را در چند رستوان معروف در
کشور تایوان برای تشخیص نظرات مشتریان مورد استفاده قرار دادند.
نتایج نشان داد که از  12رستوران در هدف تحقیق  8تا از این رستوران
ها در یک یا دو ویژگی نسبت به دیگر رستورانها برتری دارند].[16
Youngو  Yoonseongبه بیان الگوهای استفاده از خدمات جانبی
که برای مشترکین تلفن همراه مخابرات در کره فراهم شده است،
پرداختنند .از تحلیل فاکتور ،خوشهبندی و قوانین انجمنی کمی برای

یافتن الگوهای سازگاری خدمات برای گروهها استفاده میشود .این مقاله

ایمالز ،جمعآوری شدهاند .سپس از نرمافزار ویراشگر متن Notepad++

از قوانین انجمنی در هر خوشه به منظور فراهم آوردن راهنمای

برای ویرایش دادههای متنی و نرمافزار متن کاوی  Rapid Minerبرای

استراتژیکی برای ارتقاء بازار خدمات تلفن همراه مربوط به گروه استفاده

پیش پردازش و تحلیل دادههای متنی استفاده شده است.

کرده است .نویسندگان از دادههای تجربی مربوط به خدمات تلفن همراه
مخابرات جمعآوری شده از یک شرکت در کره استفاده کردهاند .بعنوان

 -4-1پیش پردازش دادهها:

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

از انجا که دستیابی به نتایج واقعی و موثر از دادهکاوی بدون

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

برخورداری از ورودیهای صحیح ،قابل اعتماد و موثر ،ممکن نیست،

این تحقیق نیز از روشهای قوانین انجمنی و خوشهبندی برای

پیش از هر تحلیلی بایستی از صحت و تناسب دادهها و اطالعات موجود

تشخیص و مطلوبیتهای مشتریان بازار محصوالت دیجیتال ایران

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

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

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

الگوهایی از بازار محصوالت دیجیتال ایران ،و همچنین بازخورهای مثبت

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

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

مرحله پیشپردازش دادهها میباشد .مهمترین عملگرهایی که برای

استخراج گردید .این تحقیق یک درک و بینش کلی در مورد گوشیهای

پیشپردازش دادهها استفاده شدهاند عبارتاند از نشانهگذاری ،فیلتر

همراه از دید مشتریان ایرانی فراهم میکند.

کردن لغات توقف و ریشهیابی.

 -3سواالت تحقیق
در این تحقیق به سواالت زیر پاسخ داده میشود:
 .1چه دانش و الگوهایی میتوان از نظرات مشتریان ایرانی در گوشی-
های موبایل بدست اورد؟
 .2نوع بازخورد کاربران در مورد این الگوها ،ویژگیها و گوشیهای
همراه چیست؟
 .3چه قوانین و روابط نهفتهای میتوان از نظرات مشتریان ایرانی در
مورد گوشیهای همراه استخراج کرد؟

 -4روش تحقیق
روش تحقیق در سه مرحله صورت گرفته است .با استفاده از سه
مرحله قبل از پردازش ،استفاده از متن کاوی ،و ارزیابی نتایج بدست
آمده و تشخیص اطالعات عملی ،میتوان دانش جدید از جمله
بازخوردها ،مسائل و موضوعات از دادههای جمع آوری شده از شبکه های
اجتماعی را شناسایی کرد.
اما برای تشخیص نظرات مشتریان درباره محصوالت گوشیهای
همراه در بازار ایران در ابتدا نظرات مشتریان در مورد  6گوشی همراه
شامل  Sony ،Huawei ،LG ،Samsung ،Appleو  HTCاز سایت-
های شبکههای اجتماعی مانند تویتر ،دیجی کاال ،مرجع موبایل ایران و

در ابتدا متن به عبارات ،کلمات ،نمادها ،و یا دیگر عناصر معنیدار
که نشانه نامیده میشوند شکسته میشوند .از نشانهگذاری
( )Tokenizationدر علوم کامپیوتر استفاده میشود ،هدف از نشانه
گذاری کشف کلمات در یک جمله و شناسایی کلمات کلیدی معنیدار
است .برای استخراج همه کلمات یک متن ،یک فرآیند نشانهگذاری الزم
است که در آن یک متن با حذف کردن همه عالئم نقطهگذاری و دیگر
کاراکترهای غیر متنی به یک کاراکتر فضای خالی ،تبدیل به سطری از
کلمات تقسیم میشود و سپس از این نمایش برای پردازشهای بعدی
استفاده میشود.
اما در هر زبانی ،لغاتی وجود دارند که ارزش محتوائی و اطالعاتی
ندارند و در پردازشهای مختلف میتوانند نادیده گرفته شوند .این دسته
از لغات که به آنها لغات بدون ارزش اطالعاتی اطالق میشود را میتوان
نادیده گرفت .حذف لغات توقف با استفاده از فرهنگ لغات و نیز با
استفاده از الگوریتمهای کامپیوتری امکان پذیر است .کلمات توقف
کلماتی هستند که از نظر غیر زبانی اطالعاتی را ارائه نمیدهند مانند
حروف اضافه ،ضمایر و غیره .حذف لغات توقف باعث بهبود عملکرد
پردازش متن میشوند].[18 ] ,[9
سپس در مرحله بعد به منظور یکسانسازی اشکال مختلف یک لغت،
یکپارچه سازی و همچنین اعمال پردازشهای بعدی بایستی لغات ،ریشه
یابی شوند .ریشهیابی به فرآیند تبدیل کلمات به فرم ریشهای و پایهای
آنها اشاره مینماید .الزم به ذکر است که منظور از ریشه در این بخش،
دقیقا ریشهی کلماتی که در زبان شناسی استفاده میشود ،نیست .بلکه
منظور از ریشه ،یک نمایش برای کلماتی است که از لحاظ معنایی و

نحوی در یک حوزه قرار میگیرند .این فرآیند در پردازش متن ،اهمیت
بسیاری دارد؛ چرا که باعث میشود ماشین با دو کلمهی هم خانواده اما
ظاهرا متفاوت ،مانند دو کلمهای که از لحاظ ریشهای هیچ ارتباطی با هم
ندارند ،برخورد ننماید].[18

 -4-2قوانین انجمنی
استخراج قوانین انجمنی یک تکنیکی است که برای کشف روابط و
قوانین در بین مجموعه زیادی از متغیرها در دادهها مورد استفاده قرار
میگیرد .استخراج قوانین انجمنی به طور گسترده در فرایند تصمیم-
گیری کسب و کار ،تکرار خرید مشتریان استفاده میشود .تمرکز قوانین
انجمنی در متن کاوی ،کشف روابط و مفاهیم در میان موضوعات یا
مفاهیم توصیفی است و هدف آن کشف قوانین مهمی است که حضور
یک مجموعه از موضوعات وجود موضوعات دیگر را ایجاب میکند].[20
یک قانون انجمنی گزارهای به صورت  A  Bاست ،که

 A  B  باشد .برای بررسی ارزش و معیار مقبولیت قوانین
انجمنی دو پارامتر مهم یعنی  Supportو  Confidenceقوانین معرفی

میشود .قانون  A  Bدر مجموعه تراکنشهای  Dدارای Support

برابر با  sاست اگر  sدر صد از تراکنشهای  Dشامل  A  Bباشند
و این قانون دارای  Confidenceبرابر  cاست اگر  cدرصد ازتراکنش-
هایی که شامل  Aهستند شامل  Bنیز باشند .به بیان دیگر روابطه زیر
برقرار باشد :
)𝐵 ∪ 𝐴(𝑃 = )𝐵 → 𝐴( Support
)(1
)⟩𝐴|𝐵⟨(𝑃 = )𝐵 → 𝐴 Confidence

قوانینی که حد پایین  Supportیا  min-supو حد پایین
 Confidenceیا  min-confرا دارا باشند قوانین انجمنی قوی نامیده
میشوند: [21] .
یکی از الگوریتمهای جالب و پرکاربرد قوانین انجمنی ،الگوریتم FP-
 Growthمیباشد .الگوریتم  FP-Growthبدون تولید مجموعه اقالم
انتخاب شده و با کمک یک ساختمان دادههای درختی الگوهایی مکرر
را شناسایی میکند .این الگوریتم که استراتژی تقسیم و غلبه را دنبال
میکند ،در ابتدا پایگاهداده را به صورت یک درخت موسوم به FP-tree
تبدیل می کند .سپس به صورت مستقیم به استخراج الگوهای مکرر از
این درخت میپردازد] .[19اما برای استخراج قوانین و روابطی که بین
دادهها وجود دارد در ابتدا یک سطح پشتیبان و اطمینان تعریف میشود.
در این تحقیق سطح پشتیبان  55%و سطح اطمینان نیز  %60در نظر
گرفته شده است .یعنی لغاتی که حداقل در  50%از متون و اسناد با هم
تکرار شدهاند استخراج میشوند .از دیگر جهت ،سطح اطمینان  60درصد
بدین معناست که لغاتی استخراج میشوند که در  %60از اسناد و
متون موجود ،حضور آن لغت سبب ایجاد یک یا چند لغت دیگر شده

باشد .پس در این تحقیق قوانینی که سطح اطمینان آنها حداقل بیشتر
از  %60باشند استخراج شدهاند.

 -4-3خوشهبندی
خوشهبندی تکنیکی است که برای گروهبندی اسناد مشابه مورد
استفاده قرار میگیرد .یکی از مزایای خوشهبندی این است که اسناد
میتوانند در موضوعات فرعی متعدد ظاهر شوند .در زمینه متن کاوی،
خوشهبندی میتواند سازماندهی ،کشف و خالصه کردن اطالعات پنهان
از اسناد متنی بدون ساختار را به صورت خودکار انجام دهد .خوشهبندی
دادههای بدون ساختار ،باایجاد فضای برداری و با رویکرد کیسهای از
کلمات آغاز میشود .با استفاده از کلمات (به عنوان ویژگیها) ،مجموعه
دادهها مانند یک بردار نمایش داده میشوند .سپس مجموعه به یک
ماتریس سند -واژه تبدیل میشود ،یک ماتریس ریاضی است ،که در آن
ردیف با اسناد و نظرات ستون با فرکانس ظاهر شده لغات در مجموعه
مطابقت دارد].[20
از جمله مهمترین الگوریتم خوشهبندی ،خوشهبندی k-means
است که تشابه اسناد متنی را محاسبه میکند ،که نه تنها بردار ویژه را
بر اساس الگوریتم آمار فرکانس واژه ،بلکه ترکیب درجه ارتباط بین
کلمات را نیز در نظر میگیرد ،سپس رابطه بین کلمات کلیدی را در نظر
میگیرد ،در نتیجه این باعث کاهش حساسیت نتایج ورودی و فراوانی
میشود .خوشه بندی  K-Meansیکی از الگوریتمهای خوشهبندی اجرا
شده در نرم افزار متن کاوی  RapidMinerاست ،که یک روش تحلیل
خوشهای با هدف پارتیشن  Nنمونه به  Kخوشه است که در آن هر نمونه
متعلق به خوشه با نزدیکترین میانگین است .فرآیند خوشهبندی یک
مجموعه دادهها را به چندین خوشه تقسیم میکند بطوری که دادههای
قرار گرفته در یک خوشه با هم شباهت داشته و با دادههای خوشههای
دیگر متفاوت هستد].[22

 -5یافتهها
در این بخش نتایج حاصل از متن کاوی نظرات مشتریان در مورد
محصول تلفن همراه در بازار ایران را در قالب دو بخش نتایج حاصل از
خوشهبندی نظرات و استخراج قوانین انجمنی ارائه خواهد شد.
 -5-1نتاییج خوشهبندی
در این قسمت متن کاوی به منظور کشف دانش و الگوهای جالب
مشتریان بازار شش محصول گوشی همراه در ایران استفاده شده است.

برای این هدف تمامی دادههای متنی جمعآوری شده از سایتهای شبکه
های اجتماعی نام برده را ترکیب کرده تا قادر به شناسایی الگوهای جالب،
موضوعات ،عالیق و شکایات مشتریان ایرانی شویم.
تحلیل خوشه ها:
در ابتدا به منظور کشف دانش پنهان از دادههای متنی ،فرایند خوشه-
بندی  K-Meansاستفاده گردید .در این جا دادههای متنی جمعآوری
شده را به  6خوشه تقسیم کرده و خوشهها با استفاده از اولویتبندی
پرتکرارترین لغات در هر خوشه تحلیل میشوند .ده کلمه پرتکرار در هر
خوشه در جدول  1نشان داده شدهاند.
جدول( :)1ده کلمه پر تکرار در هر خوشه
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با استفاده از این جدول شش موضوع و الگو استخراج شده است که
شامل موارد زیر هستند:
خوشه  :1کیفیت طراحی
با توجه به لغات خوشه شماره  1میتوان دریافت که از دید مشتریان
ایرانی ،موضوع طراحی موبایل یکی از موضوعات اساسی و مهم میباشد.
اما لغات "زیبا" و "رضایت" در خوشه  1نشان میدهد که مشتریان
ایرانی در مورد گوشیهای موبایل بازخورد مثبت دارند .از طرفی لغت
"مسئله " نشان میدهد که کاربران ایرانی در مورد برخی از گوشیهای
موبایل نیز بازخورد منفی دارند .از این خوشه همچنین میتوان دریافت
که مشتریان ،گوشیهای موبایلی که کیفیت طراحی انها قابل قبول باشند
را خرید میکنند .و در مجموع مشتریان ایرانی بازخورد مثبتی در مورد
این ویژگیها در گوشیها دارند.
خوشه :2کیفیت صفحه نمایش
لغات درون خوشه شماره  2کیفیت صفحه نمایش و موضوعات
مربوط به آن را بیان میکند .از جمله آیتمهایی که در خوشه  2میتوان
استخراج کرد آیتم هایی هستند که دقیقا مرتبط با موضوع صفحه نمایش
هستند مانند "وضوح تصویر"" ،تاچ روان" و یا بزرگی صفحه نمایش .اما
از کلمات"خوب" و "بد" در این خوشه میتوان دریافت که مشتریان
ایرانی هم بازخوردهای مثبت و هم بازخوردهای منفی در مورد هر یک

از برندها دارند.
خوشه  :3موضوع قیمیت محصول
بعد از موضوع باتری و دوربین تقریبا  14%دادههای متنی مربوط به
موضوع قیمت محصول میباشد .با توجه به کلماتی مانند"محصول" و
"ارزان" کاربران ،گوشیهایی را خریداری میکنند که قیمت ارزانی
داشته باشند .اما لغت "مسئله" که در این خوشه تکرار شده است با
وجود ارزان بودن محصول مسائل و مشکالتی هم دارند .اما نکتهای که
در این موضوع به آن باید توجه کرد این است که شرکتهای تولید کننده
باید به این موضوع توجه کنند که کیفیت پایین محصول و قیمت کم یا
زیاد محصول باعث نارضایتی مشتریان نشود.
خوشه  :4مسئله عمر باتری
موضوعی که از دید مشتریان ایرانی مهمتر است و بیشتر کاربران
راجع به این موضوع نظر دادند ،باتری و مسائل مربوط به آن مانند شارژ
شدن سریع ،قدرت شارژ دهی و تخلیه باتری و مهمتر از همه عمر باتری
است .اما چون این موضوع مهمترین موضوع از دید مشتریان ایرانی است
لذا شرکتهای تولید کننده گوشیها باید این موضوع را مورد توجه قرار
دهند و گوشیهایی را تولید کنند که عمر باتری آنها زیاد باشد تا رضایت
مشتریان خود را جلب کنند .با توجه به اهمیت این موضوع از دید
مشتریان ایرانی ،اگر شرکتهای تولید کننده ،این موضوع را مورد توجه
قرار ندهند و باترهایی با طول عمر کم تولید کنند باعث میشود مشتریان
خود و همچنین سهم بازار را از دست دهند.
خوشه  :5کیفیت تصویر و دوربین
بعد از موضوع باتری مهمترین موضوع و الگویی موضوع کیفیت
دوربین و وضوح تصویر است .لغاتی مانند خوب یا بد در این خوشه تکرار
نشده است اما با توجه به دادهای متنی ،مشتریان ایرانی هم بازخوردهای
مثبت و هم باخوردهای منفی بر روی این موضوع دارند .مانند مسئله
باتری ،در اینجا نیز شرکتهای سازنده گوشیهای موبایل باید رضایت
مشتریان ایرانی را در مورد این ویژگی به خود جلب کنند .چون یک
ویژگی بسیار مهم است و بیتوجهی به آن باعث از دست دادن مشتریان
زیادی میشود.
خوشه : 6موضوع صدا
اخرین موضوع و الگویی که از تحلیل دادههای متنی استخراج می-
شود ،الگوی صدا و آیتمهای مربوط به آن میباشد .با توجه به لغات
"خوب" و "پیشنهاد شده" که در این خوشه به چشم میخورند نشان
میدهند که بازخورد مشتریان ایرانی در مورد صدای گوشیهای هوشمند
مثبت است .حتی تنها خوشهای است که لغت "پیشنهاد شده" را در
خود دارد .این بدین معنا است که مشتریان ایرانی صدای گوشیهای
هوشمند را پیشنهاد میکنند.
جدول  1مهمترین موضوعات و الگوهای استخراج شده در مورد

گوشیهای همراه را از دید مشتریان ایرانی نشان میدهد .و مشاهده شد
که هم بازخوردهای مثبت و هم منفی در خوشهها وجود دارد حال درصد
بازخورد مثبت و منفی مشتریان ایرانی در مورد هر یک از این موضوعات
استخراج شده در جدول  2نشان داده می شود تا مشخص شود که آیا از
دید مشتریان ایرانی درصد بازخورد مثبت هریک از موضوعات بیشتر
است یا درصد بازخورد منفی.

نمودار پارتو بازخورد مثبت گوشی ها
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خوشه ها
کیفیت طراحی
کیفیت صفحه نمایش
موضوع قیمیت محصول
مسئله عمر باتری
کیفیت تصویر و دوربین
موضوع صدا

%مثبت
40
36.24
22.3
33.3
35.2
33.2

%منفی
10.8
28.13
15.3
42.6
21.6
13.5

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
بد(بد ،زشت ،نامناسب ،افتضاح و غیره) مربوط به هر موضوع محاسبه
میشود .با توجه به جدول  2به طور کلی بازخورد مشتریان در مورد
ویژگی کیفیت طراحی ،مثبت است .اما  10.8درصد بازخورد منفی دارد
که این نشان میدهد مشتریان در طراحی برخی از گوشیهای موبایل
بازخورد منفی دارند .اما از آنجا که در تمامی برندها مجموع درصد
بازخورد مثبت بیشتر از مجموع درصد بازخورد منفی میباشد میتوان
گفت که بازخورد مشتریان ایرانی در مورد این ویژگی در هر شش برند
مثبت است .به همین صورت ویژگیهای کیفیت صفحه نمایش ،قیمت
محصول ،دوربین و موضوع صدا به جهت اینکه مجموع درصد بازخورد
آنها بیشتر از درصد بازخورد منفیشان است پس میتوان گفت که
بازخورد مشتریان ایرانی در این ویژگیها مثبت است .اما مهمترین
موضوع مسئله عمر باتری است که مجموع درصد بازخورد مثبت در این
ویژگی  33.3و مجموع درصد بازخورد منفی  42.6است .که این نشان
می دهد مشتریان ایرانی در مورد این ویژگی مهم بازخورد منفی دارند.
مهمترین نتیجهای که میتوان از جدول  2کسب کرد این است که در
کل ،مشتریان بازخوردهای مثبت در مورد تمامی موضوعات و ویژگیها
دارند به غیر از موضوع باتری که مهمترین موضوع نیز است .این نشان
میدهد که از دید مشتریان ایرانی ،شرکتهای سازنده گوشیهای همراه
به این ویژگی مهم زیاد اهمیت نمیدهند .اما در این بخش وزن نسبی
مثبت و منفی هر یک از این موضوعات را به صورت جداگانه در هر یک
از برندها محاسبه کرده و آنها را در غالب نمودار پارتو رسم کردیم .از
نمودارهای پارتو میتوان دریافت که بهترین و بدترین برند گوشیهای
همراه از دید مشتریان ایرانی کدام است.

درصدبازخورد مثبتتجمعی

بازخورد مثبت

شکل ( :)1نمودار پارتو بازخورد مثبت گوشیها

از نمودار پارتو بازخورد مثبت گوشیهای همراه ،میتوان دریافت
بهترین برند گوشیهای همراه از دید مشتریان ایرانی به ترتیب،
سامسونگ ،ال جی ،اپل ،اچ تی سی ،سونی و هواوی است.
نمودار پارتو بازخورد منفی گوشی ها
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همچنین از نمودار پارتو واضح است که بدترین برند گوشیهای
همراه از دید مشتریان ایرانی به ترتیب هواوی ،اچ تی سی ،اپل،
سامسونگ ،ال جی و سونی میباشند.
 -5-2قوانین انجمنی
در این قسمت به منظور بدست آوردن قوانین و دانشی که در بین
تمامی گوشیهای همراه وجود دارد قوانین انجمنی استخراج شده است.
اما برای استخراج قوانین و روابطی که بین دادهها وجود دارد در ابتدا
یک سطح پشتیبان و اطمینان تعریف میشود .در این تحقیق سطح
پشتیبان  55%و سطح اطمینان نیز  %60در نظر گرفته شده است .پس
در این تحقیق قوانینی که سطح اطمینان آنها بیشتر از  %60باشد
استخراج شدهاند .روابطی که در این قانون صدق کنند  8مورد میباشند
که در جدول  2نشان داده شدهاند.
جدول( :)3قوانین انجمنی استخراج شده
نتیجه
قانون

سطح
اطمینان

تخلیه باتری سریع ،شارژدهی کم ،وزن زیاد
رنگخوب،صفحه

نمایش

واضح،اندازه

عمر باتری کم

.64

طراحی مناسب

.64

نارضایتی
مشتری
ارزشمندی
صداخوب
وزن مناسب
تاچ خوب
دوربین بهتر

.63

مناسب
باتری ضعیف ،طراحی بد ،قیمت باال
طراحی خوب ،عمر باتری زیاد
نور خوب ،پردازشگرهای خوب
کوچک بودن سایز باتری
صفحه نمایش بزرگ ،رزولوشن مناسب،
نسخه سیستم عامل باالتر ،پردازشگر قویتر

.64
.65
.62
.64
.64

قوانین انجمنی برای کشف اطالعات و روابط پنهان در دادهها به کار
میروند .قوانین انجمنی استخراج شده در این تحقیق به عنوان یک
راهنمای استراتژیک برای شرکتهای تولید کننده میباشند ،زیرا می-
توان از این قوانین برای بهبود روند پیشرفت شرکت خود استفاده کرد.
شرکتهای سازنده گوشیهای همراه با به کار بردن این قوانین در
محصوالت خود نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف خود را برطرف
کنند که از این طریق میتوانند رضایت و وفاداری مشتری را افزایش،
مدیریت ارتباط با مشتری را بهبود و همچنین سود خود را افزایش دهند.
همچنین مشتریان می توانند از این قوانین به منظور انتخاب و خرید
گوشی های همراه که متناسب با سلیقه انها است ،استفاده کنند
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محبوبیت و استفاده از شبکههای اجتماعی در حال حاضر رو به
افزایش است .شرکتها برای ارتباط با مشتری ،مدیریت برند ،افزایش
وفاداری و رضایت مشتریان خود از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند.
از این رو شرکتها میتوانند برای بدست آورن نظرات ،خواستهها ،عالیق،
سلیقهها ،و ترجیحات مشتریان خود نیز از شبکههای اجتماعی استفاده
کنند] .[23از جمله تکنیکهایی که می توان نظرات مشتریان را از
شبکههای اجتماعی بدست آورد و آنها را مدیریت کرد استفاده از
تکنیکهای متن کاوی است .در این مقاله دو تکنیک مجزای خوشهبندی
و قوانین انجمنی برای تحلیل نظرات مشتریان ایرانی در مورد گوشیهای
تلفن همراه مورد استفاده قرار گرفت .از فرایند اول که خوشهبندی است
دانش و الگوهای معنادار مهم کشف شد .که مهمترین این الگوها و
موضوعات عبارتند از طراحی ،کیفیت صفحه نمایش ،قیمت ،عمر باتری،
کیفیت تصویر و دوربین و صدا است .همچنین درصد بازخورهای مثبت
و منفی هر یک از این موضوعات و الگوها در هر شش برند استخراج شد
و مشاهده شدکه هر یک از برندها در یک یا چند ویژگی بر گوشیهای
دیگر برتری دارند .و با استفاده از نمودار پارتو برترین و بدترین برند
گوشیهای همراه از دید مشتریان ایرانی بصورت نموداری نشان داده شد.

در این تحقیق نیز قوانین انجمنی به منظور استخراج روابط پنهانی که
در بین تمامی گوشیهای همراه بود استفاه شد ،که در پایان  8قانون
مهم و پرکاربرد استخراج شد .نتایج استخراج قوانین انجمنی برای
گوشیهای همراه ،یک راهنمای استراتژیکی برای ارائه دهندگان خدمات
محصوالت دیجیتال فراهم میکند تا بتوانند نظرات مشتریان خود را در
آنها دخیل دهند و افزایش رضایت مشتری را جلب کنند .این قوانین
راهنمای خرید مشتریان هستند تا بتوانند گوشیهایی با ویژگی و مزیت-
های مورد نظر خود خریداری کنند .از طرفی مشتریان میتوانند با درک
این قوانین یک شناخت کلی از گوشیهای همراهی که به بازار عرضه
میشود و محصوالتی که به بازار وارد خواهند شد داشته باشند و خود به
راحتی بتوانند مزایا و معایب هر کدام را تشخیص دهند.
اولین تحقیق میتواند استفاده از تکنیکهای دیگر متن کاوی برای
استخراج نظرات و مطلوبیتهای مشتریان در بازار ایران و مقایسه نتایج
تحقیق با این تحقیق باشد .از جمله تحقیقات آینده میتواند بررسی
برندهای بیشتر برای تشخیص و بدست آوردن نظرات مشتریان ایرانی
باشد .سومین تحقیق میتواند تحلیل و کشف الگو و دانش از مابقی
محصوالت دیجیتال از جمله لپ تاپ ،دوربینهای دیجیتال باشند و این
که کدام یک از برندها در نزد مشتریان ایرانی از مجبوبیت بیشتری
برخوردار است .چهارمین تحقیق که میتواند به عنوان تحقیق گسترده
مورد استفاده قرار گیرد استفاده از همین تکنیکهای متن کاوی برای
استخراج و تشخیص نظرات مشتریان ایرانی در مورد محصوالت دیگر از
جمله مواد غذایی ،صنعت خوررو و غیره باشد.
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