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Abstract
The first step in analyzing and evaluating supply chain risks is to
identify these risks. Conventional analysis methods are based on
manual filters or data-driven automated methods. Manual filtering
methods suffer from validation problems due to sampling limitations,
and automated data analysis methods, on the other hand, perform
poorly in analyzing risk data that is complex and ambiguous. To fill
the research gap, in this study, an interactive framework between the
analyst and the machine is presented to analyze a large volume of risk
data in the field of food supply chain using topic modeling techniques,
word embedding, term correlation analysis, and knowledge map. The
purpose of the supply chain risk monitoring system is to assist
managers in food companies to monitor and identify crisis risks and
provide a decision support information system to create a sustainable
food supply chain. The results of the topic analysis of metadata
showed a knowledge map in five areas of "harvest", "agriculture",
"food retail", "food services", "distribution" and "consumption",
which was approved by the expert panel. The results show that the risk
analysis model is useful in extracting knowledge units related to the
field of food supply chain crisis management.
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چکیده
نخستین گام در راستای تحلیل و ارزیابی ریسکهای زنجیره تأمین شناسایی این ریسکها است.
روشهای تحلیل مرسوم بر اساس فیلترهای دستی یا روشهای خودکار دادهمحور ارائه شده است.
روشهای فیلتر دستی بهدلیل محدودیتهای نمونهگیری دارای مشکالت اعتبارسنجی هستند و از طرف
دیگر روشهای تحلیل خودکار مبتنی بر داده ،در تحلیل دادههای ریسک که پیچیده و مبهم هستند،
عملکرد ضعیفی دارند .برای پرکرده خلل پژوهشی ،در این پژوهش ،چارچوبی تعاملی بین تحلیلگر و
ماشین برای تحلیل حجم وسیعی از دادههای ریسک در حوزه زنجیره تأمین مواد غذایی با استفاده از
تکنیک مدلسازی موضوع ،تعبیه سازی کلمات ،تحلیل همبستگی اصطالح و نقشه دانشی ارائه شده
است .هدف از سیستم نظارت بر دادههای ریسک زنجیره تأمین ،کمک به مدیران در شرکتهای مواد
غذایی برای نظارت و شناسایی خطر بحرانها و ارائه اطالعات پشتیبانی تصمیم برای ایجاد یک زنجیره
تأمین مواد غذایی پایدار است .نتایج تحلیل موضوعی فرادادهها ،نقشه دانشی در پنج حوزه «برداشت»،
«کشاورزی»« ،خردهفروشی مواد غذایی»« ،خدمات غذایی»« ،توزیع» و «مصرف» را نشان داد که در
هیئت خبرگان تأیید شد .نتایج نشان میدهد مدل تحلیل مخاطرات در استخراج واحدهای دانشی مرتبط
با حوزه مدیریت بحران زنجیره تأمین مواد غذایی مفید است.
کلیدواژهها :مديريت بحران زنجیره تأمین؛ نظارت بر ريسک زنجیره تأمین؛ بحران
همهگیر؛ مدل تحلیل موضوعي؛ متنکاوی.
تاریخ دریافت مقاله ،1400/09/16 :تاریخ پذیرش مقاله.1401/04/06 :
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 .1مقدمه

بهدلیل جهانیشدن و ظهور فناوریهای نوین در شبکههای زنجیره تأمین ،تنوع تقاضا ،کوتاه
شدن چرخه عمر محصوالت ،قدرت چانهزنی عوامل تولید ،فرکانس تغییرات ریسک 1و تنوع آن
در زنجیره تأمین به سرعت در حال تغییر است [ .]16زنجیرههای تأمین در معرض خطرهای
داخلی و خارجی با انواع مختلفی از ریسک شامل ریسک بازار ،ریسک اجرا ،2ریسک عملکرد 3و
ریسک تقاضا 4قرار دارند .مخاطرات زنجیره تأمین پیامدهای بسیار ناگواری بر عملکرد زنجیره
تأمین دارد که میتوان به کمبود مواد اولیه ،تعطیلی کارخانهها ،فساد کاالهایی که در بندرها
منتظر تخلیه هستند و حتی امنیت غذایی اشاره کرد [ .]14در این راستا ،مدیریت ریسک زنجیره
تأمین نقش حیاتی برای کاهش اثرات مخرب ریسک ،در شرکتهای تولیدی و خدماتی ایفا
میکند .نخستین قدم برای مدیریت صحیح ریسک ،شناسایی و پایش ریسکهای جاری است.
هدف اصلی این مرحله شناسایی عوامل مؤثر بر شبکههای پیچیده و پویای عرضه و تقاضا و
مشخصکردن نوع تأثیر آنها بر قسمتهای مختلف زنجیره تأمین است که احتماالً عملکرد این
شبکه را مختل میکنند  .به عقیده کرمی ( ،)2020شناسایی عوامل ریسک راهی است که از
طریق آن میتوان خطرها و پیامدهای آن را در شبکههای عرضه ،تولید و خدمات کنترل کرد
[ .]16روشهای مختلفی در پژوهشهای فعلی برای شناسایی ریسک در زنجیره تأمین بهکار
رفته است .برخی از متداولترین روشها عبارتاند از [:]6،11،8،17،13،10،23
مدلسازی عملیاتی؛ روشهای مدل مفهومی؛ نقشه آسیبپذیری زنجیره تأمین؛ استفاده از AHP
برای طبقهبندی عوامل خطر؛ روش تحلیل درخت خطا5؛ استفاده از مدل  SCORو فرآیند تحلیل
شبکه6؛ استفاده از خطر و عملکرد.7
چالشهای عمدهای در شناسایی ریسک زنجیره تأمین از طریق روشهای متداول وجود دارد.
نخست اینکه ماهیت دادههای ریسک می توانند نامشخص ،نادرست ،سطحی و متناقض
باشند[ .]3،15برای تحلیلگران بسیار دشوار است که چنین اطالعات پیچیدهای را در حجم زیاد
تفسیر کنند و بینش الزم برای انجام اقدامات مناسب را بهدست آورند .دوم اینکه در روشهای
رایج ،تحلیلگران در برابر انبوهی از دادههای انباشتهشده و رو به افزایش رسانههای اجتماعی ،بر
اساس جستوجو و فیلترهای دستی مبتنی بر بینشهای شخصی خود عمل میکنند تا به
گزارههایی بهعنوان پشتیبان تصمیمگیری برسند  .این موجب میشود که درصد باالیی از این
1. Risk
2. Implementation risk
3. Performance risk
4. Demand risk
5. Fault Tree Analysis
6. Analytical Network Process
7. Hazard and Operability

مدلسازی تأثیر ريسکهای پاندمي کرونا ( ...نظافتي و شیخ عطار)

143

ال جامعیت یافتهها زیرسؤال میرود [ .]19،7ظهور
اطالعات در تحلیلها بهکار گرفته نشود و عم ً
رسانههای اجتماعی انباشت زیادی از دادهها را در پایگاههای اطالعاتی در خصوص تأثیر
بحرانهای مختلف بر بخشهای مختلف زنجیره تأمین ایجاد کرده است .در این راستا تحلیل
گران ریسک میتوانند از این فرصت برای جمعآوری ،تجزیهوتحلیل و شناسایی ریسکهای
داخلی و محیطی استفاده کنند [ .]35پژوهش حاضر چارچوبی قدرتمند برای شناسایی اثرات
بحرانهای ایجادشده در زنجیره تأمین مواد غذایی با استفاده از دادههای رسانههای اجتماعی
ارائه میدهد .در این پژوهش تالش میشود چارچوبی مبتنی بر پردازش متن برای درک و
شناسایی ریسک زنجیره تأمین از حجم زیادی از دادههای متنی ارائه شود؛ بنابراین از فرادادههای
ایجادشده در رسانههای اجتماعی با موضوع ریسکهای زنجیره تأمین غذایی ناشی از بحران
همهگیری کرونا از آغاز شیوع تاکنون ،بهعنوان مورد مطالعه استفاده شده و نتایج قابلتوجهی به-
دست آمده است که بسیاری از خبرگان زنجیره تأمین با روشهای معمول به آن نرسیده بودند.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

تجزيهوتحلیل اطالعات ريسک در زنجیره تأمین .اصطالح ریسک و اصطالحات مرتبط با
آن در مبانی نظری بهخوبی تعریف نشده است .این بهدلیل نوعی عدماطمینان در ماهیت ریسک
است .مانوج ،)2017( 1ریسک را نتیجه پیشبینی رویدادی میداند که قابلاعتماد نیست [.]20
برخی از پژوهشگران از گستره وسیعی از دانش غیرقابلاعتماد در مدلسازی ریسک در حوزههای
مختلف کسبوکار استفاده کردهاند .در این راستا ،رائو ،)2009( 2بهدلیل رفتار غیرقابلاعتماد
اطالعات ریسک ،ریسک را رویدادی میداند که حاصل اطالعات احتمالی مرتبط است [ .]25در
حوزه مدیریت پروژه نیز تعاریف مشابهی از ریسک ارائه شده است .با توجه به غیرقابلاعتمادبودن
اطالعات ریسک ،تعریف مشابهی از ریسک توسط آون ارائه شده است .او ریسک را یک رویداد
غیرقابلاعتماد میداند که بر نتایجی که برای شرکت یا سازمان ارزش ایجاد میکند ،تأثیر
میگذارد [ .]24شارما ،)2.12( 3با توجه به ماهیت رویدادهای ریسک آمیز معتقد است که تا زمان
معینی نمیتوان در مورد شناسایی آن نظر قطعی داد [ .]27در یکی از رایجترین تعاریف ریسک
زنجیره تأمین ،به میزان زیانهای وارد شده به سازمان بر اساس انحرافات نامطلوب از
شاخصهای عملکرد بهینه یا عوامل غیرقابلپیشبینی که باعث اختالل در زنجیره تأمین سازمان
میشود ،اشاره شده است [ .]2 ،3با توجه به تعاریف باال ،ریسک زنجیره تأمین میتواند بر
عملکرد ،کارایی و مزیت رقابتی شرکتها تأثیر بگذارد [ .]33با توجه به گسترش زنجیره تأمین و
1. Manuj
2. Rao
3. Sharma

144

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال دوازدهم ،شماره  ،47پايیز 1401

پیشرفت فناوری ،موضوع ریسک زنجیره تأمین پیچیده شده است .این خطرها باید شناسایی و
بهخوبی درک شوند تا بتوان آنها را مدیریت کرد [ .]34همچنین ریسک زنجیره تأمین بهدلیل
تأثیری که بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانها دارد ،برای سازمان ها بسیار جذاب شده و باعث
شده است که پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام شود  .برای مدیریت ریسک ،شناسایی
ریسکها در گام نخست ضروری است [ .]1شناسایی اولیه ریسک یکی از مهمترین بخشهای
مدیریت ریسک است؛ بنابراین شرکتها از سیستمهای مدیریت ریسک برای شناسایی و کنترل
ریسکها استفاده میکنند  .پس از شناسایی ریسک ،برای درک بهتر الزم است طبقهبندی
مناسبی از ریسکها صورت گیرد .تانگ و موسا ،)2011( 1ریسک زنجیره تأمین را به مواد،
ریسک اطالعات و نقدینگی تقسیم کردهاند [.]29
در برخی از پژوهشها  ،فرایند تحلیل شبکه و روش امتیاز با هم استفاده شده و عوامل خطر
اولویتبندی شده است [ .]21لیگیتا و نورجانا )2020( 2به نقاط قوت و ضعف مدل امتیازدهی در
برخی صنایع اشاره کردهاند .روش دیگری که برای ارزیابی ریسک زنجیره تأمین استفاده میشود،
روش تجزیهوتحلیل درخت خطا 3است .برخی از پژوهشگران به روش استفاده از تجزیهوتحلیل
درخت خطا پرداختهاند که با ترکیبی از روشهای تجزیهوتحلیل درخت خطا ساخته شده است.
باقرسد و زوبل )2021( 4از روش حالتهای شکست و تجزیهوتحلیل اثر 5برای تحلیل و ارزیابی
عملکرد لجستیک و تأمین مواد در زنجیره تأمین استفاده کردهاند [.]3
نقشه دانشي اطالعات .در مبانی نظری تحلیل اطالعات ،گستره وسیعی از تعاریف برای نقشه
دانشی وجود دارد [ .]18در یک تعریف ،نقشه دانشی بهعنوان نموداری تعریف میشود که
می تواند کلمات ،واژگان ،وظایف یا موارد دیگر را نشان دهد که بهترتیب پیرامون یک کلمه
کلیدی یا ایده مرکزی مرتب شدهاند .در تعریفی دیگر ،نقشه دانشی فرآیندی برای تجسم
جریانهای دانش صریح و ضمنی در نظر گرفته میشود [ .]32در این تعریف ،نگاشت دانش
بهعنوان معماری دانش تعریف میشود که از طریق آن تحلیلگر میتواند با دقت و سرعت
بیشتری به دانش مربوطه دسترسی پیدا کند .بهدلیل رابطه سلسلهمراتبی بین مفاهیم موجود در
نقشه دانشی ،نقشه دانشی را «نقشه علیت» نیز مینامند که بهعنوان تکنیکی برای کمک به
درک و انتقال مفاهیم تعریف میشود  .در این سلسلهمراتب مفاهیم ،مفاهیم سطح باالتر انتزاعی
بوده و مفاهیم سطح پایین دارای بیان جزئیات بیشتری نسبت به مفاهیم مرتبط باالیی هستند
1. Tang and Musa
2. Ligita Nurjannah
3. Fault tree analysis
4. Baghersad, & Zobel
5. Failure Modes and Effect Analysis

مدلسازی تأثیر ريسکهای پاندمي کرونا ( ...نظافتي و شیخ عطار)

145

[ .]22نقشه دانشی فرآیندی برای تجزیهوتحلیل و شناسایی دانش بهمنظور کشف ویژگیها،
معانی ،روابط و همچنین مشاهده دانش به شکلی قابلفهم ،روشن و صریح است .درواقع هدف از
نقشه دانشی ،جهتدهی بهتر به جستوجوی دانش در یک زمینه خاص و دستیابی به دانش
صحیح است .در مبانی نظری تحلیل اطالعات متنی ،نقشههای دانش گاهی بهعنوان روابط
موضوعی بین کلمات مختلف تعریف میشود .در اینجا با استفاده از تکنیکهای نگاشت دانش،
ساختار منطقی رابطه بین دانش ضمنی تحلیلگر و دانش صریح موجود در اسناد متنی ارائه
میشود.
شکاف پژوهشي .برای تحلیل اثرات ریسک زنجیره تأمین از طریق دادههای ایجادشده
روشهای کیفی متعددی ،مانند نقشههای شناختی فازی ،رویکرد فرآیند سلسلهمراتبی فازی،
تکنیک تطبیق الگو ،فرآیند شبکه تحلیلی ،مطالعه کیفی اکتشافی ،رویکرد پیمایش کیفی و روش
دلفی در مبانی نظری موضوع ارائه شده است [ .]19 ،15 ،12 ،5 ،4روشهای کیفی بهدلیل
محدودیتهای پردازش انسانی در نمونههای آماری دارای چالش اعتبارسنجی در نتایج هستند؛ از
سوی دیگر ،روشهای کیفی مبتنی بر قضاوتهای انسانی نگرانیهایی را در مورد سوگیریهای
احتمالی ایجاد کرده است .در این راستا ،پژوهشهای جدید به سمت روشهای دادهمحور،
رویکرد تحلیل متن برای نظارت بر بحرانهای زنجیره تأمین و درک الگوهای ریسک هدایت
شده است [ .]26،30بااینحال بهدلیل ماهیت دادههای ریسک که پیچیده ،مبهم و متناقض است،
روشهای دادهکاوی دارای دقت ،اثربخشی و کارایی الزم نیستند و حتی ممکن است گمراهکننده
باشند [ .]28در این راستا استفاده از توانایی الگوریتمهای متنکاوی برای تجزیهوتحلیل حجم
زیادی از داده ها با کمک هوش انسانی برای هدایت الگوریتم و اصالح مکرر نتایج میتواند خأل
موجود در شناسایی عوامل خطر و بررسی اثرات ریسک در زنجیره تأمین غذایی را پر کند.
 .3روششناسي پژوهش

چارچوب پیشنهادی این پژوهش مبتنی بر تحلیل موضوعی همراه با روشهای متنکاوی است.
مطابق شکل  ،1چارچوب از سه الیه اصلی تشکیل شده است:
ـ «جمعآوری دادهها» در مورد موضوعات مرتبط؛
ـ «پیشپردازش» برای کاهش نویز و آمادهسازی دادهها؛
ـ «کشف دانش» برای تجزیهوتحلیل و استخراج دانش در تعامل با کاربر.
الیهها در زیربخشهای زیر توضیح داده شده است.
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اليه جمعآوری دادهها .الیه جمعآوری دادهها را از منابع داده ،بهطورکلی صفحات وب و
پستهای رسانههای اجتماعی جمعآوری میکند .این الیه شامل یک جزء برای جمعآوری دادهها
است و دادههای جمعآوریشده را به الیه بعدی ،یعنی الیه پیشپردازش تحویل میدهد .اگرچه
منابع داده در قالبهای مختلف هستند ،برای مثال ،متن ،تصویر ،صدا و ویدیو ،اما در این پژوهش
بر قالب متن تمرکز شده است؛ زیرا تکنیک های پردازش زبان طبیعی بالغتر از پردازش
فرمتهای دیگر هستند .ازآنجاکه در پلتفرم پیشنهادی تنها منابع متنی در نظر گرفته میشوند،
این الیه دادهها را در قالب یک پیکره متنی برای الیه پیشپردازش آماده میکند .این پژوهش
بر شناسایی تأثیرات بحرانهای طبیعی بر زنجیره مواد غذایی متمرکز است؛ بنابراین منابع داده
شامل خبرنامهها ،گزارشها و رویدادهای مربوط به مواد غذایی ،خطرها ،تدارکات ،حملونقل،
عملیات ،مقررات ،فناوری و غیره است.
اليه پیش پردازش

)(Normalized_corpus

)(Tokenized_corpus

Word2Vec

Corpus_sentences

Word2Vec

)(Similar _Term
است را /ارزيابي وا دهای دانشي ريسک

Evaluate_KU

مديريت پر

Enrich_Query
Extract_KU

)(enriched query
:

و جوی ريسک

مديريت نقشه دانش ريسک

LDA_Clust
Expand_KM Visualize_KM
er

)(Thereshould

)(query

)(CIV_ Threshold
)(Similar _Term

)(Key_Term

)(KM
)(Key_Term

شکل  .1چارچوب کشف دانش مبتنی بر متن برای تجزیهوتحلیل دادههای پیچیده ریسک

اليه پیشپردازش .در شکل  ،1الیه پیشپردازش پیکره 1متنی را از الیه جمعآوری داده
دریافت میکند .این الیه مستندات جمعآوریشده در پیکره را برای فرآیندهای دیگر در الیه
"کشف دانش" آماده میکند .همانطور که در شبهکد شکل  ،2نشان داده شده است ،این الیه
شامل چهار جزء برای انجام چهار عمل بر روی مجموعه مستندات است که عبارتاند از:

1. Corpus
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ـ ایجاد پیکره متنی نرمالسازیشده :1این مؤلفه همه URLها ،کلمات توقف (برای مثال، "a" :

" )"it" ،"them" ،"anو کاراکترهای خاص (مانند برچسبهای  HTMLو  )XMLرا از متن
حذف میکند؛ همچنین این مؤلفه جایگزین شکل معنایی هر کلمه میشود؛ بنابراین کلمات با
پایه یکسان نیز شکل یکسانی دارند.
ـ ایجاد پیکره متنی واحدسازیشده :2این مؤلفه پیکره ورودی را به توکنهای تشکیلدهنده آن
تقسیم میکند؛ تکههایی از اطالعات که می توانند عناصر گسسته با یک واحد معنایی مفید برای
پردازش در نظر گرفته شوند.
ـ تولید مدل  :Word2Vecاین مؤلفه مدل  Word2Vecاز پیکره را تولید میکند که در الیه
کشف دانش برای شناسایی اصطالحات مشابه استفاده میشود.
ـ ایجاد پیکره متنی جمالت ( :)Corpus_sentencesجمالت در چارچوب پیشنهادی واحدهای
دانشی در نظر گرفته میشوند؛ بنابراین این جزء ،پیکره را به جمالت جداگانه تقسیم میکند.
Algorithm: Pseudo-code for the Pre-processing.
]1: Input: corpus [as a global variable
2: normalized_corpus = NORMALIZE_CORPUS(corpus) [Remove URLs, stop
]words, special characters, and lemmatization
3: tokenized_corpus = TOKENIZE_CORPUS(corpus) [tokenize all corpus
]content
)4: word2vec_model = WORD2VEC_MODEL_GENERATION(tokenized_corpus
5: corpus_sentences = SENTENCE_SPLITTING(corpus) [split corpus to its
]constitutive sentences

شکل  .2شبهکد پیشپردازش دادهها

اليه کشف دانش .بخش اصلی چارچوب ،الیه کشف دانش است که تسهیالت تعامل کاربر ـ
سیستم را برای استخراج دانش بهصورت مکرر فراهم میکند .همانطور که در شکل  ،1نشان
داده شده است ،این الیه از سه گروه جزء تشکیل شده است :مدیریت نقشه دانش ریسک،
مدیریت پرسوجو ریسک و استخراج /ارزیابی واحدهای دانشی ریسک .شکل  ،3شبهکد مربوط
به این الیه را نشان میدهد .جزئیات بیشتر در ادامه توضیح داده شده است.
مديريت نقشه دانشي بحران .همانطور که در بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش بحث
شد ،نقشه دانشی بهعنوان شبکهای نشان داده میشود که گرههای آن اصطالحهایی از پیکره
نشانهگذاریشده و پیوندها روابط معنادار بین گرهها هستند .نقشه دانشی بر اساس شبکهای از
اصطالحات از باال به پایین ایجاد میشود .کاربر میتواند هر اصطالحی را از هر سطحی انتخاب
1. Normalized_corpus
2. Tokenized_corpus
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کند تا در سطح بعدی بهعنوان اصطالحات همزمان به اصطالحات مرتبطتر بسط داده شود .این
گروه مؤلفه شامل  Expand_KM ،LDA_Cluster Visualizationو Visualize_KM
است.
بصریسازی  .LDA_Clusterبرای ایجاد نقشه دانشی ،الزم است موضوعهای مهم در کل
مجموعه بهعنوان عبارات کلیدی استخراج شود .این اصطالحات کلیدی که نخستین سطح نقشه
دانشی را تشکیل میدهند ،توسط کاربر با کمک مدلسازی موضوع و تجسم خوشهها انتخاب
میشوند .در مرحله نخست ،نقشه دانشی به یک گره root_node ،مقداردهی اولیه میشود (خط
 5از شکل )3؛ سپس خوشهها با استفاده از ( LDAخط  6از شکل  )3شناسایی میشوند و
بهعنوان ابرهای کلمه (خطوط  9-7از شکل  )3تجسم میشوند؛ پس ازآن سطح یک نقشه دانشی
ساخته میشود و اصطالحهای انتخابشده توسط کاربر از خوشههای تجسمشده به نقشه دانشی
اولیه با پیوندهای مرتبط به  root_nodeاضافه میشود (خطوط  14-10از شکل  .)3سطح یک
نقشه دانشی برای گسترش بیشتر نقشه دانشی به کاربر نشان داده شده است (خط  15از شکل
.)3
1
گسترش نقشه دانشي  .پس از ایجاد نخستین سطح نقشه دانشی ،در این مرحله ،هر
اصطالح انتخابشده که «کلید» نامیده میشود ،به زیرمجموعهای از اصطالحات مرتبط ،به نام
«اصطالحات همزمان» ،در سطوح پایینتر در نقشه دانشی گسترش مییابد .این عملیات برای
هر اصطالح انتخابشده در هر الیه تکرار می شود و بر اساس ترجیحات کاربر به الیههای
پایینتر گسترش مییابد تا زمانی که کاربر عملیات گسترش را متوقف کند .این در شبهکد شکل
 ،3نشان داده شده است .بخش اصلی برنامه حلقه تکراری است که در خطوط  26-16قرار دارد؛
سپس الگوریتم از رویه  EXPAND_KMبرای گسترش این اصطالح بهصورت همزمان در
الیه پایین استفاده میکند .عملکرد جزء  Expand_KMبهعنوان رویه  EXPAND_KMنشان
داده شده است (خطوط  36-28از شکل  .)3رویه  EXPAND_KMسه عمل اصلی را انجام
میدهد .1 :استخراج اصطالحات زمینه2؛  .2فیلترکردن اصطالحات غیرضروری و  .3گسترش
نقشه دانشی.

1. Expand_KM
2. Context terms
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Algorithm: Pseud-code for the Knowledge Discovery.
1: Input: corpus, normalized_corpus, corpus_sentences [As global variables]
2: Global variables:
3:
TTFIDF, TFO, Tphi [Thresholds for TFIDF, Frequency Occurrence, and phi]
4:
win_size [window size]
5:
KM.node = {root_node}, KM.links = Null [Initialize Knowledge Map (KM) to one
root nodes and no link]
6:
7:
8:
9:

C1, .., Ck = LDA_CLUSTER(normalized_corpus) [Topic modeling using LDA to cluster
corpus to k topic collections, C1, .., Ck]
For i from 1 to k do [for each cluster visualize the cluster]
WORD_CLOUD(Ci) [for words in cluster Ci]
EndFor

10: For i from 1 to K do [Create KM Level 1 as KM initialization]
11:
t = GET_KEY_TERM() [Get a term from user as the key term, considering the word
cloud]
12:
add t to KM.nodes [each node is a term]
13:
add link <root_node, t> to KM.links
14: EndFor
15: VISUALIZE_KM() [Visualize knowledge map, KM, for user]
16: Repeat [KM expansion according to user's preferences]
17:
key_term = GET_KEY_TERM() [User selects a term (or node) in KM]
18:
TTFIDF, Tphi, win_size = GET_THRESH_WINSIZE() [User can tune any threshold and/or
window size]
19:
EXPAND_KM(key_term) [Expand Knowledge Map (corresponding to the
Expand_KM component in Figure 2)]
20:
VISUALIZE_KM() [Visualize knowledge map, KM, for user (corresponding to the
Visualize_KM component in Figure 2)]
21:
query = GET_QUERY [query is a traverse of terms from root_node to a leaf node in
KM selected by user]
22:
enriched_query = ENRICH_QUERY(query) [propose some semantically similar terms
to the terms in query, and user decides adding some
of them to query and make enriched_query]
23:
ku_array = EXTRACT_KU (enriched_query, corpus_sentences) [a list of sentences
(knowledge units, KUs) are extracted from
corpus_sentences and sorted based on their similarity to enriched_query]
24:
evaluated_KU_array = EVALUATE_KU(ku_array) [The KUs are evaluated and sorted
based on "category information value", then user
selects the most
valuable sentences.]
25:
user_flag = USER_CONFIRM() [get user choice whether satisfied (True) or not
(False)]
26: Until user_flag
27: PRINT evaluated_KU_array [The final findings of KUs (sentences) as the result of usersystem interactions]
28:
29: Procedure EXPAND_KM(key_term)
30:
context_terms = EXTRACT_CONTEXT_TERMS (Tokenized_corpus, key_term, win_size)
[Extract context terms in the range of win_size
around
every occurrence of key_term in the tokenized_corpus (as Figure 5)]
31:
imp_terms = FILTER (context_terms, TTFIDF) [extract Important terms from
context_terms such that (terms’ TFIDF)>TTFIDF]
32:
co_occur_terms = FILTER (imp_terms, Tphi) [extract co-occurrence terms from
imp_terms such that (terms’ phi)>Tphi]
33:
For each term t in co_occur_terms do
34:
add t to KM.nodes [each node is a term]
35:
add link <key_term, t> to KM.links
36:
EndFor
37: EndProcedure
38: Function ENRICH_QUERY(query)[ Query is a sequence of terms]
کشف دانش
 شبه کد.3 شکل
39:
Initialaize positive_terms
and negative_terms
40:
For each term in query
41:
choice = GET_USER_CHOICE() [User specifies term to be in positive_terms set or
in negative_terms set]
42:
If choice is positive Then
43:
add term to positive_terms
44:
Else [choice is negative]
45:
add term to negative_terms
46:
EndIF
47:
EndFor
48:
Similar_Term ←EXTRACT_SIMILAR_TERM (positive_terms - negative_terms) [based
on Word2Vec technique that finds most similar terms
to (positive_terms - negative_terms) terms]
49:
selected_Similar_Term = GET_SELECTED (Similar_Term) [user selecst some terms to
selected_ Similar_Term]
50:
enriched_query = positive_terms + selected_ Similar_Term
51:
Return enriched_query
52: EndFunction
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است را اصطال ات زمینه :در این مرحله ابتدا «اصطالحات زمینه» و سپس تعداد وقوع آنها
با استفاده از تابع  EXTRACT_CONTEXT_TERMSاستخراج میگردد .اصطالحات
زمینه اصطالحهایی هستند که در همسایه کلید_ترم مرکزی انتخاب شده در محدوده win_size
در سراسر  tokenized_corpusهستند .اصطالحات زمینه و رابطه آنها با اصطالح کلیدی و
محدوده اندازه پنجره در شکل  ،4نشان داده شده است.

شکل  .4رابطه بین زمینهها و اصطالح مرکزی

فیلترکردن عبارات غیرضروری :بهعنوان دومین اقدام EXPAND_KM ،عبارات
غیرضروری را فیلتر میکند؛ بنابراین  co_occurrence_termsبهعنوان یک بسط_کلیدی در
نقشه دانشی استخراج میشوند .این اصطالحات همزمان زیرمجموعهای از اصطالحات زمینه
هستند که رابطه معناداری با اصطالح کلیدی دارند و بهطور تصادفی در همسایه اصطالح کلیدی
قرار نگرفتهاند .بهمنظور استخراج عبارات همزمان ،دو عملیات فیلتر بر روی اصطالحات زمینه
برای حذف عبارات غیرضروری اعمال میشود :بر اساس آستانه  TFIDFو بر اساس آستانه .ph
فیلتر آستانه ( TFIDFخط  30از شکل  )3پارامتر  TFIDFاز اصطالحات زمینه بهدستآمده از
مرحله قبل را محاسبه میکند و عباراتی را که مقادیر  TFIDFآنها کمتر از آستانه TTFIDF
تنظیمشده توسط کاربر است ،حذف میکند (خط  18از شکل  .)3پس از عملیات فیلترینگ در
این مرحله ،مهمترین عبارات از  freq_termsاستخراج و در متغیر ( imp_termsمهمترین
اصطالحات) ذخیره میشود  .فیلتر دوم ،فیلتر فی ،بر اساس آستانه ضریب فی است .ضریب فی
برای اندازهگیری همبستگی عبارات مهم با اصطالح کلیدی استفاده میشود .همانطور که در
خط  31شکل  3نشان داده شده است ،در این فیلتر imp_terms ،بهدستآمده از مرحله قبل که
مقادیر  φآنها در آستانه ( (Tphiنیستند ،در این مرحله حذف میشوند .شرایط باقیمانده از
عملیات فیلترکردن در متغیر  co_occur_termsذخیره میشود .جدول  ،1مقادیر مورد نیاز برای
محاسبه پارامتر  φکلمات  Xو  Yرا در یک سند نشان میدهد.
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جدول  .1پارامترهای محاسبه φ
شامل واژه Y

شامل واژه  Yنیست

مجموع

شامل واژه X

𝑛11

𝑛10

𝑛1.

شامل واژه  Xنیست

𝑛01

𝑛00

𝑛0.

مجموع

𝑛.1

𝑛.0

𝑛

در جدول  𝑛11 ،1تعداد اسنادی را نشان میدهد که شامل هر دو کلمه  Xو Yهستند𝑛00 ،

نشاندهنده تعداد گزارشهایی است که شامل هیچکدام از واژگان نیست و  𝑛10و  𝑛01شامل
مواردی است که یکی بدون دیگری ظاهر میشوند n .شامل همه مشاهدات است .در این حالت
ضریب  φکه همبستگی دو متغیر  Xو  Yرا نشان میدهد از  ،1محاسبه میشود:
رابطه ()1

𝑛11 𝑛00 −𝑛10 𝑛01
√𝑛1. 𝑛0. 𝑛.0𝑛.1

=φ

ضریب همبستگی  φاز  -1تا  +1متغیر است.
گسترشدادن نقشه دانشي :بهعنوان سومین اقدام  ،EXPAND_KMهمه اصطالحات
بهعنوان گره در نظر گرفته میشوند و همچنین ارتباط آنها با اصطالح کلیدی که از آن گسترش
یافتهاند برای ایجاد و تجسم نقشه دانشی ذخیره میشود .هر اصطالح در متغیر
 co_occur_termsبهعنوان یک گره به  KM.nodesاضافه میشود و رابطه بین این گره و
اصطالح کلیدی که از آن تولید میشود در متغیر  KM.linksذخیره میشود (خطوط  35-32از
شکل .)3
ـ بصریسازی نقشه دانشي .1این مؤلفه برای تجسم رابطه بین عبارات کلیدی و اصطالحات
همزمان آنها استفاده میشود .این عملیات در مؤلفه  Visualize_KMدر شکل  ،1نشان داده
شده است .پس از گسترش نقشه دانشی در مرحله قبل ،گرهها و روابط بین گرهها در متغیر نقشه
دانشی ( KM.nodesبرای گرهها و  KM.linksبرای پیوندها) ذخیره میشوند .تابع
 VISUALIZE_KMنقشه دانشی را برای کاربر تجسم میکند (خط  20از شکل .)3

1. Visualize_KM
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وجوی بحران

1

ـ غنيسازی پر وجو .برای استخراج واحدهای دانشی مربوطه ،داشتن یک پرسوجوی
مناسب ضروری است .برای ایجاد یک پرسش مناسب ،یافتن اصطالحات مرتبط در حوزه دانش
مربوطه الزم است .نقشه دانشی ایجاد شده در مرحله قبل ،رابطه بین اصطالحات را در یک گراف
غیر چرخهای جهتدار (درخت مانند) نشان میدهد .پرسوجو یک پیمایش از اصطالحات از گره
ریشه 2به گره برگ 3در شبکه نقشه دانشی است که توسط کاربر انتخاب شده است .درخواست
استخراجشده از نقشه دانشی ممکن است شامل همه جنبهها نباشد و ممکن است نیاز به افزودن
یا حذف مفاهیم باشد .برای این منظور ،پرسوجو برای غنیسازی به مؤلفه Enrich_Query
ارسال میشود (شکل  .)1این عملیات توسط شبهکد شبیهسازی در شکل  ،3ارائه شده است .در
خط  21شبهکد توسط تابع  ،GET_QUERYالگوریتم پرسوجوی را که کاربر از نقشه دانشی
ایجاد کرده است دریافت میکند و در متغیر  queryقرار میدهد .در خط  22شبهکد ،تابع
 ENRICH_QUERYیک پرسوجو غنیشده ایجاد میکند .جزئیات تابع
 ENRICH_QUERYدر خطوط  37تا  47شبهکد نشان داده شده است .با توجه به توانایی
جبری در جاسازی کلمه برای افزودن و حذف عبارات ،از عالئم « »+و « »-برای افزودن و
حذف مفاهیم (اصطالحات) برای ایجاد پرسوجوی مناسب استفاده شد .دو متغیر
 positive_termsو  negative_termsمقداردهی اولیه میشوند (خط  .)38عباراتی که کاربر در
متغیر  positive_termsقرار میدهد  ،مفاهیمی هستند که باید اضافه شوند و عباراتی که در
متغیر  negative_termsقرار میدهد ،آنهایی هستند که باید حذف شوند .در خطوط  39تا 45
شبه کد ،کاربر تصمیم میگیرد که به هر متغیر چه اصطالحی اضافه شود .عملیات ریاضی
مربوطه اصطالح بهصورت رابطه  ،2بهدست میآید:
رابطه ()2

) ) q́i = arg max (q. (qr ± qp
q∈V

در رابطه  𝑞𝑟 ،2نشاندهنده «بردار پرسوجوی موجود» استخراجشده از واحدهای دانشی و
 qpنشاندهنده «بردار پرسوجوی غنیسازیشده» است که توسط تحلیلگران برای افزودن یا
حذف برخی از مفاهیم از پرسوجوی اصلی پیشنهاد شده است .سیستم( 𝑞𝑖́ ،پرسوجوی
غنیسازی شده) را از مجموعه واژگان  Vبا یافتن اصطالحی با حداکثر شباهت زاویهای به بردار

1 Crisis query handling
2 Root_node
3 Leaf node
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واژگان انتخاب میکند (با فرض اینکه تمام بردارهای ترم واحد طول دارند ،بهصورت
حاصلضرب نقطه برداری بیان میشود).
همانطور که در خط  48شبه کد شکل  ،3نشان داده شده است ،کاربر برخی از عبارات را در
متغیر  Similar_Termبهعنوان  select_Similar_Termانتخاب میکند تا پرسوجو را غنی
کند .همانطور که در خط نشان داده شده است ،برای ایجاد یک پرسوجو غنیشده،
 selected_Similar_Termبه  positive_termsاضافه میشود تا یک متغیر
 enriched_queryایجاد شود 49 .شبهکد در شکل  3درنتیجه ،از نظر ریاضی 𝑖𝑞 (بردارهای
پرسوجو غنیشده) مطابق معادله  ،7ایجاد میشوند .عملیات غنیسازی پرسوجو در چارچوب
ارائه شده در شکل  ،5نشان داده شده است.
پرسوجوی اصلی
𝐦𝐭 ⋯ 𝐭𝟏 + 𝐭𝟐 + 𝐭𝟑 +

Negative_terms

Positive_term
s

)Similar_Term ←Extract_Similar_Term (positive_terms - negative_terms

انتخاب اصطالحات مناسب توسط کاربر
Enriched_query =Positive_terms+ Suitable term

شکل  . 5عملیات غنیسازی پرسوجو

است را  /ارزيابي وا دهای دانشي ريسک

ـ است را وا دهای دانشي 1پس از ایجاد یک پرسوجو بحران موردعالقه کاربر ،مؤلفه
 Extract_KUشکل  ،1شبیهترین واحدهای دانشی را به پرسوجو استخراج میکند .واحدهای
دانشی شبیهترین جمالت پیکره به پرسوجوهای غنیشده هستند که گزارههای دانش را نشان
میدهند .واحدهای دانشی استخراجشده توسط دستگاه به تحلیلگر اجازه میدهد تا فرضیهای در
مورد بحران ایجاد کند؛ همچنین جستوجوهای بعدی تحلیلگر را برای انتخاب عبارات کلیدی
مناسب هدایت میکند .برای انجام محاسبات روی پرسوجوها و واحدهای دانشی ،باید کلمات
1 Extract_KU
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متنی به مقادیر عددی تبدیل شود .بدین منظور از الگوریتم  word2vecاستفاده شد که متن را
با بردارکردن کلمات پردازش می کند .هر سند ریسک در زنجیره تأمین = SCR i ; i
)  )1, 2, … , nاز  nعدد واژه  t1 , t 2 , t 3 , … t nتشکیل شده است .ایده اصلی این است که
اصطالحهای حاوی محتوای منحصربهفرد از مجموعه اسناد زنجیره تأمین استخراج و سپس به
هر واژه بر اساس حاصلضرب فراوانی اصطالح ـ معکوس فراوانی 1وزن داده شود؛ درنتیجه این
واژگان باید بهعنوان یک نمایش عددی از ویژگیها ی الگوریتم شباهت در نظر گرفته شوند؛
بنابراین ،یک سند زنجیره تأمین (  )SCiاز طریق بردار ویژگی  dبعدی در فضای واژگان بهصورت
رابطه  ،3نمایش داده شده است.
رابطه ()3

SCi = W1 t 1 , W2 t 2 , W3 t 3 , … Wn t n

در رابطه  Wn ،3وزنی است که به هر واژه ریسک  tjدر سند زنجیره تأمین از طریق رابطه
 ،4اختصاص داده میشود:
Wn = Frq(t j , SCi ) ∗ IDF

رابطه ()4

جایی که )  Frq(t j , SCiبسامد واژه ) (jدر سند ()iام (  )SCiو  IDF2معکوس فرکانس سند
است که بهصورت رابطه  ،5محاسبه میشود:
رابطه ()5

Total nimber of SC Documents

) IDF = 1 + log (Number of SC documents containing the t
j

نمایش عددی بردار جمالت زنجیره تأمین از طریق واژگان وزن داده شده زنجیره تأمین
نشان داده شد .برای توصیف رسمی ریاضی آن ،بردار جمله محاسبهشده و بهصورت زیر نشان
داده میشود:
فرض کنید } 𝑛𝑅𝐶𝑆  S = {𝑆𝐶𝑅1 , 𝑆𝐶𝑅2 , 𝑆𝐶𝑅3 , … ,فضای متشکل از  Nمستند ریسک در
زنجیره تأمین) ) SCnباشد ،بردار دانشی توسط رابطه  ،6محاسبه میشود.

رابطه ()6

⃗⃗⃗⃗⃗
∑n
))j=1(Frq(tj ,SCi )∗IDF∗(TV tj :tj ∈WV
N+σ

= KU Vector

1 Term Frequency–Inverse Document Frequency
2 Inverse document frequency
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برای توضیح رابطه  ،6هر جمله دارای  nواژه است .هر واژه ) 𝑗𝑡( ،با توجه به تکنیک تعبیه
واژگان ،دارای یک بردار عددی )  (TVtjاست ،اگر این واژه در واژگان کلمه وجود داشته باشد .هر
یک از بردارهای واژه در وزن  TF-IDFضرب و سپس میانگین مجموع بردارها گرفته میشود.
یک مقدار ثابت  σبرای جلوگیری از صفرشدن مخرج اضافه شده است .بااینحال از شباهت
کسینوس بهعنوان تابع فاصله در محاسبه شباهت بین پرسوجو و واحد دانشی iام طبق رابطه ،7
استفاده شد:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗i ) = q⃗.KUsi
Similarity(q
⃗ , KU
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
‖q‖∗‖KU

رابطه ()7

‖i

⃗

سپس واحدهای دانشی (جمالت) بر این اساس رتبهبندی میشوند.
شکل  ،3کد شبیهسازی عملیات باال را نشان میدهد .در خط  ،23تابع  Extract_KUدو
پارامتر  enriched_queryو  corpus_sentencesرا میگیرد  ،فهرستی از جمالت (واحدهای
دانشی) را از  corpus_sentencesاستخراج و آنها را بر اساس شباهت enriched_query
رتبهبندی میکند .تابع  EXTRACT_KUدو پارامتر  Enriched_queryو
 corpus_sentencesرا دریافت می کند ،فهرستی از شبیهترین جمالت در corpus_sentences
را به  enriched_queryاستخراج و آنها را بر اساس مقادیر شباهتشان رتبهبندی میکند.
ـ ارزيابي وا دهای دانشي ريسک ( .)Evaluate_KUپس از استخراج واحدهای دانشی
ریسک باید ارزش اطالعاتی 1این واحدهای دانشی برای ایجاد یک فرضیه یا دانش با اعتبار باال
ارزیابی شود .برای تعیین ارزش اطالعاتی از واحدهای دانشی استخراجشده ،ابتدا یک نمودار
شباهت بین پرسوجو و هر واحد دانشی ریسک 2ایجاد شد که در شکل  ،5نشان داده شده است.
با توجه به شکل  ،5گرادیان من حنی در برخی نقاط بهشدت شکسته شده است .هر شکست در
گرادیان یک دسته جداگانه ایجاد میکند ( C1تا  C5در شکل  .)5بهطوریکه هر دسته دارای
ارزش اطالعاتی یکسان است .برای اندازهگیری ارزش اطالعات در هر دسته از رابطه  ،8به شرح
زیر استفاده شده است:
C

C

j
j
IV(cj ) = (∑m
)i=1 Xi ⁄m)⁄(m ∗ Dev (Xi ) + m

رابطه ()8
𝑗𝐶

C

با توجه به رابطه  𝑋𝑖 ،8مقدار شباهت واحد دانشی iام از دسته  jاستDev (Xi j ) .
Cj

انحراف معیار  Xiو  mتعداد واحدهای دانشی در خوشه است .در خط  24از pseudeo_code

)1. Information Value (IV
2. Risk knowledge unit
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در شکل  ،3توسط تابع  ،Evaluate_KUواحدهای دانشی بر اساس «مقدار اطالعات خوشه»
ارزیابی و مرتب شدهاند و باارزشترین جمالت انتخاب میشوند.
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شکل  . 6مقدار شباهت واحد دانشی استخراجشده با پرسوجو

 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

جمعآوری و پیشپردازش دادهها .در این مطالعه موردی ،حجم زیادی از گزارشهای بحران
زنجیره تأمین مواد غذایی 1بدون ساختار از وبسایتهای ذیل با استفاده از تکنیک خزیدن
جمعآوری شد که شامل :زنجیره تأمین  ،2247فصلنامه زنجیره تأمین ،3بررسی زنجیره تأمین،4
بررسی مدیریت زنجیره تأمین ،5خالصه زنجیره تأمین ،6زنجیره تأمین دیجیتال  7و ریسک
تجاری آنالین .8این وبسایتها شامل گزارشها و مقاالت تحلیلی با تمرکز بر زنجیره تأمین در
لجستیک ،حملونقل ،عملیات ،تدارکات ،مقررات ،فناوری و ریسک است .موضوعات مقالهها و
عناوین مصاحبههای تهیهشده توسط تحلیلگران و مدیران صنایع مختلف نشان میدهد که این
منابع اطالعاتی میتوانند برای ورودی چارچوب ارائهشده مناسب باشند.

1. https://drive.google.com/drive/folders/1tOQXmwYBR_blRzbI4vtFzwCpN7Y29Kcn?usp=sharing
2. https://www.supplychain247.com
3. Supply Chain Quarterly
4. Supply Chain Dive
5. Supply Chain Management Review
6. https://www.scdigest.com
7. https://www.scdigest.com
8. https://www.commercialriskonline.com
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بسیاری از وبسایتهای خبری ذکرشده گزارشهایی را در مورد موضوعهای متعددی در
زمینه بحران زنجیره تأمین مواد غذایی برچسبگذاری کردهاند که دسترسی به اطالعات موردنظر
را برای این مورد تسهیل کرده است .از طریق این وبسایتها ،عباراتی مانند «بحران زنجیره
تأمین»« ،ریسک و مدیریت زنجیره تأمین»« ،بحران زنجیره تأمین و تأثیر کوید  »19و «زنجیره
تأمین و تأثیر همهگیری» بین سالهای  2019تا  2022جستوجو شد؛ در نتیجه  1024گزارش
تحلیلی در مورد بحران زنجیره تأمین بهدست آمد .نمونه پیکره گزارشهای تحلیلی و محتویات
یک گزارش در شکل  ،7نشان داده شده است.

شکل  .7نمونه پیکره و دادههای متنی یک گزارش

بازرسیهای شدیدی برای حذف اسناد مکرر و نامربوط صورت گرفت .درنهایت  975مقاله
برای تحلیل بیشتر مناسب تشخیص داده شد؛ سپس ،این دادهها پاکسازی و از قبل پردازش شد
تا اطالعات نامربوط حذف شده و برای تجزیهوتحلیل آماده شود .پس از عملیات عادیسازی30 ،
اصطالح رایج در پیکره زنجیره تأمین مواد غذایی استخراج شد که در جدول  ،2نشان داده شده
است .مجموعه حاصل شامل  975گزارش با  631799اصطالح و  31864فرم اصطالح
منحصربهفرد است .مؤثرترین و معنادارترین اصطالحات موجود در مجموعه در جدول  ،2نشان
داده شده است.
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جدول  .2سی اصطالح برتر در مجموعه دادههای ریسک در زنجیره تأمین
رتبهبندی

اصطال ات

تکرار

رتبهبندی

اصطال ات

تکرار

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

خطر
زنجیره تأمین
کووید
کشاورزی
غذا
کشاورزی
مواد غذایی
کشاورزان
مصرف
رفتار
توزیع
محصول
اختالالت
کارگران
تولید

11550
10986
5553
3465
3015
2522
2361
2167
2055
2011
2005
1971
1823
1765
1701

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

خانوارها
کارکنان
شرکت
کشورها
تقاضا
محصوالت
تولید
خردهفروشی
اضطراب
بازار
امنیت
تغییر
تأمینکنندگان
مشتریان
سالمتی

1652
1546
1493
1377
1252
1186
1105
1096
1076
1054
1046
1035
1027
1021
1012

بصریسازی  .LDA_Clusterمدلسازی موضوع برای گزارش های تحلیلی با استفاده از
 LDA_Clusterاعمال شد و گزارشها به پنج خوشه با موضوعهای مختلف تقسیم شدند .شکل
 ،8ابرهای کلمه خوشهها را نشان میدهد و مهمترین عبارات را در هر خوشه برجسته میکند.
یکی از اصطالحات مهم هر خوشه توسط کاربر برای ایجاد نخستین الیه نقشه دانشی انتخاب
شده است .اصطالحات انتخابشده عبارتاند از «برداشت»« ،کشاورزی»« ،خردهفروشی مواد
غذایی»« ،خدمات غذایی»« ،توزیع» و «مصرف» که برای ایجاد نخستین الیه نقشه دانشی
استفاده میشود.
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شکل  . 8تجسم  nکلمه اصلی در ابر کلمات

گسترش نقشه دانشي .پس از ساخت نخستین الیه نقشه دانشی ،کاربر میتوان د هر یک از
شرایط الیه نخست را بهعنوان اصطالح کلیدی برای گسترش نقشه دانشی انتخاب کند .ابتدا
اصطالحات زمینه در سراسر بدنه در محدوده  win_sizeاستخراج شد .در این مطالعه موردی،
 win_sizeبرای تمام مراحل روی  20قرار داده شد .بااینحال کاربر میتواند هر مقدار دیگری را
بر اساس بینش خود به آن اختصاص دهد .در مرحله بعد ،دو عملیات فیلتر بر روی تمام
شرایط_متن استخراجشده اعمال شد:
ـ فیلترینگ  TFIDF :TFIDFهر اصطالح زمینه محاسبه و در محدوده صفر تا  1نرمالسازی
شد .عباراتی که  TFIDFآنها کمتر از مقدار آستانه ( 0/65تعیینشده توسط کاربر) بود ،نادیده
گرفته شدند .کاربر آستانه  TFIDFرا بر اساس زمینه مطالعه و زمینه تحلیل تعیین میکند.
اصطالحات زمینه مهم برای اصطالح کلیدی انتخابشده در پایان این مرحله بهدست آمد؛
ـ فیلترکردن بر اساس مقدار  :Phiجدول  ،3مقادیر پارامتر  φمحاسبهشده برای مهمترین
اصطالحات زمینه را نشان میدهد .ردیفهای هایالیتشده عباراتی را با مقادیر  φمنفی مشخص
میکنند که اصطالحهایی هستند که رابطه منطقی با عبارات کلیدی ندارند و باید نادیده گرفته
شوند .در پایان عملیات فیلتر ،شرایط همزمانی یک اصطالح کلیدی انتخابشده توسط کاربر به
دست آمد .این عبارات همزمان مهمترین اصطالحاتی هستند که به لحاظ معنایی اصطالح
کلیدی (درباره تأثیر کووید  19بر زنجیره تأمین) موردتوجه کاربر را توصیف میکنند .برای مثال،
با توجه به جدول  ،3عبارتهای «خرید»« ،کاربران»« ،میوه»« ،خرج کردن»« ،رفتار»« ،تازه»،
«سبزیها»« ،گوشت»« ،الکلی» و «بحران» بودند .پس از مرحله فیلترکردن ،بهعنوان زمینه
واژه کلیدی «مصرفکننده» استخراج میشود.
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بصریسازی نقشه دانشي .در این جزء ،رابطه بین اصطالح کلیدی و اصطالحات زمینه 1در
یک نقشه دانشی نمایش داده شد .همانطور که در شکل  ،9نشان داده شده است ،تمام
اصطالحات انتخابشده از مدلسازی موضوع مشتق شدهاند (برای مثال« ،برداشت»،
«کشاورزی»« ،خردهفروشی مواد غذایی»« ،خدمات غذایی»« ،توزیع» و «مصرف») در سطح
یک نقشه دانشی در نظر گرفته شده است .همچنین ،اصطالحات زمینه بهدستآمده در سطح
پایینتر ،بهترتیب بهاصطالح کلیدی باال مرتبط میشوند .برای مثال ،طبق نقشه دانشی در شکل
 ،9اصطالحات «محصوالت» و «عرضه» اصطالحات اساسی برای اصطالح کلیدی «تقاضا»
هستند که در نقشه دانشی به آن پیوست شدهاند.
غنيسازی پر وجو .جدول  ،4جزئیاتی در مورد غنیسازی پرسوجو در موردی که در این
پژوهش اجرا شد را نشان میدهد .کاربر پرسوجو «خردهفروشی مواد غذایی +آنالین» را با
درنظرگرفتن نقشه دانشی انتخاب کرد تا گزارههای دانشی را در سراسر مجموعه کشف کند که
رابطه بین «خردهفروشی غذا» و «آنالین» را در مواقع بحران تعریف میکند.
جدول  .3همبستگی بین واژگان مرکزی و واژگان زمینه در زنجیره تأمین مواد غذایی

0/7256924
0/8062149
0/6725691
0/7832588
0/2362459
0/4936511
0/5265426
0/3826559
0/7269556
0/0936559

1258
1012
856
823
789
706
526
302
264
212

صنعت
محصول
مصرفکنندگان
بخش
کارگران
رستوران
محصوالت
تقاضا
امنیت
تحویل

-0/2046952

156

هدر

0/1025964

105

-0/1969524
0/1795882
-0/0965289
-0/1794235

93
87
75
65

چالش
بسته بندی
فائو
مصرف

0/6584220
-0/1794235
-0/0856321
-0/1794235

98
86
52
25

-0/0856321

56

رستوران

-0/0856321

12

سرویس مواد غذایی

0/8740023
0/8880104
0/8763271
0/7659201
0/8841263
0/7506144
0/3056318
0.8740073
0/5756321
0/2036214

1024
985
973
902
753
530
423
320
250
205

اصطال ات
زمینه
مغازهها
کارگر
خواربار
مواد غذایی
برخط
سرویس
کووید
بخش
کارمندان
خریدکردن
تجارت
الکترونیک
درآمد
دسترسی
بانک ها
شارژ
خانه

خردهفروشی مواد غذایی

Φ

n

اصطال ات
زمینه

اصطالح
کلیدی

Φ

n

اصطالح
کلیدی
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-0/8582263
0/6592215
-0/5658412

93
106
75

خدمتکردن
تخممرغ
فناوریها

0/3269669
-0/3652458
-0/9655258

83
62
52

کشاورزی

0/8541236

139

محصوالت

0/3256521

92

Save translation

0/7856954
0/4852115
0/69523485
0/3958442
0/7954215
0/2953215
0/1695584
0/2954225
-0/1558569
0/5366549
0/6569542
0/1658447
-0/0659485
-0/3625529
-0/4595548
-0/2958525
0/2369584
0/5265842
0/6589445
0/2569472
0/3369525
0/3654258
0/2568445
0/6958444
-0/5258447
0/2569577
0/2569542

925
856
802
725
652
562
423
365
302
258
203
195
102
96
85
76
852
802
725
695
510
453
326
237
203
126
103

پس از برداشت

خریدکردن
کاربران
میوه
خرج کردن
رفتار
تازه
سبزیجات
گوشت
زنده
الکلی
نوشیدن
بحران
میآید
گفت
یادگیری
نیم
کارگران
فروشندگان
تغذیه
معاونت
اجتماعی
سالمتی
با تأخیر
طرح
نظرسنجی
سهامداران
تدارکات
موجدار
شدن
حملونقل
دسترسی
ابزار

مصرف

0/5652965
0/2265995
0/0236955
0/1958521
-0/5958442
0/2695225
0/1236955
0/6958848
0/3695584
0/2998455
0/7514523
0/8541236
-0/8582263
0/6592215
-0/5658412
-0/2325974
0/5652965
0/2265995
0/0236955
0/1958521
-0/5958442
0/2695225
0/1236955
0/6958848
0/3695584
0/2998455
0/7514523

865
725
702
602
523
406
369
302
256
203
123
120
92
82
78
65
788
652
608
695
425
695
458
369
256
209
359

تأثیرات
کووید
بازارها
کووید
فرصت
قفلها
خرید
مختل شده است.
خانوارها
سبزیها
میوهها
باغ
زمان
محصوالت زراعی
خدمت کردن
زندهماندن
بخشها
تعطیلی
غذایی
امنیت
نوآوریها
قفلها
میوهها
سبزیها
کار یدی
ضرر ـ زیان
عوامل

Φ

n

اصطال ات
زمینه

اصطالح
کلیدی

توزیع

Φ

n

اصطال ات
زمینه

اصطالح
کلیدی
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ت

شکل  .9نقشه دانشی واژگان ریسک با محوریت واژگان کلیدی
جدول  .4شباهت اصطالحی بر اساس اضافهکردن مفاهیم
مصرفکننده  +رفتار
واژگان
مشابه
عرضه
تأمین
صنعت
اجرا
خطا
فروشگاه
منبع
خریدار
رستوران

نرخ شباهت
0/396
0/415
0/422
0/423
0/436
0/445
0/456
0/463
0/478

ب ش  +خدمات غذايي
واژگان
مشابه
پخشکننده
اپراتورها
خرید کردن
بحران
پاندمی
اثر
تهیه کننده
رستوران
خانه

نرخ شباهت
0.255
0/301
0/326
0/332
0/345
0/356
0/366
0/402
0/426

خردهفروشي مواد

خردهفروشي مواد

غذايي  +کارگر

غذايي  +آنالين

واژگان
مشابه
زمان
اجتماعی
اجتماعی
کسبوکار
ضربه
بحران
ایمنی
مصرف
شرکت

نرخ شباهت
0/369
0/374
0/393
0/401
0/408
0/421
0/443
0/442
0/479

واژگان
مشابه
شرکت
بازیگر
فرکانس
خرید
مصرف
بحران
اثر
کسبوکار
کانال

نرخ
شباهت
0/355
0/371
0/374
0/385
0/388
0/391
0/400
0/413
0/419

برای این منظور ،اصطالحات مربوط به این پرسوجو توسط مؤلفه  Enrich_Queryبرای
استخراج واحدهای دانشی مرتبط بیشتر پیشنهاد شد .در مؤلفه  ،Enrich_Queryنرخ قیاس همه
اصطالحات موجود در مجموعه با پرسوجو اولیه با استفاده ا ز جاسازی کلمه محاسبه شد .نرخ
تشبه اصطالحهای «کانال«« ،کسبوکار»« ،تأثیر»« ،کووید»« ،مصرف»« ،خرید»« ،فرکانس»،
«بازیگر» و «شرکت» به «خردهفروشی مواد غذایی+آنالین» بیشتر از دیگر اصطالحات است؛
بنابراین این عبارات بهعنوان عباراتی که میتوانند پرسوجو را غنی کنند ،پیشنهاد شدند .سه
اصطالح «کانالها»« ،تأثیر» و «مصرفکننده» که به رنگ خاکستری نشان داده شدهاند ،از
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عبارات پیشنهادشده توسط مؤلفه غنیسازی پرسوجو انتخاب شدند .عملیات مشابه برای
«خردهفروشی غذا  +کارگر»« ،خدمات غذا  +بخش» و پرسوجوهای «مصرفکننده  +رفتار»
انجام شده است .این عملیات در جدول  ،4نشان داده شده است.
جدول  .5شباهت اصطالح بر اساس حذفکردن مفاهیم
پر
واژگان
مشابه
نرخ
شباهت

وجوی اولیه :توزيع – مديريت

شرکت

تراکم

فرکانس

حمل و
نقل

مصرفکننده

دریا

اثر

حمل و
نقل

کامیون

0/356

0/371

0/379

0/385

0/386

0/365

0/401

0/458

0/461

جدول  ،5غنیسازی پرسوجو را از نظر حذف برخی مفاهیم از اصطالح کلیدی نشان
میدهد .بر اساس نقشه دانشی در شکل  ،9کووید  19بر بخش «توزیع» تأثیر گذاشته است.
یکی از اصطالحات الیه پایینتر این اصطالح کلیدی «مدیریت» است .پرسوجو «توزیع ـ
مدیریت» با هدف بررسی اثرات کووید  19بر «توزیع » بدون درنظرگرفتن مفاهیم مدیریتی
است؛ بنابراین با توجه به جدول  ،5اصطالحات «کامیون»« ،بار»« ،تأثیر»« ،دریا»،
«مصرفکننده»« ،حملونقل»« ،فرکانس»« ،ازدحام» و«شرکت» که بیشتر شبیه به این پرسش
هستند و می توانند آن را غنی کنند ،استخراج شده است .از عبارات بهدستآمده ،اصطالحهای
«کامیون»« ،بار»« ،دریا»« ،مصرفکننده» و «حملونقل» برای غنیسازی انتخاب شدند .بردار
اصطالحات با نرخ تشابه باالتر به پرسوجو نسبت به بردار اصطالحات دیگر به بردار پرسوجو
نزدیکتر است.

شکل .10نمایش دوبعدی بردار پرسوجو»خردهفروشی غذا  +آنالین» در مجاورت «کانال؛ تأثیر؛ مصرفکننده؛ کسبوکار؛
ناقل اصطالحات کووید»
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در شکل  ،10رابطه بین نمایش دوبعدی بردار پرسوجو «خردهفروشی مواد غذایی +آنالین» و
اصطالح بردار «کانال؛ کسبوکار؛ ضربه؛ کووید؛ مصرفکننده» به عنوان مثال نشان داده شده
است.
است را /ارزيابي دانش .شکل  ،11نشاندهنده دانش ارزیابیشده و خروجی تحلیلی است.
ارزش اطالعاتی نتایج نشاندهنده ارزش باال ی اطالعات است و همچنین در پنل خبرگی دانش
استخراجشده به تأیید رسید.
در شکل  ،11پرسوجو بهصورت «خدمات غذا  +بخش  +رستوران» انتخاب شده است.
برای ایجاد یک پرسوجوی مناسب ،از تمام اصطالحات مشابه اصطالح «خدمات غذا  +بخش +
رستوران» برای پرسوجو استفاده شده است .پرسوجوی بهدستآمده بهعنوان «خدمات غذا +
بخش  +رستوران  +خانه  +تولیدکننده» استخراج شده است .با توجه به درصد ارزش اطالعاتی
هر دسته ،نسبت به ارزش کل که  15 ،40 ،43و  2درصد است ،دستههای  1تا  3دارای ارزش
اطالعاتی قابلتوجهی شامل  14واحد دانشی هستند .همانطور که در شکل  ،11مشخص است،
مجموعهای از واحدهای دانشی با تمرکز بر پرسوجو «خدمات غذایی  +بخش  +تأثیر» نشان
داد که تأثیرات همهگیری بر صنعت خدمات غذایی قابلتوجه بوده است .مجموعهای از واحدهای
دانشی نشان داد که همهگیریها تأثیر بیشتری بر بخشهای خردهفروشی و خدمات غذایی
پاییندستی دارند.
در مورد «خردهفروشی آنالین مواد غذایی» از تمام اصطالحات مشابه اصطالح
«خردهفروشی مواد غذایی +آنالین» برای پرسوجو استفاده شده است .پرسوجوی بهدستآمده
بهعنوان «خردهفروشی غذا +کانال  +مصرفکننده تأثیرگذار» استخراج شد .همانطور که در
شکل  ،11مشخص است .مقدار تشابه واحد دانشی استخراجشده با پرسوجو دارای پنج دسته
مختلف است .درصد ارزش اطالعاتی از هر دسته  25 ،52و  6 ،16و  1درصد است .آگاه شوند؛
همچنین پس از غنیسازی پرسوجو که شامل «خردهفروشی مواد غذایی +تقاضا  +محصول»
بود ،واحد دانشی نشان داد که تقاضای زیاد برای انواع خاصی از محصوالت مانند آب و غذای
بستهبندیشده باعث رقابت در تحویل محصوالت به مصرفکننده بدون تأخیر شده است.
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شکل  .11نمودار دانشی و خروجیهای تحلیلی

دستههای  1تا  4دارای ارزش اطالعاتی باال هستند که درمجموع شامل  14واحد دانشی
است .با توجه به شکل  ،11با تمرکز بر پرسوجو که شامل نخردهفروشی مواد غذایی +
خواربارفروشی» بود ،واحدهای دانشی بهوضوح افزایش گرایش به خواربارفروشی آنالین را در
طول بحران همهگیر در بخش خردهفروشی مواد غذایی نشان داد .با جستوجوی واحد دانشی با
تمرکز بر «خردهفروشی مواد غذایی +مصرفکننده  +عفونت» ،شواهد متعددی از واحدهای
دانشی بهدست آمد که بهوضوح نشان داد ترس از عفونت و بیماری به میزان زیادی باعث
افزایش مصرفکنندگان جدید آنالین شده است؛ همچنین در موارد متعددی از واحدهای دانشی
استخراجشده مشاهده شد که نگرانی مصرفکنندگان در مورد بهداشت و آلودگی مواد غذایی
باعث حساسیت آنها نسبت به منشأ محصوالت شده است .از این واحد دانشی استنباط میشود
که قرنطینه به مصرفکنندگان اجازه میدهد کمی بیشتر منتظر بمانند و از منشأ محصول بیشتر
یکی دیگر از موضوعات «کارگر خردهفروشی مواد غذایی» است .برای ایجاد یک
پرسوجوی مناسب ،از تمام عبارات مشابه اصطالح «خردهفروشی مواد غذایی  +کارگر» برای
پرسوجو استفاده شد .پرسوجوی بهدستآمده بهصورت «خردهفروشی مواد غذایی  +کارگر +
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شرکت  +تأثیر  +ایمنی» استخراج شد .با توجه به شکل  ،11مقدار تشابه واحد دانشی
استخراجشده با پرسوجو دارای شش دسته مختلف است .درصد ارزش اطالعاتی هر دسته به -
ترتیب  20 ،42و  5 ،19 ،13و  1درصد است .دستههای  1تا  5دارای ارزش اطالعاتی باال هستند
که درمجموع  14واحد دانشی را شامل میشود .واحدهای دانشی استخراجشده نشان داد که
سوپرمارکتهای زنجیرهای در حال حاضر با تقاضای فزایندهای برای کارگران و کارگرانی که
دستمزدهای پایین و مزایای تأمین اجتماعی ناکافی دریافت میکنند ،مواجه هستند.
یکی دیگر از موضوعات «رفتار مصرف» است .بر اساس این موضوع ،پرسوجو بهعنوان
«مصرف  +رفتار» انتخاب شد .برای ساخت یک پرسوجوی مناسب ،اصطالحات مشابه «مصرف
 +رفتار» برای غنیسازی پرسوجو بررسی شد .پرسوجوی حاصل بهصورت "مصرف  +رفتار +
غذا  +گوشت  +خرید  +الگو» ساخته شد .با توجه به درصد ارزش اطالعاتی از هر دسته با توجه
به ارزش کل 18 ،38 ،42 ،و  2درصد ،دستههای  1تا  3دارای ارزش اطالعاتی قابلتوجهی
شامل  12واحد دانشی هستند .با توجه به شکل  ،11اطالعات بهدستآمده از نقشه دانشی نشان
میدهد که میانگین خرید مواد غذایی در طول اپیدمی بسیار کمتر از قبل است؛ همچنین بر
اساس نقشه دانشی و با انتخاب اصطالح «مصرف  +غذا» ،تجزیهوتحلیل واحدهای دانشی
بهدست آمده نشان داد که کاهش دفعات خرید با افزایش چشمگیر خرید غذاهای آماده و کنسروها
همراه بوده است .خاصیت ماندگاری طوالنیتر نشان میدهد که غذاهای آماده و کنسروشده
جایگزین غذاهای تازه در سبد خانوار شدهاند .از نقشه دانشی و تمرکز بر پرسوجو «مصرف +
رفتار  +الگو» ،واحدهای دانشی نشان می دهند که ترس از عفونت به خرید کمتر غذای معمولی و
در عوض خرید بیشتر مواد غذایی با ماندگاری باال در میان مصرفکنندگان منجر شده است .با
توجه به دانش استخراجشده از چارچوب پژوهش  ،شرایط خارج از انبار به «خرید وحشتناک»
برخی اقالم منجر شده است .عالوه بر این ،واحدهای دانشی ارزشمندی از اثرات روانشناختی
این بیماری همهگیر بر رفتار مصرفی مصرف کنندگان استخراج شده است که نشان میدهد برخی
از عوامل استرسزا به پدیده «خوردن احساسی» 1در میان مصرفکنندگان منجر شده است .گروه
دیگری از واحدهای دانشی استخراجشده بهطور قابلتوجهی شبیه به پرسوجو نشان میدهد که
بسیاری از مصرفکنندگان رفتارهای ذخیرهسازی را در زمان همهگیری شروع کردند؛ همچنین
تکرار برخی اقالم مصرفی مانند لوازم بهداشتی ،ویتامینها ،ضدعفونیکنندهها و مراقبتهای
شخصی در واحدهای دانشی نشان دهنده تغییر عادات مصرفی در این دسته از کاالهای مصرفی
در دوران همهگیری بود .واحدهای دانشی استخراجشده با پرسوجوهای «مصرف  +غذا +
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خرید» بهوضوح نشان داد که مصرف الکل و شیرینی در طول شیوع افزایش یافته است .در
مقابل ،آنها روند کاهشی را در مصرف میوه و سبزیها نشان دادند.
یکی دیگر از موضوعات «تأثیر کوید بر کشاورزی» است .بر اساس این موضوع ،پرسوجو
بهصورت «عملیات  +کشاورزی» انتخاب شد .برای ایجاد یک پرسوجوی مناسب از تمام عبارات
مشابه عبارت «عملیات  +کشاورزی» برای پرسوجو استفاده شد .پرسوجوی حاصل بهصورت
«کشاورزی  +عملیات  +قفلکردن  +ماهیگیران  +رستوران  +خریداران» استخراج شده است .با
توجه به شکل  ،11دستههای  1تا  3به ترتیب دارای ارزش اطالعاتی قابلتوجه 21 ،32 ،45 ،و 2
درصد هستند .همانطور که در شکل  11نشان داده شده است ،با انتخاب پرسوجو بهصورت
«کشاورزی  +عملیات  +خریداران» ،مشخص شد که سیاستهای قرنطینه اعمالشده توسط
دولت ها بر خرید مستقیم محصوالت کشاورزی توسط خریداران و دالالن تأثیر منفی میگذارد؛
همچنین با ایجاد یک پرسوجو به نام «کشاورزی  +عملیات  +رستوران» ،واحدهای دانشی
استخراجشده نشان داد که تعطیلی رستورانها و سایر مراکز غذایی محلی ،بازارهای محلی
محصوالت کشاورزی مانند باغ ،مرغ و لبنیات را در مدت کوتاهی از بین میبرد .واحدهای دانشی
با تمرکز بر «قیمت» و انتخاب پرسوجوی «کشاورزی  +عملیات  +قیمت» نشان میدهند که
قیمت نهاده های کشاورزی در حال افزایش بوده است .در همان زمان ،چندین واحد دانشی
استخراجشده نشان میدهد که هزینههای نیروی کار در مزارع در طول بحران همهگیر افزایش
یافته است .این امر در کنار گرانی نهادههای کشاورزی بهمعنای افزایش قیمت تمامشده
محصوالت خواهد بود.
همانطور که در شکل  ،11نشان داده شده است ،یکی دیگر از موضوعات «تأثیر کووید بر
توزیع» است .بر اساس این موضوع ،پرسوجو بهصورت «توزیع  +غذا  +برنامهریزی» انتخاب
شد .برای ساخت پرسوجوی مناسب از تمامی عبارات مشابه پرسوجوی «توزیع  +غذا +
برنامهریز» برای پرسوجو ی جدید استفاده شده است .عبارت «توزیع  +غذا  +برنامهریزی +
تغذیه  +کمک  +سالمت  +ضایعات» استخراج شد .با توجه به درصد ارزش اطالعاتی دستهها1 ،
تا  3بهترتیب دارای ارزش اطالعاتی قابلتوجه 10 ،28 ،29 ،31 ،و  2درصد هستند .برخی از
واحدهای دانشی استخراجشده در شکل  ،11نشان داده شده است .بر اساس واحد دانشی
استخراجشده ،استنباط میشود که با توجه به پروتکلهای بهداشتی ،تحویل و توزیع اقالم و
محصوالت غذایی بهصورت خرید شخصی در نقاط مختلف زنجیره تأمین مواد غذایی به حداقل
رسیده است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که استفاده از زیرساختهای دیجیتال و خرید آنالین
و دیجیتالیکردن بخشهای مختلف زنجیره تأمین مواد غذایی میتواند واکنشی طبیعی به این
موضوع باشد؛ همچنین بر اساس واحدهای دانشی استخراجشده با تمرکز بر «کووید  +تأثیر» که
زیرمجموعه «اصطالح کلیدی توزیع» در نقشه دانشی بود ،این فرضیه بهدست آمد که همهگیری
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قابلیت پیش بینی توزیع غذا در سراسر کشور را در زنجیره تأمین مواد غذایی مختل کرده است؛
بنابراین این موضوع عدماطمینان در مورد جابهجایی غذا را در جایی که موردنیاز است ،ایجاد
میکند.
موضوع دیگر «تأثیر کرونا بر پس از برداشت» است .بر اساس این موضوع ،پرسوجو
بهصورت «پس از برداشت  +تغذیه» انتخاب شد .برای ساخت پرسوجوی مناسب ،از تمام
عبارات مشابه عبارت «پس از برداشت  +تغذیه» برای پرسوجوی جدید استفاده شده است.
پرسوجو حاصل بهصورت «پس از ب رداشت  +تغذیه  +فناوری  +مزرعه  +زیرساخت  +کانال»
استخراج شد .با توجه به درصد ارزش اطالعاتی هر دسته نسبت به ارزش کل که ،13 ،20 ،42
 5 ،19و  1درصد است ،دستههای  1تا  4دارای ارزش اطالعاتی قابلتوجهی هستند .در این
راستا ،پرسوجوی «پس از برداشت  +تغذیه  +فناوری» با استفاده از همبستگی اصطالحات با
«تغذیه» ایجاد شد .در نقشه دانشی واحدهای دانشی استخراجشده بر اساس این پرسوجو نشان
داد که بهدلیل ماهیت فاسدشدنی مواد مغذی و کاهش ماندگاری آنها در طول زمان ،مواد غذایی
بهدلیل عدموجود سیستمهای خنککننده در نزدیکی نقطه برداشت بهشدت هدر میروند .در
جستوجوی اصطالح «کار» در الیههای پایینی نقشه دانشی ،واحدهای دانشی بهدستآمده
نشان داد که برخی از محصوالت (مانند میوهها و سبزیها ) بیشتر به کارگران فصلی وابسته
هستند .بهدلیل محدودیت در رفتوآمد ،کارگران فصلی ،کاشت و برداشت این محصوالت مختل
شده است.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

پژوهش حاضر شکاف عدمقابلیت تحلیل فرادادههای پیچیده ریسک توسط روشهای رایج را
پوشش میدهد .روشهای سنتی که برای کشف عوامل خطر و اثرات آنها بر بخشهای مختلف
زنجیره تأمین استفاده میشوند ،بر اساس فیلترهای دستی و بر اساس بینش پژوهشگران کار
میکنند .نزام و هشیم )2019( 1در یک مطالعه تأکید کردهاند ،درصد باالیی از این اطالعات
ریسک در تجزیهوتحلیل سنتی استفاده نمیشود و در عمل جامعیت یافتههای آنها با شک و
ال شخصی و غیرقابلاعتماد خواهند بود  .در پاسخ به این مشکل،
تردید همراه است و نتایج کام ً
کام و چن ،2اهمیت تجزیهوتحلیل حجم زیادی از دادههای بدون ساختار را در رسانههای
اجتماعی با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی پذیرفتهاند .هدف این پژوهش شناسایی عوامل
خطر و تأثیر آنها بر زنجیره تأمین در زمان ظهور بحران همهگیری از طریق متنکاوی بر اساس
حجم زیادی از دادههای متنی در رسانههای اجتماعی بود.
1 Nezam and Heshim
2. Kam & Chen
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چارچوب نظارت بر بحران زنجیره تأمین مواد غذایی میتواند هم برای شرکتها و هم برای
دولتها مفید باشد .شرکتها میتوانند از این چارچوب برای تداوم کسبوکار خود استفاده کنند و
دولتها میتوانند از آن برای سیاستگذاری مؤثر خود بهره گیرند .مبانی نظری فعلی نشان
میدهد که چگونه فرآیندهای تصمیمگیری خاص قبل ،در حین و بعد از یک بحران میتواند
عملکرد زنجیره تأمین شرکت را بهبود بخشد  .توسعه شبکههای اطالعاتی شرکتها را قادر
میسازد تا به اطالعات ریسک بهطور شفاف دسترسی داشته باشند و آنها را تحلیل کنند.
شرکتها میتوانند با استفاده از تجزیهوتحلیل دادههای ریسک بهجای حدس و گمان مبتنی بر
شواهد تصمیمگیری و اقدام کنند [ .]4تجزیهوتحلیل دادههای ریسک برای عملیاتهای مختلفی
مانند تدارکات ،خدمات ،تولید ،انبارداری و مدیریت تقاضا در مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی
استفاده میشود .بهکارگیری ساختار پیشنهادی در این پژوهش به سازمانها در بروز بحرانهای
مشابه با تکیه بر دانش ضمنی در رسانههای اجتماعی کمک میکند تا ضمن پایش ریسکهای
بحرانهای مربوطه ،تأثیرات آنها را بر بخشهای مختلف زنجیره تأمین مشخص کنند.
محدودیتهای متعددی در این مطالعه وجود دارد که میتواند در پژوهشهای آتی
موردبررسی قرار گیرد .نخست  ،نقشه دانشی بحران نوع رابطه بین اصطالحات ریسک را کشف
نمیکند .اصطالحات ریسک به یکدیگر مرتبط هستند و شناسایی این روابط میتواند در ساخت
پرسوجوهای مناسب بسیار مفید باشد .دوم ،موضوع به گزارشهای رسانههای اجتماعی برای
تجزیهوتحلیل در مرحله جمعآوری دادهها محدود شد .این فقط بهمنظور نشاندادن عملکرد
چارچوب پیشنهادی است .سیستمهای اتوماسیون مختلف مانند برنامهریزی منابع سازمانی و
مدیریت ارتباط با مشتری در شرکتها دادههای کاربردی بسیار مهم مربوط به امور مالی،
عملیات ،تجارت ،گزارشدهی ،تولید و فعالیتهای منابع انسانی را جمعآوری میکنند که باید در
تجزیهوتحلیل در نظر گرفته شوند .این مطالعه با این پیشنهاد به پایان میرسد که بهدلیل وجود
دانش پنهان زیاد در اطالعات مبادلهشده و انباشتهشده در رسانههای اجتماعی ،سازمانها
میتوانند از ظرفیت رسانههای اجتماعی برای کنترل بحران و کاهش اثرات ریسکهای زنجیره
تأمین برای پاسخگویی بهموقع استفاده کنند.
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