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Abstract
Customer retention is an important issue for any organization, so finding a
way to retain the customer is one of the critical needs of any organization. In
this regard, the goal in the field of machine learning is focusing on the
problem of accurate customer needs with a method based on extracting
opinion and sentiment analysis and quantifying customers' emotional
orientation. In the other words, the issue is designing a recommender system
to provide appropriate services to customers, using their opinions and
experiences. The proposed solution, by receiving and reviewing customers'
opinions and experiences in the form of extracting variables such as user
sentiment score for tweets, relation score, cosine similarity, and confidence
factor, and considering groups of relevant features and registration ideas in
the process of training and testing, the result is presented in the form of a
banking service suitable offer. In order to provide a recommending solution,
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appropriate classification methods are used along with opinion mining
methods and an appropriate validation approach, and the final designed
system with a small error, in order to provide personalized services, will step
in to help bank managers. Since currently there is no complete provision of
banking services tailored to the situation of customers, this mentioned
system will be very helpful.

Keywords: Customer Opinion, Customer Satisfaction, Recommender
System, Banking, Personalization.
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تاریخ ارسال1933/12/26 :

طراحی سیستم پیشنهاد بانکی فردی با استفاده از تجزیه و تحلیل

چکیده
نیازهای کلیدی آن سازمان است .هدف اصلی پتووه

حاضتر در حتوز یتادییری ماشتین بتا تمرکت بتر

شناسایی صحیح نیازهای مشتری با روشی مبتنی بر استخراج دیدیا ها و تحلیل احساستات و کمتی ستازی
یرای

احساسی مشتریان در مورد خدمات بانکی بتا بررستی و تحلیتل نظترات آن هتا متی باشتد .بت عبتارتی

موضوع این پووه

طراحی سیستم توصی یر جهت ارائ خدمات مناسب ب مشتریان با استفاد از عقایتد و

تجارب آن ها می باشد .روش اجرای ارائ شد در پووه

حاضر بدین ترتیب استت کت بتا بررستی عقایتد

مشتریان و استخراج متغیرهایی چون نمر احساسات افراد برای توییت ها نمر ارتباط شتباهت کسینوستی و
می ان ضریب اطمینان در قالب فرآیند آموزش و تست خدمات بانکی مناسب را پیشنهاد می دهد .بت منظتور
ارائ این پیشنهاد از روشهای دست بندی مناسب ب همرا روشهتای عقیتد کتاوی و رویکترد اعتبارستنجی
مقال حاضر بریرفت از رسال دکتری رشت مدیریت فناوری اطالعات دانشگا آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران است.

 نویسند مسئولalirajabzadeh@modares.ac.ir :
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حفظ مشتری یکی از پراهمیتترین مسائل هر سازمانی میباشد و یافتن راهی جهت حفظ و بقای مشتتری از
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مناستتب استتتفاد متتیشتتود و سیستتتم طراحتتیشتتد نهتتایی بتتا خطتتایی انتتد

جهتتت ارائتت ختتدمات

شخصی سازی شد در راستای کمک ب مدیران بانکی یام خواهد برداشت .ازآنجاییک درحال حاضر ارائ
خدمات بانکی متناسب با وضعیت مشتریان ب طورکامل وجود ندارد لذا سیستم مذکور در این زمینت بستیار
راهگشا خواهد بود.

کلیدواژهها :عقیدهمشتری ،رضایتمشتری ،سیستمتوصیهگر ،بانکداری ،شخصیسازی

طراحی سیستم پیشنهاد بانکی فردی با استفاده از تجزیه و تحلیل ...؛ قباخلو و همکاران | 861

مقدمه
ما در زندیی روزمر خود هموار در حال تصمیمییری و انتخاب هستیم و برای
انتخابهایمان ب پیشنهاد و توصی نیاز داریم .سیستمهای توصی یر نی با توج ب همین نیاز
ب وجود آمد اند و با تحلیل نیازهای مشتریان و نظرات آنها و با درنظر یرفتن انبو
اطالعات ب آنها پیشنهاداتی در مورد انتخابشان ارای میدهند .از آنجاییک حفظ مشتری
برای بانکها نی از اهمیت باالیی برخوردار است ( )Miles,1984یافتن ارتباط بین کیفیت
خدمات و رضایت مشتری در رشد و توسع سطح خدمات ارای شد از سوی بانکها و
اف ای

رضایتمندی و باقی ماندن مشتریان در سیستم م بور تأثیریذار میباشد بنابراین

بررسی این عوامل سبب اف ای

کیفیت خدمات بانکی مییردد (بحرینیزاد .)6931

در ده یذشت محققین علوم کامپیوتر بیشماری با بهر ییری از روشهای آماری
یادییری ماشین و روشهای داد کاوی در این حوز ب پووه

پرداخت اند(سلیمانی و

روزبهانی  .)6931با وجود این پیشین تمرک بیشتر مقاالت بر روی پی بینی رفتار مشتری
در حال تغییر میباشد و ب ندرت ب مقول شخصیسازی ب منظور بهبود نرخ نگهداری
مشتری در حوز سیستم بانکی با بکارییری نظرات و سالیق و تجربیات ایشان پرداخت
شد است.
موضوعی ک در پووه

حاضر مورد بحث و بررسی قراریرفت است شناسایی

مجموع ای از روشهای عملیاتی در قالب یک سیستم توصی یر برای حفظ مشتریان است
ک بدین منظور عالو بر کارشناسان انسانی یک سیستم نظارتی تحلیل خودکار
احساسات مصرفکنندیان مورد نیاز است.
این پووه

در مسال حاضر با درنظر یرفتن اهمیت خدماتدهی ب مشتریان در

جهت رضایت آنان و ب منظور یافتن راهی جهت حفظ مشتریان با نگاهی بر نظرات ثبت
شد در شبک اجتماعی توییتر رویکردهایی را پیشنهاد میدهد ک میتوانند برای انجام
اقدامات بازاریابی فردی و یروهی استفاد شوند .درنهایت یک مورد از موارد توصیف
شد را در حوز بانکداری شخصی ب صورت یک مدل توصی یر برای مشتری توسع
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میدهد .این مدل ب ایجاد روشی برای تولید اقدامات شخصیسازی با هدف رفع نیاز
مشتری منجر میشود ک با تکی بر تجربیات و عقاید مشتریان و بر اساس رویکرد
با جمعآوری و تحلیل عقاید و

سیستمهای توصی یر پیاد سازی میشود .در این پووه

نظرات افراد در زمین خدمات بانکی در قالب بیان نظرات در شبک اجتماعی توییتر و
پیاد سازی روشهای یادییری ماشین و یادییری عمیق یک سیستم توصی یر ب منظور
ارای خدمات شخصیسازیشد ارای خواهد شد .الزم ب ذکر است ک روش ب کاریرفت
شد در این پووه

ترکیبی از مدلهای زبانی رابط ای و عقید ای میباشد ک در ادام

این مطلب ب تفصیل بیان مییردند ک مبحثی نوین در مباحث بانکداری قلمداد میشود .ب
بیان دیگر با بررسی نظرات و شکایات مشتری ک در قالب بیان احساسات در شبک های
اجتماعی نمود پیدا میکند و با استفاد از رویکرد تج ی وتحلیل عقاید نقاط تاثیریذار
برای ارای سیستمی کارآمد بر مبنای نظرات و تجارب مشتری استخراج یردید ک با
استفاد از تج ی وتحلیل عقاید شخص ب طراحی یک سیستم توصی یر پرداخت شد.

پیشینه پژوهش
کار با داد ها یکی از یام های فرآیند کشف دان

است ک ب جستجوی الگوهای

معنادار از سری داد های عظیم می پردازد .در عصر حاضر با توج ب وجود پایگا داد
های بسیار عظیم از اطالعات رفتاری و فردی مشتریان علم داد می تواند مدیران را در
پیشبرد هر چ بهتر ارتباط با مشتریان یاری نماید .یکی از روشهای کشف دان

از میان

کالن داد ها بهر ییری از کلمات با فرکانس باال و همچنین کلمات کلیدی و نتایج مورد
انتظار با استفاد از تکنیکهای داد کاوی نظیر ناییوبی

6

خوش بندی 2و درختتصمیم

9

میباشد (سلیمانی و روزبهانی .)6931
در این راستا سیستمهای توصی یر یکی از سیستمهایی هستند ک با بهر ییری از
تکنیکهای داد کاوی و دیگر روشهای هوشمند سازمانها را یاری میکنند .در
1. Naïve Bayes
2. Clustering
3. Decision Tree
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حقیقت سیستم توصی یر سیستمی است ک با استفاد از تحلیل رفتار کاربران اطالعات
مفیدی را ب کاربران توصی کرد و یا راهکارهایی را جهت تحقق اهداف ب کاربران ارای
مینماید ( .)Kangas, 2002هدف اصلی سیستمهای توصی یر ایجاد بستری مناسب جهت
پاسخگویی سریع و مناسب ب نیازهای کاربران میباشد .روشهای زیادی برای طراحی
سیستمهای توصی یر وجود دارد ک فیلترینگ همبستگی و فیلترینگ مبتنی بر محتوا 6دو
تکنیک پرکاربرد آن میباشند (.)Martin-Guerrero, 2007
با توج ب اهمیت و بلوغ هوش مصنوعی 2یکی از حوز های مهم و پرکاربرد آنرا
میتوان در مسایل مالی منعکس دانست .یکی دیگر از مسایل مهم و قابل توج در حوز
ری ش مشتری تهی مدلی برای مدیران ب منظور ایجاد اقدامات شخصیسازی شد میباشد
ک این امر با یکپارچ سازی تحلیل رفتار مشتری و پیشنهاد روشی با در نظر یرفتن رابط
فرد و سازمان میسر میشود (.)Xiaoming Yang Peng Tian Zhen Zhang, 2019
در سالهای اخیر تعداد زیادی از سیستمهای توصی یرجهت ارای پیشنهادات مختلف
در سیستمهای تجارت الکترونیک و شبک های اجتماعی ارای شد ک از جمل مفاهیم پر
طرفدار آن پیشنهاد خبر ( )Kopman, 2010پیشنهاد دوست ( )Yin.D, 2011و پیشنهاد
محتوا ( )Wang, 2013میباشد .با این وجود ب دالیل مختلفی همچون عدم دسترسی ب
مجموع داد ای مناسب فعالیت زیادی در حوز پیشنهاد خدمات بانکی انجام نشد است.

پووه

آسوش ( )6911از اولین مطالعاتی است ک ب سیستمهای توصی یر بانکی

پرداخت است .در این پووه

مدلهای پذیرش مختلف با یکدیگر مقایس شد و

پارامترهای اصلی مدل پیشنهادی ک بتواند نتایج استفاد از سیستمهای توصی یر را تضمین
کند استخراج یردید و سپس بر اساس مدل پذیرش فناوری 9مدلی برای تطبیق با سیستم
توصی یر بانکی ارای یردید است .در مقال ای تحت عنوان" عقید کاوی در نقد کاال با
استفاد از شبک واژیان احساسی" روشی را برای عقید کاوی در مجموع ای از داد های
1. Content-Based Filtering
)2. Artificial Intelligence (AI
(3. Technology Acceptance Model(TAM
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نقد کاال پیشنهاد داد اند ک این روش عالو بر طبق بندیکردن نقدهای موجود ب
استخراج ویوییهای کاال نی منجر یشت است (برهانی زرندی  .)6932در پووهشی دیگر
با روشی مبتنی بر واژ نام ب کمیسازی احساسات مشتریان در خصوص ویوییهای یک
کاال پرداخت و با بررسی و تحلیل عقاید آنها سیستمی را معرفی کرد اند (کریمیان
.)6936
در مقال ای تحت عنوان "فروشگا اینترنتی هوشمند :سیستم پیشنهاددهند مبتنی بر
تحلیل رفتار کاربران" با ترکیب روش فیلترینگ همبستگی و خوش بندی کاربران بر اساس
ویوییهای جمعیت شناختی ب ارای پیشنهاد اقدام کردند (کریمی علویج  .)6931آنها
برای پی بینی امتیاز کاالهای مشاهد نشد از تاریخچ امتیازهای ثبت شد توسط کاربران
ب کاالهای مشاهد شد استفاد کردند و برای ارای پیشنهاد ب کاربران تاز وارد از
خوش بندی و میانگین وزندار امتیازات اعضای خوش ها استفاد کردند .نتایج این مقال
بیانگر این است ک استفاد از اطالعات جمعیت شناختی در کنار تاریخچ امتیاز کاربران
تاثیر روش فیلترینگ همبستگی در ارای پیشنهاد کاال را بهبود میبخشد.
پووه های مرتبط با این موضوع و همچنین سایر حوز های صورت پذیرفت در
جدول  6قابل مشاهد است (سهرابی .)6931
جدول  .1پژوهشهاي ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘه در حﻮزه مالی و سایﺮ حﻮزهها (منبع :سهﺮابی)1935 ،
ردیف

سال

6

6919

2

6911

9

6911

موضوع مورد مطالعه

مدل /متد

طراحی و پیاد سازی سیستم

الگوریتم ژنتیک و

هوشمند پرداخت تسهیالت بانکی

شبک های عصبی

ب کارییری داد کاوی برای
کشف مدل امتیازبندی و تحلیل

شبک عصبی

رفتار مشتریان بانک
ب کارییری داد کاوی برای
مدیریت ارتباط با مشتریان با

الگوریتم ژنتیک و

تمرک بر مشتریان کارت اعتباری

شبک عصبی

و اینترنت بانک

دستاوردهای تحقیق
پیاد سازی سیستم
استخراج عوامل موثر در
بازپرداخت تسهیالت
استفاد از روشهای داد کاوی
برای مدیریت ارتباط مشتریان
ب ویو کارت اعتباری
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ردیف

سال

1

6911

1

6911

1

6931

1

6936

1

6936

3

6939

61

6939

66

6939

62

2161

مدل /متد

موضوع مورد مطالعه
داد کاوی و کاربرد آن در

شبک عصبی

مدیریت ارتباط با مشتریان
بانکهای تجاری
دست بندی مشتریان در مدیریت

درخت تصمیم

ارتباط با مشتری با استفاد از داد
بخ بندی مشتریان بانک و تعیین
استراتوی ارتباط با مشتری با
استفاد از داد کاوی
خوش بندی مشتریان در بانکداری
خرد براساس وفاداری
(موردکاوی :بانک تجارت)

دستاوردهای تحقیق
بررسی ریسک در ارتباط با
مشتری
ارای سیستم پی بینی وضعیت
مستمریبگیران

خوش بندی براساس

خوش بندی مشتریان بانکی

خوش بندی کامین

براساس خوش بندی کامین

خوش بندی فازی

خوش بندی مشتریان بانک

مشتریان بانک تجارت تجارت براساس مدل آر اف ام

ارای مدلی برای طراحی و توسع
یک سیستم پیشنهاددهند
محصول بر مبنای بخ بندی
مشتریان و با بهر ییری از

سیستم توصی یر مبتنی

ارای سیستم توصی یر برای

بر خوش بندی و سپس خرید مشتریان در فروشگا های
در

قواعد انجمنی

آنالین

تکنیکهای داد کاوی
طبق بندی مشتریان اینترنت بانک
با کمک الگوریتمهای داد کاوی

درخت تصمیم

ارای سیستم پی بینیکنند
طبقات مشتریان اینترنت بانک

ارای سیستم پیشنهاددهند رشت
تحصیلی در حوز آموزش
الکترونیکی مبتنی بر تکنیکهای
داد کاوی (مورد مطالع :
دانشکد مدیریت پردیس
مرک ی و دانشکد مدیریت

سیستم توصی یر
پاالیشگر مشارکتی با
استفاد از ترکیب
خوش بندی و طبق بندی

اطالعات فراییران و رشت
تحصیلی را در هر خوش
نگاشت ایجاد کرد و درنتیج
ب ارای پیشنهاد رشت تحصیلی
ب فراییران پرداخت

پردیس قم دانشگا تهران)
تحلیل مشکالت شعب بانک
آیند در ساسر کشور با استفاد
از روش داد کاوی
تحلیل احساسی متنهای کوتا

خوش بندی با روش

ارای مدل آر اف ام بر اساس

میانگین همسای

تماسهای مشتریان

سیانان -الاستیام و
بردارهای آموزشدید

دستیابی ب عملکردهای قابل
مقایس با پارامترهای کمتر در
کاربردهای تج ی و تحلیل
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ردیف

سال

69

2161

61

2161

61

2161

61

2161

61

2161

61

2161

63

2161

21

2163

26

2163

22

2163

29

2163

موضوع مورد مطالعه

مدل /متد

دستاوردهای تحقیق
احساسات

تج ی و تحلیل احساسات برای
بهبود محصوالت و خدمات
تحلیل احساسات توییتر

تشخیص رضایت مشتری و
سیانان

شناسایی فرصتهای بهبود
محصوالت و خدمات

دیانان

رسیدیی ب مقدار زیادی از
داد های بدون ساختار
پیشنهاددادن مکانهایی ک

تج ی و تحلیل احساسات برای
سیستم توصی در فضای ابر

ن دیک ب مکان فعلی کاربر
آرانان-طبق بند نایوبی

هستند با تج ی و تحلیل نظرات
مختلف و درنتیج محاسب امتیاز
مبتنی بر آن

تحلیل احساسات مالی

سیانان -الاستیام -تج ی و تحلیل احساسات مبتنی
آر ان ان

تج ی و تحلیل احساسات متنی از
طریق س شبک عصبی کانولوشن
مختلف و ریرسیون سازیار

ادغام سیانان و الاستیام
سیانان

چگون بر عملکرد طبق بندی تاثیر
مییذارد
یادییری عمیق برای تج ی و
تحلیل احساسات مالی
تج ی و تحلیل احساسات با
رم یذار خودکار متنوع
بررسی تطبیقی تحلیل احساسات
مبتنی بر یادییری
تحلیل احساس بر اساس نظری
ساختار ابالغی
تحلیل احساسات توییتر

برای استخراج ویوییهای جمل
براساس تحلیل احساسات

متقاطع
کیفیت متنی بررسیهای آنالین

بر نظر

اسآران -الاستیام-
سیانان
الاستیام-سیانان
الاستیام
الاستیام-سیانان-
جیآر یو -رویکرد
ترکیبی

تاثیر دو ویویی متنی تاثیریذار
یعنی تعداد کلمات و بررسی
خوانایی
بهبود عملکرد تج ی و تحلیل
احساسات
رم یذاری پی بینی احساسات
و رم یشایی
استخراج منظر و طبق بندی
احساسات

الاستیام

هدف بهبود دقت

سیانان

استخراج ویویی از اطالعات
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ردیف

سال

21

2121

21

2126

موضوع مورد مطالعه

مدل /متد

توسع یک سیستم طبق بندی

مدل ماشین بردار

خودکار برای فعالیتهای

پشتیبان و طبق بند

اقتصادی شرکتهای ایتالیایی

چندمرحل ای

دستاوردهای تحقیق
رفتاری کاربر

ارای اب ار پی

بینیکنند برای

جلوییری از بحران های بانکی
سیستمی

رندوم فارست بر مبنای
ایدبلیو اس

توسع مدل جهت پیاد سازی در
بخ

تولید

مدل سازی ماهیت چند متغیر
داد های ارزیابی ریسک
سیستماتیک

مبانی نظﺮي
ب منظور بررسی رویکردها و چارچوب های نظری کار در این قسمت ب بررسی
سیستمهای توصی ب منظور بررسی رویکردهای موجود و پیشین نظری کار در این بخ
ب بررسی روش های موجود و مباحث یادییری ماشین و یادییری عمیق و عقید کاوی و
آنالی احساسات و مفاهیم موجود در سیستمهای توصی یر پرداخت شد است:

سیسﺘم تﻮﺻیهﮔﺮ
سیستمهای توصی یر یکی از پرکاربردترین تکنولوژیهای شخصیسازیشد در حوز
فناوری اطالعات میباشد ( )Cornelis, 2007ک از یک سو سبب جلب رضایت مشتریان
و از سوی دیگر سبب سودآوری و اف ای

تعداد مشتریان میشود ( .)Li, 2005سیستمهای

توصی یر 6ک آنها را سیستمهای پیشنهاددهند نی مینامند اساسا ب این منظور ایجاد
میشتوند تا در فرآیند جستتجو یا انتخاب ی ین ای را ب کاربر پیشنهاد دهند و بدینوسیل
وی را در انتخاب ی ین بهتر یاری رستتتانند؛ ب یون ایک این فرآیند برای همان کاربر
شخصیسازیشد باشد .موضوع سیستمهای توصی یر در سالهای اخیر مورد توج
بسیاری از محققان قرار یرفت است .این مسال را میتوان از تعداد  1611مقال ای ک در
سال  2163پذیرفت شد اند متوج شد .با بررسی تعداد مقاالت پذیرفت شد در مورد
سیستمهای توصی یر این برداشت میشود ک هماکنون این موضوع در سیر صعودی قرار
1. Recommender System
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دارد (جعفری .)6931

یادﮔیﺮي ماشین و یادﮔیﺮي عمیق
موضوع یادییری ماشین و یادییری عمیق دو مقول پرکاربرد در هوش مصنوعی میباشند.
یادییری عمیق یکی از اشکال تخصصی یادییری ماشین است .در یادییری ماشین فرایند
یردش کار با ویویی مربوط ب خود یعنی استخراج ب شکل دستی آغاز میشود .سپس
از این ویوییها برای ایجاد مدلی استفاد میشود ک قادر است داد ها را طبق بندی کند.

اما در سیستم یادییری عمیق با یک یردش کار ویوییهای مربوط ب صورت خودکار
استخراج می شود .عالو بر این در الگوریتم یادییری عمیق جایی ک ب یک شبک
داد های خام داد شود وظیف طبق بندی داد ها را نی ب صورت خودکار یاد میییرد و
انجام میدهد .تفاوت دیگر در زمین مقیاس الگوریتم یادییری عمیق با داد ها است.
یادییری ماشینی همگرا است .این نوع یادییری ب روشهایی اشار میکند ک هنگام
اف ودن اطالعات سطح معینی از عملکرد را ب وجود میآورد .یکی از ویوییهای مثبت
یادییری عمیق این است ک با اف ای

انداز داد ها ب پیشرفت خود ادام میدهند

(.)Janiesch, 2021

عقیدهکاوي و تحلیل احساسات
سیستمهایی ک با استفاد از تحلیل عقاید و نظرات تصمیمییری در خصوص ارای
خدمات و کاال را تسهیل میکنند سیستمهای عقید کاوی نامید میشوند ( Marrese,

 .)2014در مبحث عقید کاوی تعیین ویوییها در عقاید مشتریان و تشخیص و رد بندی
اطالعات ذهنی و تعیین یرای

احساسیشان ب فرآیند تصمیمییری سهولت میبخشد.

تاریخچ عبارت تحلیل احساسات ب نوعی ب موازات عقید کاوی شکل یرفت است.
استفاد از عبارت احساسات برای ارجاع ب تحلیل خودکار متنهای ارزیابی و پیگیری
قضاوتهای موجود در آنها ریش در مقاالت سال « 2116داس» 6و «چن»  2و همچنین
1. Das
2. Chen
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«تونگ» 6در مقاالت جدایان ای دارد .این پووهشگران ب تحلیل احساسات بازار عالقمند
بودند .متعاقبا در سال  2112در مقاالت انتشار یافت توسط «تورنی» 2و «پنگ»  9و همکاران
در دیدار ساالن انجمن زبانشناسی رایانشی 1و کنفرانس ساالن «روشهای تجربی در
پردازش زبان طبیعی» 1نی از این واژیان استفاد شد .ب عالو «نیوشکا» 1و «یی» 1مقال ای
با عنوان «تحلیل احساسات :ثبت عالقمندیها با استفاد از پردازش زبان طبیعی» 1در سال
 2119منتشر کردند.

روش
این پووه

ب لحاظ هدف کاربردی و از منظر روش ب دلیل بررسی وضعیت موجود و

استفاد از داد های حقیقی و توصیف آنها توصیفی و از منظر نوع داد ها کمی میباشد.
این داد ها شامل نظرات و انتقادات مشتریان در قبال خدمات استفاد شد و تجارب ثبت
شد میباشد ک با بهر ییری از خبریی خبریان بانکی و روشهای موجود در مقاالت
مشاب بری ید شد است ( .)Chen, 2008جهت انجام این تحقیق پس از بررسی مطالعات
و تجربیات صورتیرفت ( )Garg, 2012ابتدا داد های خام یردآوری شد و پس از
پی پردازش و پاکسازی با استفاد از فنون آماری و روشهای هوشمندی چون یادییری
ماشین و یادییری عمیق تج ی و تحلیل شدند .در ادام انجام پووه

داد های

پی پردازششد در یام قبل ب طور مج ا آموزش داد شد و سپس مورد آزمون قرار
یرفتند .ب منظور مستقل کردن نتیج اعتبارسنجی از نحو انتخاب مجموع آموزش و
آزمون از روشهای اعتبارسنجی متنوعی استفاد یردید .با مقایس نتایج حاصل با در نظر
یرفتن معیارهای دقت صحت بازیابی و معیار -اف عملکرد مدل پیشنهادی نهایی برای
1. Tong
2. Turney
3. Pang
(4. Association for Computational Linguistics )ACL
(5. Empirical Methods in Natural Language Processing ) EMNLP
6. Nasukawa
7. Yi
8. Sentiment Analysis: Capturing favorability using natural language processing
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ارای سرویسهای متفاوت ب مشتریان در قالب یک سیستم توصی یر بررسی یردید .در
نهایت مدل نهایی ب صورت ترکیبی از مدلها با بهترین عملکرد برای ارای سرویسهای
بانکی ب مشتریان خواهد بود.
ب منظور اجرای این پووه

رکوردهای داد های پاکسازی شد در پایچرم 6ک

باعث کدنویسی سریع تر و دقت باالتر و برنام نویسی هوشمند ب زبان پایتون 2میشود
وارد میشود .متدولوژی مورد استفاد در این پووه

شامل چند یام کلی یردآوری

داد ها تحلیل داد ها مدلسازی بررسی کاربر تست و درنهایت ارای سیستم توصی یر
میباشد ک ج ئیات مراحل انجام کار مطابق شکل  6است:
گردآوری دادهها
استخراج کلیدواژ ها (هشتگها)

استخراج اطالعات هر کاربر

استخراج اطالعات هر هشتگ

تحلیل دادهها
مدلسازی عقید ای

تحلیل احساسات برای توئیتها

مدلسازی
مدلسازی زبانی

مدلسازی عقید ای

مدلسازی رابط ای

بررسی کاربر تست
محاسب شباهت بر اساس مدلسازی عقید ای

محاسب شباهت بر اساس مدلسازی رابط ای

محاسب شباهت بر اساس مدلسازی زبانی

ارائه سیستم توصیهگر
ارائ پیشنهاد خدمات بانکی ب کاربر بر اساس محاسبات

شکل  .1جزییات مﺮاحل انجام کار
1. PyCharm
2. Python Python
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جمعآوري دادهها
همانیون ک پی تر عنوان شد ب دلیل عدم وجود سامان انتقادات و پیشنهادات در نظام
بانکی کشور و عدم دسترسی ب نظرات مشتریات در چنین سیستمی داد های این پووه
از شبک اجتماعی توییتر ب عنوان یک فضای عمومی با انواع و اقسام محتویات موضوعی
ک بستری را در اختیار افراد قرار داد تا نظرات خود را در هر زمین ای آزادان بیان کنند
در قالب هشتگ هایی با عناوین خدمات بانکی استخراج یردیدند .در این مرحل با
استخراج هشتگها و کلیدواژ های مربوط ب خدمات بانکی بر اساس نظرخبریان ک ب
عنوان دان  6برای سیستم خ ند  2محسوب میشوند اطالعات هریک از هشتگها استخراج
و عمل تحلیل احساسات صورت میپذیرد (روحانی  .)6931در تحلیل احساسات ب دنبال
نظر یا عقید افراد دربار آن خدمات بانکی هستیم ک با ترکیب س نوع مدل سازی
محاسب میشود .ب این منظور برای یردآوری اولی داد از خ شگرها استفاد کردیم.
سیستمهای خ ند برای اینک بتوانند صفحات مختلف و جامعی از اینترنت را خ ش کنند
نیاز ب یکسری آدرسهای ابتدایی دارند ک با عنوان دان  9شناخت میشوند (.)Liu, 2005
در این قسمت یکسری کلیدواژ ها و هشتگها توسط خبر ب عنوان خورا  1برای سیستم
خ ند  1تهی میشود .نمون ای از این خورا ها ب صورت زیر میباشند:
#وام_ازدواج #وام_مسکن #وام_خودرو #وام_تعمیرات
این هشتگها در ابتدا توسط خبر ب سیستم پیشنهاد داد میشوند و سیستم در ادام
کار هشتگهای جدیدی نی ب این مجموع اضاف میکند.

اسﺘخﺮاج اطالعات مﺮبﻮط به هﺮ کدام از هشﺘگها
در این قسمت برای هر کدام از هشتگها توییتهایی ک حاوی آن هشتگ هستند را
1. Seed
2. Crawler
3. Seed
4. Feed
5. Crawler
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استخراج میکنیم و اطالعات مرتبط با توییت شامل پست 6نویسند

2

عالقمندی کاربر 9و

توییت دوبار کاربر 1استخراج می یردد .این اطالعات برای هر کدام از هشتگها
استخراج شد و برای پردازشهای بعدی ذخیر میشوند.

تحلیل احساسات بﺮاي تﻮییتها
در این قسمت برای هرکدام از توییتهایی ک در مراحل قبلی استخراج شد اند عملیات
تحلیل احساسات انجام میشود .در تحلیل احساسات ب دنبال نظر یا عقید افراد دربار آن
خدمت بانکی و اینک آیا کاربران موافق آن خدمت بانکی هستند یا مخالف آن هستیم
(زارعی  .)6931همچنین می ان مخالفت و موافقت را نی ب صورت یک نمر در باز [, +2

 ]-2نمای

میدهیم ک  +2بیانگر موافقت زیاد و  -2بیانگر مخالفت زیاد میباشند .ایر

توییت حاضر هیچ می ان حسی دربر نداشت نمر مربوط ب تحلیل احساسات آن مقدار
صفر ( )1خواهد بود.

اسﺘخﺮاج اطالعات مﺮبﻮط به اﻓﺮاد
در این مرحل آیدی های کل کاربران را در یک مخ ن داد جمعآوری میکنیم ( Jin,

 )2016تا در ادام بتوانیم برای هر کدام از کاربران اطالعاتشان را جدایان استخراج کنیم.
اطالعات این مجموع کاربران ب صورت جدایان خ ش میشوند تا اطالعات بیشتری از
هر کاربر ذخیر شود.

اسﺘخﺮاج اطالعات بﺮاي هﺮ کاربﺮ
در این قسمت اطالعات متنوعی را برای هر کاربر از توییتر استخراج میکنیم .تشریح این
اطالعات ب صورت زیر میباشند:

 .6متن کل توییتهای یک کاربر
1. Post
2. Author
3. Userlikes
4. UserRetweet
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ما در اینجا برای هر کاربر لیست توییتهایی ک زد است در یک مدت معلوم ( 9ما
آخر پستیذاری فرد در توییتر) را استخراج میکنیم .داد ای ک جمعآوری میشود متن
توییت میباشد .متن توییت برای هر کاربر شامل متن توییت و آیدی کاربر میباشد.
 .2استخراج دنبالشوند برای هر کاربر
در این مرحل برای هر کاربر لیست کل کاربران دنبالشوند آن را استخراج میکنیم
ک شامل آیدی دنبالشوندیان و آیدی کاربر میباشد .برای هر کاربر (آیدی کاربر)
لیست کاربرانی آورد میشوند ک ج ء دنبالشوندیان آن کاربر میباشند.

 .9استخراج دنبالکنند برای هر کاربر
در این قسمت نی برای هر کاربر لیست کل کاربران دنبالکنند آن را استخراج
میکنیم ک شامل شامل آیدی دنبالشوندیان و آیدی کاربر میباشد .برای هر کاربر
(آیدی کاربر) لیست کاربرانی آورد میشوند ک ج ء دنبالکنندیان آن کاربر میباشند.

آمادهسازي دادههاي آمﻮزشی
در این قسمت برای هر کاربر آموزشی س مدلسازی ارای می شود ک در ادام هر کدام را
تشریح مییردد .در ابتدا مفهوم کاربر آموزشی بیان می شود.
کاربﺮ آمﻮزشی :هر کدام از کاربرانی ک در مرحل  2بدست آمد اند ج و
کاربران آموزشی میباشند.

مدلسازي زبانی

1

با توج ب متن پستهای هر کاربر ما برای آن کاربر یک مئل زبانی میسازیم ک میتواند
2

صحبتهایی ک آن کاربر ارای داد است را مدلسازی کند (.)Chao Ma, 2015

مدل زبانی ک در این نوشتار استفاد میشود مدل زبانی کیف کلمات 6میباشد .در
این مدل زبانی مجموع لغات ب همرا تعداد تکرار آنها برای توییتهای یک کاربر
)1. Language Model (LM
2. Tweet
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استخراج میشود .بنابراین برای هر کاربر با توج ب توییتهای آن مدل زبانی استخراج
میشود.

مدلسازي رابطهاي

2

در این مرحل با توج ب اطالعات دنبالکنندیان و دنبالشوندیان برای هر کاربر یک
مدلسازی رابط ای استخراج مییردد .در این مدل رابط ای می ان رابط بین هر دو کاربر
استخراج میشود.
برای استخراج مدلسازی رابط ای باید یرافی از کاربران ایجاد شود .در این یراف
ارتباطات میان کاربران نهادین میشود و میتوانیم قدرت ارتباطات بین کاربران را با
استفاد از فاصل بین کاربران در یراف تولید شد بدست بیاوریم .نمون ای از این مورد در
جدول  2قابل مشاهد است.
جدول  .7محاسبه نمره ارتباط
نمره رابطه

آیدی کاربر
B

آیدی کاربر
A

1 /1

C

A

6

C

B

1 /1

A

C

6

B

C

6

A

B

6

برای محاسبه نمره ارتباط 3از رابطه زیر استفاده میشود.
فرمول  :6محاسب نمر ارتباط

1
Path _ step

Re lation _ score 

ا

)1. Bag-of-word (BoW
2. Relational Model
3. Relation score
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منظور از یام مسیر 6تعداد یامهایی(یالهایی) است ک باید از مبدا طی شود تا ب یر
مقصد برسیم .در این قسمت برای سهولت ارتباط ما ارتباطات دنبالکنند و دنبالشوند را
مثل هم در یرافی بدون جهت در نظر یرفت می شود.

مدلسازي عقیدهاي

2

در این یام برای هر کاربر آموزشی در مورد توییتهای خدمات بانکی یک نمر
احساسات 9در نظر مییرفت می شود.
الف) کاربﺮ آمﻮزشی نﻮیسنده:
برای هر توییت خدمات بانکی نمر احساسات آن استخراج می یردد .این امتیاز درباز
[ ]-2, +2میباشد .از این امتیاز ب عنوان نمر احساسات نویسند  1نی استفاد می شود.
ب) کاربﺮ آمﻮزشی الیککننده:
نمر احساسات برای این کاربران ب صورت زیر بدست میآید:
فرمول  :2محاسب نمر احساسات برای الیک

(Sentiment  score )Userlikes  (Sentiment  score )Author  

در این نوشتار  αرا  1/9در نظر یرفت می شود.
ج) کاربﺮ آمﻮزشی ريتﻮییت:
 Sentiment-scoreبرای این کاربران ب صورت زیر بدست میآید:

(Sentiment  score )User Retweet  (Sentiment  score )Author  
فرمول  :9محاسب نمر احساسات برای ریتوییت

1. Path_step
2. Opinion model
3. Sentiment Score
4. Author-SentimentScore
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 βدر این نوشتار  1/1در نظر شد است.
بدین طریق برای هر کدام از کاربران آموزشی مدل عقید ای انجام شد.
در نهایت برای هر کاربر جدول  9تشکیل یردید.
جدول  .9نمﻮنهاي از اطالعات یک کاربﺮ
مدل عقیدهای

نمره احساسات

خدمات

آیدی

توییت

بانکی

کاربر

توییت6

نمره احساسات کاربر

نقش

+6

نویسند

+6

+1/1

الیک

+2

توییت2

- 1 /1

ریتوییت

-6

توییت9

)Sum (+1+0.6-0.5
=+1.1

@u

بدینصورت برای هر کدام از کاربران مدل عقید ای ساخت شد.
سپس مدلسازی عقید ای برای هر کاربر استخراج میشود .در نهایت ب عنوان خروجی
کار برای لیست آیدیهای کاربران آموزشی ارای خواهد شد:
جدول  .0نمﻮنهاي از اطالعات یک کاربﺮ
...

وام_خودرو)(b3

وام_مسکن)(b2

وام_ازدواج )(b1

آیدی کاربر

...

...

O@A,b2 = +2

O@A,b1 = +1.1

@A

محاسبات کاربﺮ تست
برای هر کاربر تست مجموع توییتهایی ک نوشت است استخراج مییردد و در چند
مرحل بررسی میشود ک ب کدام کاربر آموزشی شباهت دارد .خالص فاز تحلیل
احساسات در شکل  2قابل مشاهد است.
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دیتاست سی ان آر سی

②

)(SperSent
استخراج ویویی یونیگرام

①
استخراج ویویی
Unigrams
فیلتر انتخاب ویویی

نایو بی

سی ان ان
ادغام
نتیجه

شکل  .7ﻓاز تحلیل احساسات

 .Iبررسی می ان شباهت بر اساس مدلسازی زبانی:
در این قسمت برای هر کاربر تست یک مدل زبانی براساس توییتهایی ک نوشت است
بدست میآید .سپس این مدل زبانی را با مدلهای زبانی هم کاربران آموزشی مقایس
مییردد و درصد شباهت استخراج میشود.

دیتابیس توییتهای کاربران

دیتابیس توییتهای کاربران تست

آموزش

مدل زبانی کیف لغات

مدل زبانی کیف لغات

محاسب شباهت

شکل  .9اسﺘخﺮاج درﺻد شباهت
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از آنجاییک برای هر کاربر یک بردار 6برای مدلسازی زبانیاش میسازیم جهت مقایس
می ان شباهت کاربر آموزشی با کاربر تست از معیار شباهت کسینوسی 2استفاد میکنیم
ک ب صورت زیر محاسب میشود:
n

 Bi
n

2
i

B

i

A



i 1

i 1

n

2
i

A

A B

A  B

Cos ine _ similarity (A , B ) 

i 1

فرمول  :4محاسبه شباهت کسینوسی

ک  nتعداد کل لغات میباشد Ai.تعداد تکرار لغت  iدر مدل زبانی  Aمیباشد.
بدین ترتیب امتیاز شباهت زبانی بین کاربر تست با هر کدام از کاربران آموزشی
استخراج میشود.
 .IIبررسی می ان شباهت بر اساس مدلسازی رابط ای
با توج ب اطالعات دنبالشوندیان و دنبالکنندیان کاربران آموزشی و کاربر تست
یراف رابط برای هر کدام استخراج مییردد.

شکل  .0ﮔﺮاف ادغام شده از ﮔﺮاف رابطه کاربﺮ تست و آمﻮزشی
1. Vector
2. Cosine Similarity
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برای هر کاربر آموزشی و کاربر تست همانند شکل فوق یرافهای رابط آنها با هم
ادغام میشود؛ سپس بررسی مییردد ک فاصل بین کاربر تست با کاربر آموزشی چ
مقدار است.
ایر مسیری بین کاربر تست و آموزشی وجود نداشت باشد می ان شباهت رابط ای
این دو صفر در نظر یرفت می شود .اما ایر مثال مسیری با طول  2موجود باشد می ان
شباهت رابط ای  1/1خواهد بود .فرمول بدستآوردن شباهت رابط ای در قسمت
آماد سازی داد های آموزشی آمد است.
 .IIIپیشنهاد دادن خدمت بانکی ب کاربر تست
بر اساس دو ضریب شباهت  Iو  IIو با توج ب مدلسازی عقید ای کاربران آموزشی
(اینک ب هر کدام از خدمات بانکی چ نظری دارند) یکی از خدمات بانکی را ب کاربر
تست پیشنهاد میدهیم .این پیشنهادات با یک ضریب اطمینان 6همرا خواهد بود.
ک مقدار St,uاز رابط زیر بدست می آید:
فرمول  :5محاسبه شباهت نهایی

1
1
(LM t ,u  R t ,u )  (0.25  0.5)  0.375
2
2

S t ,u 

در جدول باال می ان شباهت نهایی بین کاربر تست با هر کدام از کاربران آموزشی
بدست میآید.
سپس می ان اطمینان برای پیشنهاددادن یک خدمت بانکی ب کاربر تست مطابق رابط
زیر بدست میآید:
u ,B

فرمول  :6محاسبه میزان اطمینان

 S O
S
t ,u

t ,u

Conf t , B  u U

u U

در رابط فوق  Conft,Bبیانگر می ان اطمینان برای پیشنهاددادن خدمت بانکی ب کاربر
تست است Ou,B .بیانگر می ان مدلسازی عقید ای کاربر آموزشی نسبت ب خدمت بانکی
میباشد St,u .نشاندهند می ان شباهت بین کاربر تست با کاربر آموزشی میباشد.

1. Confidence
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بدینترتیب برای هر کاربر می ان اطمینان برای پیشنهاددادن هر کدام از خدمات
بانکی ب دست میآید.
بنابراین ب ازای هر کاربر تست این عملیات برای هم کاربران آموزشی انجام
میپذیرد تا یک مجموع ب ریی از پیشنهادات برای خدمات بانکی برای هر کاربر تست
تولید شود .ک فلوچارت روش پیشنهادی ب شرح شکل  1میباشد.

شکل  .5ﻓلﻮچارت روش پیشنهادي

در این پتووه

براستاس مطالعت روشهای پیشین و درنظریرفتن داد های در دسترس

برای مجموع داد آموزشی با  11درصد از داد ها و مجموع داد آزمایشی تست با 91
درصد باقیماند از داد ها از روشهای اعتبارسنجی متناسب برای بررسی دقت و صحت و
فراخوانی و معیار -اف جهت ارزیابی سیستم توصی یر ارای شد استفاد یردید.
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جدول  .0نمﻮنهاي از خﺮوجی ارزیابی دقت سیسﺘم پیشنهادات خدمات بانکی
دقت

FN

FP

TN

TP

مجموعه داده

1/11

11

11

612

961

آموزشی

1/16

91

11

99

32

آزمایشی

نتایج ارزیابی نهایی روش انتخابی ب شرح ذیل می باشد.
جدول  .5نﺘایج اعمال اعمال نایﻮبیز و سی ان ان و مدل پیشنهادي
دقت

معیار-اف

فراخوانی

صحت

مدل

1/36113111

1/39121311

1/31111219

1/13139136

نایو بی

1/32211112

1/31111119

1/31111931

1/31919193

سی ان ان

1/39116191

1/31113111

1/31321126

1/31116121

سی ان ان  -نایوبی

همانگون ک در جدول  1بیان شد است و با نیمنگاهی ب نتایج تحقیقات مشاب و متدهای
استفاد شد این نتیج حاصل یشت ک ترکیبی از روشهای سی ان ان و نایوبی نتایج
قابل استنادتری را ب دنبال خواهد داشت .تایید این مسال نتایج ب دست آمد در قالب چهار
معیار دقت صحت فراخوانی و معیار-اف با ترکیب روشهای سی ان ان و نایوبی نسبت ب
هر یک از این دو مدل ب صورت تک و مج ا میباشد .ارزیابی مذکور در ادام تصاویر
ذیل قابل مشاهد میباشد.

شکل  .7میزان صحت برای نتایج اعمال نایوبیز و سی ان ان و مدل پیشنهادی
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شکل  .8میزان فراخوانی برای نتایج اعمال نایوبیز و سی ان ان و مدل پیشنهادی

شکل  .9میزان معیار-اف برای نتایج اعمال نایوبیز و سی ان ان و مدل پیشنهادی

شکل  .01میزان دقت برای نتایج اعمال نایوبیز و سی ان ان و مدل پیشنهادی
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شکل  .00مقایسه تمامی معیارهای ارزیابی برای نتایج اعمال نایوبیز و سی ان ان و مدل پیشنهادی

نتایج ارزیابیهای حاصل نشان میدهد ک مدل پیشنهادی با بهر ییری از دو روش
فوقالذکر نتایج بهتری را ب دست میدهد.

بحث و نﺘیجهﮔیﺮي
در این پووه
اف ای

جهت ارای مناسبترین خدمات شخصیسازی شد ب مشتریان و ب دنبتال آن

سطح رضایت مشتریان مدل نهایی ب صورت ترکیبی از مدلسازی زبانی عقید ای

و رابط ای بهترین عملکرد را در مقایس با روشها و متوارد موجتود بررستی شتد حاصتل
یردید .کارکرد ایتن متدل بتدین ترتیتب استت کت بتا بررستی عقایتد ثبتت شتد در شتبک
اجتماعی توییتر و از طریق استخراج هشتگهای منتخب مربوط بت ختدمات بتانکی میت ان
عالق و نوع احساسات (موافق مخالف ممتنع) افراد در خصوص خدمات یادشتد بررستی
یردید سپس با محاسب نمتر احساستات و یتافتن مشتابهات بهتترین و مناستبترین ختدمت
بتتانکی در قالتتب یتتک سیستتتم توصتتی یتتر بتتا ترکیبتتی از روشهتتای ستتی ان ان و نتتایوبی
پیاد سازی و ب افراد ارای یردید .درحقیقت ایتن سیستتم بتا هتدف مرتفتع ستازی نیازهتای
مشتریان و حفظ آنان در فضای کسبوکاری موجود از طریق ارای مناسبترین ختدمت و
با بهر ییری از روش ترکیبی نوین ذکرشد حاصل یردید و با معیارهای مرسوم ارزیتابی و
صح یذاری شد .این نتیج حاکی از آن است ک با باالترین میت ان دقتت و کمتترین خطتا
این پیشنهادات ب مشتریان ارای یردید ک نشان از قابلیت این سیستم جهت بهر بترداری در
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فضای حقیقی کسبوکار را داراست.
این سیستم ک آمادیی کمک ب مدیران جهت اتخاذ تصمیمهای مدیریتی در حوز
خدمات را دارا میباشد قابلیت بهر ییری از سایر روشهای یادییری ماشین را نی دارد.
همچنین با تغییر فیلدهای ب کاررفت میتوان از این سیستم توصی یر ب منظور شناسایی
سایر مشکالت بالقو نی استفاد نمود .مسایلی ک تا کنون ب طور جدایان مورد بررسی
قرار یرفت اند ب عنوان راهگشای این پووه

مورد استفاد قرار یرفتند .این مقال با

بررسی روشهای موجود یکی از رویکردهای مناسب برای ارای خدمات شخصی سازی
شد ب مشتری را ارای کرد .در مطالع موردی در نظر یرفت شد در این پووه

یک

مدل پیشنهاد دهند ب مشتری ایجاد و سپس با یک روش برای تولید خدمات شخصی
سازی شد ب منظور اف ای

رضایت و حفظ مشتریان توسع داد شد .الزم ب ذکر است

ک اقدامات مذکور با استفاد از یک رویکرد مبتنی بر "عقید و تجرب " ایجاد شد ک این
رویکرد خاص با در نظر یرفتن شرایط مشتریان یعنی با محاسب عالیق مشتریان هر دست
انتخاب شد و ب عنوان پای سیستم پیشنهادی در اختیار سایر یرو های مشتریان قرار
یرفت.
نتایج حاصل با حداقل انتظارات تقریبا مشابهت داشت .در حقیقت انتظار میرفت ک
این روش می ان کنترل و کارایی را اف ای

دهد ک البت ب دلیل پیچیدیی رفتار مشتری و

تفاوت عقاید در یذر زمان احتمال تغییر دامن خدمات شخصیسازی شد وجود خواهد
داشت .همچنین این سیستم در بانکها و موسسات دیگر نی قابلیت پیاد سازی و تحلیل
نتایج را دارد .لذا از این سیستم میتوان در حوز های بازاریابی و سایر حوز های مالی و
غیرمالی نی بهر یرفت .همچنین برای اف ای

کارایی این سیستم میتوان در پووه های

آتی با استفاد از روشهای بالدرنگ جهت ارای خدمات ب طراحی این سیستم مبادرت
ورزید .عالو بر موارد مذکور درصورت ب کار بردن سیستم انتقادات و پیشنهادات
حقیقی در سازمانها و سیستمهای خدماتی مانند نظام بانکی کشور میتوان این سیستم را
در فاز واقعیتر و با داد های مناسب و قابل استنادتر پیاد سازی نمود.
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