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بندي احساسات خريداران كتاب با  ارائه مدلي جهت دسته
  استفاده از رويكرد تركيبي

  فاطمه عباسي
  بابك سهرابي
  امير مانيان
  آمنه خديور

 چكيده

تبع آن افزايش فزاينده محتواي اين  اجتماعي و بههاي هاي اخير رشد شبكهدر سال
ها باعث شده است تا افراد براي خريد و استفاده از محصوالت، خدمات و يا شبكه

گيري استفاده نمايند. با هاي سياسي خود از نظرات ساير افراد براي تصميمحتي انتخاب
بر ها زمان بندي آن عصورت متني است و خواندن و جم توجه به آنكه نظرات كاربران به

و مشكل است، خودكارسازي استخراج عقايد و احساسات نظرات كاربران يكي از 
هاي فروش آنالين جهت ارائه خدمات كاراتر به راهكارهاي پيشنهادي براي سايت
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تر است. تحليل احساسات يا عقيده كاوي فرآيندي گيري آگاهانهمشتريان جهت تصميم
و نگرش افراد در ارتباط با موضوعي خاص استخراج  است كه نظرات، احساسات

حاصل از تحليل  نتايجشود. كاوي شناخته مي اي از متن عنوان شاخه شود و به مي
هاي كاراتر براي  هاي پيشنهاددهنده جهت ارائه پيشنهادتواند در سيستماحساسات مي

هاي واند در زمينهتخريد مورد استفاده قرار گيرد. اطالعات حاصل از عقيده كاوي مي
ها در انتخاب بهتر و خريد مبتني بر نظرات واقعي كاربران مختلف ازجمله كتابخانه

بندي خودكار احساسات  كاربرد داشته باشد. در اين پژوهش سيستمي جهت دسته
سايت آمازون ارائه شده است. سيستم با  شده در نظرات مربوط به خريداران كتاب بيان

ي تركيبي براي تحليل احساسات نظرات كاربران سايت آمازون هااستفاده از مدل
كاوي پايتون استفاده است.  هاي متنها از پكيجطراحي شده است. جهت كليه تحليل

صورت خودكار نظرات مثبت و منفي  تواند بهدهند سيستم پيشنهادي مينتايج نشان مي
  بندي نمايد. % دسته80را با دقت باالي 

 كاوي، تحليل احساسات، عقيده كاوي، مدل تركيبي. متنكليدواژگان: 
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  مقدمه
گيري و انتخاب يك گزينه از ميان چند گزينه  عقايد و نظرات ديگران در زمان تصميم

). به دليل تأثير عقايد و نظرات 2015، 1تواند بسيار حياتي باشد (كامبريا و حوسين مي
). 2012، 2هاي بشر هستند (ليوها مركز فعاليتديدگاهتوان ادعا نمود، بر رفتار انسان مي

هاي اجتماعي مجازي نسل جديدي از فضاي روابط اجتماعي هستند كه شبكه
خوبي در زندگي مردم جاي باز كنند. با توجه به دامنه نفوذ روزافزون و  اند به توانسته

ها به يكي از  ها، مسئله شناخت الگوهاي رفتاري كاربران آنتأثيرگذاري اين شبكه
ها،  ). انجمن1395موضوعات جذاب تحقيقي بدل شده است (جعفري و همكاران، 

گذاري  هاي اشتراك محتوا به مردم در اشتراك هاي اجتماعي و سرويس ها، شبكه وبالگ
ي رويدادهاي اجتماعي،  كند. دريافت عقايد عمومي درباره اطالعات مفيد كمك مي

هاي محصول، توجه جوامع علمي و جهان تجارت را به  يتهاي بازاريابي و اولو فعاليت
). امروزه، اگر كسي بخواهد محصولي 2015خود جلب كرده است (كامبريا و حوسين، 

را خريداري نمايد ديگر محدود به نظرات خانواده و دوستان نيست زيرا نظرات و 
يك هاي كاربران در مورد محصوالت مختلف در وب در دسترس است. براي بحث

سازمان نيز ديگر نيازي به انجام نظرسنجي و گروه كانوني نيست زيرا چنين اطالعاتي 
حال پيدا كردن و ارزيابي نظرات به دليل  وفور در اينترنت در دسترس است. بااين به

اي نيست. هر سايت معموالً داراي حجم زيادي گستردگي و تنوع نظرات كار ساده
طوركلي استخراج و  اي نيست. بهها كار ساده ز آننظرات متني است كه رمزگشايي ا

هاي تحليل احساسات اي نيست، بنابراين سيستم سازي چنين اطالعاتي كار سادهخالصه
). در حال حاضر پذيرش رشد محتواي توليدشده 2012خودكار مورد نياز است (ليو، 

و تريپ  4مازون، آ3هاي اجتماعي مانند توييترها و شبكه سايت توسط كاربران در وب
هاي اجتماعي براي بيان نظرات در مورد خدمات، منجر به افزايش قدرت شبكه 5ادوايزر

اي از محتواي  طور فزاينده ها بهمحصوالت و رويدادها شده است. امروزه افراد و سازمان

                                                                                                                              
1. Cambria & Hussain 
2. Liu B 
3. Twitter 
4. Amazon 
5. Trip Advisor 
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). تحليل احساسات در 2015 ،نمايند (ليوگيري استفاده ميها براي تصميماين رسانه
هاي دانشگاهي بسيار ي مختلف ازجمله انتخاب و خريد كتاب براي كتابخانههاحوزه

هاي هاي كتابخانهدهند ميزان مراجعه و استفاده از كتابمؤثر است. شواهد نشان مي
هاي الخصوص كتاب ها نسبت به هزينه صورت گرفته براي خريد كتاب عليدانشگاه

) در ارتباط با 1388و دروگركلخوران (التين بسيار پايين است. نتايج پژوهش تفرشي 
دهند كه سبك هاي دانشگاهي نشان مي گيري دانشجويان از كتابخانهميزان آشنايي و بهره

كفايت و بروز نبودن منابع  عنوان ابزار جستجو، عدم آموزش استادان، استفاده از رايانه به
ت (تفرشي و دروگر هاي دانشگاهي اساز علل مراجعه نكردن دانشجويان به كتابخانه

صورت  هاي دانشگاهي بدينب براي اغلب كتابخانه). فرآيند خريد كتا1388كلخوران، 
شود. با توجه به پايين بودن هاي علمي خريد انجام مياست كه بر اساس نيازهاي گروه

اي نسبت به هزينه صورت ميزان مراجعه دانشجويان براي استفاده از منابع كتابخانه
هاي كشور هاي دانشگاهالح فرآيند و رويه خريد كتاب براي كتابخانهگرفته، اص

تواند عقايد و نظرات واقعي ضروري است. با توجه به آنكه تحليل احساسات مي
تواند به اصالح روند كمك شاياني نمايد. با توجه اهميت كاربران را استخراج نمايد مي

يل احساسات براي جامعه علمي و نيز كاوي و تحل توسعه و استفاده از رويكردهاي متن
وكارهاي مختلف و خأل  نقش مؤثر اين موضوع از جهت كاربرد براي كسب

شده در اين زمينه، مسئله اصلي اين پژوهش ارائه مدلي براي تحليل احساسات  شناسايي
  ها است.خريداران جهت اصالح فرآيند خريد كتاب كتابخانه

  پيشينه نظري پژوهش
هاي متني براي پردازش موجود است و هرساله بر ميزان اين  يري از دادهامروزه حجم كث

ترين  هاي متني يكي از مهم). داده1395نفس،  شود (نيكنام و نيكها افزوده ميداده
ها، مخزن بزرگي از اطالعات باشند. اين نوع از دادهمي 1هاي بدون ساختاراشكال داده

هاي استخراج ا از آن استخراج نماييم. يكي از راهتوانيم محتواي مناسب رهستند كه مي
). تحليل 2015، 2است (ژان و فنگ هاي متني، تحليل احساساتاطالعات از داده

                                                                                                                              
1. Unstructured Data 
2. Fang  & Zhan 
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ها و نگرش مردم را احساسات حوزه مطالعاتي است كه عقايد، احساسات، ارزيابي
يدادها، ها، افراد، مسائل، روهايي چون محصوالت، خدمات، سازماننسبت به موجوديت
هاي مختلفي تكنيك ).2012نمايد (ليو، وتحليل مي ها تجزيه هاي آنموضوعات و ويژگي

ها اي از اين روش خالصه 1جهت تحليل احساسات ارائه گرديده است كه در شكل 
  نشان داده شده است.

 )2017، 1و همكاران هاي تحليل احساسات (پنديتكنيك .1شكل 

طوركلي در دو  توان بهويكردهاي يادگيري ماشين را مي: ر2رويكرد يادگيري ماشين
) رويكردهاي 2و  3) رويكردهاي يادگيري ماشين نظارت شده1بندي نمود: بخش تقسيم

شده نوعي از يادگيري  . رويكرد يادگيري ماشين نظارت4يادگيري ماشين بدون نظارت
طالعاتي را است كه در آن ورودي و خروجي مشخص است و ناظري وجود دارد كه ا

كند تا تابعي را از ترتيب سيستم سعي مي اين دهد و بهدر اختيار يادگيرنده قرار مي
). رويكرد يادگيري ماشين بدون نظارت در 2017، 5ورودي به خروجي فراگيرد (ونگ

                                                                                                                              
1. Pandey et al. 
2. Machine Learning Approach 
3. Supervised Machine learning Approaches 
4. Unsupervised Machine learning Approaches 
5. Wang 
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رويكرد تركيبي
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قبل وجود  هاي مشخصي ازشده، داده يادگيري بدون نظارت برخالف يادگيري نظارت
ها مهم است و  آن بنديودي و خروجي نيست، بلكه تنها دستهندارد و هدف، ارتباط ور

  ).2015خاص بگردد (ليو،  ها به دنبال ساختارياين يادگيرنده است كه بايستي در داده
وتحليل متن  نامه، رويكردي اساسي براي تجزيه : رويكرد مبتني بر واژه1نامه رويكرد واژه

نمايد كه هر كلمه در متن با عقيده فاده مينامه يا متن است است. اين رويكرد از يك لغت
خاصي در ارتباط است. با استفاده از كلمات درون متن، ميانگين وزني از نمرات 

  .)2017شود (ونگ، احساسات متن ارائه مي
ها از روش تركيبي استفاده شده است. بدين : در برخي از پژوهش2رويكرد تركيبي

شان تعيين  نامه بار احساسيكيه بر روش مبتني بر لغتهايي كه در ابتدا با تترتيب، داده
هاي يادگيري ماشين هاي ورودي براي آموزش مدل در الگوريتمعنوان داده شوند، بهمي

  .)2013، 3گيرند (فيلهو و پاردودر روش تحت نظارت مورد استفاده قرار مي

  پيشينه تجربي پژوهش
وتحليل احساسات و نظرات شخصي  زيههاي اخير تحقيقات زيادي در زمينه تجدر سال

يك سيستم عقيده كاوي  1392صورت گرفته است. برهاني زردي و همكاران در سال 
هاي پردازش زبان طبيعي و شبكه واژگان احساسي براي عقيده كاوي در كه از تكنيك

نمايد را بررسي نموده است (برهاني زرندي و اي از نقدهاي كاال استفاده مي مجموعه
كاوي و  با كاربرد تكنيك متن 1394). پيكري و همكاران در سال 1392اران، همك

تحليل محتوا پديده فوت مرتضي پاشايي را در شبكه اجتماعي توييتر مورد مطالعه و 
هاي انتشاريافته را در پنج مقوله بررسي نموده است بررسي قرار داده و تمام توييت

به ارائه روشي براي تحليل  1395ع در سال ). توكلي و راف1394(پيكري و همكاران، 
اند. در اين راستا  هاي خبري با توجه به متن خبر پرداخته نظرات ذيل خبر در سايت

هاي دستوري متون مانند اسم و فعل و همچنين تحليل  سعي شده با استفاده از ويژگي
به موضوع  بار احساسي جمالت، رابطه نظر با خبر و ديدگاه نويسنده نظر را با توجه

                                                                                                                              
1. Lexicon-based Approach 
2. Hybrid Approach 
3. Filho & Pardo 
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 2014در سال  1). كولتا و همكاران1395متن خبر كشف گردد (توكلي گارماسه و رافع، 
ها تركيب بندي را براي تحليل احساسات توييت بندي و خوشه هاي دستهالگوريتم
هاي نايو بيز، حداكثر آنتروپي، بندي الگوريتم اند. در اين پژوهش جهت دسته نموده

در  3ايسا و همكاران. )2014، 2ستفاده شده است (كولتا و همكارانماشين بردار پشتيبان ا
آوري و تحليل نقطه نظرات تجربيات  در پژوهشي چارچوبي را براي جمع 2014سال 

كاربران از استفاده از دارو و محصوالت آرايشي را با استفاده از يادگيري ماشين، 
نامه  ين مقاله چگونگي ايجاد واژهكاوي و تحليل احساسات را ارائه نموده است. در ا متن

بيني احساسات نسبت به محصوالت دارويي و آرايشي شرح  ها براي پيشو آموزش داده
مدل عامل  2014در سال  4زانگ و همكاران ).2014داده شده است (ايسا و همكاران، 

اين اند. در  اي با دقت باال را پيشنهاد نموده براي ايجاد سيستم پيشنهاددهنده 5صريح
هاي محصول استخراج گرديد و بر روي نظرات در سطح عبارت  پژوهش ابتدا ويژگي

هايي  تحليل احساسات صورت گرفته است. سپس بر اساس عاليق كاربران پيشنهاد
ايجاد شده است، بعالوه توضيحات شهودي در سطح ويژگي در مورد اينكه چرا يك 

). چن و 2014ئه گرديده است (زانگ، آيتم پيشنهاد شده است يا نشده است از مدل ارا
كننده  در پژوهشي با عنوان احساسات و ترجيحات هدايت 2014در سال  6همكاران
اند: نظرات غني از  هاي اجتماعي بر دو منبع دانشي متمركز شده هاي شبكه پيشنهاد

احساسات كاربران و آمارهاي ترجيحات خريد كاربران كه نظرات كاربران را با 
در  7و زان فنگ ).2014خريدشان يكپارچه نموده است (چن و همكاران، ترجيحات 

بندي قطبيت احساسات كه از مشكالت اصلي تحليل  به بررسي مسئله طبقه 2015سال 
بندي قطبيت  احساسات است، پرداخته است. در اين پژوهش يك فرآيند كلي براي طبقه

شده از سايت  ي گردآوريهااحساسات ارائه شده است و اين پژوهش بر روي داده
تحليل  2015در سال  8). بات و همكاران2015آمازون انجام شده است (فنگ و زان،

احساسات را بر روي نظرات مربوط به محصوالت و خدمات سايت آمازون انجام داده 
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بندي نظرات مشتريان بر مبناي احساسات  است. در اين مقاله سيستمي را بر دسته
صورت خالصه و تصويري ارائه نموده  ه است و نتايج خود را بهنظرات پيشنهاد نمود

بيني  مدلي براي پيش 2015در سال  1نگوين و همكاران ).2015است (بات و همكاران،
اند. جهت  هاي اجتماعي را ارائه نموده قيمت سهام با استفاده تحليل احساسات شبكه

است كه تحليل بر روي عنوان ها از تكنيك يادگيري ماشيني استفاده شده  تحليل داده
). حمدان و همكاران در 2015موضوعات صورت گرفته است (نگوين و همكاران، 

هاي علمي كه از نظر سبك و اندازه تحليل احساسات را بر روي كتاب 2016سال 
هاي مختلف براي اند. در اين مقاله تركيبي از ويژگي واژگان متفاوت هستند انجام داده

). 2016، 2و همكاران و قطبيت احساسات پيشنهاد شده است (حمدان استخراج عقايد
بندي خودكار  در پژوهشي سيستمي را جهت دسته 2016چياوتا و همكاران در سال 

 اند. در اين مقاله هاي به زبان ايتاليايي ارائه نمودهگيري احساسات در مورد كتابجهت

ازش زبان طبيعي براي در نظر گرفتن هاي پردنامه و از روش از رويكرد مبتني بر واژه
 ).2016ارتباط زباني كلمات جهت تحليل متن استفاده شده است (چياوتا و همكاران، 

اي در مورد رويكردهاي تركيبي  به مطالعه مقايسه 2017در سال  3آلدوگان و ياسالن
كل از اند. در اين مقاله چارچوبي را كه متش يادگيري فعال در تحليل احساسات پرداخته

نمايد (آلدوگان و ياسالن، رويكردهاي تركيبي است براي تحليل احساسات معرفي مي
تحليل احساسات را با سه روش يادگيري  2017در سال  4). بوداد و همكاران2017
اند (بوداد و  نشده و روش تركيبي در زبان عربي انجام داده شده، يادگيري نظارت نظارت

 ).2017همكاران،

  پژوهششناسي  روش
 در شكل زير مراحل و رويكردهاي هر مرحله نشان داده شده است.

                                                                                                                              
1. Nguyen et al. 
2. Hamdan, Bellot, & Bechet 
3. Aldogan & Yaslan 
4. Boudad et al. 
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، عنوان كتاب، عنوان كامنت، امتياز كامنت "وكار هوشمندي كسب"وارد نمودن عنوان 
هايي كه مرتبط با اين كلمات هستند از سايت نام كامنت گذارنده و متن كامنت كتاب

افزار مذكور  سن ذخيره گرديد. با استفاده نرمجي فايل 19آمازون استخراج گرديد و در 
وكار  هاي با موضوع هوشمندي كسبكامنت و ساير اطالعات مرتبط با كتاب 7210

- ها است كه با توجه به آنكه دادهن مرحله تجميع دادهاستخراج گرديد. گام دوم در اي

اند الزم است پس از گردآوري تجميع شوند تا  هاي مختلف ذخيره شدههاي در فايل
  ها ايجاد شود.جهت استفاده در مرحله بعد ديدي واحد در مورد داده

  1هاسازي داده آماده
آيند تحليل احساسات است. در برترين بخش از فر ترين و زمان ها مهمسازي داده آماده

گذاري  ، نشانهCase foldها از سازي داده هاي زير جهت آمادهاين پژوهش از تكنيك
گذاري اجزاي واژگاني  ، برچسبn-grams، ايجاد 3معني، جايگزيني كلمات بي2كلمات
 استفاده شده است. 6يابي كلمات و ريشه 5ها، حذف ايست واژه4كالم

Case Fold : گام كليه كلمات از نظر كوچك بودن يا بزرگ بودن حروف به يك در اين
اي چندين بار با  شود كه اگر كلمهجهت انجام مي آيند. اين مرحله ازاين شكل درمي

سازي صورت يكسان اما متفاوت در حروف بزرگ و كوچك تكرار شده باشد در مدل
ين پژوهش كليه حروف ). در ا2009، 7بار در نظر گرفته شوند (تلوال و چيبلوشييك

تبديل شده است. الزم به توضيح است اين مرحله در مورد  8بزرگ به حروف كوچك
  مستندات فارسي كاربرد ندارد و بيشتر در مورد متون به زبان انگليسي كاربردي است.

بندي متن به واحدهاي  گذاري يا جداسازي متن، تقسيم نشانه گذاري كلمات:نشانه
ناميده  12است كه در اصطالح نشانه 11، نمادها10، اصطالحات9تتري چون كلما كوچك

                                                                                                                              
1. Data Preprocessing 
2. Tokenization 
3. Noisy Data 
4. Part of Speech Tagging (POS Tagging) 
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). در اين پژوهش كليه نظرات به واحدهاي 2015و چادهاري،  شوند (كاتاريامي
صورت متغيرهاي  ها بهآمده از متن دست تري تقسيم شدند و درنهايت كلمات به كوچك

تر از چهار  كوچكاند. در ضمن در اين پژوهش كلماتي كه  مجزا در نظر گرفته شده
اند، به دليل آنكه  وپنج حرف هستند در نظر گرفته نشده تر از بيست حرف و بزرگ

  عنوان متغير در مدل در نظر گرفته نشوند. تأثير به كلمات زائد و بي
دارد.  1معني اشاره به اصطالحات كوتاه و اختصارات كلمات بي معني: جايگزيني كلمات بي

رود (استاورياتو و  به كار مي ”Thank You“نوان مختصر براي كلمه ع به ”TY“مثال  عنوان به
). اغلب اين كلمات داراي بار احساسي هستند و جهت افزايش دقت 2007، 2همكاران

سازي الزم است اين كلمات و اختصارات كوتاه با كلمه اصلي جايگزين شوند. در اين  مدل
از اختصارات تهيه شد تا در صورت معني فهرستي  پژوهش جهت جايگزيني اين كلمات بي

وجود اين كلمات در متن، كلمه اصلي جايگزين اين كلمات شوند. در اين مرحله كليه 
 حذف گرديد. 4ها، ارقام و نشانه3معني مانند شكلك كاركترهاي بي

كاوي و پردازش زبان  اي در متن صورت گسترده به n-gramsمدل  :n-gramsپيدا كردن 
عنصر يك متن يا  nپيوسته از  هم يك توالي به n-gramsشود. مياستفاده  5طبيعي

 3و اندازه  bigramsبه  2، اندازه unigramبه  1اندازه  n-gramsسخنراني است. در يك 
كه  درصورتي  ”This is a sentence“مثال در جمله  عنوان اشاره دارد. به trigramsبه 

n=2  باشد)bigrams(  در اين صورتn-grams اند از:  بارتعThis is ،is a ،a 

sentence يكي از كاربردهاي .n-grams هاي هايي است كه براي مدلايجاد ويژگي
بندي احساسات جهت  در دسته n-gramsشود. شده استفاده مي يادگيري ماشين نظارت

گيرد. اين روش اشاره به تجزيه نمودن متن به ها مورد استفاده قرار ميانتخاب ويژگي
 ,Wang) دهنده تعداد كلمات هر بخش است نشان nهاي مختلف اشاره دارد كه شبخ

و  nدر يك آزمايش سامانمند ارتباط ميان تعداد  2007.چنگ و همكاران در سال (2017
ها  نتيجه تحقيقات آن 3اند كه در شكل  آمده از متن را بررسي كرده دست اطالعات به

يايد و آمده كاهش مي دست ميزان اطالعات به nداده شده است كه با افزايش نشان 

                                                                                                                              
1. abbreviations and acronyms 
2. Stavrianou et al. 
3. Emoji 
4. digits and punctuations 
5. Natural Language Processing (NLP) 
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در  ليلهاي مذكور جهت تحنمايد تنها كلمات داراي نقشاحساسي متن را مشخص مي
 اند. سازي انتخاب شدهفاز مدل

شود. در اين مرحله اين روش جهت يافتن ريشه كلمات استفاده مي :يابي كلمات ريشه
يابي پسوند كلمه   هاي ريشهالگوريتم آيند. كليه كلمات به فرمت ريشه اصلي خود درمي
كند. در اين پژوهش از كتابخانه بر اساس قوانين گرامري حذف مي

ترين و استانداردترين رويكرد است، استفاده شده است كه محبوب 1snowballبيا ريشه
پردازش نشان داده  اي از مراحل پيش نمونه 1). در جدول 2،2016(روسكا و همكاران

  شده است.
  پردازش اي از مراحل پيش نمونه .1جدول 

  پردازش پس از پيش پردازشقبل از پيش پردازش پيش
جايگزيني كلمات

 نيمعبي
I recommend this book .to 

anyone .TMI  
I recommend this book to 

anyone... Too Much Information  

  گذاري نشانه
.I recommend this book to 

anyone.Too Much 

Information 

'I', 'recommend', 'this', 'book', 'to', 
'anyone', '.', 'Too', 'Much', 

'Information'  

 ,'I', 'recommend', 'this'  هاست واژهحذف اي
'book', 'to', 'anyone', '.', 

'Too', 'Much', 'Information' 

'I', 'recommend', 'book', 'anyone', 
'.', 'Too', 'Much', 'Information’  

Case Fold 
'I', 'recommend', 'book', 

'anyone', '.', 'Too', 'Much', 
'Information’ 

‘i', 'recommend', 'book', 'anyone', 
'.', 'too', 'much', 'information'  

 ,'i', 'recommend', 'book‘  يابي ريشه
'anyone', '.', 'too', 'much', 

'information'  

i 
recommend 

book 
anyon 

. 
too 

much 
inform 

گذاري  برچسب
  اجزاي واژگاني كالم

. I recommend this book to 

anyone .Too Much 

Information 

('I', 'PRP'), ('recommend', 'VBP'), 
('this', 'DT'), ('book', 'NN'), ('to', 
'TO'), ('anyone', 'NN'), ('.', '.'), 

('Too', 'VB'), ('Much', 'JJ'), 
('Information', 'NN') 

Bi-gram . I recommend this book to ('I', 'recommend'), ('recommend', 
'this'), ('this', 'book'), ('book', 'to'), 

                                                                                                                              
1. Snowball stemmer library 
2. Krouska et al. 
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  پردازش پس از پيش پردازشقبل از پيش پردازش پيش
anyone .Too Much 

Information 
('to', 'anyone'), ('anyone', '.'), ('.', 
'Too'), ('Too', 'Much'), ('Much', 

'Information') 

 هاي پژوهشيافته

  سازيمدل
هاي ساختاريافته با استفاده هاي متني كه بدون ساختار هستند به دادهپس از تبديل داده
گذاري اجزاي واژگاني كالم، كلمات و واژگان جهت استفاده در از روش برچسب

سازي جهت تحليل سازي استخراج گرديدند. با توجه به هدف پژوهش كه مدل مدل
سازي در اين مرحله كلمات داراي نقش فعل، قيد و صفت جهت مدل احساسات است

 سازي شده براي مدل ازاين مرحله واژگان و كلمات كليدي استخراج انتخاب شدند. پس
بندي  ، مدل طبقه1اند.  در اين مرحله با استفاده از روش تركيبي مورد استفاده قرار گرفته

سازي از روش شود. جهت مدلاجرا مي بيني كننده احساسات ايجاد و كننده و پيش
ها  بندي كننده استفاده شده است كه اين الگوريتم تركيبي مبتني بر چند الگوريتم طبقه

كنند. در اين پژوهش  شش با يكديگر همكار مي 2بندي نمودن هر نظر جهت دسته
، 5اي ندجمله، بيزين ساده چ4بندي كننده بردار پشتيبان ، طبقه3بندي كننده  بيز ساده دسته

و طبق بندي كننده بردار  8، رگرسيون لجستيك7، بيز ساده برنولي6پرسپترون چنداليه
اند. درنهايت  پايتون جهت ايجاد مدل استفاده شده NLTKاز كتابخانه  9Nuپشتيبان

در رويكرد  11و وزن دهي 10نتيجه نهايي هر نظر  با استفاده از دو روش رأي اكثريت
ردد. بر اساس مقايسه نتايج ارزيابي اين دو مدل، مدلي كه گمشخص مي  12گيريراي

شده از  دقت باالتري داشته باشد در گام نهايي جهت تحليل احساسات نظرات گردآوري

                                                                                                                              
1. Ensemble Methods 
2. Comment 
3. Naïve Bayes 
4. Linear Support Vector Classification (Linear SVC) 
5. multinomial naive Bayes  (MNB) 
6. Multilayer perceptron  (MLP) 
7. Bernoulli Naive Bayes 
8. Logistic Regression 
9. Nu - Vector Classification (Nu - SVC) 
10. Majority Voting 
11. Weighted 
12. Voting 
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  شود.سايت آمازون انتخاب مي

 رويكرد تركيبي

ها است. اي از دسته ها به مجموعهبندي نمونه شده، دسته هدف از يادگيري نظارت
بندي كننده كه با فرآيند آموزش و آزمون  هاي دستهبندي بر اساس مدل تهطوركلي دس به

ها كه اي از داده شده مجموعه شود. در محيط يادگيري نظارتاند، انجام مي ايجاد شده
شود.  ايده هاي آموزشي جدا و مدل ايجاد ميعنوان داده داراي برچسب هستند به

دغام چندين مدل با هدف به دست آوردن مدلي بيني با ا رويكرد تركيبي ايجاد مدل پيش
بيني استفاده  طوركلي، رويكرد تركيبي براي بهبود عملكرد پيش با عملكرد بهتر است. به

بندي را براي  هاي مختلف طبقه).  روش تركيبي كه نتايج مدل2006شود (پيلكار،مي
هاي ي حوزهبندي مؤثر برا نمايد، يك روش طبقهتوليد خروجي يكپارچه تركيب مي

). رويكرد تركيبي مبتني بر تركيب 1998، 2؛ كيتلر1،1994مختلف است (هو و همكاران
ها صحت عملكرد بيشتري را بندي است كه تركيب آن هاي دستهاي از مدل مجموعه

ها در اختيار كاربر خواهد گذاشت. مدل جمعي نسبت به استفاده منفرد و مستقل از آن
ها را بندي است كه تصميمات منفرد آن هاي دستهاي از مدل هبندي كننده، مجموع دسته

). رويكرد تركيبي با 1393شود (الهي و همكاران، شناسي خاص تركيب ميبا يك روش
بيني نمايند، دقت مدل  ها نتوانستند پيشبندي كننده پوشش نواحي كه هر يك از دسته

بندي از  رأي اكثريت و رتبه هايبيني كننده تحليل احساسات افزايش بايد. روش پيش
گيري  هاي رأيهاي متداول براي تركيب نتايج در رويكردهاي تركيبي است. روشروش

- فرد براي هر كالس را نمايش مي بندي كننده يك برچسب منحصربه زماني كه هر دسته

شود. روش رأي اكثريت بر اين اساس است كه كالس برنده بيش از دهد، استفاده مي
ها بندي كننده دهد و در اين روش  همه دستهآراء را به خود اختصاص مينيمي از 

گيري مبتني بر وزن، وزن  در روش  رأي ).2000داراي وزن يكسان هستند (سام ولم،
اي كه  بندي كننده هاي مختلف متفاوت است و وزن باالتر به دستهبندي كننده رأي دسته

بنابراين انتخاب وزن مناسب بسيار مهم  يابد؛عملكرد بهتري داشته باشد تخصيص مي

                                                                                                                              
1. Ho et al. 
2. Kittler 
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بندي كننده  در اين پژوهش بر اساس دقت هفت دسته. ) 1،2014است (زانگ و همكاران
هاي گيري بر اساس وزن يابد و مدل مبتني بر رأيهاي متفاوتي تخصيص ميوزن

گيرد. روش وزن دهي بر اين اساس پياده شده است كه مختلف  مورد ارزيابي قرار مي
هاي با دقت باالتر وزن بيشتري تخصيص داده شده است كه بر بندي كننده به دسته

جهت تخمين استفاده شده است. الزم به ذكر است  3و  2، 1هاي اساس دقت،  وزن
هاي ذكر شده هاي مختلف وزن دهي مورد ارزيابي قرار گرفته است كه وزنحالت

  دهند.عملكرد بهتري را نشان مي

  ارزيابي
سازي مدل با استفاده از رويكرد تركيبي الزم است دقت، بازخواني و معيار  ز پيادهپس ا

معيارهاي كاربردي در حوزه بازيابي   3و بازخواني 2تخمين زده شود. دقت Fارزيابي 
اطالعات هستند كه ميزان تناسب اسناد بازيابي شده توسط سيستم را با نياز كاربر تعيين 

هاي فوق از  ). در اين پژوهش جهت تخمين معيار1989 ،4كنند (رغوان و جانگمي
هاي  ريختگي عملكرد الگوريتم استفاده شده است. ماتريس درهم 5ريختگي ماتريس درهم

ريختگي به تصوير كشيده شده  ماتريس درهم 2دهند. در جدول  مربوطه را نشان مي
  گيرد.ين ماتريس ارزيابي صورت مياست كه بر اساس اطالعات ا

  بندي هاي طبقهريختگي الگوريتم ماتريس درهم  .2ل جدو

  6شده بيني مقدار پيش  
  دسته منفي دسته مثبت

  7مقدار واقعي
  9مثبت نادرست  8مثبت درست  دسته مثبت
  1منفي  درست 10منفي نادرست  دسته منفي

                                                                                                                              
1. Zhang et al. 
2. Precision 
3. Recall 
4. Raghavan & Jung 
5. Confusion matrix 
6. Predicted 
7. Actual 
8. True Positive(TP) 
9. False Positive(FP) 
10. False Negative(FN) 
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 .اند عنوان دسته مثبت شناسايي شده ها كه به درست بهتعدادي از داده :)TP(مثبت درست 

  اند. عنوان دسته مثبت شناسايي شده ها كه به غلط بهتعدادي از داده ):FP(مثبت نادرست 
  اند. عنوان دسته منفي شناسايي شده ها كه به غلط بهتعدادي از داده): FP(منفي نادرست 

  اند. عنوان دسته منفي شناسايي شده ها كه به درست بهتعدادي از داده): TN(منفي درست 
تر باشند  نزديك 1هستند كه هر چه به  1و  0اتريس همواره عددي بين مقادير م 

     ).1394عملكرد روش پيشنهادي بهتر خواهد بود (صنيعي آباده و محمودي، 
  معيارهاي ارزيابي: 

  بازخواني =  
 دقت  =  

∗=  Fمعيار  ∗ 

  بندي كننده: معيارهاي ارزيابي الگوريتم دسته
 =  2نرخ دقت

 =  1 –= نرخ دقت  3نرخ خطا

 4ايبندي كننده،  اعتبار سنجي چند اليه هاي دستههاي ارزيابي الگوريتميكي از روش
از  6و آزمون 5هاي آموزشسازي جهت جداسازي دادهي كاهش خطا در مدلاست. برا

ها به اي استفاده شده است. در اين روش كل مجموع داده روش اعتبار سنجي چنداليه
K شود. از اين قسمت مساوي تقسيم ميK  زيرمجموعه، هر  بار يكي براي آزمون و

K-1  شوند. بدين ترتيب فرآيند ميزيرمجموعه باقيمانده براي آموزش بكار گرفته
بار براي  قسمت تنها يك Kاي كه از هر كدام از  گونه شود، بهبار تكرار مي Kمذكور 

شده محاسبه شود.  ارزيابي استفاده شده و در هر مرتبه يك دقت براي مدل ساخته
(نبوتي, و  شودعنوان تخمين نهايي برگزيده مي بار به Kدرنهايت ميانگين نتيجه اين 

شود در متون علمي در نظر گرفته مي Kترين مقداري كه براي . معمول)1392غيره, 
). با توجه به نتايج 1995، 1؛ برادفور و برادلي1995، 7است (ت(كوحاوي1برابر با 

                                                                                                                              
1. True Negative(TN) 
2. Accuracy-Rate 
3. Error Rate 
4. K-Fold Cross Validation 
5. train 
6. test 
7. Kohavi 
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در نظر گرفته شده است و  10برابر با  Kهاي پيشين در اين تحقيق نيز مقدار پژوهش
جهت ارزيابي هر  بار مدل اجرا گرديد و درنهايت ميانگين ارزيابي محاسبه گرديد. 10

، نرخ دقت و نرخ خطا Fيك از هفت  الگوريتم از معيارهاي دقت، بازخواني، معيار
ها ارائه شده است. نتايج جدول دقت هر از الگوريتم 3استفاده شده است كه در جدول 

ها حاصل شده است. نتايج نشان بندي كننده ز دستهزير  از ده بار تكرار مدل هر يك ا
داراي دقت  7911/0اي  با نرخ دقت  بندي كننده بيزين ساده چندجمله دهند دستهمي

  سازي است.ها جهت مدلباالتري نسبت به الگوريتم

  بندي كننده هاي دستهارزيابي الگوريتم .3جدول 

معيار   بازخواني  دقت  الگوريتم
F  

نرخ 
  دقت

نرخ 
  اخط

Naïve Bayes 69/0 675/0  678/0  704/0 295/0  
Linear Support Vector Classification 

(Linear SVC) 744/0 743/0  743/0  755/0  243/0  

multinomial naive Bayes (MNB) 783/0 774/0  777/0  791/0  207/0  
Multilayer perceptron (MLP) 753/0 748/0  747/0  759/0  239/0  

Bernoulli Naive Bayes (BernoulliNB) 668/0 647/0  650/0  683/0  315/0  
LogisticRegression 783/0 774/0  777/0  790/0  208/0  

Nu - Vector Classification (Nu - SVC) 761/0 752/0  753/0  768/0  231/0  
  

ها مشخص شد با استفاده دو روش رأي اكثريت و  ازآنكه نتايج هر يك از الگوريتم پس
ها استفاده شده است. در بندي كننده گيري بر مبناي وزن دهي جهت تركيب دسته رأي

طور كه نتايج جدول زير  نتايج ارزيابي دو روش تركيبي ارائه شده است. همان 5جدول 
بندي  هاي تركيبي داراي دقت باالتري نسبت به هر يك از دستهدهند روشنشان مي

ها بندي كننده تر در نواحي است كه دستهيني صحيحب ها هستند. دليل اين امر پيشكننده
دهند رويكرد نتايج نشان مي  ها داشته باشند.نتوانستند عملكرد مناسبي در آن بخش

نمايد و مدلي با دقت باالتر را توسعه ها را جبران ميبندي كننده تركيبي خطاي دسته
روش وزن دهي نسبت  دهند نرخ دقتنشان مي 4طور كه نتايج جدول  دهد. همانمي

                                                                                                                              
1. BRADFORD & BRODLEY 
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باالتر است، بنابراين مدل تركيبي منتج از روش   8003/0 به روش رأي اكثريت با دقت
 شود. وزن دهي  جهت تحليل احساسات انتخاب مي

  كننده ارزيابي دو رويكرد تركيب .4جدول 
  روش وزن دهي روش رأي اكثريت 

  7958/0 7859/0 دقت
  7804/0 7698/0 بازخواني

  F 7750/0 7854/0معيار
  8003/0 7916/0 نرخ دقت
  1989/0 2078/0 نرخ خطا

  تحليل احساسات
عنوان كتاب مرتبط  200مربوط به  كامنت  7210در گام پاياني مدل پيشنهادي بر روي 

شود و نظرات سازي مي وكار منتج از سايت آمازون پياده با موضوع هوشمندي كسب
اي  نمونه 5شود. در جدول هر كتاب مشخص ميمثبت و منفي هر نظر دهنده نسبت به 

از امتياز حاصل از تحليل احساسات يعني ميزان مثبت يا منفي نظر نسبت به هر كتاب و 
نيز نمره تخصيص داده شده توسط كاربر ارائه شده است. در اين جدول بخش امتياز 

مثال  عنوان نمايد، بهنظر، نرخ مثبت يا منفي بودن نظر نسبت به كتاب را مشخص مي
ها نظر را منفي بندي كننده درصد دسته 61به اين معني است كه  - 61538/0عدد 

  اند. تشخيص داده

 اي از نظرات مثبت و منفي نمونه. 5جدول 

  امتياز نظر   نظر
  (مثبت / منفي)

امتياز 
  كاربر

This is an excellent and thorough overview of 
the dynamics of emotional maturity and 
responsibility. 

1+  5  

The reviews that degrade Goleman's work are 
rather petty. This book was not written to 
debunk the importance of IQ, but rather to 
explore the other side of humanity that we often 
overlook-emotionality. 

61538/0-  4  
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بندي مثبت و منفي نظرات نسبت به هر كتاب مشخص گرديده  هايي دستهدر گام ن
گردد. در است. نظر نهايي بر اساس ميانگين نظرات نظردهندگان هر كتاب محاسبه مي

عنوان نمونه ارائه گرديده است. اعداد  ها بهميانگين نظرات نسبت به كتاب 6جدول 
تر + نزديك1كه هر چه عدد به سمت باشند مي -1+ تا 1ارائه شده در جدول زير بين 

تر باشد به معناي عدم  نزديك -1دهنده محبوبيت كتاب و هر چه به  باشد نشان
 محبوبيت كتاب است.

  هاتحليل احساسات نظرات خريداران در مورد كتاب .6جدول 
  بندي نظر دسته عنوان كتاب

Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to 
Analytics  

5054/0+  
Analyzing Data with Power BI and Power Pivot for Excel 
(Business Skills) 

1-  

  ها گيري و پيشنهاد نتيجه
عنوان يكي از اركان آموزشي و پژوهشي، نقش مهمي در كيفيت  هاي دانشگاهي بهكتابخانه

هاي دانشگاهي اهميت كتابخانهباشند. با وجود ها را دارا ميآموزش و پژوهش در دانشگاه
هاي هاي دانشگاهي با وجود هزينهدر امر تحقيق و پژوهش ميزان مراجعه و استفاده از كتاب
كفايت و بروز  دهند عدمها نشان ميبسيار جهت تأمين كتاب بسيار پايين است. نتايج بررسي

شگاهي است. از علل اين هاي داننبودن منابع  از علل مراجعه نكردن دانشجويان به كتابخانه
اطالعي از نظرات و عقايد واقعي خوانندگان و  توان در بيكفايت و بروز نبودن را مي عدم

شده در اين حوزه،  ها دانست. با توجه به خأل شناساييكنندگان نسبت به كتاب استفاده
- هتحقيق پيش رو مدلي را جهت تحليل احساسات براي تهيه و خريد كتاب براي كتابخان

شده با روند حركت علم در دنيا همسو  نمايد تا كتب خريداريهاي دانشگاهي ارائه مي
باشد. در اين پژوهش تالش شد تا با استفاده از رويكرد تركيبي نظرات مثبت و منفي 

بندي گردد و بدين ترتيب نظرات واقعي خريداران كتاب نسبت به  خريداران كتاب دسته
دهند روش وزن دهي در رويكرد تركيبي يج پژوهش نشان ميها استخراج گردد. نتاكتاب

نمايد.  در اين مدل بهتري را جهت تحليل احساسات خريداران ارائه مي 8003/0با دقت 
تحقيق از رويكرد تركيبي جهت تحليل احساسات استفاده شده است كه در تحقيقات آتي 
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دقت باالتر استفاده نمود. با  بي بهتوان از ساير روهاي تركيب جهت مقايسه نتايج و دستيامي
هاي مرتبط با خريد توجه به كاربرد و اهميت نتايج حاصل از تحليل احساسات در حوزه

گردد مدل پيشنهادي براي تحليل احساسات نظرات خريداران درباره آنالين پيشنهاد مي
شود. در ضمن محصوالت و برندها و استفاده از نتايج براي مقاصد بازاريابي بكار گرفته 

كننده عقيده و نظر واقعي كاربران در مورد محصوالت و خدمات  نظرات كاربران منعكس
هاي اجتماعي جهت  منبع ارزشمندي براي پيشنهاد هستند. در محيط شبكه باشند و ازاينمي

شود. اساس كار جهت  ارائه توصيه به كاربران استفاده مي هاي پيشنهاددهندهمعموالً سيستم
ن رويكرد، تجربه و نظر ساير افراد براي خريد اقالم و محصوالت است. اين روش بر اين اي

دهند و هاي مشابهي دارند، رتبه شبيه به هم ميفرض استوار است كه كاربراني كه سليقه
عنوان ورودي  تواند بهشده مي جهت نتايج اين پژوهش يعني نظرات و عقايد استخراج ازاين

  اد به كاربران مورد استفاده قرار گيرد.براي ارائه پيشنه
   



 86 1396پاييز ، 21، شماره ششم، سال كسب و كار هوشمند تيريفصلنامة مطالعات مد      

  منابع
گيري  هاي عصبي با بهره ). ارائه مدل تركيبي شبكه1393ح. ( ،و ناجي ،ا. ،قدس الهي ،ش ،الهي
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IRCEM01_144.html  
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