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چکیده
با گسترش سایتهای فروش اینترنتی تمایل به خرید برخط با توجه به مزایای زیاد آن روزبهروز در
حال افزایش است .اکثر مشتریان قبل از تصمیمگیری و انتخاب محصول ،نظرات خریدارن قبلی
محصول را بررسی کرده و براساس آن محصول خود را انتخاب میکنند .وجود برندهای مختلف در
بازار و از سویی بررسی حجم باالیی از نظرات جهت تصمیمگیری در خصوص خرید محصول چالش
بزرگی است که خریداران با آن مواجه هستند .وجود ابزارهای خودکار متنکاوی و آنالیز احساسات
برای بررسی نظرات کاربران ،میتواند در این زمینه بسیار مفید باشد و به عنوان راهکاری در
رتبهبندی محصوالت براساس نظر مشتریان مورد استفاده قرار گیرد .در این پژوهش با بررسی بیش
از  4500مورد از نظرات مشتریان و ارزیابی متخصصان در خصوص  70کاال ،سه نوع ویژگی شامل:
ویژگیهای حسی موجود در نظر مشتریان و متخصصین ،ویژگیهای ساخت محصول و ویژگیهای
نظرسنجی استخراج گردیده و با بکارگیری تحلیل احساسات مبتنی بر ویژگی ،سیستم رتبهبندی
محصوالت ایجاد گردیده است.
کلیدواژهها :رتبهبندی محصوالت ،تحلیل احساسات مبتنی بر ویژگی ،متنکاوی ،دیجیکاال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نویسنده مسئول مقاله

E-mail: mmaleki80@semnan.ac.ir

پژوهشهای نوین در تصمیمگیری ــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،6شماره  ،2تابستان 1400

 -1مقدمه
با گسترش سایتهای فروش اینترنتی ،به علت سهولت و قابل اعتماد بودن این نوع معامالت،
مشتریان زیادی به خرید از این سایتها رو آوردهاند ] .[1وجود برندهای مختلف در بازار،
تصمیمگیری و انتخاب را برای مصرفکننده بسیار سخت کرده است .خریداران براساس
نظرات موجود در سایتهای فروش و رتبهبندی محصوالت که در این سایتها انجام
میگیرد ،اقدام به تصمیمگیری میکنند [ .]4نتایج یک پژوهش نشان میدهد ،حدود  63درصد
از کسانی که به صورت برخط خرید میکنند ،به مرور نظرات سایر مصرفکنندگان کاال
میپردازند 64 ،درصد از این افراد حداقل  10دقیقه و  33درصد بیش از  30دقیقه به بررسی
نظرات میپردازند [.]3
هر سایت معموالً دارای حجم زیادی نظرات متنی است که استخراج و خالصهسازی چنین
اطالعاتی کار سادهای نیست ،بنابراین سیستمهای تحلیل احساسات1خودکار مورد نیاز است
] .[12کاوش خودکار نظرات برای ایجاد سیستم رتبهبندی محصول ،ابزاری ارزشمند است که
باعث میشود مشتریان بالقوه تصمیمگیری آگاهانهتری به جای اتکا به تعداد کمی از این
بررسیها و نظرات داشته باشند [.]24
در مطالعاتی که تاکنون در زمینه نظرات کاربران در خصوص رتبهبندی محصوالت انجام
گرفته است ،معموالً رابطه رتبهبندی محصول با میزان فروش و یا کمک به تولیدکننده در
شناخت ویژگیهای محصول مورد توجه بوده است .در هیچکدام از مطالعات قبلی ،به نقد و
بررسی متخصصین سایتها برای تولید مفاهیم رتبهبندی محصوالت توجه نشده است و
ترکیب ویژگیهای حسی موجود در نظرات و ویژگیهای ساخت محصول و ویژگیهای
نظرسنجی موجود در تارنمای خردهفروشیهای برخط مد نظر قرار نگرفته است .این پژوهش
جهت پاسخگویی به این سؤال که عناصر کلیدی موجود در دیدگاههای مصرفکنندگان و
متخصصان در رابطه با رتبهبندی محصوالت خریداریشده از تارنمای خردهفروشی برخط
دیجیکاال چیست و چگونه میتوان این مفاهیم را در قالب سیستم رتبهبندی محصوالت بکار
برد؟ رویکردی را ارائه میدهد که براساس آن با در نظر گرفتن نظرات کاربران و
متخصصین و با ترکیب دادههای حسی ،دادههای نظرسنجی و مشخصات ساخت محصول و
استفاده از روشهای متنکاوی و تحلیل احساسات ویژگیمحور 2رتبهبندی کلی محصوالت
1 Sentiment analy sis
2 Aspect based sentiment analy sis
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انجام میگیرد.

 -2پیشینه نظری پژوهش
در مبحث عقیدهکاوی ،تعیین ویژگیها در عقاید مشتریان و تشخیص و ردهبندی اطالعات
ذهنی و تعیین گرایش احساسیشان به فرآیند تصمیمگیری سهولت میبخشد] .[7امروزه
حجم کثیری از دادههای متنی برای پردازش موجود است و هر ساله بر میزان این دادهها
افزوده میشود[ .]11افراد نظرات خود را درباره محصوالت ،اخبار و موضوعات مختلف بیان
میکنند .به عنوان مثال وقتی فردی قصد خرید کاالیی را دارد ،شروع به جستجوی نظرات
دیگران نموده و با توجه به این که اکثر دادهها به صورت متون غیرساخت یافته است ،کشف
اطالعات از این متون بسیار سخت میشود] .[5آنالیز احساسات یا عقیدهکاوی شاخهای از
متنکاوی و به معنی یافتن نگرش نویسنده متن درباره یک موضوع خاص است که میتواند
در این زمینه راهگشا باشد .رویکردهای تحلیل احساسات از سه جنبه قابل بررسی است که
عبارتند از روشها؛ یادگیری ماشین ،مبتنی بر قانون و مبتنی بر لغت ،سطح متن؛ سند ،جمله
و واژه ،سطح رتبهبندی؛ ویژگی و عمومی .یادگیری ماشین :مجموعه دادهها از قبل آموزش
داده میشوند و سپس با استفاده از الگوریتمهای استاندارد یادگیری ماشین ،قطبیت متن
مشخص میشود] .[3مبتنی بر قانون :اطالعات از مجموعه دادهها استخراج شده و سعی
میشود با توجه به قطبیت واژهها ،این اطالعات ارزیابی شوند .قوانین متنوعی چون ،کلمات
نفی ،اصطالحات ،شکلکها و غیره در این راستا وجود دارد] .[15مبتنی بر لغتنامه :با
استفاده از جهتگیری معنایی ،مثالً ارزیابی یک نظر ،ذهنی یا عینی بودن آن مشخص شده و
قطبیت آن از لحاظ مثبت یا منفی بودن آشکار میگردد] .[18براساس ساختار مجموعه داده،
تحلیل احساسات در سطح ویژگی ،سند و جمله تقسیمبندی میشود .در سطح سند ،هدف
بررسی متن و مشخص نمودن قطبیت آن به عنوان یک مجموعه واحد است .در سطح جمله
هدف مشخص نمودن قطبیت یک جمله مجزا از متن است که در واقع از نظر بنیادی با نوع
اول تفاوتی ندارد ،زیرا جمالت در حقیقت سندهای کوچکشده در حد یک جمله هستند.
رتبهبندی یک محصول در دو سطح مبتنی بر ویژگی و کلی قابل انجام است .البته بیشتر
سایتهای فروش یا سایتهایی که به جمعآوری نظرات در مورد فیلمها میپردازند ،میزان
قطبیت یک متن یا نظر را در سطح کلی (کلیت محصول یا فیلم) ارزیابی میکنند ].[15
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 -3پیشینه تجربی پژوهش
مطالعات فراوانی در رشتههایی چون سیستمهای اطالعات ،علوم کامپیوتر و بازاریابی در
زمینه رتبهبندی نظرات کاربران انجام شده است ] .[8این مطالعات از رتبهبندی کاربران و
اظهارنظرهای آنها جهت تشریح ویژگیهای متعدد بررسیهای برخط و رفتار مشتری
استفاده نمودهاند .پردازش زبان طبیعی 1،روشهای یادگیری با نظارت 2و بدون نظارت 3و
قوانین وابستگی 4در تحلیل نظرات کاربرد دارند .این روشها از زیرمجموعههای دادهکاوی
میباشند که علم استخراج الگوهای جالب ،کوچک اما با اهمیت ،ضمنی ،ناشناخته و بالقوه
مفید و یا دانش از مقدار بسیار عظیمی از دادهها میباشد].[21
در پژوهشی یک الگوریتم یادگیری با نظارت ارائه گردید که میتواند به آنالیز عقیده
افرادی که محصوالت را در پستها ،وبالگها و توئیتها مورد تحلیل قرار دادهاند ،بپردازد.
در این الگوریتم ویژگی مهم محصول استخراج شده و امکان پیشبینی جهتگیری هر کدام از
این مشخصهها در آینده وجود دارد] .[10در تحقیقی که در سال  2010انجام گرفت ،مکانیزم
رتبهبندی مبتنی بر ویژگی محصول ارائه شد .ابتدا ویژگیهای محصول را براساس
دستهبندی محصول و تحلیل بسامد و استفاده از محصول مشخص نموده و جهتگیری
احساسی این نظرات مشخص گردید .در ادامه گراف جهتدار و وزنداری مبتنی بر ویژگیها
براساس آمار کلیه نظرات کاربران تشکیل شد .در این روش از رهیافت واژگان کلیدی برای
تشخیص نظرات حاوی ویژگیها استفاده شده است .در نهایت ارزیابی پروژه با الگوریتم
 PageRankو دادههای موجود در وب سایت آمازون انجام گرفت].[25
در مقالهای دیگر ،روش رتبهبندی محصول براساس ویژگی ارائه شد که با استفاده از
تقسیم کاربران به دو دسته کاربران آشنا و ناآشنا و اختصاص اوزان مختلف به ایشان
براساس میزان اعتبار کاربران (کاربران باالی لیست نسبت به پائین از درجه اعتبار باالتری
برخوردارند) به محاسبه رتبه براساس وزنی که کاربر به محصول داده است پرداختند ].[11
در پژوهشی دیگر ،با کاوش میلیونها نظر ،سیستم رتبهبندی را پیشنهاد دادند که با توجه به
بررسی اعتبار و تاریخ ارسال نظرات عمل میکند .این سیستم با فیلتر نمودن جمالت و
نظراتی که نامربوط بوده و بیشتر جنبه خدماتی کاال را مد نظر قرار میدهند به مصرفکننده
به تصمیمگیری و خرید با کیفیت کمک میکنند [.]24
در پژوهشی که در سال  2014انجام گرفت ،پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که رتبهبندی
)1 Natural language processing (NLP
2 Supervised learning methods
3 Unsupervised learning methods
4 Association rules
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محصول ،سنجشی از کیفیت محصول است به طوریکه درک باال از کیفیت محصول با تمایل به
خرید آن در ارتباط کامل است .رتبهای که مصرفکننده به محصول میدهد بعنوان یک منبع معتبر
اطالعاتی برای سایر مصرفکنندگان تلقی میشود و مصرفکننده بالقوه در حین خرید به
متوسط این رتبه توجه میکند] .[12در مقالهای ،روشی برای رتبهبندی محصوالت براساس تحلیل
احساسات و تئوری فازی ارائه گردید که وزن هر ویژگی محصول براساس تعداد تکرار واژههای
1

حسی موجود در واژهنامه  Hownetمشخص میشود [ .]13در سال  2019اصغر و همکاران،
چارچوبی پیشنهاد دادهاند که شامل چهار ماژول اصلی استخراج ویژگی-احساس ،گروهبندی

ویژگی ،دستهبندی ویژگی-احساس و خالصهسازی ویژگی است .آنها تعدادی الگوی جدید ارائه
دادهاند که در آن اسم ،عبارات اسمی و فعلها ،بیانگر ویژگیهای کاندید هستند .پس از استخراج
ویژگیها ،گروهبندی ویژگیها را براساس اندازهگیری شباهت معنایی پیشنهاد دادهاند .به منظور
انتساب امتیاز به نظرات دادهشده درباره ویژگیهای استخراجشده ،یک تکنیک ترکیبی برای
امتیازدهی احساسات پیشنهاد داده شد که مفاهیم مبتنی بر پیکره و مبتنی بر لغت را ترکیب و در
نهایت نقاط مثبت و منفی هر ویژگی را بیان میکند] .[2در تحقیقی که در سال  2020توسط زارعی
و همکاران با عنوان"ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 2/.با استفاده از تکنیک
متنکاوی در وبسایتهای رسانههای اجتماعی" انجام گرفت ،با مرور ادبیات و مصاحبه با
خبرگان 4 ،بعد اصلی هوشمندی بازار اجتماعی 2/.مشخص گردید .سپس از تکنیک خوشهبندی
برای استخراج مهمترین شاخصها و زیر شاخصهای مؤثر در هر یک از ابعاد ،استفاده گردید .با
استفاده از تحلیل احساسات کلمات مشخص گردید که برند سامسونگ نسبت به امرسان در اکثر
شاخصها نظرات مثبت مشتریان را به خود اختصاص داده است] .[23فیرمانتو و
ال نزدیک به
همکاران( )20192با این فرض که اسمها و عبارات اسمی در قالب ویژگیها معمو ً
نظرات استفاده میشوند ،طی فرآیندی ،جمالت پیچیده و ترکیبی را تکه تکه کرده و به جمالت
ساده تبدیل نمودند تا با پیدا نمودن یک واژه در برگیرنده نظر بتوانند نزدیکترین ویژگی به آن را
پیدا نمایند] .[5در سال  2016توسط یانگ و همکاران 3یکی از مهمترین پژوهشهای حوزه
رتبهبندی محصول انجام گرفت ،در این تحقیق با عنوان" یکپارچهسازی اطالعات ارزشمند و
ناهمگن برای طراحی سیستم رتبهبندی چندین محصول " ،از انواع مختلفی از نظرات برخط
مشتریان شامل :رتبه عددی4،توصیفهای متنی5و لغات مقایسهای6استفاده شدهاست .با توجه
به اینکه اطالعات ناهمگون درباره محصوالت باعث سردرگمی خریداران میشود ،محققین در این
1 Asghar et al
2 Firmanto et al
3 Yang et al
4 Numeric rating
5 Text descriptions
6 Comparative words
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مقاله سعی نمودند که اطالعات ترکیب شده و سیستم رتبهبندی دقیقی ارائه گردد .برای رسیدن به
این هدف ،اطالعات یکپارچه به دو دسته تقسیم شدند :اطالعات توصیفی و اطالعات تطبیقی.
اطالعات توصیفی نظرات مستقیم مصرفکنندگان در مورد یک کاالی خاص هستند که به صورت
نظرات حسی و رتبه عددی بیان میشوند .اطالعات تطبیقی از جمالت تطبیقی میآید که به طور
ضمنی در نظرسنجیها وجود دارد و در آرای تطبیقی1برخط برای مقایسه بیش از یک محصول
به کار میروند .اطالعات توصیفی و اطالعات تطبیقی به صورت یک ساختار گرافی یکپارچهشده
و نمره هر محصول و رتبهبندی تمام محصوالت به دست میآید .نظرات مربوط به  3نوع
محصول در این تحقیق جمعآوری گردید (تلفن همراه ،لپ تاپ و دوربین دیجیتال) .نتایج نشان داد
که روش به کار رفته در این تحقیق عملکرد بهتری در مقایسه با سایر روشهای رتبهبندی
محصول دارد .رتبهبندی مبتنی بر این روش به مصرفکنندگان برای مقایسه چندین محصول و
اتخاذ تصمیم خرید مناسب ،بدون نیاز به اتالف وقت زیاد کمک میکند] .[22یکی دیگر از
پژوهشهای مهم در مورد رتبهبندی محصوالت توسط گو و همکاران 2در سال  2018انجام
گرفت .در این تحقیق یک روش جدید رتبهبندی ارائه شده است که براساس آن ارزشهای عینی و
ذهنی هر کدام از نظرات ترکیب شدهاند و وزن هر کدام از ویژگیها براساس روش تحلیل تفکیک
کننده خطی3به دست آمد .در ادامه مقایسه جفتی بین محصوالت انجام شده و براساس الگوریتم
توسعه یافته  ،PageRankامتیاز نهایی هر ویژگی مشخص گردید] .[9مطالعات ذکر شده دارای
نواقصی میباشند ،از جمله این که امتیاز کلی یک محصول به خوبی احساسات مصرفکننده را
در مورد هر کدام از ویژگیها محصول بیان نمیکند .به عبارتی دو محصول که امتیاز کلی
ال با هم
یکسانی را از مصرفکننده دریافت نمودهاند ،قطعاً براساس تک تک ویژگیهایشان کام ً
متفاوتند .از طرفی در هیچ کدام از مطالعات انجام گرفته دیدگاه متخصصین سایتها در تحلیل
احساسات مورد توجه قرار نگرفته است .در این پژوهش سعی شده است تا این موارد مرتفع
گردد و در سیستم رتبهبندی پیشنهادی ،ترکیبی از تحلیل نظرات متنی کاربران ،امتیاز عددی
موجود در سایت (مربوط به هر محصول) و مشخصات ساخت محصول که توسط شرکت
سازنده ارائه میشود ،مورد استفاده قرار گیرد.

1 Comparative votes
2 Guo et al
)3 Linear Discriminant Analy sis(LDA
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 -4روششناسی پژوهش
روش پیشنهای مبتنی بر تحلیل احساسات است که در آن با استخراج نظرات حسی کاربران،
محصوالت را رتبهبندی کرده و در نهایت محصول مناسب به مشتری پیشنهاد میشود .در
شکل ( )1ساختار کلی روش پیشنهادی نشان داده شده و در ادامه به تشریح هر مرحله
خواهیم پرداخت.

شکل  . 1ساختار کلی پژوهش

 -4-1گردآوری دادهها
در این مرحله دادههای مربوط به پژوهش شامل ،متن نظرات مشتریان و متخصصان،
دادههای عددی نظرسنجی مشتریان و دادههای مربوط به مشخصات ساخت محصول
جمعآوری گردیده است.

 -4-2پیش پردازش
در مرحله پیشپردازش ،متن ورودی به ساختاری قابل پردازش برای مراحل بعد تبدیل
میشود .مهمترین فرآیندهای پیشپردازش متون فارسی عبارتند از :یکدستسازی متن،
تعیین مرز جملهها و واژهها ،حذف واژههای غیرمهم ،ریشهیابی و شناسایی نقش کلمات.
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 -4-3تعیین ویژگیهای حسی
در ابتدا بایستی ویژگیهای حسی مهم در متن نظرات مشتریان و متخصصین شناسایی
شود .تشخیص مهمترین ویژگیهای مجموعه دادههای متنی باعث بهبود تجزیهوتحلیل و در
نتیجه تولید معنا از این دادههای خام میشود .یکی از سادهترین روشهای تعیین ارزش
کلمات در متون ،استفاده از اطالعات آماری است .اما نقطه ضعف آن عدم استفاده از ساختار
معنایی کلمات است .در این روش با ترکیب روش آماری  TF-IDFبا شبکه واژگان معنایی
یک روش  TF-IDFمفهومی معرفی میشود .معیار  TF-IDFاز رابطه ( )1جهت محاسبه
ارزش کلمات در یک متن استفاده میکند.
𝑁
رابطه ()1
) ( 𝑔𝑜𝑙 × 𝑦𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓𝑥,𝑦 = 𝑡𝑓𝑥,
𝑥𝑓𝑑
که در آن 𝑦 𝑡𝑓𝑥,تعداد تکرارهای کلمه  xدر سند  N ،yتعداد کل اسنادو 𝑥𝑓𝑑 تعداد اسنادی
است که در آنها کلمه  xتکرار شده است.
استفاده از معیار  TF-IDFبه تنهایی نمیتواند دقت الزم را داشته باشد .به همین دلیل در
روش پیشنهادی برای استخراج ویژگیها به روش زیر عمل میشود:
 پیشپردازش نظرات و حذف کلمات بیارزش
 توکنبندی جمالت و شناسایی نقش کلمات

 جدا کردن اسامی و محاسبه  TF-IDFبه صورت مفهومی
 انتخاب یک مقدار آستانه برای معیار TF-IDF

 شناسایی کلماتی که معیار  TF-IDFآنها بیشتر از مقدار آستانه و تعیین آنها به
عنوان ویژگیهای انتخابی
در این الگوریتم منظور از  TF-IDFمفهومی این است که برای هر کلمه قبل از محاسبه
مقدار  ،TF-IDFهم خانوادههای آن نیز شناسایی شده و به عنوان یک کلمه در محاسبات در
نظر گرفته میشوند .با این کار ،ارزش اختصاص یافته به کلمات عالوه بر اطالعات آماری،
براساس محتوا نیز خواهد بود .در نتیجه دقت آن افزایش مییابد .اما نکته دیگر اینکه برای
کاهش پردازش و افزایش دقت ،این فرآیند تنها بر روی اسامی انجام میگیرد ،زیرا تمامی
ویژگیها مانند ،دوربین ،باطری ،پردازنده و  ...جزء اسامی هستند.
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 -4-4شبکه واژگان و تولید مجموعه واژگان حسی
شبکه واژگان شامل مجموعهای از واژگان است که ارتباط بین این کلمات در آن مشخص شده
است و برای ابهام زدایی و تعیین شباهت معنایی در کاربردهای مختلف پردازش زبان طبیعی1و
بازیابی اطالعات2مانند ترجمه ماشینی ،استخراج اطالعات و خالصهسازی استفاده میشود.
تالشهایی برای ایجاد شبکهواژگان زبان فارسی انجام شده است که میتوان به مواردی مانند
فارسنت [ ]25شبکه واژگان دانشگاه تهران [ ]19و فردوسنت [ ]1اشاره کرد .برای ایجاد مجموعه
واژگان دو روش کلی وجود دارد؛ یکی توسعه یا ترجمه عبارات حسی از روی مجموعه واژگان
حسی موجود و دیگری گسترش فهرست کلمات حسی اولیه با استفاده از شبکه واژگان ،پیکرهای
از متون نظرات و سایر منابع زبانی .در روش پیشنهادی از راهکار دوم استفاده میشود یعنی در
ابتدا مجموعهای از واژهها به صورت دستی انتخاب شده ،سپس این مجموعه از واژهها با استفاده
از فارسنت و فردوسنت گسترش مییابند .برای تولید حسنگار واژههای حسی به سه بخش:
صفت (مانند :خوب ،بد ،زشت ،ضعیف) ،اسم (قوت ،ضعف) و قید (بهخوبی ،به سختی) تقسیمبندی
میشوند .با توجه به ساختار نظرات کاربران از فعلها در روش پیشنهادی استفاده نمیشود .زیرا
اگر فعلی بار حسی هم داشته باشد ،با توجه به اینکه ریشه کلمات استخراج میشود ،میتواند بار
معنایی را پوشش دهد.
در این تحقیق از شبکه واژگان فردوسنت استفاده میشود که منطبق با وردنت است .همچنین
از منابع زبانی و پایگاههای دانشی چون شبکه واژگان دانشگاه پرینستون (وردنت) ،مترجم متن
گوگل ،پایگاه دانش ویکیپدیا و هستانشناسی یاگو ،]16[3پیکرههای متنی فارسی ،شبکه واژگان
دانشگاه تهران و فارسنت نیز استفاده شده است.
هدف این است که واژگان حسی تولید شده ،تا حد امکان مختص تحلیل نظرات ثبت شده در
مورد گوشیهای تلفن همراه باشد .این امر باعث میشود مجموعه واژگان گسترده نبوده و در
عین حال تمام کلمات موردنظر را دربر گیرد .ابتدا توسط فرد خبره فهرستی از عبارات حسی که
متعلق به موضوع مورد بحث (گوشیهای هوشمند تلفن همراه) هستند ،شناسایی میشوند .بعد از
شناسایی کلمات اولیه ،با استفاده از شبکه واژگان فردوسنت این مجموعه ،گسترش داده میشود.
سعی میکنیم با استفاده از ساختار مفهومی کلمات ارزش آنها را در جمله محاسبه کنیم و در
نهایت برای هر کلمه در هر نظر یک عدد بین  -4الی  +4اختصاص داده شود .اگر واژه در بین
واژگان اولیه وجود نداشته باشد ،با توجه به فارسنت همخانوادههای این کلمه استخراج شده و
1 Natural Language Processing NLP
2 Information Retrieval
3 Yago
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ارزشی برابر با کلمه همخانواده به آن اختصاص مییابد .میزان و شدت حس ،با توجه به برخی
کلمات جمله از قبیل :هم خانواده ،متضاد ،منفیکنندهها و معکوسکنندههای حسی تنظیم میشود.
در جدول ( )1نمونهای از واژگان اولیه و ارزش نسبی اختصاص داده شده به آنها مشخص شده
است.
جدول  1نمونهای از واژگان حسی و ارزش آنها
کلمه

ارزش حسی

کلمه

ارزش حسی

افتضاح

-4

نسبتاً خوب

+1

شگفتانگیز

+4

قوی

+2

فوقالعاده

+4

ضعیف

-2

عالی

+3

خوشدست

+1

قابل قبول

0

زیبا

+2

بد

-1

نچندان خوب

-1

ضایع

-3

سنگین

-2

با فرض اینکه مجموعه} 𝐾𝑗𝑖𝑟𝑛 𝑁𝑅𝑖𝑗 = {𝑛𝑟𝑖𝑗1 ,𝑛𝑟𝑖𝑗2 , … ,نظرات حسی مشتریان و
متخصصین در مورد ویژگیها باشد که در آن 𝐾𝑗𝑖𝑟𝑛 صفت مرتبط با نظر  jام برای ویژگی
kام محصول iام است.
در جدول ( )2فرض شده است که محصول  Piدارای  Kویژگی است و تعداد  qiنظر
برای آن ثبت شده است Skij .مشخص کننده مقدار عددی اختصاص یافته توسط فرد  jبرای
ویژگی  kام محصول  iاست .سطر آخر از جدول ( )2مشخص کننده میانگین ارزش ویژگیها
برای همه نظرات است.
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جدول  2ماتریس ارزش عددی ویژگیهای محصولPi
fK

⋯

𝐾𝑖𝑆

⋯

fk

⋯

f1

f2

ویژگی
نظر
1
2
⋮

𝑘
𝑗𝑖𝑆

j
⋮
qi

𝑘𝑖𝑆

⋯

𝑆𝑖2

𝑆𝑖1

میانگین

نظر متخصصین برای هر محصول یک نظر واحد است؛ یعنی خروجی نظر متخصصین
یک ماتریس تک سطری است .نظرات مشتریان و متخصصین با هم ترکیب شده و میانگین آن
محاسبه میشود .در جدول ( 𝑆𝑖̅ 𝑘 ،)3مشخص کننده میانگین ارزش نظرات کاربران و
متخصصین است که از رابطه ( )2بدست میآید.
𝑘𝑖𝑀𝑆𝑖𝑘 +

رابطه ()2

2

= 𝑘 ̅𝑖𝑆

جدول  3ترکیب ارزش عددی نظر مشتریان و متخصصین
ویژگی
ارزش

fK

⋯

fk

⋯

f2

f1

𝐾𝑖𝑆

⋯

𝑘𝑖𝑆

⋯

𝑆𝑖2

𝑆𝑖1

مشتریان

𝐾𝑖𝑀
𝐾 ̅𝑖𝑆

⋯

𝑘𝑖𝑀
𝑘 ̅𝑖𝑆

⋯

𝑀𝑖2
𝑆𝑖̅ 2

𝑀𝑖1
𝑆𝑖̅1

متخصصین

حسی نظرات

⋯

⋯

ارزش حسی کل

اما برای محاسبه ارزش تمامی محصوالت از جدول ( )4استفاده میشود که مقدار  Siدر
این جدول از رابطه ( )3محاسبه میشود.
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𝑘̅
𝐾∑
𝑖𝑆 𝑘=1

رابطه ()3

𝐾

= 𝑖𝑆

جدول  4ماتریس ارزش گذاری برای همه محصوالت
fK

⋯

⋯

fk

f2

ویژگی

f1

محصول

S1

P1

S2

P2
⋮

⋮
𝑘 ̅𝑖𝑆

Si

Pi

⋮

⋮

SN

PN

 -4-5محاسبه ارزش محصوالت و رتبهبندی آنها
در این تحقیق استخراج اطالعات به سه دسته ( )1اطالعات حسی متنی ( )2اطالعات
نظرسنجی مشتریان ( )3مشخصات ساخت محصول ،تقسیمبندی میشود .در بخش  4-4به
طور مفصل روش محاسبه ارزش عددی ویژگیهای موجود در نظرات مشتریان و
متخصصین با استفاده از تحلیل احساسات مبتنی بر ویژگی تشریح گردید .در ادامه به
بررسی نحوه استخراج اطالعات ساخت محصول و نظرسنجی مشتریان میپردازیم.
 -4-5-1اطالعات ساخت محصول
هر گوشی دارای مشخصات سختافزاری است که در این تحقیق به عنوان ویژگیهای
ساخت محصول از آن استفاده میشود .برای هر محصول ماتریسی مطابق جدول ( )5ایجاد
میشود که در آن 𝑘𝑖𝑆𝑇 مشخص کننده مقدار مرتبط با ویژگی ساخت  kام برای محصول  iام
است .ویژگیهای ساخت محصول با نماد  fsنمایش داده شده است.
جدول  5بردار ارزشگذاری دادههای ساخت محصول Pi
fsK

⋯

fsk

⋯

fs2

fs1

ویژگیها

𝐾𝑖𝑆𝑇

⋯

𝑘𝑖𝑆𝑇

⋯

𝑇𝑆𝑖2

𝑇𝑆𝑖1

ارزش ویژگیهای ساخت
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از آنجایی که ویژگیهای ساخت محصول دارای واحدهای اندازهگیری متفاوتی
میباشند ،از نرمالسازی دادهها استفاده میشود که اهمیت آنها به واحد اندازهگیریشان
بستگی نداشته باشد .برای این منظور در روش پیشنهادی ،ویژگیهای ساخت محصول و
ارزش حسی ویژگیهای موجود در متن نظرات مشتریان و متخصصین بین  0تا  5نرمال
سازی میشوند .برای این منظور از رابطه ( )4استفاده گردیده است.
رابطه ()4

×5

𝑛𝑖𝑚𝑥𝑥−
𝑛𝑖𝑚𝑥𝑚𝑎𝑥 −

𝑥 = 𝑑𝑎𝑧𝑖𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑥

که در آن  xmin ،xو  xmaxبه ترتیب مقدار اولیه ،حداقل مقدار و حداکثر مقدار مربوط به
یک ویژگی هستند .همچنین  xnormalizedمقدار نرمال شده آن ویژگی است.
 -4-5-2اطالعات نظرسنجی مشتریان
در تارنمای خردهفروشی دیجیکاال در صفحه هر محصول ،قسمتی با عنوان امتیاز کاربران
به محصول وجود دارد که براساس میانگین نظرات کاربران ،ویژگیهای :کیفیت ساخت،
ارزش خرید به نسبت قیمت ،نوآوری ،امکانات و قابلیتها ،سهولت استفاده و طراحی و ظاهر،
از صفر تا پنج مقداردهی شدهاند .برای استفاده از این ویژگیها ،ماتریسی مطابق جدول ()6
در نظر گرفته شده است که در آن  PSkiمقدار میانگین ویژگی  kام برای محصول  iام است.
چون این ویژگیها بین صفر تا پنج هستند ،نیاز به نرمالسازی همانند دو دسته ویژگیهای
قبلی ندارند و ارزش آنها به همین شکل وارد جدول میشود .ویژگیهای نظرسنجی
مشتریان با نماد  fnنمایش داده شده است.
جدول  6بردار ارزش گذاری ویژگیهای نظرسنجی محصول Pi
fnK

⋯

fnk

⋯

𝐾𝑖𝑆𝑃

⋯

𝑘𝑖𝑆𝑃

⋯

fn2

fn1

ویژگیها

𝑃𝑆𝑖2

𝑃𝑆𝑖1

ارزش ویژگیهای نظر سنجی

جدول 6ردار ارزش گذاری ویژگیهای نظرسنجی محصول Pi
با توجه به جداول  5،4و  6و برای محاسبه امتیاز نهایی براساس ویژگیهای ذکر شده ،از
جدول  7استفاده میشود .اعداد موجود در این جدول بین صفر و پنج نرمالیزه شده و آماده
مرحله رتبهبندی محصوالت میباشد.
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جدول  7بردار ارزش گذاری نهایی ویژگیها
نظرسنجی

حسی متنی

ساخت محصول

ویژگیها

fnk

⋯

fn2

fn1

fsk

⋯

fs2

fs1

fk

⋯

f2

f1

𝑘𝑖𝑆𝑃

⋯

𝑃𝑆𝑖2

𝑃𝑆𝑖1

𝑘𝑖𝑆𝑇

⋯

𝑇𝑆𝑖2

𝑇𝑆𝑖1

Sk

⋯

S2

S1

ارزش ویژگیها

 -4-5-3رتبهبندی محصوالت
بعد از محاسبه ارزش حسی نظرات مشتریان و متخصصین ،اطالعات نظرسنجی مشتریان و
اطالعات ساخت محصول و با ترکیب آنها براساس رابطه ( ،)5ارزش کلی محصوالت
محاسبه شده و رتبهبندی براساس آن انجام میشود .برای تعیین میزان تأثیر هر بخش از
ضرایب مشخص استفاده گردیده است].[22
رابطه ()5

𝑖𝑆𝑃))𝛽 𝑊_𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑃𝑖 ) = 𝑆𝑖 + 𝛽𝑇𝑆𝑖 + (1 − (𝛼 +

که در آن  0 ≤ 𝛼 + 𝛽 ≤ 1و ) 𝑖𝑃(𝑒𝑟𝑜𝑐𝑆_𝑊 مشخص کننده ارزش کلی تعیینشده
برای محصول  iام است.
 -4-5-4معیار ارزیابی رتبهبندی محصوالت
یکی از چالشهای اصلی در روش پیشنهادی ،نحوه ارزیابی آن است .اکثر کارهای انجام
شده در این زمینه مانند [ ]26و [ ] 22از میزان فروش محصول به عنوان معیار ارزیابی
استفاده کردهاند .یعنی محصولی که فروش بیشتری داشته باید در رتبهبندی ،در رتبههای باال
قرار بگیرد .در سایت دیجیکاال محصوالت براساس میزان فروش رتبهبندی شدهاند .با توجه
به رتبه فروش محصول در سایت و رتبه بدستآمده در سیستم پیشنهادی ،معیاری تحت
عنوان ضریب همبستگی توسط رابطه ( )6معرفی میشود [.]22
رابطه ()6
6 ∑𝑛𝑖=1(𝑅𝑥𝑖 − 𝑅𝑦𝑖 )2
)𝑛(𝑛2 − 1
که در آن 𝑥⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ رتبه مربوط به فروش آن محصول
𝑅 رتبه کسب شده توسط سیستم و 𝑖𝑦𝑅
𝑖

⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗𝑥 −
𝑅(𝜌
𝑅𝑦𝑖 ) = 1 −
𝑖

است .با توجه به رابطه ( ،)6هرچه اختالف بین رتبه کسبشده توسط سیستم رتبهبندی
ارائهشده و رتبه فروش محصول کمتر باشد ضریب همبستگی بیشتر خواهد بود.
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 -5یافتههای پژوهش
 -5-1مجموعه داده
برای جمعآوری نظرات کاربران ،چهار برند پرطرفدار گوشی همراه شامل :سامسونگ ،اپل،
هواوی و شیائومی انتخاب شدهاند و براساس قیمت به سه رده قیمت مناسب ،میانرده و
پرچمدار تقسیم شدهاند .مجموع نظرات استخراج شده برای این  70گوشی 4350 ،نظر است
که به صورت میانگین برای هر گوشی  62نظر ذخیره شده است .با توجه به اینکه در
تارنمای خردهفروشی دیجیکاال میتوان نظرات مشتریان را براساس مفیدترین نظرات
مرتبسازی نمود ،در این تحقیق نظرات انتخاب شده از بین مفیدترین نظرات بوده و به طور
میانگین هر نظر شامل  80کلمه میباشد.

 -5-2نرمالسازی و تشخیص کلمات عامیانه
زمانی که متن مورد پردازش شامل جمالت عامیانه باشد ،معموالً پیچیدگی پردازش بیشتر
میشود .معموالً نظر متخصص با نگارش رسمی نوشته میشود اما نظرات کاربران در اکثر
موارد به صورت عامیانه است .مثالً کلمه "همرده"" ،همرده" یا هم رده" هر سه ممکن است
در متن وجود داشته باشند .در ساختار پیشنهادی عبارات و فعلهای عامیانه حذف شده و به
جای آن عبارت رسمی جایگزین میشود .در شکل ( )2متن مربوط به نظر یک کاربر در مورد
گوشی  iPhone7و در شکل ( )3متن نرمالشده آن نشان داده شده است.
دوستان خود من االن  s6دارم و با آیفون  7رفیقم هم خیلی کار کردهام.در کل میتونم بگم واسه کسی
که  s6داره خرید این گوشی کمترین جذابیتی نداره و در واقع میتوان گفت  7همون  s6بروز شده
است.
شکل  2متن خام نظر کاربر در مورد گوشی iPhone7

دوستان خود من االن  s6دارم و با آیفون  7رفیقم هم خیلی کار کردهام .در کل میتوانم بگویم برای
کسی که  s6دارد خرید این گوشی کمترین جذابیتی ندارد و در واقع میتوان گفت  7همان  s6بروز
شده است.
شکل  3متن نرمال شده مربوط به شکل 2
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 -5-3جداسازی جمالت و توکن ها
چون هر ویژگی در یک جمله مشخص میشود ،بنابراین جداسازی جمالت و توکنها بسیار
مهم است .در شکل ( )4بخشی از نظر مربوط به شکل ( )3نشان داده شده و جمالت تفکیک
گردیده و برای هر جمله ،توکنها شناسایی شدهاند.
دوستان|خود|من|االن||s6دارم.
و|با|آیفون||7رفیقم|هم|خیلی|کار|کردهام|.
در|کل|میتوانم|بگویم.
شکل  4شناسایی جمالت و توکنها

 -5-4برچسبزنی نقش کلمات
برای برچسبزنی نقش کلمات ،از ابزار برچسبزنی دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شده است.
خروجی این بخش در شکل ( )5نشان داده شده است .در روش پیشنهادی از الگوریتم ویتربای

1

[ ]14برای برچسبزنی نقش کلمات استفاده میشود .این روش با استفاده از مدل مخفی مارکوف
برای متون فارسی نیز کاربرد مناسبی دارد.
دوستان< >Nخود< >PRمن< >PRاالن< > >s<N6Nدارم< .>Vو< >CONJبا<>PREP
آیفون< > ><PRENUM7Nرفیقم< >Nهم< >ADVخیلی< >ADVکار کردهام<>V
شکل  5تعیین نقش کلمات در جمالت

 -5-5استخراج ویژگیها
پس از اعمال پردازش بیان شده روی مجموعه داده 9 ،ویژگی برای محاسبه ارزش حسی کلمات
مرتبط با گوشیهای همراه انتخاب شدند .در مجموع ویژگیهای استخراجی برای هر محصول در
جدول ( )8به تفکیک نشان داده شده است.
جدول  8ویژگیهای مورد استفاده در رتبهبندی گوشیهای همراه
ویژگیهای حسی متنی
ویژگیهای نظرسنجی مشتریان

دوربین ،باتری ،طراحی ،ضخامت ،صفحه نمایش ،پردازنده،
صدا ،اسپیکر و قیمت
کیفیت ساخت ،ارزش خرید نسبت به قیمت ،نوآوری ،امکانات و
قابلیتها ،سهولت استفاده و طراحی و ظاهر
1 Viterbi
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 ،حداکثر RAMوزن ،فرکانس پردازنده ،حافظه داخلی ،مقدار
ویژگیهای ساخت محصول

ظرفیت حافظه ،رزولوشن دوربین اصلی ،رزولوشن دوربین جلو،
ظرفیت باتری و اندازه بر حسب اینچ

 -5-6تعیین ارزش ویژگیها توسط شبکه واژگان حسی
برای تعیین ارزش ویژگیهای حسی استخراج شده از متن نظر مشتریان و متخصصان و
براساس توضیحات بخش  ،4-4مقادیر عددی به ازای هر نظر ،استخراج میشود .برای این
ویژگیها تقریباً صفات مشخصی وجود دارند .بنابراین ابتدا فهرستی از عبارات حسی اولیه با
کمک افراد خبره تهیه شده و میزان بار حسی آنها تعیین میشود .برای بسط و تکمیل این
مجموعه کلمات اولیه از شبکه واژگان فردوسنت استفاده شده است .مقادیر صفات اولیه در
نظر گرفته شده شامل واژههای :عالی ،قدرتمند ،زیبا ،خوشدست ،فوقالعاده ،شگفتانگیز،
خوب ،سنگین ،سبک ،بیرقیب ،محشر ،ساده ،شارژ سریع ،ضعیف ،راضی ،ناراحتی ،باکیفیت،
بیکیفیت است.
به طور خالصه مراحل محاسبه ارزش هر ویژگی حسی متنی به شکل زیر است:
 .1پیشپردازش نظرات
 .2تفکیک نظرات مربوط به هر گوشی در یک فایل متنی
 .3استخراج و تفکیک جمالت
 .4در هر جمله به دنبال ویژگیهای حسی تعیین شده میگردیم( .این ویژگیها شامل
دوربین ،باطری ،پردازنده ،صفحه نمایش ،ظاهر و قیمت).
 . 5اگر یک ویژگی یافت شد سپس در جمله دنبال یک صفت میگردیم که بیان کننده حس
کاربر نسبت به آن ویژگی باشد.
 .6اگر صفت استخراج شده جزء صفتهای اولیه تعیین شده باشد ،مقدار عددی آن
استخراج میشود .در غیر اینصورت در شبکه واژگان دنبال هم معنی یا متضاد آن میگردیم
و عدد متناسب با آن را استخراج کرده و به ویژگی اختصاص میدهیم.
 .7موارد  4الی  6برای تک تک جمالت تکرار میشود.
 .8موارد  3الی  7برای تک تک نظرات تکرار میشود.
 .9در نهایت میانگین مقادیر استخراج شده برای هر ویژگی محاسبه میشود.
در نهایت یک فایل اکسل از تمام محصوالت ایجاد میشود؛ به طوری که هر سطر آن یک
محصول و هر ستون یک ویژگی محصول (ویژگیهای حسی متنی ،ویژگیهای نظرسنجی و
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ویژگیهای ساخت محصول) است .فایل ایجاد شده شامل  70مدل مختلف گوشی است که در
مجموع برای آنها  24ویژگی استخراج شده است .در پایان این مرحله ،فایل خام دادهها برای
رتبهبندی محصوالت آماده شده است.

 -5-7رتبهبندی محصوالت
رتبهبندی نهایی بر اساس رابطه ( )5انجام میگیرد که در آن هر سه گروه ویژگی استفاده
شدهاند .برای ارزیابی دقیقتر روش پیشنهادی چند سناریوی مختلف مطرح میشود و بر
اساس تنوع آنها ،سیستم پیشنهادی ارزیابی میگردد.

 سناریو ( :)1در رابطه ( )5مقدار  αبرابر صفر در نظر گرفته شده و ویژگیهای

نظرسنجی و ساخت محصول در رتبهبندی مورد استفاده قرار میگیرند.
 سناریو ( :)2در رابطه ( )5مقدار  αبرابر  1و  βبرابر صفر در نظر گرفته میشود و در
نتیجه تنها ویژگیهای حسی جهت محاسبه 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑆_𝑊استفاده میشوند.

 سناریو ( :)3هر سه گروه ویژگی مورد استفاده قرار میگیرند .تأثیر دو گروه

ویژگیهای نظرسنجی و مشخصات ساخت محصول یکسان و برابر  (1-α)/2در نظر گرفته
میشوند و مقدار (متغییرخواهد بود.

 سناریو ( :)4در سناریوهای قبل تأثیر ویژگیها به صورت انفرادی ،برابر درنظر

گرفته شد .به عنوان مثال تأثیر دوربین ،باطری و طراحی ظاهر یکسان است که برای سالیق
مختلف نمیتواند مناسب باشد .برای محاسبه میزان اهمیت یک ویژگی برای کاربران ،بهترین
گزینه محاسبه فراوانی تکرار آن ویژگی در نظرات است .به عنوان مثال اگر تمام ویژگیهای
استخراجی برابر  100و ویژگی دوربین و همخانوادههای آن  15بار تکرار شده باشند،
ضریب این ویژگی برابر  0/15خواهد بود.

 -5-8ارزیابی نتایج

 ارزیابی سناریو ()1

اگر مقدار  αبرابر صفر و  βبین  0تا  1باشد؛ همانطور که در شکل ( )6نشان داده شده است،
با افزایش مقدار  βضریب همبستگی کاهش مییابد به طوری که بیشترین مقدار ضریب
همبستگی به ازای  β=0و کمترین آن برای  β=1است .در واقع وجود مشخصات سخت
افزاری باال باعث افزایش قیمت آن شده لذا خرید آن در توان همه افراد نخواهد بود .بنابراین
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ویژگیهای سختافزاری معیار مناسبی جهت رتبهبندی محصوالت نیستند.

1
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β
شکل  6تغییرات ضریب همبستگی به ازای مقادیر β

 ارزیابی سناریو ()2
در این بخش تنها از ویژگیهای حسی استفاده میشود .در آزمایش اول رتبهبندی تنها با
تکیه بر یکی از ویژگیها انجام میشود و در آزمایش دوم استفاده از ترکیب ویژگیها به
صورت تجمیعی انجام میگیرد .یعنی در مرحله اول تنها ویژگی دوربین ،در مرحله دوم
دوربین و باطری و در نهایت در حالت هشتم از همه ویژگیها استفاده شده و نتایج مقایسه
میشوند .در شکل ( )7در کنار ویژگیهای تکی ،نتایج مربوط به تجمیع ویژگیها نشان داده
شده است .در این شکل از چپ به راست ویژگیها افزوده میشوند .نتایج نشان میدهد که
استفاده از همه ویژگیها باعث افزایش ضریب همبستگی شده است و مطابق انتظار در
آخرین مرحله که ویژگی قیمت اضافه گردیده ،ضریب همبستگی بیشترین مقدار تغییر را دارد.
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ترکیب تجمیعی ویژگی

تک ویژگی
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شکل  7نتایج مربوط به تأثیر ترکیب تجمیعی ویژگیها بر ضریب همبستگی

 ارزیابی سناریو ()3
در این سناریو از هر سه گروه ویژگی استفاده شده و ضریب  αمتغیر بوده و ضریب
ویژگیهای عددی و نظرسنجی برابر  (1-α)/2خواهد بود .در شکل ( )8نتایج نشان داده شده
است .با افزایش  αو به تناسب افزایش تأثیر ویژگیهای حسی مقدار ضریب همبستگی بهبود
مییابد و بیشترین مقدار آن برای  α=0.6است .بهترین حالت برای زمانی است که ضریب
تأثیر ویژگیهای حسی  0/6و ویژگیهای عددی و نظرسنجی هر کدام برابر  0/2باشد.
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شکل  8تأثیر تغییر  αدر حالتی که هر سه گروه ویژگی استفاده میشوند
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 ارزیابی سناریو ()4
در این حالت ،اهمیت ویژگیهای مختلف برای کاربران متفاوت است .استفاده از ضرایب
متفاوت برای ویژگیهای حسی باعث افزایش ضریب همبستگی میشود .بعد از انجام همه
آزمایشات مشخص شد که استفاده از ویژگیهای حسی و ویژگیهای نظرسنجی با مقدار
 α=0.7و استفاده از ویژگیهای حسی با ضرایب متفاوت ،با توجه به معیار ارزیابی ،بهترین
نتیجه را میدهد که در شکل ( )9مشخص است.

ارزش یکسان ویژگی ها

ارزش متفاوت ویژگی ها
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α
شکل  9نتایج تأثیر ویژگیهای حسی با ضرایب متفاوت

با توجه به سیستم رتبهبندی پیشنهادی و انواع سناریو ذکر شده ،نهایت ًا از سناریوی 4
برای رتبه بندی  70گوشی همراه جدول ( )9استفاده شد.
جدول  9لیست گوشیهای مورد ارزیابی
برند
اپل

سامسونگ

هواوی

لیست گوشیها
iPhone7_128, iPhone11_A2217, iPhone11_A2223, iPhone11_pro_A2220,
iPhonex_256, iPhone_XS_512, iPhone_8plus, iPhone_6s, iPhone_6s_plus,
iphone8, iPhone_SE, iPhone_SE_2020, iPhone_X64
Galaxy_A50s_SM, Galaxy_A51_SM, Galaxy_A71_SM,
Galaxy_Note10_Lite_SM, Galaxy_A70_SM, Galaxy_A80_SM,
Galaxy_J2_Core, GalaxyA01_SM, Galaxy_A20s, Galaxy_A30s, Galaxy_A31,
Galaxy_A10s, Galaxy_A11, Galaxy_A21s, Galaxy_M11, Galaxy_S10,
Galaxy_Note10_Pluss, Galaxy_Note10, Galaxy_S20, Galaxy_A9,
Galaxy_Note8, Galaxy_J7
Huawi_Y6_Prime, Huawe_Y9_Prime, Huawe_Y5, Huawe_P30Lite,
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لیست گوشیها

برند

Honor_Lite_HRY-LX1T204.2, Honor_Lite_HRY-Lx,
Huawe_p30Lite_MARLX1A, Huawe_P30Lite_MARLX1M, Huawe_Y8,
Huawe_Y9s, Huawe_Y8s, Huawe_Y7prime, Huawe_Y6s, Huawe_Y7p,
Huawe_Nova_3i, Huawe_Nova_5T
Xiaomi_Mi A3_M1906F9SH, Xiaomi_Mi_Note10,
Xiaomi_Mi9T_M1903F10G, Xiaomi_Mi9T_Pro_M1903F11G,
Xiaomi_Redmi_Note7, Xiaomi_Redmi_Note8, Xiaomi_Redmi_Note8_Pro,
Xiaomi_Redmi_Note8T, Xiaomi_Redmi_Note9S, Xiomi_Mi8_SE

شیائومی

در جدول ( )10نتیجه رتبهبندی برای  10گوشی اول به ترتیب نشان داده شده است.
براساس رتبهبندی بدست آمده ،رتبه هر گوشی ارتباط مستقیمی با قیمت گوشیها ندارد و
میتوان نتیجهگرفت که کاربران معیارهای متفاوتی را برای برتری گوشیها در نظر میگیرند.
جدول  10رتبهبندی  10گوشی برتر براساس روش پیشنهادی
رتبه

گوشی

1

Xiaomi_Redmi_Note8_Pro

2

Galaxy_A50s_SM

3

Huawe_Y9_Prime

4

Galaxy_A71_SM

5

iPhone11_A2223

6

Xiaomi_Redmi_Note9S

7

Xiaomi_Mi9T_Pro_M1903F11G

8

iPhone11_A2217

9

Galaxy_Note10

10

Xiaomi_Mi_Note10

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات آتی
با گسترش خرید از خردهفروشیهای برخط ،مشتریان سعی میکنند قبل از خرید،
بررسیهای برخط متخصصین و سایر مشتریان را که از محصول استفاده کردهاند ،مورد
توجه قرار دهند .در مطالعات مشابهی که در بخش  3به تفصیل تشریح گردید ،در بحث
رتبهبندی محصوالت براساس نظرات کاربران ،ویژگیهای ذهنی و عینی مورد توجه قرار
گرفته است و در برخی از پژوهشها ،ادغام اطالعات متنی ،رتبهبندی عددی موجود در
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تارنمای فروش و جمالت تطبیقی برای رتبهبندی محصوالت انجام گرفته است] .[22اما در
هیچ کدام از پژوهشهای انجام گرفته به نظرات تخصصی خبرگان که در قالب نقد و بررسی
محصول است و ویژگیهای سخت افزاری محصوالت برای رتبهبندی توجهی نشده است .در
این پژوهش با ترکیب سه نوع از دادهها شامل :نظرات متنی مشتریان و متخصصین ،دادههای
مربوط به نظرسنجی مشتریان و دادههای مربوط به ساخت محصول ،سیستم رتبهبندی
جدیدی ارائه گردید .از طرفی با بهکارگیری نظراتی که در تارنمای دیجیکاال بهعنوان
مفیدترین نظرات مرتب شدهاند ،بر غنای نتایج حاصل از رتبهبندی افزوده گردید .پس از
پیشپردازش نظرات متنی مشتریان و متخصصین ،در ادامه و با استفاده از رویکرد TFIDF
معنایی 9 ،مورد از مهمترین ویژگیهای حسی استخراج گردید .سپس مجموعه اولیه از کلمات
حسی مرتبط با ویژگیهای استخراج شده ،توسط فرد خبره بین  -4الی  +4ارزشگذاری
شدند .در صورتی که کلمات حسی موجود در متن نظرات در بین این کلمات نباشد ،از شبکه
واژگان حسی فردوسنت و فارسنت استفاده گردیده و یک ارزش متناسب با نوع رابطه برای
آنها مشخص میشود .در نهایت با نرمالسازی مقادیر ویژگیهای سهگانه در فاصله صفر
تا پنج و ترکیب این ویژگیها در یک جدول و استفاده از سناریوهای مختلف ،روش رتبهبندی
مناسب مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت محصوالت رتبهبندی شدند.
با توجه به تالشهای فروانی که در انجام دقیق این تحقیق صورت پذیرفته است،
مشخصاً محدودیتهایی نیز وجود داشته است .از جمله این محدودیتها ،گستردگی جامعه
آماری میباشد .در این پژوهش جامعه آماری صرفاً تارنمای دیجیکاال و نظرات مربوط به
گوشیهای همراه بود ،با توجه به این که نوع پژوهش دادهمحور میباشد ،گسترش جامعه
آماری به سایر سایتهای خردهفروشی برخط داخلی و حتی خارجی و از سویی استفاده از
نظراتی که مصرفکنندگان در خصوص سایر محصوالت ثبت میکنند ،در دقت و اعتبار مدل
پیشنهادی رتبهبندی محصوالت میافزاید .از جمله محدودیتهای دیگری که محقق در بحث
جمعآوری دادهها با آن مواجه گردید ،ورود دستی نظرات حسی متنی ،دادههای نظرسنجی و
سختافزاری گوشیهای همراه به فایلهای متنی و اکسل بود .علت ورود دستی دادهها،
افزایش دقت بیشتر سیستم پیشنهادی میباشد اما مشخص ًا باعث کاهش استفاده از نظرات
بیشتر و جزو محدودیتهای تحقیق بهشمار میرود .در بحث روش تحقیق و رویکردهای آن،
در این پژوهش از تحلیل احساسات مبتنی بر ویژگی استفاده گردید ،این روش نیازمند به
تفکیک جمالت از لحاظ نحوی دارد و در ادامه بایستی از فرهنگ واژههایی که در این زمینه
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توسعه داده شده است ،استفاده نمود .زبان فارسی محدودیتهای خاص خود را در این
خصوص دارد .در بررسیهای انجام گرفته توسط محقق ،نواقص فراوانی در پایگاههایی
چون فردوس نت و غیره به عنوان واژهنامههای مورد استفاده مشاهده گردید که بر دقت
تحلیل احساسات متون فارسی تأثیرگذار است و این پژوهش نیز از این قاده مستثنی نیست.
به پژوهشگران آتی پیشنهاد میگردد در جمعآوری دادههای اولیه پژوهش ،قلمرو مکانی
تحقیق را که صرفاً تارنمای خردهفروشی دیجیکاال بوده است ،گسترش داده و از سایر
تارنماها و خرده فروشیهای داخلی استفاده نمایند .از طرفی با گسترش قلمرو محصوالت به
یک حوزه خاص ،به طور مثال کاالهای دیجیتال ،میتوان نتایج جدید و قابل توجهتری کسب
نمود .در بحث دادههای اولیه میتوان از افرادی که اخیراً در شبکههای اجتماعی فعالیت
گشایش بسته1را انجام میدهند ،بهعنوان متخصصین این امر استفاده نموده و نظرات ایشان
را به عنوان ورودی فرد خبره در تحلیلهای آتی وارد نمود .در خصوص استفاده از
مشخصات ساخت محصول در رتبهبندی ،در این پژوهش شش متغیر استفاده شده است که
در سایتهای خردهفروشی برخط به مراتب متغیرهای سخت افزاری بیشتری موجود است و
میتواند در پژوهشهای آتی مورد استفاده قرار گیرد .نکته دیگری که در بحث دادههای اولیه
وجود دارد این است که اخیراً تارنمای دیجیکاال پایگاه داده بسیار بزرگی از دادههای متنی
(نظرات مشتریان) در مورد کاالهای مختلف را تهیه نموده و در اختیار پژوهشگران قرار
میدهد .جهت پژوهشهای آتی محققین میتوانند از این دادهها استفاده نمایند.
روش استفاده شده در این پژوهش تحلیل حساسیت مبتنی بر ویژگی بوده است ،در بحث
استخراج ویژگیهای موجود در نظرات از روش  TF-IDFمعنایی استفاده گردید ،روشهای
بسیار زیادی مبتنی بر واژگان یا الگوریتمهای باناظر و بدون ناظر در حوزه یادگیری ماشین
وجود دارد که میتوان از آنها بهره برد و با مقایسه روشهای مذکور بهترین روش را
انتخاب نمود .در خصوص استخراج احساس مربوط به هر ویژگی از روش مبتنی بر لغتنامه
استفاده گردید که روشهای متنوع دیگری وجود دارد که محققین قادر به استفاده از آنها
میباشند.

1 On boxing
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