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چکیده
یشوند. یکی ازامروزه میکروبالگ ها و شبکه هاي اجتماعی، به صورت گسترده و به عنوان منبعی غنی از اطالعات و داده ها در شاخه هاي مختلفی استفاده م

ري در خصوص شناسایی مهمترین مواارد استفاده از آنها، آگاهی یافتن از احساس و نظرات مشتریان در خصوص برندي خاص در سازمان ها است. مطالعات بسیا
به عنوان توییتراحساس نهفته در متن صورت گرفته است. اما اکثر آن ها احساس یک کلمه را ایستا و غیر قابل تغییر در نظر میگیرند. در این بررسی، ما از

اص پیوندی نھفتھ در متنی خ-ویا و متنی"احساس نرمال" را برای شناسایی احساس پیک شبکه اجتماعی فراگیر و غنی از اطالعات کمک گرفته، تا روش 
توییت را به طور کامال تصادفی نمونه گیري کردیم تا به جهت گیري احساسات عمومی، پیرامون دو برند سرشناس 4000براي این منظور، پیاده سازی کنیم.

ظرات بسیار متنوعی در خصوص آیفون داشته ، اما به هر حال در صنعت موبایل ، آیفون و گلکسی، دست یابیم. نتایج ما نشان میدهد که مشتریان احساس و ن
انیم دقت روشحد باالي احساس عمومی، باالتر و مثبت تر از بازه احساسی است که گلکسی را در بر میگیرد. با استفاده از مجموعه داده اشاره شده، میتو

بھ دست آوریم کھ این میزان باالی دقت، نشان دھنده پیشی گرفتن دقت ٪91,1در حدود F-measureپیشنهادیمان ،احساس نرمال، را با استفاده از مقیاس 
از خط مبنا و سایر روش ھا و مطالعاتی است کھ در این زمینھ صورت گرفتھ است. 

توییتر;توزیع نرمال ;تصمیم گیری و مدیریت سازمانی ;آنالیز احساس کلمات کلیدي:

مقدمه. 1
. [1]، دیدگاه خصوصی هریک از افراد مصرف کننده است که نشان دهنده عقیده آن ها در خصوص یک موضوع خاص همانند یک برند می باشدنظرات مشتریان

Liu صلی اادعا نمودند که نظرات مشتریان میتواند تاثیر بسیار مهمی در فرآیند تصمیم گیري در سازمان ها داشته باشد. مرکز و هسته 2012و همکاران در سال
. اخیراً نظرات آنالین را به صورتی تحلیل مینمایند که [2]داده کاوي، جستجوي یک متن براي طبقه بندي آن در قالب جهت دار یا خنثی بودن آن متن میباشد

میباشد. اساس کار آنالیز احساس، طبق بندي احساس نهفته در متن در قالب 2(NLP)نامیده که یک نوعی از پردازش زبان طبیعی 1(SA)آن را آنالیز احساس 
، و پیش [6]، جهت گیري سیاسی[5]، مرور فیلم[4]. آنالیز احساس در موارد مختلفی میتواند تاثیرگذار باشد. مانند: مرور محصول[3]مثبت، خنثی یا منفی است

وف که در آنالیز احساس مشاهده میشوند عبارت است از: سطح متنی، سطح جمله، و سطح ویژگی. قدم اول . سه سطح طبقه بندي اساسی و معر[8]و[7]بینی بازار
لیز احساسدر این فرآیند داده کاوي، شناسایی و تشخیص متن به عنوان یک متن جهت دار یا بی جهت است. اگر یک جمله جهت دار باشد، سطح جمله در آنا

، 4، رویکرد بر پایه لکسیکون(ML)3. همچنین آنالیز احساس خود داراي سه روش است: رویکرد ماشینی[9]مله مثبت است یا منفیبررسی مینماید که آیا نظر این ج
ي احتیاج دارد. این رویکرد به دو بخش نظارتی(که از تعداد زیادML. رویکرد ماشینی به آماده سازي داده ها و برخی الگوریتم هاي [10]5و رویکرد معناي احساسی

. رویکرد بر [9]تشکیل شده استمتن آماده و برچسب دار استفاده مینماید) و بخش بدون نظارت(وقتی که آماده سازي و برچسب گذاري داده ها مشکل است) 
زیربخش دیگر نیز دواست که از یک لکسیکون(دیکشنري احساسی) براي تحلیل متن استفاده مینماید. همچنین  این رویکرد بهپایه لکسیکون نیز به این صورت

(که یک مجموعه کلمات احساسی را در نظر گرفته و در دیکشنري به دنبال هم معنی و متضاد هاي کلمات میگردد) و 6قابل تعمیم است: روش برپایه دیکشنري
(که با یک لیست از کلمات احساسی شروع شده و سپس کلمات احساسی مشابه دیگري را در یک7روش مجموعه اي
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[11] .. همچنین دیدگاه دوم(مجموعه اي) براي متون سنتی و متعارفی پربازده تر مطالعه شده است[3]مجموعه بزرگ یافته تا جهت گیري خاص متن را بیابد)

(از تکنیک هاي 2(که الگوي با هم رخ دادن کلمات را شناسایی میکند) و معناي مفهومی1روش آخر، روش معناي احساسی بوده که به دو زیر بخش معناي متنی
. در این مقاله، [12]استفاده نموده تا مفهوم کلمات را با استفاده از یک پایگاه دانش همچون شبکه معنایی دریابد.)  قابل تقسیم است(NLP)پردازش زبان طبیعی 

پیوندي کلمات در متن مورد نظر را استخراج نموده تا یک بازه -معرفی مینماییم که معناي متنی"احساس نرمال"تحت عنوان ما یک دیدگاه ترکیبی و تازه را 
ی که در به متناطمینان براي احساس هریک از کلمات (مثل یک برند یا محصول مورد نظر سازمان) بیابد. بنابراین به این دیدگاه که احساس کلمه ایستاست و

نري از دیکشکار رفته بستگی ندارد، پایان میدهد و احساس کلمه را پویا و متغیر با توجه به جهت گیري متن در نظر میگیرد. در این مطالعه، ما از یکآن به 
ن توجه به متن مورد که تقریبا جامعترین لکسیکون موجود است استفاده مینماییم تا احساس اولیه کلمات را (بدوSentiWordNet[13]پیش آماده تحت عنوان 

اسبه احساس میم به محنظر) داشته باشیم. ما رویکرد پیشنهادیمان را در این مقاله، فقط به سطح اول آنالیز احساس (سطح کلمه) محدود میکنیم که البته قابل تع
اده استفاده نموده تا جهت گیري احساس عمومی مشتریان براي سطوح جمله و متن نیز خواهد بود. همچنین از شبکه اجتماعی توییتر به عنوان مجموعه و پایگاه د
SentiCircleرا با روش مشابهی به نام "احساس نرمال"را پیرامون دو برند سرشناس موبایل، تحت عناوین آیفون و گلکسی بیابیم. سپس کارایی و دقت روش 

به میزان F-measureتایج آزمایشات نشان میدهد که روش پیشنهادي ما در مقیاس و همکاران پیشنهاد شد، مقایسه مینماییم. نSaifتوسط  2015که در سال 
پیشی گرفته است. همچنین روش -علیرغم دقت بسیار باالي آن-SentiCircleو سایر مقیاس هایی که در ادامه مورد آزمایش قرار گرفتند، از روش 91,1٪

حساس عمومی دو یا چند کلمه یا برند میباشد. روشی جامع تر براي مقایسه جهتگیري ا"احساس نرمال"
ش س آمده است. بخاین مقاله به ترتیبی که در ادامه می آید، ساختار یافته است: در بخش دوم مروري بر مطالعات و تحقیقات مشابه پیرامون بحث آنالیز احسا

تشریح شده اند. 6و5تنظیمات آزمایش و نتایج آزمایش در بخش هاي سوم شامل معرفی مدل و روش تحقیق و فرضیات مورد نیاز روش است. در بخش چهارم 
توضیح میدهیم.  7سپس نتیجه گیري از مباحث و برنامه هاي آینده مان را در بخش 

. مروري بر تحقیقات انجام شده2
. آنالیز احساس در متن2,1

تقسیم میشوند. "آموزش پایه"و "لغوي"تکنیک هایی که در آنالیز احساس به کار میروند، به دو بخش کلی 
، (آموزش پایه)(ML). رویکرد ماشینی 2,1,1

استفاده "یا"، "و"شامل ينموده و از قواعد نحويجهت طبقه بندیبیارا به عنوان جهت دار ی، متون مورد بررسMLيهایتمبا استفاده از الگوریکردروینا
یسازدابر صفحه ها را مزاي، مجموعه اSVM.  روش یباشدمNB(4("یزيب"و 3)SVM("ینیماشیبانبردار پشت"یکشامل دو تکنینیماشیکرد]. رو9[ینمایدم

یله) را به وسP(c|d((اختصاص داده تا بتواند  cرا به طبقه dسند یزنNBروش .[14]یشوداستفاده ميطبقه بندينامحدود قرار دارند که از آن ها برايکه در فضا
احساس یزدر آنالیکرددو روین]. ا15احساس شناخته شده است[ديو طبقه بنیزباال در آنالیاربا دقت بسياز روش هایکیNB. روش یدنمایممماکزیزقانون ب

یب زیر را دارا هستند: . با تمام مزایا، این دو روش معا[16] ,[17]بوده استNBپر کاربرد تر از SVMموارد یدر بعضینداده شده و همچنیصتشخيقویاربس
، عدم تشخیص قواعد نحوي و عدم تشخیص وابستگی معنایی کلمات به یکدیگر. همچنین هر دو بسیار زمان بر بوده و برچسب 5عدم تشخیص جمالت منفی

. [18]گذاري کلمات در این دو روش بسیار سخت است
. رویکرد دیکشنري پایه2,1,2

شنري ها را یکاین رویکرد از یک دیکشنري از پیش تعریف شده استفاده مینماید که کلمات در آن به صورت مثبت یا منفی برچسب گذاري شده اند و این نوع د
استفاده "معنایی"و "يآمار"می باشد. روش مجموعه اي نیز از دو رویکرد 6"مجموعه اي"و "لکسیکونی"لکسیکون مینامیم. این رویکرد شامل دو تکنیک اصلی 

مینماید. 
. روش آماري2,1,2,1

توانستند قطبیت ثانویه یک کلمه 2008فهرنی و کلنر در سال .این روش الگوي همراهی مجموعه اي از کلمات را به وسیله تکنیک هاي آماري تشخیص میدهد
ا دیگر کلمات دریابند. اگر کلمه اي مکررا در متون مثبت به کار میرفت، قطبیت آن را در متن و در بین مجموعه اي از کلمات، به وسیله الگوي همراهی آن ها ب

نظریه بسیار معتبر و پرکاربرد زیر را ارائه نمود: اگر 2002. همچنین ترنی در سال [19]را مثبت و اگر کمتر به کار می رفت، قطبیت آن را منفی در نظر میگرفتند
یگر در متون مشابه به کار روند، آن دو کلمه تمایل به داشتن قطبیت یکسانی دارند. این نظریه بیان میدارد که با داشتن الگوي دو کلمه به طور مکرر به همراه یکد

. در این تحقیق ما از نتایج این نظریه، براي ترسیم الگوي همراهی کلمات استفاده [20]همراهی کلمات، استخراج قطبیت کلمه اي ناشناخته میسر خواهد بود
مینماییم.  
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. روش معنایی2,1,2,2
و به دو روش متنی و مفهومی قابل تقسیم است. همچنین الند و [21]استفاده مینمایدPMIاین روش نیز زیر مجموعه اي از روش هاي آماري بوده که از تکنیک 

معرفی نمودند که از فضاهاي معنایی استفاده مینمود. در این فضاها، کلمات به صورت نقاطی در امتداد هر (HAL)ابر فضایی را براي زبان 1996برگس در سال 
این رویکرد، ناتوانی آن در اختصاص احساس به کلماتی خاص است. براي مثال توانایی تشخیص . ضعف اصلی[22]قرار داده میشدند-با توجه به معنایشان–محور 

به عنوان احساسی مثبت در فنجانی چاي، یا احساسی منفی در یک ظهر تابستانی را ندارند. "گرم"احساس را براي کلمه اي مثل 
ري پایه، قصد داریم در این تحقیق روشی ترکیبی از رویکردها را ارائه دهیم تا برخی از ضعف با توجه به ضعف هاي اشاره شده در هر دو رویکرد ماشینی و دیکشن

وش اشت. ثانیا این رها و مشکالت را برطرف نماید. اعتقاد داریم که روش ما اوال مشکل عدم وابستگی کلمات و طبیعت زمان بر بودن رویکرد ماشینی را نخواهد د
یک جهت گیري حوزه اي و مخصوص به خود انجام میدهد، و در آخر این روش قابل کاربرد براي قلمرو هاي گوناگون و مجموعه اختصاص احساس به کلمات را با

داده هاي متفاوت خواهد بود.
. پیش بینی بازار به وسیله آنالیز احساس2,2

و تغییرات آن اجتناب ناپذیر است. آرمان خواجه نصیر توسی و همکاران در سال آسایش هر جامعه اي وابسته به اقتصاد بازار آن جامعه است. بنابراین مطالعه بازار 
2014. هیریون و همکاران نیز در سال [23]روشی سیستماتیک را براي مطالعه بازار و تغییرات آن با استفاده از متن کاوي و آنالیز احساس پیشنهاد نمودند2014

بندي محصوالت سازمان ها ارائه دادند که از یک دیکشنري احساسی موجود استفاده نمودند تا برخی از دیکشنري روشی دیکشنري پایه را براي مطالعه و طبقه 
. در همه این موارد، جمع آوري اطالعات و نظریات [24]ها را ادغام کرده و بتواند محصوالت برچسب گذاري شده را با کلمات موجود در دیکشنري ها تطبیق دهد

2015ا در خصوص یک برند خاص تولید شده توسط آن سازمان، براي فرآیند تصمیم گیري مهم و ضروري است. والریا و همکاران نیز در سال مشتریان سازمان ه
یس تر یا فمانند تویینشان دادند که ساده ترین و ارزان ترین راه براي جمع آوري نظرات و ایده هاي مشتریان، استفاده از شبکه هاي اجتماعی آنالین و فراگیر 

دریافتند که تجمع میلیون ها توییت که توسط کاربران پست میشود، میتواند منبعی غنی براي 2011. در این مورد بولن، ماو و زنگ در سال [25]بوك است
د ضایت مشتریان در خصوص یک برنمشاهده تغییرات بازار و نظرات مشتریان با گذر زمان باشد. علی الخصوص در صنعت موبایل، شناسایی و اندازه گیري درجه ر

. ما در این تحقیق میخواهیم روش احساس نرمال را معرفی کنیم که به مطالعه [26]خاص، براي فرآیند تصمیم گیري و یادگیري سازمان امري اجتناب ناپذیر است
ها به صورت رایگان و ساده می پردازد. نظریات مشتریان سازمان ها در خصوص برندي خاص مثل آیفون یا گوشی هاي اندروید، در میکروبالگ

. دیکشنري (لکسیکون) هاي احساسی2,3
ضوع آنالیز مویک لکسیکون، مجموعه اي از کلمات به همراه درجه و قطبیت احساسی آن کلمات میباشد. فرآیند ساخت یک لکسیکون که امروزه به دلیل نو بودن

اقتباس WordNetه مترادف و متضاد هاي آن ها شروع میشود. این مترادف و متضادها از دیکشنري احساس، متداول است، با یک مجموعه کلمات به همرا
، چندین لکسیکون را براي طبقه بندي قطبیت و درجه احساس کلمات گرد آورده اند که از جمله آن ها میتوان به لکسیکون هاي SA. امروزه محققان [27]میشوند

زیر اشاره نمود: 
SentiWordNet [28], AFINN [29]; Opinion Lexicon [30], SentiSence [31], SenticNet [32], MPQA subjectivity
lexicon[33], Thelwall-Lexicon [34] , [35]

احساس ت بازار و عمل: ادغام، حذف و انتقال، ترکیب نمودند تا تغییرا3، چندین دیکشنري موجود را به وسیله 2014همچنین هیریون و همکاران نیز در سال 
به منظور دستیابی به امتیاز  احساس اولیه و غیر متنی کلمات، براي ارزیابی [SentiWordNet]. در این تحقیق ما از دیکشنري [24]مشتریان را پیش بینی نمایند

روش پیشنهادیمان استفاده مینماییم. 

. روش تحقیق3
اي موجود فقط یک امتیاز احساس کلی و عمومی را با توجه به طبیعت کلمه مورد نظر (مثبت یا منفی همان طور که در بخش هاي قبل اشاره شد، لکسیکون ه

محاسبه شده است. اما بدیهی است که امتیاز + amazing ،0,75، امتیاز احساس براي کلمه SentiWordNetبودن آن) ارائه میدهند. براي مثال در دیکشنري 
بستگی [20]و کلمات دیگري که در متن ظاهر میشوند(الگوي همراهی کلمات)[36]ایستا نبوده و به نوع و طبیعت متن مورد نظراحساس کلمات به هیچ وجه

به متن کلمات را دارد. ما قصد داریم روشی را ارائه دهیم که از دیکشنري هاي موجود و امتیاز احساس ایستاي کلمات استفاده نموده و احساس پویا  وابسته 
اسبه نماید و بنابراین محدودیت موجود را برطرف خواهد نمود. مح

. فرضیات3,1
ن واژه متیگیرند،ما مورد استفاده قرار میريتوسط افراد نوشته شده و در نمونه گییترکه در توییهاییتاز تويقسمت، ما به مجموعه ایندر ا

)contextیدهیم) را اختصاص م.
 نظریه بسیار معتبر و پرکاربرد زیر را ارائه نمودند: اگر دو کلمه به طور مکرر به همراه یکدیگر در متون مشابه به کار 2002ترنی و همکاران در سال

ي اروند، آن دو کلمه تمایل به داشتن قطبیت یکسانی دارند. این نظریه بیان میدارد که با داشتن الگوي همراهی کلمات، استخراج قطبیت کلمه 
. در این تحقیق ما از نتایج این نظریه، براي ترسیم الگوي همراهی کلمات استفاده مینماییم.[20]ر خواهد بودناشناخته میس

ها را با نماد ییتتوTیدهیمنشان م.
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کلمات: -بردار متنW= (w1, w2, …, wn) را برداري تعریف میکنیم شامل مجموعه اي از کلماتی که با کلمه مورد نظر و مرکزي ما که آن راW""
معرفی میکنیم."W"را نمادي براي نشان دادن یک کلمه پرتکرار همراه با کلمه i"w"همراه میشوند. و "T"مینامیم، در توییت 

به دست آوردند. در این تحقیق ما به این روابط براي ترسیم "wi"و کلمات پرتکرار همراه آن "W"کزي روابطی را میان کلمه مر2015سیف و همکاران در سال 
داریم:نمودار احساس نرمال نیاز داریم. بنابراین ابتدا به معرفی این روابط و پیش نیازها می پردازیم. براي این امر به دو متغیر زیر احتیاج

 :امتیاز احساس پیشین کلمات)iP(w به دست می آید و ما در این تحقیق از دیکشنري 2,3: که با استفاده از لکسیکون هاي معرفی شده در بخش
SentiWordNet[13]به دلیل جامعیت و فراگیري آن استفاده مینماییم .

:درجه همراهی کلماتC درجه وابستگی و همراهی دو کلمه :"W" و"i"w [36])1محاسبه است (فرمولرا نشان میدهد و به طریق زیر قابل:
C(w,wi) = L(w,wi) * log (1)

تعداد کلماتی است که در wiNکل تعداد کلمات در توییت هاي نمونه گیري شده، و Nبوده و Tدر iwو Wتعداد دفعات همراهی دو کلمه iL(W,w(به طوري که 
قرار دارند. iwکلمه، با کلمه -بردار متن

. جمع آوري داده ها3,2
یکروبالگمیکییترتویرسانه هاي اجتماعیگرراه اندازي شد.  برخالف د2006یهژوئ19یخدر تااریاست که به طور رسمیکروبالگینگمیسسرویکییترتو

اندازه باشد. حداکثریممراهتلفن هیهايگوشیابا استفاده از وب و ییتتویاهاي کوتاه و یمرکزي آن حول ارسال به روز رسانیتهايکه فعالیلدلیناست به ا
صورت گرفته یقاتیمرکز تحقیککه توسط 2012در سال Semiocastیرسمیتروزنامه است.  طبق سایکیتربه اندازه تیباحرف است که تقر140وبالگ 
کاربران توییتر، به دنبال کنندگان ٪80یافتند که بیش از 2011. تلوال و همکاران در سال حضور داردییترکاربر فعال در تویلیونم500ر حال حاضر است، د

رویس میکروبالگینگ پس به دلیل اینکه توییتر بزرگترین و شناخته شده ترین س.[37]خود اجازه میدهند تا از تجربیات و احساسات روزانه خود مطلع باشند
روش جمع آوري داده ها به این صورت است که ابتدا مجموعه توییت موجود است، براي جمع آوري داده ها از این سرویس استفاده میکنیم تا قابل استناد باشد.

، متن ما آماده میشود. (متن را مجموعه اي از توییت ها تعریف نمودیم.)3,1,1هستند را جمع آوري نموده، به این ترتیب، طبق فرضwهایی که شامل کلمه 
.یدهیممیلتشکW=(w1,w2,…,wn(کلمه را به صورت-نموده و بردار متنییکلمه را شناساینسپس لغات پرکاربرد همراه ا

. روش احساس نرمال4
گاه کلمات در مختصات قطبی. جای4,1

ها را در مختصات دکارتی پیدا کنیم. براي انجام این کار از مختصات قطبی کمک گرفته و سعی میکنیم با تبدیل iwو Wدر این بخش میخواهیم جایگاه کلمات 
. iC(W,w(و w)iP(توصیف گردید استفاده مینماییم: 3بخش در iwاین دو مختصات به یکدیگر، جایگاه کلمات را بیابیم. همچنین از دو مشخصه اي که براي کلمه 

احساس ع روشسپس با تبدیل هاي زیر به مختصات دکارتی انتقال پیدا میکنیم، زیرا نمودار احساس نرمال فقط در مختصات دکارتی قابل ترسیم است. در واق
). حال میتوان دو مولفه در 0و0ماید. بنابراین آن را در مبدا مختصات قرار میدهیم: (را محاسبه ن"W"متنی کلمه مرکزي -نرمال میخواهد احساس پویا و معنایی

):3و2به صورت زیر به دست آورد (فرمول i"w"مختصات قطبی را با مشخصه هاي توصیف شده براي کلمه 
Ri : C (W, wi) (2)

) *i: P(wiɵ
π/2

(3)

به طوریکه:
)i, wWC (= درجه همراهی دو کلمهi,wW     و)iP (w امتیاز احساس پیشین کلمه =iw

میباشد، به دست آورده و 1تا 0، به دلیل اینکه رنج امتیازات آن در حدود SentiWordNetامتیاز احساس پیشین کلمه را در این مقاله، با استفاده از دیکشنري 
ر را نسبت به محور قائم مشخص زاویه این برداiɵطول برداري که از مبدا مختصات تا کلمه مورد نظر رسم میشود، و iRدر حقیقت قرار میدهیم.Pبه جاي 

نیز بر حسب رادیان به دست می آید. که چون لکسیکون ɵمحاسبه گردد. و 1تا 0مینماید. فرمول محاسبه طول بردار نیز به گونه اي طراحی شده تا در حدود 
) بوده و تمامی کلمات در دو ربع اول قرار میگیرند. -π/2π,2/همواره در رنج ( ɵبه دست میدهد، 1تا 0مورد استفاده در این مقاله، امتیاز احساسات را در حدود 

را به صورت شماتیک نشان میدهد:i,wWات، جایگاه کلم1شکل

W, wi. جایگاه کلمات 1شکل
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ناحیه احساسی 2. برچسب گذاري محورها در4,2
با توجه به نحوه محاسبه مولفه هاي اسی مینامیم. در شکل باال مشاهده مینماییم که دو ناحیه سمت راست و چپ به وجود آمده که این دو ناحیه را نواحی احس

,Ri)هر کلمه  ɵi) میتوان محور افق را محور احساس کلمه محاسبه شد،3و2که در فرمول هاي(Sentiment)قدرت احساس کلمه و محور قائم را محور
(Sentistrength).از مختصات قطبی به مختصات دکارتی انتقال پیدا کنیم. در واقع ، )5و4(فرمول هاي حال میتوانیم با استفاده از تبدیل هاي زیرنامگذاري نمود

ت احساسش را بیابیم:میتوانیم مختصات کلمه مورد نظر را روي دو محور قائم و عمود تجزیه نمود، تا احساس آن کلمه و قدر

SS(wi) = Ri*cos ɵi : Sentiment strength قدرت احساس = (محور عمودي) (4)

S(wi) = Ri*sin ɵi : Sentiment of the term = احساس کلمات (محور عمودي) (5)

کلمه افزایش می مثبتدورتر شود، احساس 0در ناحیه سمت راست قرار گیرد، نشان دهنده احساس مثبت و هرچه از iwبنابراین اگر اگر جایگاه کلمه اي مانند 
. این موضوع دورتر شود، امتیاز احساس منفی تري را نشان میدهد0یابد. همچنین کلمه اي که در ناحیه سمت چپ قرار میگیرد داراي احساس منفی و هرچه از 

از سوي .)5نیز متقابال افزایش می یابد و بنابراین امتیاز احساس بیشتري را به خود اختصاص خواهد داد. (فرمول iɵsinافزایش یابد، iɵاگر به این دلیل است که
دورتر باشد، با توجه به مثبت یا منفی بودن آن، قدرت احساسش 0دیگر محور عمودي نیز نشان دهنده قدرت احساس میباشد که هرچه جایگاه کلمه اي از 

.2افزایش می یابد. شکل 

رچسیب گذاري محورهاب.2شکل 

"W"لمه . توزیع نرمال براي محاسبه امتیاز احساس ک4,3

می شوند، از توزیع نرمال پیروي نموده، و بنابراین نحوه قرارگیري محاسبهi"w"ادعا میکنیم که امتیازات احساسی که توسط روش احساس نرمال براي هر کلمه 
ییم:کلمات روي نواحی احساسی، به گونه اي خواهد بود که نمودار توزیع نرمال را شکل خواهند داد. در ادامه میخواهیم این ادعا را اثبات نما

دادند که اگر دو کلمه به طور مکرر به همراه یکدیگر در متون مشابه به کار روند، آن نشان2002اشاره شد، ترنی و همکاران در سال 3,1همانطور که در بخش 
یسر خواهد ته مدو کلمه تمایل به داشتن قطبیت یکسانی دارند. این نظریه بیان میدارد که با داشتن الگوي همراهی کلمات، استخراج قطبیت کلمه اي ناشناخ

در اینجا به صورت -یا مولفه عمودي این کلمه روي نواحی احساسی نامیدیمi"w"که در قبل، احساس کلمه -را i"Sw"ی . مطابق این نظریه، متغیر تصادف[20]بود
کلمه که فضاي نمونه اي ما را تشکیل میدهند، امتیازي را براي احساسش نسبت میدهد، فرض -موجود در بردار متنi"w"متغیرهاي تصادفی مستقل، که به کلمه 

یکسانی میباشند. همچنین متغیر "σ"برابر و انحراف معیار"ϻ"ها مطابق نظریه ترنی، متغیرهاي تصادفی مستقل با میانگینi"Sw"ابراین هریک از میکنیم. بن
حاسبه مینامیم و مشخص میشود که نحوه م"W"و مربوط به کلمه -مجموعه توییت ها–را به صورت مجموع احساسات کلمات موجود در متن "Sw"تصادفی 

"Sw" به صورت مجموع احساسات هریک از کلمات، یعنی"i"Sw:ها می باشد

Sw = ∑ Swi = Sw1 + Sw2+ … + Swn (6)

"Sw"، توزیع متغیر تصادفی (n≥30)افزایش یابد: 30، به بیش از "n"حال میدانیم که مطابق تئوري حد مرکزي، اگر تعداد کلمات موجود در بردار متن کلمه یعنی 

)3(شکلمیباشد.(ϻ,σ)ال با مولفه هاي خواهد بود. بنابراین توزیع کلماتی که روي نواحی احساسی قرار میگیرند، نرم"σ"و انحراف معیار "ϻ"نرمال، با میانگین 
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"W". توزیع احساس نرمال براي کلمه 3شکل

. استفاده از خواص توزیع نرمال براي آنالیز احساس4,4

. تابع توزیع نرمال4,4,1
احساس آنها در رنج امتیازکهi"w"از یمحاسبه درصد کلماتي، برا)7(فرمولتابعیناز ایتوانو میکندمیرويپیرنرمال، از تابع احتمال زیعکه توزیدانیمم

نمود.ینرا معیباشدمیمشخص
(7)

معیار توزیع نرمال ما هستند.انحرافنیز میانگین و (ϻ,σ)را در نظر گرفتیم. و "Sw"، متغیر تصادفی "X"به طوریکه در این تحقیق ما به جاي متغیر 
-0,02را که امتیاز احساسش در بازه (i"w"نشان میدهد. حال میتوانیم درصد کلماتی از "W"، یک توزیع نرمال را براي کلمه مرکزي و فرضی 4مثال شکل 

) است را بیابیم.-0,06، 

. سطح زیر بین دو امتیاز احساس4شکل ∫ ( ) =..Aیگیرد.قرار م-0,02تا -0,06ینکه احساسشان بی= درصد کلمات-0,02تا -0,06نمودار از یر= سطح ز

. کاربرد استفاده از سطح زیر نمودار4,4,1,1
باشد، نشان دهنده این است که اکثر افرادي که توییت هاي مورد نظر را اگر درصد کلماتی که بین دو احساس مثبت یا خیلی مثبت قرار میگیرند، حدودا زیاد 

دارند. در واقع احساس غالب بر (که نشان دهنده یک برند خاص یا محصول سازمان است) W، احساس مثبتی به کلمه (مشتریان سازمان ها)تولید نموده اند
، لغت آیفون بوده و درصد کلماتی که بین دو حس مثبت قرار گیرند W، مثبت است. مثال اگر کلمه کلمه با توجه به نوع متن و همراهی آن کلمه با کلمات دیگر

به همین ترتیب )، نشان دهنده احساس کلی مثبت به لغت آیفون در مجموعه توییت هاي موجود که نمونه اي از نظرات جامعه میباشد، است.٪90زیاد باشد(مثال 
ن دهنده حس کلی منفی نسبت به لغت موردنظر است. یعنی کاربران شاننیزباشد٪80، مثال حدود زیادحس منفیاگر درصد کلمات موجود بین دو 

به لغت موردنظر حس خوبی نخواهند داشت.
. میانگین توزیع نرمال4,4,2

میباشد. میانگین "n"بر روي این بردار، i"w"د کلمات کلمه فرضی که براي ترسیم نمودار احساس نرمال استفاده میکنیم را در نظر میگیریم. تعدا-یک بردار متن
ϻقابل محاسبه است.8چنین توزیعی به وسیله فرمول  = ∑ (8)

، یعنی میانگین احساس (ϻ≥0)می باشد. اگر این مقدار مثبت باشدwاین معیار در واقع نشان دهنده مقدار مورد انتظار یا میانگین احساسات موجود نسبت به لغت 
لغات همراه). نمونه این نوع مثبت بوده و هرچه بزرگتر باشد، نشان دهنده حس کلی بهتري نسبت به این لغت است.(با توجه به متن وWموجود نسبت به لغت 

.4نیز نشان دهنده حس منفی و ناخوشایند افراد به این لغت میباشد. نمونه در نمودار (ϻ≤0)برعکس اگر منفی باشد.  3روند در نمودار

. انحراف معیار توزیع نرمال4,4,3

=به کار می بریم:را که در علوم آماري مشهور است، براي محاسبه انحراف معیار توزیعمان9فرمول  ( − ϻ)( − ) ( ) (9)
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اگر این معیار تقریبا کوچک باشد، نشان دهنده تمرکز توزیع روي میانگین مورد ها (احساسات) نسبت به میانگین است.i"Sw"این معیار نشان دهنده پراکندگی 
بوده و انحراف معیار آن کوچک باشد، یعنی تقریبا تمام افراد روي لغت آیفون 0,06نظر است. یعنی مثال اگر میانگین احساسات موجود براي کلمه اي مثل آیفون 

میشود:5شکلدارند و نمودار آن به 0,06احساسی معادل 

. توزیع متمرکز5شکل
ز یاد متمرکبرعکس هرچه انحراف معیار بزرگتر محاسبه شود، نشان دهنده این است که احساس افراد به لغت مورد نظر بسیار متغیر است و روي میانگین، ز

دارند که براي بعضی بسیار مثبت و خوشایند و بعضی نیز نیست. در واقع افراد با توجه به سالیق و ترجیحاتشان، احساس متفاوتی نسبت به لغت مورد نظر 
.قابل نمایش میباشد6شکل احساس بسیار منفی و ناخوشایندي دارند. نمودار این نوع از توزیع ها به صورت 

. توزیع پراکنده6شکل

. تنظیم آزمایش5

، به هیچ وجه استاتیک نیست و به متنی بستگی دارد که کلمه در آن به کار رفته است. در این Wهمانطور که در بخش هاي قبل اشاره شد، احساس واقعی کلمه 
رسم نماییم."آیفون"و "گلکسی"بخش قصد داریم نمودار احساس نرمال را براي دو برند معروف در صنعت موبایل، یعنی 

. مجموعه داده ها5,1

جمع 2015آپریل 20تا 2015مارس 1پست هاي تولید شده توسط کاربران شبکه اجتماعی توییتر در فاصله داده هاي موجود در این آزمون، به طور تصادفی از
ابداع نمودند تا بتوانند موضوع خاصی را 2008را در سال "#"دریافتند که کاربران، هشتگ 2010آوري شده است. هانگ، تورنتون و افتیمیادیس در سال 

در توییتر استفاده میکنیم تا بتوانیم توییت هایی در خصوص این دو برند جمع آوري نماییم.  (iPhone, #Galaxy#). بنابراین ما از دو هشتگ [38]جستجو کنند
ن این داده جمع آوري شد. همچنین براي تضمین تصادفی بود"گلکسی"توییت براي 570000و "آیفون"توییت براي 500000در بازه زمانی اشاره شده، تعداد 

توییت 2000و "آیفون"براي 2000ها،فرآیند جمع آوري داده ها  در روزهاي مختلف هفته و ساعات مختلف روز انجام شد. بعد از جمع آوري توییت ها، تعداد 
اشیم و بتوانیم روش پیشنهادیمان را به توییت) تا مجموعه داده اي جامع داشته ب4000را با روش هاي انتخاب تصادفی، انتخاب نمودیم، (جمعا "گلکسی"براي 

کیو و همکاران در صورت دقیق بیازماییم. اندازه داده هاي جمع آوري شده توسط ما، قابل مقایسه با داده هاي جمع آوري شده در آزمون هاي مشابه است. مثال 
توییت را بدون انجام 3516مجموعه اي شامل 2013ال ، و محمد مصطفی و همکاران در س[39]جمله نظري2783مجموعه داده هاي شامل 2010سال 

سایز داده هاي جمع آوري شده ما را نشان میدهد و در ادامه، از این مجموعه داده به دست آمده 1. جدول [3]فیلترینگ و یا بازیابی اطالعات، جمع آوري نمودند
استفاده مینماییم.

. تعداد توییت هاي نمونه گیري شده1جدول
توییت ھای نمونھت ھای انتخاب شده تصادفیتویی

٢٠٠٠۵٠٠٠٠٠Iphone
٢٠٠٠۵٧٠٠٠٠Galaxy
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استفاده از رویکرد ماشینی. 5,2

که یک سرویس آنالین بوده و اجازه استخراج کلمات پر تکرار موجود در متن را با توجه به معناي متنی "AlchemyAPI.com"در این تحقیق، ما از سایت 
ه متن را رار و مرتبط بآن ها در اختیار ما قرار میدهد، استفاده نمودیم. این سرویس از یک سري الگوریتم هاي یادگیري ماشینی استفاده مینماید تا کلمات پر تک

رتباطما مجموعه داده مان را که در بخش قبل تولید کردیم، در این سرویس اجرا نمودیم تا کلمات پر تکرار موجود در مجموعه داده ها، و درجه ابیابد. بنابراین
ده را براي مجموعه داAlchemyAPIخروجی سرویس aآن کلمه با متن و همچنین احساس واقعی آن کلمات (مثبت یا منفی) را به دست آورد. پیوست 

نشان میدهند."گلکسی"خروجی این سرویس را براي مجموعه داده b، و پیوست "آیفون"

. برچسب گذاري داده ها5,3

تشکیل داد. در حقیقت "گلکسی"و "آیفون"کلمه مرکزي 2کلمه را براي -بردار متن2با توجه به کلمات پر تکرار به دست آمده در بخش قبل، حال میتوان 
البته تمامی کلمات ها هستند و همینطور براي مجموعه گلکسی. "wi"، همان 1و کلمات پر تکرار به دست آمده در پیوست "W"همان "آیفون"کلمه مرکزي

ن را در موجود نبودند. بنابراین تنها کلمات موجود در لکسیکو(SentiWordNet)پر تکرار استخراج شده، در لکسیکون مورد استفاده ما در این تحقیق یعنی 
قطبیت واقعی احساس تمام کلمات استخراج شده را براي ما نشان میدهد. 2نمودار قرار میدهیم. همچنین جدول 

. تعداد کلمات پر تکرار به همراه قطبیت واقعی احساس براي هر برند2جدول
مثبتمنفیخنثیمختلطغیره

-۴٧٢٠١٩iPhone
-٨٨١١٢٣Galaxy

SentiWordNetو لکسیکون 1را با استفاده از فرمول iC(W,w(یعنی i"W" , "w"سپس از دو دانشجوي فارغ التحصیل خواستیم تا متقابال درجه همراهی دو کلمه 

جایگاه تمامی کلمات را روي نواحی احساسی یافتند و نمودار احساس نرمال را براي هر 5و4براي تمامی کلمات محاسبه نمایند. سپس با استفاده از فرمول هاي 
این نمودارهاي ترسیم شده را نشان میدهند.8و7دو کلمه آیفون و گلکسی رسم نمودند. شکل 
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"آیفون"ي کلمه مرکزي . نمودار احساس نرمال برا7شکل 

"گلکسی". نمودار احساس نرمال براي کلمه مرکزي 8شکل 
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. فاصله اطمینان براي میانگین5,4

درصدي براي هریک از نمودارهاي احساس نرمال، که در بخش پیش رسم شد را به دست آوریم. براي این 95در این بخش میخواهیم یک فاصله اطمینان 
که دو رابطه مشهور در علوم آماري هستند، استفاده مینماییم.10و9منظور از فرمول هاي 

(9)√1-α/2,n+ tϻUpper bound=

(10)√1-α/2,nt-ϻLower bound=

همان درصد "α"کلمه، و -در بردار متن"wi"تعداد کلمات "n"انحراف معیار احساسات کلمات نمونه از میانگین آنها، Sمیانگین توزیع، و "ϻ"به طوریکه 
فاصله اطمینان را به همراه بقیه مولفه (L)و کران پایین (U)کران باال 3در نظر میگیریم. جدول ٪5اطمینان یا خطاي نوع اول بوده که در این تحقیق آن را 

هاي توزیع نشان میدهد.
"گلکسی"و "آیفون". فاصله اطمینان براي دو کلمه 3جدول 

Lحد پایین میانگین:Uحد باالي میانگین:Nسایز نمونه:Sانحراف معیار:ϻمیانگین:
0,125-0,76170,740,225iPhone

0,1270,227210,390,05Galaxy

. مقایسه میانگین هاي دو نمودار احساس نرمال5,4,1
0,127به صورت ("گلکسی") و براي -0,125، 0,76به صورت ("آیفون"نشان داده شد، فاصله اطمینان میانگین احساس را براي کلمه 3همانطور که در جدول 

نشان دهنده احساس مثبت تر مشتریانی است که حس خوبی نسبت به این برند دارند. اما به "آیفون"بزرگتر براي برند (U)) محاسبه نمودیم. حد باالي 0,227، 
"لکسیگ"مشتریان براي برند "ϻ"آن منفی بوده و نشان میدهد برخی مشتریان از این برند ناراضی هستند. در مقابل، میانگین احساس  (L)هر حال حد پایین 

متفاوت بوده "نآیفو"است. در کل میتوان نتیجه گرفت که احساس مردم نسبت به برند "آیفون"ت، کوچکتر از میانگین احساس مشتریان نسبت به که مثبت اس
بوده اند."گلکسی"داراي حس مثبت نسبت به برند ی بوده است کهولی مشتریانی که حس مثبتی به این برند داشتند، قوي تر از مشتریان

قایسه انحراف معیار دو نمودار احساسی. م5,4,2
پخش شده است. این "گلکسی"، در رنج بیشتري نسبت به نمودار "آیفون"، متوجه میشویم که محور احساس یا افقی در نمودار 8و7با دقت به شکل هاي 

اس متمرکزتر بوده و نشان دهنده احس"گلکسی"مودار بسیار متفاوت است. در مقابل، ن"آیفون"پراکندگی نشان میدهد که احساسات مشتریان نسبت به برند 
) میباشد.  0,39) بزرگتر از گلکسی (0,74نیز نتایج کمی این مشاهده را نشان میدهد که انحراف معیار آیفون (3تقریبا مشابه مشتریان این برند می باشد. جدول 

. نتایج آزمایش6
م. ت آوریدر این بخش میخواهیم کارایی روش پیشنهادیمان (احساس نرمال) را براي محاسبه فاصله اطمینان براي میانگین احساس یک کلمه مرکزي، به دس

قرار دادیم) و میانگین رسم نمودیم.(کلمات موجود را به طور جداگانه در مرکز 2براي این منظور، نمودار احساس نرمال را براي تمامی کلمات موجود در پیوست 
به دست آوردیم، AlchemyAPIنتایج این آزمایش و همچنین احساس واقعی کلمات را که از الگوریتم موجود در 4احساس هریک را محاسبه نمودیم. جدول 

نشان میدهد.
"آیفون". قطبیت احساس واقعی و احساس نرمال در مجموعه داده 4جدول

مثبتمنفیمختلطخنثیکل
احساس واقعی50742019
تعداد موجود در 40521815

لکسیکون
احساس نرمال (روش ما)1723--40
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را به دست آورده و سپس با استفاده از فرمول هاي "true positive(tp), false positive(fp), false negative(fn)"مشخصه: 3استفاده مینماییم تا 4از جدول 
نشان میدهد که روش احساس نرمال براي شناسایی احساس 5را براي روش پیشنهادیمان به دست آوریم. جدول Recallو Precision،  مقیاس هاي 12و11

نتیجه نشان میدهد که دقت و کارایی روش ما بیشتر از روش کسب میکند. اینRecallبراي مقیاس ٪92,3و Precisionبراي مقیاس ٪90کلمات، حدود 
F_measureدرصد در مقیاس 6الی 5توسط سیف و همکاران پیشنهاد شد. که در حدود 2015است که در سال Senticircle(Sentimedian)مشابهی تحت عنوان 

براي به SentiWordNetمقایسه میکنیم که هر دوي این روش ها از لکسیکون Sentimedianقوي تر عمل میکند. ما روش احساس نرمال را به این دلیل با روش 
نالیز احساس دست آوردن احساس اولیه و ایستا و خام کلمات استفاده نموده اند. روش احساس نرمال، یکی از دقیق ترین روش هاي مورد استفاده در حوزه آ

یک بازه اطمینانی براي احساس هریک از کلمات، در عوض محاسبه یک احساس مطلق و کم دقت است که میباشد و این میزان باالي دقت نیز به دلیل محاسبه 
.و این محدودیت باعث کاهش دقت آن ها میگرددسایر روش ها به دست می آورند

Precision= = (11)

Recall = + = 19 + 1719 + 17 + 3 (12)

F-measure= 2
. (13)

. مقایسه نتایج و دقت آنالیز احساس براي دو روش5جدول 
F1recallprecision

احساس نرمال91,1٪92,3٪90٪
85,45٪84,76٪86,31٪Senticircle

. نتیجه گیري و تحقیقات آتی7
عت تند. نوع و طبیدر این تحقیق ما ادعا میکنیم که مجموعه اي از کلمات به همراه احساس اولیه و خام آنها، براي شناسایی اتوماتیک احساس جمالت کافی نیس

ست (به ه که هم دیکشنري پایه امتن نیز در این شناسایی بسیار قابل توجه است. بنابراین ادعا، ما روش احساس نرمال را معرفی نمودیم که یک روش ترکیبی بود
). براي پیاده سازي این روش، ما قطبیت AlchemyAPIدلیل استفاده از لکسیکون هاي گوناگون) و هم از رویکرد ماشینی بهره میبرد (به دلیل استفاده از سرویس 

140بود را تحلیل نمودیم. با اینکه یک توییت تنها به "گلکسی"و "آیفون"توییت که نشان دهنده احساس مشتریان نسبت به دو برند 4000احساس بیش از 
ب از طالعاتی نا اریکاراکتر محدود میشود، اما به هر حال میلیون ها توییتی که روزانه در شبکه هاي اجتماعی توسط مشتریان سازمان ها پست میشود، میتواند ا

با تمام محدودیت هاي موجود از قبیل کوتاه بودن طول توییت ها، استفاده از ایموتیکون احساس مشتریان در خصوص برندهاي مختلف در اختیار ما قرار دهد. 
ایانی در اند کمک شهاي نا مفهوم توسط کاربران، فیلترینگ شبکه هاي اجتماعی، سرعت بسیار کند شبکه جهانی وب و غیره، ما اعتقاد داریم که این مطالعه میتو

پیوندي باشد، که سازمان ها با استفاده از آن بتوانند به صورت رایگان و سریع و با دقت باال، از احساسات و ایده هاي مشتریان -ادبیات نو ظهور آنالیز احساس متنی
م اساس اولیه و خخود مطلع شوند. اوال این روش فاصله اطمینان دقیقی را براي میانگین احساس کلمه خاصی، با استفاده از درجه همراهی با دیگر کلمات و اح
آیا احساس هد کهآن کلمه محاسبه میکند، ثانیا میتواند درصد مشتریانی را که برند مخصوصی را میپسندند یا ناراضی اند را به دست آورد، ثالثا تشخیص مید

می واضحی در به نتایج کیفی و کمشتریان نسبت به یک برند خاص، متمرکز و یا پراکنده است، و در آخر توانستیم با استفاده از سایت میکروبالگینگ توییتر، 
، از خط مبنا و سایر روش هاي مشابه پیشی گرفته و Fخصوص احساس مشتریان سازمان ها دست یابیم. همچنین نشان داددیم که روشمان در دقت و مقیاس 

قوي تر عمل مینماید.  
پیوندي کلمات را گسترش داده تا در سطح جمله یا توییت کاربرد -احساس متنیهمچنین براي آینده نیز در نظر داریم تا روش پیشنهادیمان، براي محاسبه امتیاز

د بود. به عالوه ص خواهداشته باشد. یعنی بتواند با استفاده از امتیاز جمالت، امتیاز احساس یک متن را تحلیل نماید و بدین ترتیب، بار احساسی متن قابل تشخی
. زیرا [40]توسط سیف و همکاران صورت گرفت2013ا بررسی نموده که مشابه این عمل و بررسی فواید آن در سال قصد داریم تا توییت هاي بی بار یا خنثی ر

این نوع توییت ها، منبعی غنی از حوزه هاي مشابه، با رویکردي متفاوت میباشند.
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. قدردانی و تشکر8
ایی هاي اثر بخششان در فرآیند ساخت مدل نرمال در زمینه آنالیز احساس، و دکتر مجید در آخر نیز وظیفه خود میدانیم تا از دکتر حسن سیف، به دلیل راهنم

ایوزیان که در فرآیند بازبینی و اصالح این تحقیق ما را همراهی نمودند، کمال تشکر را به عمل آوریم.
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