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چکيده  -با افزایش کاربران اینترنت و ظهور وب  ،2.0نظرات نوشته شده توسط کاربران به یکی از مهمترین قابليتهای ارایه شدده رر رسدانههای
اجتماعی تبدیل شده است .برای مثال ،این نظرات راهنمای مناسبی برای سایر کاربران رر فروشگاههای اینترنتی هستند .با این وجور ،حجم انبوه
نظرات میتواند سبب گمراهی کاربران و خرید محصول نامناسب شور .از این رو رر سالهای اخير حوزهی نظرکاوی ،به منظور تحليل نظرات ،مورر
توجه بسياری از پژوهشگران قرار گرفته است .تعيين جهتگيری نظرات ،به عنوان یکی از زیرشاخههای این حوزه ،به استخراج مثبت یدا منیدی-
بورن نظرات کاربران نسبت به یک موضوع یا محصول گیته میشور .با وجور پژوهشهای مختلیی که رر زبان انگليسی انجام شده است ،روشهای
تعيين جهتگيری نظرات به رليل ساختار متیاوت زبان فارسی با چالشهای بسياری روبرو هستند .از اینرو رر این مقاله چارچوب جدیددی بدرای
استخراج ویژگی و رستهبندی نظرات با استیاره از موقعيت مکانی جمالت اول و آخر ،که تاثير زیاری رر جهتگيری نظرات رارر ،پيشدنهار شدده
است .نتایج آزمایشهای ما بر روی نظرات کاربران رر یک فروشگاه اینترنتی نشانرهنده بهبور رقت روشهای موجور است.
کليد واژه -نظرکاوی ،تعیین جهتگیری نظرات ،یادگیری ماشین ،استخراج ویژگی ،رسانهی اجتماعی

 -1مقدمه
با توسعهی رسانههای اجتماعی ،امروزه محتوای زیادی توسط
کاربران در این رسانهها تولید میشود .نظرات کاربران در بسیاری
از رسانههای اجتماعی ،همچون رسانههای خبری و شبکههای
اجتماعی ،میتوانند باعث به راه افتادن جریانهای مختلف
سیاسی و اجتماعی در مورد پدیدههای مختلف شوند .در
فروشگاههای اینترنتی ،به عنوان یکی از انواع رسانههای
اجتماعی ،نظرات کاربران به مهمترین راهحل برای افزایش اعتماد
بین کاربران و فروشگاهها تبدیل شده و عاله بر این راهنمای
ارزشمندی برای بسیاری از کاربران میباشند.
با توجه به اهمیت تحلیل نظرات کاربران و بطورکلی محتوای
ایجاد شده توسط آنها ،در سالهای اخیر حوزهی نظرکاوی مورد
توجه پژوهشگران قرار گرفته است .یکی از زیرشاخههای این
حوزه ،تعیین جهتگیری نظرات (موافق یا مخالفبودن ،مثبت یا
منفی بودن) برای تعیین عالیق کاربران دربارهی یک موضوع
میباشد .بطور مشخص ،جهتگیری نظرات اهمیت بسزایی در
خرید محصول توسط کاربران در یک فروشگاه اینترتی دارد .به
عنوان مثال پژوهش ] [2نشان میدهد 60 ،درصد کاربران بعد از
خواندن نظرات سایر کاربران کاالیی را خریداری میکنند ،که با
برندی که از ابتدا مدنظر آنها بوده متفاوت است .همچنین

پژوهش ] [17نشان میدهد ،نظرات منفی تاثیر بیشتری بر روی
تصمیم نهایی کاربران در این فروشگاهها دارد.
پژوهشهای مرتبط با تعیین جهتگیری نظرات در زبان انگلیسی
دارای پیشینهی طوالنی میباشند ] .[3,4,5رویکردهای اولیه این
پژوهشها ،بکارگیری روشهای متنکاوی بوده و در سالهای
اخیر بر ترکیب استفاده از متنکاوی و روشهای یادگیری ماشین
متمرکز شدهاند ] .[18,19الگوریتمهای یادگیری ماشین مورد
استفاده در این پژوهشها اغلب الگوریتمهای نظارتی مانند
ماشین بردار پشتیبان ( ،1)SVMتخصیص پنهان دیریکله ،2بیز
ساده 3میباشد.
قابل ذکر است که با توجه به ساختار خاص متن نظرات در
رسانههای اجتماعی ،مانند استفاده از کلمات عامیانه ،اصطالحات
دارای ایهام و عدم رعایت قوانین نگارشی ،چالشهای بسیاری
برای تعیین جهتگیری نظرات در این رسانهها وجود دارد .این
در حالی است که در زبان فارسی این چالشها شکل جدیتری
به خود گرفتهاند .ساختار متفاوت زبان فارسی در مقایسه با زبان
انگلیسی سبب مشکالت متعددی شده است .وجود کلمات دو
بخشی و کلمات دارای پسوند و پیشوند ،که در آنها نیمفاصله
رعایت نمیشود ،از جمله مشکالت این حوزه میباشد .با این
حال ،پژوهشهای کمی در حوزهی تعیین جهتگیری نظرات در
زبان فارسی انجام گرفته است که دقت آنها نسبت به پژوهشهای
مشابه برای زبان انگلیسی کمتر است ].[11,12

در این مقاله برای بهبود دقت پژوهشهای پیشین ویژگی
جدیدی برای استخراج از نظرات پیشنهاد نمودهایم .با توجه به
طوالنی بودن بسیاری از نظرات ،استفاده از ویژگیهای مبتنی بر
کلمات باعث کاهش دقت پژوهشهای این حوزه میباشد.
استفاده از جمالت اول و آخر نظرات میتواند سبب بهبود دقت
تعیین جهتگیری نظرات شود .از این رو برای استفاده از این
ویژگی جمالت اول و آخر نظرات را استخراج نموده و با استفاده
از الگوریتم یادگیری ماشین تحلیل تفکیک خطی (4 )LDA
تعیین جهتگیری شده و سپس به عنوان ویژگی برای نظرات
مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج آزمایشهای ما بر روی
نظرات جمعآوری شده از فروشگاه اینترنتی دیجیکاال ] [24نشان
میدهد که استفاده از این ویژگی برای رسانههای اجتماعیای که
در آنها نظرات دارای ساختار طوالنی میباشند بسیار موثر بوده
و باعث بهبود دقت در تعیین جهتگیری نظرات میشود.

استفاده از ویژگیهای لغتنامه صورت گرفته است .ایرن پرژوهش
به نقش کلمات (اسم ،فعل ،صفت ،قید) در تعیرین جهرتگیرری
نظرات پرداخته است .همچنین با استفاده از یک لغتنامه جهت-
گیری نظرات را مشرخص نمروده اسرت .در پرژوهش ] [10بررای
کاهش مشکالت و تفراوتهرای زبرانی هنردی و انگلیسری ،ابتردا
نظرات را به زبان انگلیسی ترجمه نموده سپس جهتگیری آن را
تعیین مینماید.
قابرل ذکرر اسرت کره پرژوهشهرای انردکی در زمینرهی تعیرین
جهتگیری نظرات در زبان فارسی انجام گرفته است .مقالره ][11
با استفاده از روش یادگیری ماشین تخصیص پنهان دیریکله و برا
تاکید بر ویژگیهای لغتنامه و برا اسرتفاده از ترجمرهی خودکرار
عبارات انگلیسی ،به تعیین جهتگیری آنها پرداخته اسرت .ایرن
پژوهش دارای دقت حردودا  %77میباشرد .در پرژوهش ] [12برا
استفاده از ویژگیهای -nگرام و با این فرضیه کره کلمراتی ماننرد
صفتها حداکثر دو بخشی هستند (مانند آنتندهی) ،برا اسرتفاده

 -2پژوهشهای مرتبط

از دوتایی 7به تعیین جهتگیرری نظررات پرداختره اسرت .دقرت

پژوهشهای مرتبط با تعیین جهتگیری نظررات در رسرانههرای
اجتماعی در حوزههای مختلفی انجام گرفته است .به عنوان مثال
پژوهش ] [5جمالت طعنهآمیز و طنز را شناسایی میکند .میرزان
یکسان بودن معنرای واقعری جمرالت برا معرانیای کره خواننرده
برداشت میکند را مشخص نموده و مدلی برای تشخیص جمالت
طعنهآمیز ارائه میدهد .پرژوهش ] [6عبرارات مهرم در نظررات را
شناسایی کرده و از این رویکرد برای تعیین جهتگیرری نظررات
استفاده نمود است .در این پژوهش تمرکز برروی ساختار معنایی
نظرات میباشد .پژوهش ] [7بر روی تعیرین جهرتگیری نظررات
بعد -محور 5متمرکز شده است .در این حوزه ابتدا موجودیتهای
داخل متن نظر و ابعاد آن مشخص میشود .سپس جهرتگیرری
نظر نسبت به این ابعاد تعیین میشود .به عنروان مثرال در مرورد
موجودیت "تلفن همراه" ،ابعاد آن شامل "براطری" و "صرفحهی
نمایش" میباشند.
در زمینهی سایر زبانها (به جز زبان انگلیسی) ،در سالهای اخیر
پژوهشهای بسیاری برای زبانهای اسرپانیایی ،آلمرانی ،هنردی،
عربی انجام گرفته است .به عنوان مثال ،در پرژوهش ] [8گرزارش
جررامعی از ترراثیر ویژگرریهررای مختلررف مررورد اسررتفاده در زبرران
اسپانیایی ارائه میشود .این ویژگیها شامل ویژگیهای مرتبط برا
فراوانی واژه -معکوس فراوانی سند ( ،6) TFIDFالگوهای نحروی،
ویژگیهای معنرایی ،ویژگریهرای مررتبط برا محرل قررار گیرری
جمالت در متن ،مریباشرند .پرژوهش ] [9در زبران آلمرانی و برا

گزارش شده در این پژوهش حدود  %84.7میباشد.
در این مقاله ما عالوه بر ویژگیهای مرتبط با لغتنامره و فراوانری
کلمات ،برای اولین بار از ویژگی جمالت اول و آخر نظرات بررای
بهبود دقت در زبان فارسی بهره بردهایم.
 -3چارچوب پيشنهاری
برره طررورکلی ،تعیررین جهررتگیری نظرررات شررامل مراحررل
پیشپررردازش ،اسررتخراج ویژگرری و اسررتفاده از الگوریتمهررای
یادگیری ماشین میباشد .شکل ( )1چارچوب پیشنهادی ما را که
بر این اساس میباشد ،نشان میدهد .در ادامه به جزئیات هر یک
از این مراحل پرداخته میشود.
 -1-3پيشپررازش نظرات
این مرحله شامل نرمالسازی( 8شامل حذف و اضافه کردن فاصله
و نیمفاصله و عالمتها و نشانههای نامربوط) ،ریشهیابی( 9تعیرین
ریشهی افعال برای حرذف پسروندهای افعرال) و برچسرب پراره-
سخن( 10تعیین موقعیت کلمات در جمله) میشود .همچنرین در
این مرحله دادههایی که اطالعات آنها ناقص یا نامربوط هسرتند
از مجموعررهی دادگرران مررورد مطالعرره حررذف مرریشررود .یکرری از
مهمترین عملیات پیشپرردازش بررروی دادههرا حرذف جمرالت
نامربوط در اول و آخر نظرات میباشد .به عنوان مثال "سرالم بره

همهی دوستان" و یا " با تشکر از سایت خوبتون" ایرن جمرالت
سبب ایجاد نویز در نتایج میشود و حذف آنها تاثیر بسرزایی در
بهبود کارآیی الگوریتم دارد.

بسزایی در جهتگیری نظرات دارند .از اینرو ما سه گرروه اسرم،
فعل و صفت را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از لغتنامه بره
این گروه کلمات امتیاز مثبت یا منفی تخصیص دادهایم.

برای این مرحلره از بسرتهی پیشپرردازش همرم ] [25اسرتفاده
نمودهایم .ایرن بسرته شرامل نرمالسراز ،ریشرهیاب ،برچسربزن
پارهسخن مییاشد.

ویژگیهای مربوط به فراوانی وزنی  :TF-IDFبرای این

نظر کاربر
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منظور پژوهش ] [16یک رابطه برای تخصیص امتیاز به جمالت
ارائه نموده است .پیش از توضیح رابطهی مورد نظر به تشریح
متغیرهای آن میپردازیم.


 Ct,dتعداد دفعات تکرار کلمهی  tدر نظر  dمیباشد.



 Ptتعداد نظراتی که واژهی  tدر آنها تکرار شده و
دارای برچسب مثبت هستند.



| |Pتعداد نظراتی که در دادهی آموزش برچسب مثبت
دارند.




 Ntتعداد نظراتی که واژهی  tدر آنها تکرار شده و
دارای برچسب منفی هستند.
 Vt,dامتیاز ویژگی فراوانی وزنی است.
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شکل  - 1مراحل چارچوب پیشنهادی

 -2-3ویژگیهای مورر استیاره
ویژگیهدای لتدتنامده :بررای تعیرین جهرتگیرری نظررات،
پرکاربردترین راه استفاده از لغتنامه میباشد .با این وجود همهی
کلمات داخل یک جمله تاثیر یکسانی بر روی جهتگیری نظرات
ندارند .بنابراین پس از تعیین برچسب پارهسخن و تعیرین نقرش
کلمات در جمله با اسرتفاده از لغرتنامره ،بررای تعردادی از ایرن
کلمات امتیازی اختصاص میدهیم .پژوهش ] [9نشران مریدهرد
صفتها و فعلها بیشترین تاثیر را در تعیین جهتگیری نظررات
دارند .با این وجود اسمها نیرز در بسریاری از اوقرات دارای تراثیر

| | Pt
)
| | Nt

(vt , d  ct , d log 2

( ct , d log 2

در رابطه ( )1با توجه به اینکه تعرداد نظررات مثبرت و منفری در
مجموعهی داده برابر میباشد ،میتوان دو متغیر | |Nو | |Pرا از دو
عبارت حذف کرد .این رابطه در پژوهش ] [16برای تمام کلمرات
موجود در جمله مورد استفاده قرار میگیرد .این در حرالی اسرت
که با اینکار ،تاثیر ویژگیهای لغتنامه کاهش مییابرد .از ایرنرو
ما این امتیاز را تنها برای صفتها و فعلها که تراثیر بیشرتری در
تعیین جهتگیری نظرات دارند ،استفاده مینماییم .برا توجره بره
این که هر جمله ممکن است دارای بیش از یک صرفت یرا فعرل
باشد رابطهی ( )1را به شکل زیر تغییر دادهایم.
()2
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که در این رابطه K ،برای صفتها ،نشاندهندهی صفتهای یرک
نظر و برای افعرال ،نشراندهنردهی افعرال یرک نظرر مریباشرند.
همچنین  Nتعداد صفتها یا افعال یک نظرر مریباشرد .در واقرع
میانگین فراوانی وزنی صفتها و افعرال یرک نظرر برا اسرتفاده از
رابطهی ( )2محاسبه میشود.

ویژگیهای مربوط به محل قرار گرفتن جمالت :پژوهش
] [14نشان میدهد که محل قرار گرفتن جمالت در یک نظر
تاثیر بسزایی بر نقش آن در تعیین جهتگیری نظر دارد .به
عنوان مثال میتوان به این نظر اشاره کرد" :این تلفن همراه
بسیار مناسب است ،ولی مشکالتی از جمله عمر کم باطری و
جنس نامناسب بدنه دارد (" که در واقع به این معنا است" :با
وجود اینکه این تلفن همراه مشکالتی از جمله جنس نامناسب
بدنه و عمر کم باطری دارد .گوشی مناسبی است.)".
به منظور لحاظ کردن این ویژگی ،در این مقاله ما روش جدیردی
برای تعیین جهتگیری جملهی اول و آخر پیشنهاد نمرودیم .بره
این صورت که ابتدا جملهی اول و آخر نظر را استخراح نموده و با
اسررتفاده از ویژگیهررای لغتنامرره و الگرروریتم یررادگیری ماشررین
 ،LDAبرای ایرن دو جملره تعیرین جهرتگیری نمروده و مقردار
حاصل را به عنوان یک ویژگی در بردار ویژگی هرر نظرر اسرتفاده
نمودهایم .برای دادهی آموزش الگوریتم  LDAبرای جمالت اول و
آخر ،ابتدا بخشی از نظرات را انتخاب نمودهایم .سپس ویژگیهای
لغتنامهی آن را استخراج کرده و به عنوان دادهی آمروزش بررای
تعیین جهتگیری جمالت اول و آخر به کار گرفتهایم.
 -4ارزیابی کارایی چارچوب پيشنهاری
 -1-4مجموعهی راره
مجموعه داده مورد استفاد در این پرژوهش شرامل تعرداد 2000
نظر دربارهی محصوالت سایت دیجیکاال 11میباشد .این نظررات
شامل  1000نظر مثبت و  1000نظر منفی میباشد .کره از ایرن
تعداد 900 ،نظر از مجموعهی جمعآوری شده توسط نویسندگان
مقالهی ] [1و مابقی طی این پژوهش ،از سایت مذکور جمعآوری
و بعد از برچسپزنی دستی به دادگان افزوده شده است.
 -2-4نتایج ارزیابیها
پس از پیشپردازش و استخراج ویژگری ،ویژگریهرای اسرتخراج
شده از متن نظر را به الگوریتمهای یادگیری ماشین نظارتی می-
دهیم .این الگوریتمها نظرات را برچسب زده و خروجی مثبت یرا
منفی بودن نظر را نشان میدهد .برای این منظور ،الگوریتمهرای
ماشین بردار پشتیبان ( ، )SVMبیز ساده ،تحلیل تفکیک خطری
( ،)LDAبیز ساده و شبکهی عصبی ،مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در الگرروریتمهررای یررادگیری مررذکور از  80درصررد دادههررا برررای

آموزش و از  20درصد آنها به عنوان دادهی آزمون استفاده شرده
است .همچنین  50بار به صورت تصادفی دادهی آموزش و آزمون
از مجموعه داده استخراج شده و میانگین نترایج اسرتخراج شرده
است .در روش شبکهی عصبی تعداد الیههای مخفری  1و تعرداد
نورونهای این الیه  10در نظر گرفته شده است .در روش ماشین
بردار پشتیبان ،مقدار هزینه  112و گاما 0.0007 13در نظر گرفته
شده است .همچنین برای پیاده سازی ماشین برردار پشرتیبان از
کتابخانهی  [20] LibSVMاستفاده شده است.
جدول ( ،)1نتایج قبل و بعد از بکارگیری ویژگیهای پیشرنهادی
(موقعیررت مکررانی جمررالت) را ،بررر اسرراس معیارهررای دقررت،14
صحت ،15فراخوانی ،16و امتیاز  ،17Fنشان میدهد.
همانطور که در جدول ( )1دیده میشود ،کارایی روش بیز ساده
از سایر روشها پایینتر است و سه روش ماشین بردار پشرتیبان،
و شبکه عصبی و  LDAدارای کارایی تقریبا مشابهی هستند .این
موضوع هم قبل از بهکارگیری ویژگیهای پیشنهادی و پس از آن
وجود دارد ،هرچند که رتبه روشهای برتر قبرل و بعرد از اعمرال
ویژگیهای پیشنهادی تغییر کرده است.
آنچه به صورت سازگار قابل مشاهده است ،این است کره پرس از
بکارگیری ویژگی پیشنهادی (جمالت اول و آخر) ،نتایج در همره
الگوریتمها و با همه معیارها بهبود یافتره اسرت کره بیرانگر مروثر
بودن این ویژگیهاست .بعرد از اعمرال ویژگریهرای پیشرنهادی،
روش ماشین بردار پشتیبان نتایج بهتری را نسبت به سایر روش-
های یادگیری ماشین میدهد .پس از این روش ،شبکهی عصربی
و سپس  LDAدارای کارایی باالتر میباشرد .همچنرین پیشررفت
محسوسی در میانگین معیار  Fدو کالس مثبت و منفی نسبت به
سایر پژوهشهای فارسی مشاهده مریشرود ] .[11,12ایرن نترایج
فرض اولیه ما در مورد ویژگیهای پیشنهادی را تایید میکند .در
این فرض بیان میشود ،که بیشتر کاربران در ارائه نظررات خرود،
در جمله اول بخش عمدهای از نظر و ایده خود در مورد محصرول
را اظهار میکنند .همچنین در جمله پایانی ،جمعبندی نظر خود
را اعالم میکنند.
پیش از اضافه نمودن ویژگی پیشنهادی بهترین نترایج بره دلیرل
یک جنس بودن ویژگیها (همهی ویژگیها از جنس لغت اسرت)
با استفاده از الگوریتم شبکهی عصبی حاصل شده است .اما پرس
از اضافه کردن ویژگی پیشنهادی به دلیل افزایش فمرای ویژگری
نتایج الگوریتم  SVMبه دلیل استفاده از مررز تصرمیم در فمرای
چندبعدی بهتر از سایر روشها بوده است.
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