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 چکیده
در  روزروزبهبا توجه به مزایای زیاد آن  برخطتمایل به خرید  فروش اینترنتی یهاتیسابا گسترش 

خریدارن قبلی انتخاب محصول، نظرات و  یریگمیتصمحال افزایش است. اکثر مشتریان قبل از 
وجود برندهای مختلف در . کنندیممحصول خود را انتخاب  آنرا بررسی کرده و براساس  محصول

در خصوص خرید محصول چالش  یریگمیتصمبررسی حجم باالیی از نظرات جهت  سوییبازار و از 
 ساساتیز احلو آنا یکاومتنوجود ابزارهای خودکار  .که خریداران با آن مواجه هستند بزرگی است

در  یکارراهبسیار مفید باشد و به عنوان در این زمینه  تواندیم ،برای بررسی نظرات کاربران
بیش  با بررسیدر این پژوهش  .مورد استفاده قرار گیردمحصوالت براساس نظر مشتریان  یبندرتبه

سه نوع ویژگی شامل:  کاال، 70در خصوص  مورد از نظرات مشتریان و ارزیابی متخصصان 4500از 
 یهایژگیوساخت محصول و  یهایژگیو، و متخصصین مشتریان حسی موجود در نظرهای ویژگی

 یبندرتبهسیستم  ،بکارگیری تحلیل احساسات مبتنی بر ویژگیاستخراج گردیده و با  نظرسنجی
 گردیده است. ایجادمحصوالت 
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 مقدمه -1
عامالت، فروش اینترنتی، به علت سهولت و قابل اعتماد بودن این نوع م یهاتیسابا گسترش  

 در بازار، وجود برندهای مختلف .]1[ اندآوردهرو  هاتیسامشتریان زیادی به خرید از این 
ساس بسیار سخت کرده است. خریداران برا کنندهمصرفو انتخاب را برای  یریگمیتصم

انجام  هاتیسامحصوالت که در این  یبندرتبهفروش و  یهاتیسانظرات موجود در 
درصد  63حدود  ،دهدیمنشان  پژوهش نتایج یک .[4] کنندیم یریگمیتصماقدام به  ،ردیگیم

کاال  کنندگانمصرفبه مرور نظرات سایر  ،کنندیمخرید  برخطاز کسانی که به صورت 
ررسی بدقیقه به  30درصد بیش از  33دقیقه و  10درصد از این افراد حداقل  64، پردازندیم

 [.3] پردازندیمنظرات 
 نیچن یسازخالصهو  استخراج هک است یمتن نظرات یادیز حجم یدارا معموالً تیسا هر
 است ازین مورد ارکخود 1احساسات لیتحل یهاستمیس نیبنابرا ست،ین یاساده ارک یاطالعات

محصول، ابزاری ارزشمند است که  یبندرتبهکاوش خودکار نظرات برای ایجاد سیستم  .]12[
به جای اتکا به تعداد کمی از این  یترآگاهانه یریگمیتصممشتریان بالقوه  شودیمباعث 
 [.24] و نظرات داشته باشند هایبررس

محصوالت انجام  یبندرتبه خصوصکنون در زمینه نظرات کاربران در در مطالعاتی که تا
در  دکنندهیتولمحصول با میزان فروش و یا کمک به  یبندرتبهرابطه  معموالًگرفته است، 

نقد و به  ،از مطالعات قبلی کدامچیه در محصول مورد توجه بوده است. یهایژگیوشناخت 
 و توجه نشده استمحصوالت  یبندرتبهبرای تولید مفاهیم  هاتیسامتخصصین بررسی 
 یهایژگیوساخت محصول و  یهایژگیوحسی موجود در نظرات و  یهایژگیوترکیب 

این پژوهش  مد نظر قرار نگرفته است.برخط  یهایفروشخردهنظرسنجی موجود در تارنمای 
و  کنندگانمصرف یهادگاهیدعناصر کلیدی موجود در که  سؤالجهت پاسخگویی به این 
برخط  یفروشخردهتارنمای از  شدهیداریخرمحصوالت  یبندرتبهمتخصصان در رابطه با 

محصوالت بکار  یبندرتبهتوان این مفاهیم را در قالب سیستم چیست و چگونه می کاالیجید
 نظرات کاربران وبا در نظر گرفتن  که براساس آن دهدیمرویکردی را ارائه  برد؟

و و مشخصات ساخت محصول  نظرسنجی یهاداده، حسی یهاداده و با ترکیب متخصصین
محصوالت  کلی یبندرتبه 2محوریژگیو و تحلیل احساسات یکاومتن یهاروش استفاده از

 
1  Sentiment analy sis 

2  Aspect based sentiment analy sis  
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 .ردیگیمانجام 
 

 پژوهشنظری پیشینه  -2
اطالعات  یبندردهان و تشخیص و ید مشتریدر عقا هایژگیوتعیین  ،یکاودهیعقدر مبحث 

امروزه . ]7[بخشدیمسهولت  یریگمیتصمند یشان به فرآش احساسییذهنی و تعیین گرا
 هادادهمتنی برای پردازش موجود است و هر ساله بر میزان این  یهادادهحجم کثیری از 

 بیان مختلف موضوعات و اخبار محصوالت، درباره را خود نظرات افراد .[11]شودیمافزوده 

 نظرات جستجوی به شروع ،دارد را کاالیی خرید قصد یفرد وقتی . به عنوان مثالکنندیم

 شفک ،است یافته غیرساخت متون صورت به هاداده اکثر با توجه به این که و نموده دیگران

 از یاشاخه یکاودهیعق یا احساسات آنالیز .]5[شودیمبسیار سخت  این متون از اطالعات

 تواندیمکه  است موضوع خاص یک درباره متن نویسنده نگرش یافتن معنی به و یکاومتن
ست که قابل بررسی ا رویکردهای تحلیل احساسات از سه جنبه باشد. گشاراهدر این زمینه 

د، جمله سن ؛یادگیری ماشین، مبتنی بر قانون و مبتنی بر لغت، سطح متن؛ هاروش عبارتند از
از قبل آموزش  هادادهمجموعه یادگیری ماشین:  ویژگی و عمومی. ؛یبندرتبهو واژه، سطح 

ت متن استاندارد یادگیری ماشین، قطبی یهاتمیالگورو سپس با استفاده از  شوندیمداده 
 استخراج شده و سعی هادادهمبتنی بر قانون: اطالعات از مجموعه  .]3[شودیممشخص 

ن، کلمات ، این اطالعات ارزیابی شوند. قوانین متنوعی چوهاواژهبا توجه به قطبیت  شودیم
: با نامهلغتمبتنی بر  .]15[و غیره در این راستا وجود دارد هاشکلکنفی، اصطالحات، 

ده و شذهنی یا عینی بودن آن مشخص  ،ارزیابی یک نظر مثالًمعنایی،  یریگجهتاستفاده از 

ه، عه دادوبراساس ساختار مجم .]18[گرددیمآشکار قطبیت آن از لحاظ مثبت یا منفی بودن 
در سطح سند، هدف  .شودیم یبندمیتقستحلیل احساسات در سطح ویژگی، سند و جمله 

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 

 در حد یک جمله هستند. شدهکوچکاول تفاوتی ندارد، زیرا جمالت در حقیقت سندهای 
شتر قابل انجام است. البته بی کلیحصول در دو سطح مبتنی بر ویژگی و یک م یبندرتبه
، میزان پردازندیم هالمیفنظرات در مورد  یآورجمعکه به  ییهاتیسافروش یا  یهاتیسا

 .]15[ کنندیمکلیت محصول یا فیلم( ارزیابی ) یکلقطبیت یک متن یا نظر را در سطح 
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 پیشینه تجربی پژوهش -3
اطالعات، علوم کامپیوتر و بازاریابی در  یهاستمیسچون  ییهارشتهدر  یفراوانمطالعات  

کاربران و  یبندرتبهاین مطالعات از  .]8[ است شدهنظرات کاربران انجام  یبندرتبهزمینه 
برخط و رفتار مشتری  یهایبررسمتعدد  یهایژگیوجهت تشریح  هاآناظهارنظرهای 

و  3و بدون نظارت 2یادگیری با نظارت یهاروش، 1زبان طبیعی. پردازش اندنمودهاستفاده 
 یکاوداده یهارمجموعهیزاز  هاروشاین  در تحلیل نظرات کاربرد دارند. 4قوانین وابستگی

که علم استخراج الگوهای جالب، کوچک اما با اهمیت، ضمنی، ناشناخته و بالقوه  باشندیم
 .]21[باشدیم هادادهمفید و یا دانش از مقدار بسیار عظیمی از 

یده به آنالیز عق تواندیمکه  گردیدیک الگوریتم یادگیری با نظارت ارائه  در پژوهشی
، بپردازد. انددادهمورد تحلیل قرار  هاتیتوئو  هاوبالگ، هاپستافرادی که محصوالت را در 

هر کدام از  یریگجهت ینیبشیپدر این الگوریتم ویژگی مهم محصول استخراج شده و امکان 
یزم مکان انجام گرفت، 2010در تحقیقی که در سال  .]10[ها در آینده وجود دارداین مشخصه

محصول را براساس  یهایژگیو. ابتدا شدمبتنی بر ویژگی محصول ارائه  یبندرتبه
 یریگجهتو  محصول و تحلیل بسامد و استفاده از محصول مشخص نموده یبنددسته

 هایژگیومبتنی بر  یداروزنو  دارجهت. در ادامه گراف گردیداحساسی این نظرات مشخص 
ای . در این روش از رهیافت واژگان کلیدی برشدبراساس آمار کلیه نظرات کاربران تشکیل 

 استفاده شده است. در نهایت ارزیابی پروژه با الگوریتم هایژگیوشخیص نظرات حاوی ت
PageRank  25[ود در وب سایت آمازون انجام گرفتموج یهادادهو[. 

ده از که با استفا شدمحصول براساس ویژگی ارائه  یبندرتبهروش  دیگر، یامقالهدر 
تقسیم کاربران به دو دسته کاربران آشنا و ناآشنا و اختصاص اوزان مختلف به ایشان 

ی االترببراساس میزان اعتبار کاربران )کاربران باالی لیست نسبت به پائین از درجه اعتبار 
 .]11[برخوردارند( به محاسبه رتبه براساس وزنی که کاربر به محصول داده است پرداختند 

ه با توجه به کرا پیشنهاد دادند  یبندرتبهنظر، سیستم  هاونیلیمبا کاوش  در پژوهشی دیگر،
 . این سیستم با فیلتر نمودن جمالت وکندیمبررسی اعتبار و تاریخ ارسال نظرات عمل 

 کنندهبه مصرف دهندیمنظراتی که نامربوط بوده و بیشتر جنبه خدماتی کاال را مد نظر قرار 
 [.24] کنندیمو خرید با کیفیت کمک  یریگمیتصمبه 

 یبندرتبهبه این نتیجه رسیدند که انجام گرفت، پژوهشگران  2014در پژوهشی که در سال  

 
1 Natural language processing (NLP) 
2 Supervised learning methods 

3 Unsupervised learning methods  
4 Association rules  
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درک باال از کیفیت محصول با تمایل به  کهیطورمحصول، سنجشی از کیفیت محصول است به 
بعنوان یک منبع معتبر  دهدیمبه محصول  کنندهمصرفکه  یارتبهخرید آن در ارتباط کامل است. 

به  بالقوه در حین خرید کنندهمصرفو  شودیمتلقی  کنندگانمصرفاطالعاتی برای سایر 
محصوالت براساس تحلیل  یبندرتبهروشی برای  ،یامقالهدر  .]12[کندیممتوسط این رتبه توجه 

 یهاواژهویژگی محصول براساس تعداد تکرار که وزن هر  گردیداحساسات و تئوری فازی ارائه 
، 1اصغر و همکاران 2019در سال  .[13] شودیممشخص  Hownet نامهواژهحسی موجود در 

 یبندگروهاحساس، -که شامل چهار ماژول اصلی استخراج ویژگی انددادهچارچوبی پیشنهاد 
تعدادی الگوی جدید ارائه  هاآنویژگی است.  یسازخالصهاحساس و -ویژگی یبنددستهویژگی، 

کاندید هستند. پس از استخراج  یهایژگیو، بیانگر هافعلکه در آن اسم، عبارات اسمی و  اندداده
. به منظور انددادهشباهت معنایی پیشنهاد  یریگاندازهرا براساس  هایژگیو یبندگروه، هایژگیو

، یک تکنیک ترکیبی برای شدهاستخراج یهایژگیو درباره شدهدادهانتساب امتیاز به نظرات 
احساسات پیشنهاد داده شد که مفاهیم مبتنی بر پیکره و مبتنی بر لغت را ترکیب و در  یازدهیامت

توسط زارعی  2020در تحقیقی که در سال  .]2[کندیمنهایت نقاط مثبت و منفی هر ویژگی را بیان 
با استفاده از تکنیک  2جتماعی مبتنی بر وب./ارائه چارچوب هوشمندی بازار ا"و همکاران با عنوان

انجام گرفت، با مرور ادبیات و مصاحبه با  "اجتماعی یهارسانه یهاتیساوبدر  یکاومتن
 یبندخوشهمشخص گردید. سپس از تکنیک  2بعد اصلی هوشمندی بازار اجتماعی./ 4خبرگان، 

استفاده گردید. با  مؤثر در هر یک از ابعاد، یهاشاخصو زیر  هاشاخص نیترمهمبرای استخراج 
استفاده از تحلیل احساسات کلمات مشخص گردید که برند سامسونگ نسبت به امرسان در اکثر 

فیرمانتو و . ]23[نظرات مثبت مشتریان را به خود اختصاص داده است هاشاخص
معمواًل نزدیک به  هایژگیوو عبارات اسمی در قالب  هااسم ( با این فرض که2019)2همکاران

، طی فرآیندی، جمالت پیچیده و ترکیبی را تکه تکه کرده و به جمالت شوندیمنظرات استفاده 
در برگیرنده نظر بتوانند نزدیکترین ویژگی به آن را  واژهساده تبدیل نمودند تا با پیدا نمودن یک 

حوزه  یهاپژوهش نیترممهیکی از  3توسط یانگ و همکاران 2016در سال  .]5[پیدا نمایند
و  ارزشمنداطالعات  یسازکپارچهی "محصول انجام گرفت، در این تحقیق با عنوان یبندرتبه

، از انواع مختلفی از نظرات برخط " محصول نیچند یبندرتبه ستمیس یطراح یناهمگن برا
. با توجه استشدهاستفاده  6یاسهیمقاو لغات  5متنی یهافیتوص، 4مشتریان شامل: رتبه عددی

محققین در این  د،شویماطالعات ناهمگون درباره محصوالت باعث سردرگمی خریداران  کهنیابه 

 
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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دقیقی ارائه گردد. برای رسیدن به  یبندرتبهمقاله سعی نمودند که اطالعات ترکیب شده و سیستم 
این هدف، اطالعات یکپارچه به دو دسته تقسیم شدند: اطالعات توصیفی و اطالعات تطبیقی. 

در مورد یک کاالی خاص هستند که به صورت  کنندگانمصرفاطالعات توصیفی نظرات مستقیم 
که به طور  دیآیمیقی جمالت تطب از. اطالعات تطبیقی شوندیمنظرات حسی و رتبه عددی بیان 

برای مقایسه بیش از یک محصول  برخط 1وجود دارد و در آرای تطبیقی هاینظرسنجضمنی در 
 شدهکپارچهی. اطالعات توصیفی و اطالعات تطبیقی به صورت یک ساختار گرافی روندیمبه کار 

نوع  3. نظرات مربوط به دیآیمتمام محصوالت به دست  یبندرتبهو نمره هر محصول و 
گردید )تلفن همراه، لپ تاپ و دوربین دیجیتال(. نتایج نشان داد  یآورجمعمحصول در این تحقیق 

 یبندرتبه یهاروشکه روش به کار رفته در این تحقیق عملکرد بهتری در مقایسه با سایر 
برای مقایسه چندین محصول و  کنندگانمصرفمبتنی بر این روش به  یبندرتبهمحصول دارد. 

. یکی دیگر از ]22[کندیماتخاذ تصمیم خرید مناسب، بدون نیاز به اتالف وقت زیاد کمک 
انجام  2018در سال  2محصوالت توسط گو و همکاران یبندرتبهمهم در مورد  یهاپژوهش

عینی و  یهاارزشارائه شده است که براساس آن  یبندرتبهگرفت. در این تحقیق یک روش جدید 
براساس روش تحلیل تفکیک  هایژگیوو وزن هر کدام از  اندشدهذهنی هر کدام از نظرات ترکیب 

به دست آمد. در ادامه مقایسه جفتی بین محصوالت انجام شده و براساس الگوریتم  3کننده خطی
مطالعات ذکر شده دارای  .]9[، امتیاز نهایی هر ویژگی مشخص گردیدPageRankتوسعه یافته 

را  کنندهمصرف، از جمله این که امتیاز کلی یک محصول به خوبی احساسات باشندیمنواقصی 
. به عبارتی دو محصول که امتیاز کلی کندینممحصول بیان  هایژگیودر مورد هر کدام از 

با هم  کامالً  انشیهایژگیوبراساس تک تک  اًقطع ،اندنمودهدریافت  کنندهمصرفیکسانی را از 
در تحلیل  هاتیسامتفاوتند. از طرفی در هیچ کدام از مطالعات انجام گرفته دیدگاه متخصصین 

مرتفع موارد این  شده است تادر این پژوهش سعی است. احساسات مورد توجه قرار نگرفته 
پیشنهادی، ترکیبی از تحلیل نظرات متنی کاربران، امتیاز عددی  یبندرتبهو در سیستم  گردد

مشخصات ساخت محصول که توسط شرکت و  (مربوط به هر محصول) تیساموجود در 
 ، مورد استفاده قرار گیرد.شودیمسازنده ارائه 

 
 
 
 

 
1  Comparative votes 

2  Guo et al 

3  Linear Discriminant Analysis(LDA) 
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 پژوهش یشناسروش -4
، است که در آن با استخراج نظرات حسی کاربران تحلیل احساساتروش پیشنهای مبتنی بر  

در . شودیممشتری پیشنهاد  بهمناسب  محصولکرده و در نهایت  یبندرتبهرا  محصوالت
ساختار کلی روش پیشنهادی نشان داده شده و در ادامه به تشریح هر مرحله ( 1) شکل

 خواهیم پرداخت.

 
 کلی پژوهش ساختار.  1شکل 

 

 هادادهگردآوری   -4-1
 نظرات مشتریان و متخصصان،متن مربوط به پژوهش شامل،  یهادادهدر این مرحله 

مربوط به مشخصات ساخت محصول  یهادادهعددی نظرسنجی مشتریان و  یهاداده
 گردیده است. یآورجمع

 

 پیش پردازش  -4-2
 لیتبد بعد مراحل یقابل پردازش برا یبه ساختار یمتن ورود ،پردازششیپ مرحلهدر 

متن،  یسازکدستی عبارتند از: متون فارسی پردازششیپ یندهایفرآ نیترمهم. شودیم
 .ش کلماتشناسایی نقو  یابیشهیر، مهمریغ یهاواژه حذف ،هاواژهو  هاجملهمرز  نییتع
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 حسی یهایژگیوتعیین   -4-3
شناسایی مهم در متن نظرات مشتریان و متخصصین حسی  یهایژگیوبایستی در ابتدا 

و در  تحلیلومتنی باعث بهبود تجزیه یهادادهمجموعه  یهایژگیو نیترمهمتشخیص شود. 
تعیین ارزش  یهاروش نیترسادهیکی از . شودیمخام  یهادادهنتیجه تولید معنا از این 

 اختارکلمات در متون، استفاده از اطالعات آماری است. اما نقطه ضعف آن عدم استفاده از س
گان معنایی با شبکه واژ TF-IDFمعنایی کلمات است. در این روش با ترکیب روش آماری 

( جهت محاسبه 1طه )از راب TF-IDF. معیار شودیممفهومی معرفی  TF-IDFیک روش 
 .کندیمر یک متن استفاده ارزش کلمات د

 (1رابطه ) 
𝑡𝑓𝑖𝑑𝑓𝑥,𝑦 = 𝑡𝑓𝑥,𝑦 × 𝑙𝑜𝑔 (

𝑁

𝑑𝑓𝑥
) 

تعداد اسنادی  𝑑𝑓𝑥تعداد کل اسنادو  y ،Nدر سند  xتعداد تکرارهای کلمه  𝑡𝑓𝑥,𝑦که در آن
 تکرار شده است. xکلمه  هاآناست که در 

اشد. به همین دلیل در دقت الزم را داشته ب تواندینمبه تنهایی  TF-IDFاستفاده از معیار 
 :شودیمبه روش زیر عمل  هایژگیوروش پیشنهادی برای استخراج 

 ارزشیبنظرات و حذف کلمات  پردازششیپ 

 جمالت و شناسایی نقش کلمات یبندتوکن 

  جدا کردن اسامی و محاسبهTF-IDF به صورت مفهومی 

  انتخاب یک مقدار آستانه برای معیارTF-IDF 

  شناسایی کلماتی که معیارTF-IDF به  هاآنو تعیین  بیشتر از مقدار آستانه هاآن
 انتخابی یهایژگیوعنوان 

بل از محاسبه قمفهومی این است که برای هر کلمه  TF-IDFدر این الگوریتم منظور از 
لمه در محاسبات در آن نیز شناسایی شده و به عنوان یک ک یهاخانواده، هم TF-IDFمقدار 

اری، لمات عالوه بر اطالعات آم. با این کار، ارزش اختصاص یافته به کشوندیمنظر گرفته 
 نکه برای. اما نکته دیگر ایابدییماساس محتوا نیز خواهد بود. در نتیجه دقت آن افزایش بر

می ، زیرا تماردیگیمتنها بر روی اسامی انجام  کاهش پردازش و افزایش دقت، این فرآیند
 مانند، دوربین، باطری، پردازنده و ... جزء اسامی هستند. هایژگیو
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 شبکه واژگان و تولید مجموعه واژگان حسی  -4-4
از واژگان است که ارتباط بین این کلمات در آن مشخص شده  یامجموعهشبکه واژگان شامل  

و  1برای ابهام زدایی و تعیین شباهت معنایی در کاربردهای مختلف پردازش زبان طبیعی و است
 .شودیماستفاده  یسازخالصهمانند ترجمه ماشینی، استخراج اطالعات و  2بازیابی اطالعات

به مواردی مانند  توانیمزبان فارسی انجام شده است که  واژگانشبکهبرای ایجاد  ییهاتالش
برای ایجاد مجموعه [ اشاره کرد. 1] نتفردوس[ و 19[ شبکه واژگان دانشگاه تهران ]25] نتفارس

ترجمه عبارات حسی از روی مجموعه واژگان  یکی توسعه یا ؛واژگان دو روش کلی وجود دارد
 یاکرهیپحسی موجود و دیگری گسترش فهرست کلمات حسی اولیه با استفاده از شبکه واژگان، 

یعنی در  شودیمسایر منابع زبانی. در روش پیشنهادی از راهکار دوم استفاده  از متون نظرات و
با استفاده  هاواژهسپس این مجموعه از  ،به صورت دستی انتخاب شده هاواژهاز  یامجموعهابتدا 

بخش:  حسی به سه یهاواژه نگارحس. برای تولید ابندییمگسترش  نتفردوسو  نتفارساز 
 یبندمیتقس، به سختی( یخوببهخوب، بد، زشت، ضعیف(، اسم )قوت، ضعف( و قید )صفت )مانند: 

. زیرا شودینمدر روش پیشنهادی استفاده  هافعل. با توجه به ساختار نظرات کاربران از شوندیم
بار  تواندیم، شودیمبا توجه به اینکه ریشه کلمات استخراج  ،اگر فعلی بار حسی هم داشته باشد

 را پوشش دهد. معنایی
که منطبق با وردنت است. همچنین  شودیماستفاده  نتفردوسدر این تحقیق از شبکه واژگان 

شبکه واژگان دانشگاه پرینستون )وردنت(، مترجم متن ی چون دانش یهاگاهیپااز منابع زبانی و 
شبکه واژگان  متنی فارسی، یهاکرهیپ[، 16] 3یاگو یشناسهستانو  ایپدیکیوپایگاه دانش  گوگل،

 استفاده شده است.نیز  نتفارسدانشگاه تهران و 
هدف این است که واژگان حسی تولید شده، تا حد امکان مختص تحلیل نظرات ثبت شده در 

ده و در مجموعه واژگان گسترده نبو شودیمتلفن همراه باشد. این امر باعث  یهایگوشمورد 
که  را دربر گیرد. ابتدا توسط فرد خبره فهرستی از عبارات حسی نظرعین حال تمام کلمات مورد

. بعد از شوندیمشناسایی  ،هوشمند تلفن همراه( هستند یهایگوشمتعلق به موضوع مورد بحث )
. شودیماین مجموعه، گسترش داده  نتفردوسشناسایی کلمات اولیه، با استفاده از شبکه واژگان 

را در جمله محاسبه کنیم و در  هاآنبا استفاده از ساختار مفهومی کلمات ارزش  میکنیمسعی 
اگر واژه در بین + اختصاص داده شود. 4الی  -4نهایت برای هر کلمه در هر نظر یک عدد بین 
این کلمه استخراج شده و  یهاخانوادههم نتفارسواژگان اولیه وجود نداشته باشد، با توجه به 

 
1 Natural Language Processing NLP  

2 Information Retrieval  
3 Yago 
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میزان و شدت حس، با توجه به برخی  .ابدییماختصاص  آنبه  خانوادههمبا کلمه  ارزشی برابر
 .شودیمحسی تنظیم  یهاکنندهمعکوسو  هاکنندهیمنفکلمات جمله از قبیل: هم خانواده، متضاد، 

مشخص شده  هاآناز واژگان اولیه و ارزش نسبی اختصاص داده شده به  یانمونه (1) در جدول
 است.
 

 

 هاآناز واژگان حسی و ارزش  یانمونه 1جدول 
 

 ارزش حسی کلمه ارزش حسی کلمه

 +1 نسبتاً خوب -4 افتضاح

 +2 قوی +4 زیانگشگفت

 -2 ضعیف +4 العادهفوق

 +1 دستخوش +3 عالی
 +2 زیبا 0 قابل قبول

 -1 نچندان خوب -1 بد

 -2 سنگین -3 ضایع

 

𝑁𝑅𝑖𝑗با فرض اینکه مجموعه = {𝑛𝑟𝑖𝑗
1 ,𝑛𝑟𝑖𝑗

2, … ,𝑛𝑟𝑖𝑗
𝐾}  نظرات حسی مشتریان و

𝑛𝑟𝑖𝑗در آن  باشد که هایژگیومتخصصین در مورد 
𝐾  صفت مرتبط با نظرj برای ویژگی  ام

k ام محصولi .ام است 
نظر  iqویژگی است و تعداد  Kدارای  iP( فرض شده است که محصول 2در جدول ) 

ijبرای آن ثبت شده است. 
kS  مقدار عددی اختصاص یافته توسط فرد  کنندهمشخصj  برای

 هایژگیومیانگین ارزش  کنندهمشخص  (2است. سطر آخر از جدول ) iام محصول  kویژگی 
 نظرات است. همهبرای 
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  iPمحصول یهایژگیوعددی ارزش  سیماتر 2جدول 
 

 
یعنی خروجی نظر متخصصین  ؛نظر متخصصین برای هر محصول یک نظر واحد است 

یک ماتریس تک سطری است. نظرات مشتریان و متخصصین با هم ترکیب شده و میانگین آن 

𝑆�̅�(،3. در جدول )شودیممحاسبه 
𝑘  میانگین ارزش نظرات کاربران و  کنندهمشخص

 .دیآیم( بدست 2متخصصین است که از رابطه )
 

 (2رابطه )
𝑆�̅�

𝑘 =
𝑆𝑖

𝑘+𝑀𝑖
𝑘

2
     

 
 

 نیو متخصص انیمشتر عددی نظرارزش  بیترک 3جدول 
 

 

در  iSکه مقدار  شودیم( استفاده 4جدول )اما برای محاسبه ارزش تمامی محصوالت از  
 .شودیم( محاسبه 3رابطه )این جدول از 

 

Kf ⋯ kf ⋯ 2f 1f 
 ویژگی

  نظر                         

      1 

      2 

      ⋮ 
  𝑆𝑖𝑗

𝑘     j 
      ⋮ 
      iq 

𝑆𝑖
𝐾 ⋯ 𝑆𝑖

𝑘 ⋯ 𝑆𝑖
2 𝑆𝑖

 میانگین 1

Kf ⋯ kf ⋯ 2f 1f 

 ویژگی
ارزش   

 حسی نظرات

𝑆𝑖
𝐾 ⋯ 𝑆𝑖

𝑘 ⋯ 𝑆𝑖
2 𝑆𝑖

 مشتریان 1

𝑀𝑖
𝐾 ⋯ 𝑀𝑖

𝑘 ⋯ 𝑀𝑖
2 𝑀𝑖

 متخصصین 1

𝑆�̅�
𝐾 ⋯ 𝑆�̅�

𝑘 ⋯ 𝑆�̅�
2 𝑆�̅�

 ارزش حسی کل 1
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𝑆𝑖 =
∑ �̅�𝑖

𝑘𝐾
𝑘=1

𝐾
                                                                         (3رابطه ) 

 

 ماتریس ارزش گذاری برای همه محصوالت 4جدول 
 

 

 هاآن یبندرتبهو محاسبه ارزش محصوالت   -4-5 
( اطالعات 2) اطالعات حسی متنی( 1)دسته در این تحقیق استخراج اطالعات به سه  

به  4-4در بخش . شودیم یبندمیتقس ،( مشخصات ساخت محصول3) نظرسنجی مشتریان
موجود در نظرات مشتریان و  یهایژگیوطور مفصل روش محاسبه ارزش عددی 

در ادامه به متخصصین با استفاده از تحلیل احساسات مبتنی بر ویژگی تشریح گردید. 
 .میپردازیم ساخت محصول و نظرسنجی مشتریان بررسی نحوه استخراج اطالعات

 
 اطالعات ساخت محصول -4-5-1

 یهایژگیوبه عنوان در این تحقیق است که  یافزارسختهر گوشی دارای مشخصات  
ایجاد  (5جدول ). برای هر محصول ماتریسی مطابق شودیماستفاده از آن  ساخت محصول

𝑇𝑆𝑖که در آن شودیم
𝑘  ساختمشخص کننده مقدار مرتبط با ویژگی k  ام برای محصولi  ام

 نمایش داده شده است. fsساخت محصول با نماد  یهایژگیو است.
 

 iPساخت محصول  یهاداده یگذارارزشبردار  5جدول 
 

Ksf ⋯ ksf ⋯ 2sf 1sf 
 هایژگیو

𝑇𝑆𝑖
𝐾 ⋯ 𝑇𝑆𝑖

𝑘 ⋯ 𝑇𝑆𝑖
2 𝑇𝑆𝑖

 ساخت یهایژگیوارزش  1

 
 

 Kf ⋯ kf ⋯ 2f 1f 
 ویژگی

 محصول                     

1S       1P 

2S       2P 

⋮       ⋮ 

iS   𝑆�̅�
𝑘    iP 

⋮       ⋮ 

NS       NP 
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متفاوتی  یریگاندازهساخت محصول دارای واحدهای  یهایژگیوکه  ییجاآناز 
شان گیریها به واحد اندازهکه اهمیت آن شودیماستفاده ها داده یسازنرمال از ،باشندیم

ساخت محصول و  یهایژگیودر روش پیشنهادی،  این منظوربرای بستگی نداشته باشد. 
نرمال  5تا  0بین  موجود در متن نظرات مشتریان و متخصصین یهایژگیوارزش حسی 

 است. گردیده( استفاده 4. برای این منظور از رابطه )شوندیمسازی 
 

(4)رابطه   𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑 =
𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
×5 

 

ط به به ترتیب مقدار اولیه، حداقل مقدار و حداکثر مقدار مربو maxxو  x ،minxکه در آن 
 آن ویژگی است. شدهمقدار نرمال  normalizedxیک ویژگی هستند. همچنین 

 
 مشتریان نظرسنجیاطالعات  -4-5-2

اربران کقسمتی با عنوان امتیاز  ،در صفحه هر محصول کاالیجید یفروشخردهتارنمای در  
، کیفیت ساخت: یهایژگیونظرات کاربران،  میانگینبراساس  به محصول وجود دارد که
 ،ظاهر طراحی وو  سهولت استفاده، هاتیقابلامکانات و ، نوآوری، ارزش خرید به نسبت قیمت

 (6جدول )ق ماتریسی مطاب، هایژگیواز این  هاستفادبرای . اندشدهمقداردهی  پنجتا  صفراز 
iکه در آن  در نظر گرفته شده است

kPS  مقدار میانگین ویژگیk  ام برای محصولi ام است .
 یهایژگیوهمانند دو دسته  یسازنرمالنیاز به  ،بین صفر تا پنج هستند هایژگیوچون این 

نظرسنجی  یهایژگیو .شودیمبه همین شکل وارد جدول  هاآنقبلی ندارند و ارزش 
 نمایش داده شده است. fnمشتریان با نماد 

 

 iPمحصول  نظرسنجی یهایژگیو گذاری بردار ارزش 6جدول 
 

Knf ⋯ knf ⋯ 2nf 1nf هایژگیو  

𝑃𝑆𝑖
𝐾 ⋯ 𝑃𝑆𝑖

𝑘 ⋯ 𝑃𝑆𝑖
2 𝑃𝑆𝑖

 نظر سنجی یهایژگیوارزش  1

 iPمحصول  نظرسنجی یهایژگیو گذاری ردار ارزش6جدول 
 

ذکر شده، از  یهایژگیوو برای محاسبه امتیاز نهایی براساس  6و  5،4جداول  توجه بهبا 
ماده اعداد موجود در این جدول بین صفر و پنج نرمالیزه شده و آ .شودیماستفاده  7جدول 
 .باشدیممحصوالت  یبندرتبهمرحله 
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 هایژگیونهایی  گذاری بردار ارزش 7جدول 
 

 حسی متنی ساخت محصول نظرسنجی

 هایژگیو
kfn ⋯ 2fn 1fn kfs ⋯ 2fs 1fs kf ⋯ 2f 1f 

𝑃𝑆𝑖
𝑘  ⋯ 𝑃𝑆𝑖

2 𝑃𝑆𝑖
1 𝑇𝑆𝑖

𝑘  ⋯ 𝑇𝑆𝑖
2 𝑇𝑆𝑖

1 Sk ⋯ S2 S1  هایژگیوارزش 

  
 محصوالت یبندرتبه -4-5-3

مشتریان و  نظرسنجی اطالعات ،نظرات مشتریان و متخصصین ارزش حسی محاسبهبعد از  
، ارزش کلی محصوالت (5رابطه ) براساس هاآنو با ترکیب  اطالعات ساخت محصول

خش از . برای تعیین میزان تأثیر هر بشودیم براساس آن انجام یبندرتبهشده و  محاسبه
 .]22[گردیده استضرایب مشخص استفاده 

 

𝑊_𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑃𝑖) (5)رابطه  = 𝑆𝑖 + 𝛽𝑇𝑆𝑖 + (1 − (𝛼 + 𝛽))𝑃𝑆𝑖 

0که در آن  ≤ 𝛼 + 𝛽 ≤  شدهنییتعارزش کلی  کنندهمشخص  𝑊_𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑃𝑖)و  1
 ام است.  iبرای محصول 

 
 محصوالت یبندرتبهمعیار ارزیابی  -4-5-4

ام نحوه ارزیابی آن است. اکثر کارهای انج ،اصلی در روش پیشنهادی یهاچالشیکی از  
 [ از میزان فروش محصول به عنوان معیار ارزیابی22[ و ]26شده در این زمینه مانند ]

باال  یهارتبه، در یبندرتبه. یعنی محصولی که فروش بیشتری داشته باید در اندکردهاستفاده 
. با توجه اندشده یبندرتبهمحصوالت براساس میزان فروش  کاالیجیدقرار بگیرد. در سایت 

در سیستم پیشنهادی، معیاری تحت  دهآمبدست رتبهفروش محصول در سایت و  رتبهبه 
 [.22شود ]یم( معرفی 6رابطه )عنوان ضریب همبستگی توسط 

 

 (6رابطه ) 
𝜌(𝑅𝑥𝑖

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑅𝑦𝑖
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 1 −

6∑ (𝑅𝑥𝑖
− 𝑅𝑦𝑖

)2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
 

𝑅𝑥𝑖که در آن
⃗⃗ ⃗⃗ 𝑅𝑦𝑖رتبه کسب شده توسط سیستم و ⃗ 

⃗⃗ ⃗⃗ رتبه مربوط به فروش آن محصول  ⃗ 
 یبندرتبهتوسط سیستم  شدهکسب(، هرچه اختالف بین رتبه 6رابطه )است. با توجه به 

 و رتبه فروش محصول کمتر باشد ضریب همبستگی بیشتر خواهد بود. شدهارائه
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 پژوهش یهاافتهی -5

 مجموعه داده  -5-1
اپل،  شامل: سامسونگ، گوشی همراهبرند پرطرفدار  چهار، نظرات کاربران یآورجمعبرای  

و  ردهانیمقیمت مناسب،  ردهو براساس قیمت به سه  اندشدههواوی و شیائومی انتخاب 
ظر است ن 4350گوشی،  70. مجموع نظرات استخراج شده برای این اندشدهتقسیم  دارپرچم

در  کهنیابا توجه به نظر ذخیره شده است.  62که به صورت میانگین برای هر گوشی 
ات نظرات مشتریان را براساس مفیدترین نظر توانیم کاالیجید یفروشخردهنمای تار

به طور  نظرات بوده و نیدتریمفنظرات انتخاب شده از بین در این تحقیق  ،نمود یسازمرتب
 .باشدیمکلمه  80میانگین هر نظر شامل 

 

 و تشخیص کلمات عامیانه یسازنرمال -5-2
تر زمانی که متن مورد پردازش شامل جمالت عامیانه باشد، معموالً پیچیدگی پردازش بیش 
ر اما نظرات کاربران در اکث شودیم. معموالً نظر متخصص با نگارش رسمی نوشته شودیم

کن است هر سه مم "یا هم رده "همرده"، "ردههم". مثالً کلمه استموارد به صورت عامیانه 
ه و به عامیانه حذف شد یهافعلدر متن وجود داشته باشند. در ساختار پیشنهادی عبارات و 

د متن مربوط به نظر یک کاربر در مور (2)در شکل  .شودیمجای آن عبارت رسمی جایگزین 
 ست.آن نشان داده شده ا شدهنرمالمتن  (3)و در شکل  iPhone7گوشی 

 

 یاسه کسوبگم  تونمی.در کل مامکردهکار  یلیهم خ قمیرف 7 فونیو با آ دارم 6sدوستان خود من االن 
ه بروز شد 6sهمون  7گفت  توانیمنداره و در واقع  یتیجذاب نیکمتر یگوش نیا دیخر داره 6sکه 

 است.

 iPhone7متن خام نظر کاربر در مورد گوشی  2شکل 

 

 یبرا میبگو توانمیام. در کل مکار کرده یلیهم خ قمیرف 7 فونیدارم و با آ 6sدوستان خود من االن 
روز ب 6sهمان  7گفت  توانیندارد و در واقع م یتیجذاب نیترکم یگوش نیا دیدارد خر 6sکه  یکس

 شده است.
 2مربوط به شکل  شدهمتن نرمال  3شکل 
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 جداسازی جمالت و توکن ها  -5-3
بسیار  هاتوکنبنابراین جداسازی جمالت و  ،شودیمچون هر ویژگی در یک جمله مشخص  

نشان داده شده و جمالت تفکیک  (3)بخشی از نظر مربوط به شکل  (4)مهم است. در شکل 
 .اندشدهشناسایی  هاتوکنگردیده و برای هر جمله، 

 
 .دارم|6s|االن|من|خود|دوستان 
 .|امکرده|کار|یلیخ|هم|قمیرف|7|فونیآ|با|و

 .میبگو|توانمیم|کل|در

 هاتوکنشناسایی جمالت و  4شکل 
 

 نقش کلمات یزنبرچسب  -5-4
دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شده است.  یزنبرچسباز ابزار  ،نقش کلمات یزنبرچسببرای  

 1نشان داده شده است. در روش پیشنهادی از الگوریتم ویتربای (5)خروجی این بخش در شکل 
. این روش با استفاده از مدل مخفی مارکوف شودیمنقش کلمات استفاده  یزنبرچسب[ برای 14]

 برای متون فارسی نیز کاربرد مناسبی دارد.
 

 

 <PREP>با <CONJ>. و<V>دارم <N> 6s<N>االن <PR>من <PR>خود <N>دوستان
 <V>امکار کرده <ADV>یلیخ <ADV>هم <N>قمیرف <N> 7<PRENUM>فونیآ

 

 جمالت تعیین نقش کلمات در 5شکل 
 

 هایژگیواستخراج  -5-5
 ویژگی برای محاسبه ارزش حسی کلمات 9پس از اعمال پردازش بیان شده روی مجموعه داده،  

ر استخراجی برای هر محصول د یهایژگیوهمراه انتخاب شدند. در مجموع  یهایگوشمرتبط با 
 به تفکیک نشان داده شده است. (8)جدول 

 

 همراه یهایگوش یبندرتبهمورد استفاده در  یهایژگیو 8جدول 
 

متنی حسی یهایژگیو  
دوربین، باتری، طراحی، ضخامت، صفحه نمایش، پردازنده، 

و قیمت اسپیکرصدا،   

نظرسنجی مشتریان یهایژگیو  
کیفیت ساخت، ارزش خرید نسبت به قیمت، نوآوری، امکانات و 

، سهولت استفاده و طراحی و ظاهرهاتیقابل  

 
1  Viterbi 
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ساخت محصول یهایژگیو  
، حداکثر RAMوزن، فرکانس پردازنده، حافظه داخلی، مقدار 

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

 
 توسط شبکه واژگان حسی هایژگیوتعیین ارزش  -5-6

حسی استخراج شده از متن نظر مشتریان و متخصصان و  یهایژگیوبرای تعیین ارزش  
. برای این شودیم، مقادیر عددی به ازای هر نظر، استخراج 4-4براساس توضیحات بخش 

ا ولیه بتقریباً صفات مشخصی وجود دارند. بنابراین ابتدا فهرستی از عبارات حسی ا هایژگیو
ل این . برای بسط و تکمیشودیمتعیین  هاآنکمک افراد خبره تهیه شده و میزان بار حسی 

در  هیاول. مقادیر صفات شده استاستفاده  نتفردوسمجموعه کلمات اولیه از شبکه واژگان 
، زیانگشگفت، العادهفوق، دستخوش: عالی، قدرتمند، زیبا، یهاواژهل نظر گرفته شده شام
، ، محشر، ساده، شارژ سریع، ضعیف، راضی، ناراحتی، باکیفیتبیرقیبخوب، سنگین، سبک، 

 است. تیفیکیب
 :استبه شکل زیر  حسی متنی به طور خالصه مراحل محاسبه ارزش هر ویژگی 
 نظرات پردازششیپ. 1

 نظرات مربوط به هر گوشی در یک فایل متنی. تفکیک 2

 . استخراج و تفکیک جمالت3

شامل  هایژگیو. )این میگردیمحسی تعیین شده  یهایژگیو. در هر جمله به دنبال 4
 (و قیمت. دوربین، باطری، پردازنده، صفحه نمایش، ظاهر

کننده حس  که بیان میگردیم. اگر یک ویژگی یافت شد سپس در جمله دنبال یک صفت 5
 کاربر نسبت به آن ویژگی باشد.

تعیین شده باشد، مقدار عددی آن  هیاول یهاصفت. اگر صفت استخراج شده جزء 6
 میگردیمدر غیر اینصورت در شبکه واژگان دنبال هم معنی یا متضاد آن  .شودیماستخراج 

 .میدهیمو عدد متناسب با آن را استخراج کرده و به ویژگی اختصاص 

 .شودیمتکرار  برای تک تک جمالت 6الی  4موارد . 7

 .شودیمبرای تک تک نظرات تکرار  7الی  3. موارد 8

 .شودیم. در نهایت میانگین مقادیر استخراج شده برای هر ویژگی محاسبه 9

به طوری که هر سطر آن یک  ؛شودیمدر نهایت یک فایل اکسل از تمام محصوالت ایجاد 
نظرسنجی و  یهایژگیوحسی متنی،  یهایژگیمحصول )وویژگی محصول و هر ستون یک 
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مدل مختلف گوشی است که در  70. فایل ایجاد شده شامل است ساخت محصول( یهایژگیو
برای  هادادهویژگی استخراج شده است. در پایان این مرحله، فایل خام  24 هاآنمجموع برای 

 آماده شده است. محصوالت یبندرتبه
 

 محصوالت یبندرتبه  -5-7
استفاده  که در آن هر سه گروه ویژگی ردیگیمانجام  (5)نهایی بر اساس رابطه  یبندرتبه 

و بر  شودیمروش پیشنهادی چند سناریوی مختلف مطرح  ترقیدق. برای ارزیابی اندشده
 .گرددیم، سیستم پیشنهادی ارزیابی هاآناساس تنوع 

 ( مقدار 5در رابطه ) (:1) ویسنارα  یهایژگیوشده و برابر صفر در نظر گرفته 
 .رندیگیممورد استفاده قرار  یبندرتبهنظرسنجی و ساخت محصول در 

 ( مقدار 5در رابطه ) (:2) ویسنارα  و  1برابرβ  و در  شودیمبرابر صفر در نظر گرفته
 .شونداستفاده می 𝑊_𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒حسی جهت محاسبه  یهایژگیوتنها نتیجه 

 تأثیر دو گروه . رندیگیم(: هر سه گروه ویژگی مورد استفاده قرار 3) ویسنار
ظر گرفته در ن 2/(α-1)نظرسنجی و مشخصات ساخت محصول یکسان و برابر  یهایژگیو

 متغییرخواهد بود.)و مقدار  شوندیم

 برابر درنظر ،به صورت انفرادی هایژگیوسناریوهای قبل تأثیر  (: در4) ویسنار 
یق گرفته شد. به عنوان مثال تأثیر دوربین، باطری و طراحی ظاهر یکسان است که برای سال

ترین مناسب باشد. برای محاسبه میزان اهمیت یک ویژگی برای کاربران، به تواندینممختلف 
 یاهیژگیوگزینه محاسبه فراوانی تکرار آن ویژگی در نظرات است. به عنوان مثال اگر تمام 

ر شده باشند، بار تکرا 15آن  یهاخانوادههمو ویژگی دوربین و  100استخراجی برابر 
 خواهد بود. 15/0ضریب این ویژگی برابر 

 

 ارزیابی نتایج  -5-8
  (1) ویسنارارزیابی 

نشان داده شده است، ( 6)که در شکل  طورهمان ؛باشد 1تا  0بین  β برابر صفر و αمقدار اگر 
به طوری که بیشترین مقدار ضریب  ابدییمضریب همبستگی کاهش  βبا افزایش مقدار 

سخت  است. در واقع وجود مشخصات β=1و کمترین آن برای  β=0همبستگی به ازای 
افراد نخواهد بود. بنابراین  همهباعث افزایش قیمت آن شده لذا خرید آن در توان  افزاری باال
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 محصوالت نیستند. یبندرتبهمعیار مناسبی جهت  یافزارسخت یهایژگیو
 

 
 

 βتغییرات ضریب همبستگی به ازای مقادیر  6شکل 

 

    (2) ویسنارارزیابی 

تنها با  یبندرتبهدر آزمایش اول . شودیماستفاده حسی  یهایژگیودر این بخش تنها از  
به  هایژگیودر آزمایش دوم استفاده از ترکیب  و شودیمانجام  هایژگیوتکیه بر یکی از 

دوم  مرحلهویژگی دوربین، در  در مرحله اول تنها. یعنی ردیگیمصورت تجمیعی انجام 
ایسه استفاده شده و نتایج مق هایژگیو همهدوربین و باطری و در نهایت در حالت هشتم از 

نشان داده  هایژگیوتکی، نتایج مربوط به تجمیع  یهایژگیو( در کنار 7شکل )در . شوندیم
که  دهدیمنتایج نشان  .شوندیمافزوده  هایژگیوشده است. در این شکل از چپ به راست 

ضریب همبستگی شده است و مطابق انتظار در  افزایشباعث  هایژگیواستفاده از همه 
 ارد.بیشترین مقدار تغییر را د، ضریب همبستگی گردیدهآخرین مرحله که ویژگی قیمت اضافه 
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 بر ضریب همبستگی هایژگیوترکیب تجمیعی  ریتأثنتایج مربوط به  7شکل 
 

 

     (3) ویسنارارزیابی 

متغیر بوده و ضریب  αدر این سناریو از هر سه گروه ویژگی استفاده شده و ضریب  
یج نشان داده شده نتا (8شکل )خواهد بود. در  2/(α-1)عددی و نظرسنجی برابر  یهایژگیو

ود حسی مقدار ضریب همبستگی بهب یهایژگیوو به تناسب افزایش تأثیر  αاست. با افزایش 
ب است. بهترین حالت برای زمانی است که ضری α=0.6و بیشترین مقدار آن برای  ابدییم

 باشد. 2/0عددی و نظرسنجی هر کدام برابر  یهایژگیوو  6/0حسی  یهایژگیوتأثیر 

 

 
 

 شوندیمدر حالتی که هر سه گروه ویژگی استفاده  αتأثیر تغییر  8شکل 

 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

تک ویژگی ترکیب تجمیعی ویژگی

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1



α



 ...یبندرتبهطراحی سیستم   ـــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  زاده جعفریامید افشاری                 

 

40 

    (4) ویسنارارزیابی 
یب استفاده از ضرامختلف برای کاربران متفاوت است.  یهایژگیواهمیت در این حالت،  

. بعد از انجام همه شودیمحسی باعث افزایش ضریب همبستگی  یهایژگیومتفاوت برای 
نظرسنجی با مقدار  یهایژگیوحسی و  یهایژگیوآزمایشات مشخص شد که استفاده از 

0.7=α  ترین به ،حسی با ضرایب متفاوت، با توجه به معیار ارزیابی یهایژگیوو استفاده از
 ( مشخص است.9شکل )که در  دهدیمنتیجه را 

 

 
 

 حسی با ضرایب متفاوت یهایژگیو نتایج تأثیر 9شکل 
 

 4ناریوی پیشنهادی و انواع سناریو ذکر شده، نهایتًا از س یبندرتبهبا توجه به سیستم 
 ( استفاده شد.9جدول )گوشی همراه  70برای رتبه بندی 

 

 مورد ارزیابی یهایگوشلیست  9جدول 
هایگوشلیست  برند  

 اپل
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 

 سامسونگ

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 هواوی
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هایگوشلیست  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 

 شیائومی
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 
 

. گوشی اول به ترتیب نشان داده شده است 10برای  یبندرتبه( نتیجه 10در جدول )
ندارد و  هایگوشبدست آمده، رتبه هر گوشی ارتباط مستقیمی با قیمت  یبندرتبه براساس

 .رندیگیمدر نظر  هایگوشکه کاربران معیارهای متفاوتی را برای برتری  گرفتجهینت توانیم
 

 گوشی برتر براساس روش پیشنهادی 10 یبندرتبه 10جدول 
 گوشی رتبه

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 

 

 و پیشنهادات آتی یریگجهینت -6
 ،قبل از خرید کنندیمبرخط، مشتریان سعی  یهایفروشخردهبا گسترش خرید از  

مورد د، انکردهکه از محصول استفاده  را برخط متخصصین و سایر مشتریان یهایبررس
در بحث  ،به تفصیل تشریح گردید 3بخش در مطالعات مشابهی که در  توجه قرار دهند.

ذهنی و عینی مورد توجه قرار  یهایژگیومحصوالت براساس نظرات کاربران،  یبندرتبه
عددی موجود در  یبندرتبهادغام اطالعات متنی،  ،هاپژوهشگرفته است و در برخی از 
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در . اما ]22[انجام گرفته استمحصوالت  یبندرتبهبرای تارنمای فروش و جمالت تطبیقی 
بررسی  به نظرات تخصصی خبرگان که در قالب نقد وانجام گرفته  یهاپژوهشهیچ کدام از 

در  توجهی نشده است. یبندرتبهسخت افزاری محصوالت برای  یهایژگیوو  محصول است
 یهادادهشامل: نظرات متنی مشتریان و متخصصین،  هادادهنوع از  سهبا ترکیب این پژوهش 

 یبندرتبهمربوط به ساخت محصول، سیستم  یهادادهمربوط به نظرسنجی مشتریان و 
 عنوانبه کاالیجیدی تارنمانظراتی که در  یریکارگبهبا از طرفی . جدیدی ارائه گردید

پس از . افزوده گردید یبندرتبهبر غنای نتایج حاصل از  ،اندشدهمرتب مفیدترین نظرات 
 TFIDFبا استفاده از رویکرد در ادامه و نظرات متنی مشتریان و متخصصین،  پردازششیپ

اولیه از کلمات  مجموعهسپس حسی استخراج گردید.  یهایژگیو نیترمهممورد از  9 ،معنایی
 یگذارارزش+ 4الی  -4توسط فرد خبره بین  ،شده استخراج یهایژگیوحسی مرتبط با 

در بین این کلمات نباشد، از شبکه  موجود در متن نظرات . در صورتی که کلمات حسیشدند
استفاده گردیده و یک ارزش متناسب با نوع رابطه برای  نتفارسو  نتفردوسواژگان حسی 

در فاصله صفر  گانهسه یهایژگیومقادیر  یسازنرمال. در نهایت با شودیممشخص  هاآن
 یبندرتبهدر یک جدول و استفاده از سناریوهای مختلف، روش  هایژگیوتا پنج و ترکیب این 

 شدند. یبندرتبهصوالت مناسب مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت مح
 ،فروانی که در انجام دقیق این تحقیق صورت پذیرفته است یهاتالشبا توجه به  

گستردگی جامعه  ،هاتیمحدودنیز وجود داشته است. از جمله این  ییهاتیمحدودمشخصاً 
و نظرات مربوط به  کاالیجید تارنمای. در این پژوهش جامعه آماری صرفاً باشدیمآماری 

، گسترش جامعه باشدیم محوردادههمراه بود، با توجه به این که نوع پژوهش  یهایگوش
برخط داخلی و حتی خارجی و از سویی استفاده از  یفروشخرده یهاتیساآماری به سایر 

، در دقت و اعتبار مدل کنندیمدر خصوص سایر محصوالت ثبت  کنندگانمصرفنظراتی که 
دیگری که محقق در بحث  یهاتیمحدوداز جمله  .دیافزایموالت محص یبندرتبهپیشنهادی 

و  نظرسنجی یهاداده، متنیحسی با آن مواجه گردید، ورود دستی نظرات  هاداده یآورجمع
، هادادهمتنی و اکسل بود. علت ورود دستی  یهالیفاهمراه به  یهایگوش یافزارسخت

اما مشخصًا باعث کاهش استفاده از نظرات  باشدیمافزایش دقت بیشتر سیستم پیشنهادی 
در بحث روش تحقیق و رویکردهای آن،  .رودیم شماربهتحقیق  یهاتیمحدودبیشتر و جزو 

در این پژوهش از تحلیل احساسات مبتنی بر ویژگی استفاده گردید، این روش نیازمند به 
که در این زمینه  ییهاژهواتفکیک جمالت از لحاظ نحوی دارد و در ادامه بایستی از فرهنگ 
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خاص خود را در این  یهاتیمحدوداستفاده نمود. زبان فارسی  ،توسعه داده شده است
 ییهاگاهیپاانجام گرفته توسط محقق، نواقص فراوانی در  یهایبررسخصوص دارد. در 

مورد استفاده مشاهده گردید که بر دقت  یهانامهواژهچون فردوس نت و غیره به عنوان 
 است و این پژوهش نیز از این قاده مستثنی نیست. رگذاریتأثلیل احساسات متون فارسی تح

اولیه پژوهش، قلمرو مکانی  یهاداده یآورجمعدر  گرددیمبه پژوهشگران آتی پیشنهاد  
گسترش داده و از سایر  بوده است، کاالیجید یفروشخردهکه صرفاً تارنمای  را تحقیق

داخلی استفاده نمایند. از طرفی با گسترش قلمرو محصوالت به  یهایفروشتارنماها و خرده 
کسب  یترتوجهنتایج جدید و قابل  توانیمیک حوزه خاص، به طور مثال کاالهای دیجیتال، 

اجتماعی فعالیت  یهاشبکهاز افرادی که اخیراً در  توانیماولیه  یهادادهنمود. در بحث 
متخصصین این امر استفاده نموده و نظرات ایشان  عنوانبه ،دهندیمرا انجام  1گشایش بسته

آتی وارد نمود. در خصوص استفاده از  یهالیتحلرا به عنوان ورودی فرد خبره در 
متغیر استفاده شده است که  شش، در این پژوهش یبندرتبهمشخصات ساخت محصول در 

برخط به مراتب متغیرهای سخت افزاری بیشتری موجود است و  یفروشخرده یهاتیسادر 
اولیه  یهادادهدیگری که در بحث  نکتهآتی مورد استفاده قرار گیرد.  یهاپژوهشدر  تواندیم

 یمتن یهادادهبسیار بزرگی از  دادهپایگاه  کاالیجیدوجود دارد این است که اخیراً تارنمای 
ای مختلف را تهیه نموده و در اختیار پژوهشگران قرار نظرات مشتریان( در مورد کااله)
 استفاده نمایند. هادادهاز این  توانندیمآتی محققین  یهاپژوهش. جهت دهدیم

روش استفاده شده در این پژوهش تحلیل حساسیت مبتنی بر ویژگی بوده است، در بحث 
 یهاروشید، معنایی استفاده گرد TF-IDFموجود در نظرات از روش  یهایژگیواستخراج 

ری ماشین یادگی حوزهباناظر و بدون ناظر در  یهاتمیالگوربسیار زیادی مبتنی بر واژگان یا 
وش را مذکور بهترین ر یهاروش سهیمقابهره برد و با  هاآناز  توانیموجود دارد که 

 نامهلغتانتخاب نمود. در خصوص استخراج احساس مربوط به هر ویژگی از روش مبتنی بر 
 هاآن متنوع دیگری وجود دارد که محققین قادر به استفاده از یهاروشاستفاده گردید که 

 .باشندیم
 
 
 
 
 
 

 
1  On boxing  
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