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چکیده
امروزه بررسی نظرات و عقاید كاربران در بستر اینترنت بخش مهمی از فرآیند تصمیمگیری مردم در رابطه با انتخاب محصول یا
استفاده از خدمات را شامل میشود .با وجود اینترنت و دسترسی ساده به وبالگهای مربوط به نظرات در زمینه صنعت گردشگری
و هتلداری ،منابع غنی و عظیمی از عقاید بصورت متن موجود میباشد كه میتوان از روشهای متن كاوی برای كشف دانش
نهفته در این متون استفاده كرد .با توجه به اهمیت نظرات و عقاید كاربران در صنایع ،بهویژه صنعت گردشگری و هتلداری،
مباحث عقیدهكاوی و تحلیل احساسا ت مورد توجه متصدیان امور قرار گرفته است .در این مقاله یک روش تركیبی و جدید بر
اساس یک رویکرد رایج در تحلیل احساسات ،استفاده از واژگان و الگوریتم ژنتیک برای تولید ویژگیهایی برای طبقهبندی بار
احساسی نظرات ارائه شده است .بدین صورت كه دو روش ساخت فهرست واژگان یکی با استفاده از روشهای آماری و دیگری با
استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده است .واژگان فوق الذكر با فرهنگ واژگان احساس عمومی و استاندارد لیو بینگ آمیخته
میشوند .نتایج نشان میدهد روش پیشنهادی از روشهای پایه براساس واژهنامههای احساسی روی این مجموعه داده بهتر عمل
كرده و معیارهای ارزیابی صحت ،دقت ،بازخوانی و معیار  Fبا استفاده از روش پیشنهادی ،بهترتیب  19.51 ،10.89 ،10.48و
 18.19میباشند.
واژههای کلیدی :متن كاوی ،عقیده كاوی ،تحلیل احساسات در سطح ویژگی ،داده كاوی ،الگوریتم ژنتیک ،طبقه بندی.

تحلیل احساس و عقیده كاوی 9با استفاده از الگوریتمهای
دادهكاوی و متنكاوی به صورت سیستماتیک و بدون نیاز
به مطالعه تمامی متنهای موجود ،عقاید ،احساسات،
ارزیابیها ،رفتارها و گرایشهای كاربران را كه بهصورت
دادههای متن بیان شدهاند را آنالیز میكند .افزایش اهمیت
تحلیلاحساس با رشد رسانههای اجتماعی مانند توئیتر،

 -1مقدمه
تجزیه و تحلیل احساسات 1با هدف كشف خودكار نگرش
اساسی انسانها نسبت به یک موجودیت انجام میشود .در
حال حاضر ،تجزیه و تحلیل احساسات از دادههای متنی به
طور گستردهای برای ارزیابی رضایت مشتری و تجزیه و
تحلیلها استفاده میشود [ ]1و [.]9
نویسنده مسئول :شهریار محمدی mohammadi@kntu.ac.ir
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استفاده شده و همچنین با توجه به میزان سودآوری صنعت
گردشگری و تاثیر مستقیم تجربه و نظر سایر گردشگران
برای انتخاب دوباره خدمات ارایهشده و یا پیشنهاد انتخاب
به سایرین ،لزوم پرداختن بیشتر به این موضوع احساس
میشود .بنابراین در این مقاله صنعت گردشگری و
هتلداری مورد بررسی قرار گرفته است كه در مقالههای
قبلی كمتر مورد توجه بوده همچنین در این مقاله عالوه بر
تعیین مثبت و یا منفی بودن نظرات در داده های متنی
ویژگیهای خاص مربوط به هتل مورد توجه قرارگرفته،
دراین مقاله ازروش پیشنهادی جدید تركیب الگوریتم
ژنتیک و فرهنگ واژگان احساسی استفاده شده است.
تحلیل احساسات مشتریان در محیطهایی مثل خدمات
گردشگری و هتلداری ،بیمه ،موسسات مالی و بانکها،
خردهفروشیها ،شركتهای تجارت الکترونیک و فروش
آنالین و ...میتواند بسیار كاربردی باشد[.]8

شبکههای اجتماعی ،نظرسنجیهای آنالین ،وبالگها و
همچنین سهولت بازیابی آنالین نظرات كاربران همزمان
شدهاست .در پژوهش پیرمحمدیانی و محمدی بیان شده-
است كه امروزه سیستمهای تحلیلاحساس تقریبا در همه-
ی زمینهها مورد استفاده قرار میگیرند ،زیرا آرا و عقاید در
تمام فعالیتهای انسانی مهم بوده و تاثیر كلیدی بر
فرآیندهای تصمیمگیری دارند[ .]9در مطالعهی ژانگ و
همکاران 9با اشاره به تاثیر توسعهی سریع فناوریهای وب
 9.4و محتوای تولید شده توسط كاربر ، 0به تحلیل و
بررسی نظرات آنالین دربارهی سفر در صنعت گردشگری
پرداخته شده است .همچنین وبسایتهایی
نظیر Expedia4 ،TripAdvisor8كه گردشگران
نظرات ،عقاید و تجربیات خود در استفاده از خدمات ارایه
شده را به اشتراک میگذارند ،معرفی شده است ،این نوع
وبسایتها محبوبترین منابع اطالعاتی برای كسب
اطالعات در راستای تهیه برنامهی سفر و نحوهی رزرو بلیط
و هتل هستند [ .]0براساس پژوهش پابلوس و همکاران9
فنآوری تجزیه و تحلیل متن مبتنی بر پردازش زبان
طبیعی 5میتواند بطور خودكار مقادیر زیادی از بررسیها و
نظرات مشتری را از منظر مفهوم كلمه ،بهكارگیرد .این
روش به طور گستردهای در شناسایی موضوع و استخراج
مفهوم نظر و متن ،مورد استفاده قرارمیگیرد [.]8
در اكثر مقاالت مطالعه شده ،پایه و اساس تحلیل احساس
مبنی برشمارش كلمات احساسی و تعیین بار مثبت و یا
منفی كل متن است[ ]9 ،4 ،9و [ ]1 ،5نقطه ضعف این
روش آن است كه ممکن است در یک متن چند ویژگی
بیان شده باشد و محاسبهی بار معنایی كلی نتایج دقیقی
به همراه نداشته باشد .به عنوان مثال جملهی " دسترسی
به مراكز خرید از هتل خوب است اما غذاها كیفیت مناسبی
ندارند ".در این نظر دو ویژگی مکان هتل و غذا مورد نظر
بوده پس طبقهبندی كلی نظر مناسب نیست و توجه به هر
دو ویژگی مناسبتر است.
اخیرا این موضوع مورد توجه دانشمندان فناوری اطالعات
قرار گرفته و روشهای مختلفی را مورد بررسی قرار دادهاند
[ ]19 ،11 ،5،14اما كمتر از الگوریتم های فراابتکاری

 1-1هدف از تحقیق
این پژوهش بهدنبال راه حلی برای بهبود تحلیل حجم
عظیمی از نظرات متنی میباشد كه معموال ساختار نیافته
یا نیمهساختار هستند و برای انجام این كار سعی میشود
طبقهبندی رتبهی احساسی واژگان دقیقتر از روشهای
قبلی محاسبه گردد .سؤاالتی كه در این پژوهش به آنها
پرداخته میشود به شرح زیر هستند:
تأثیر بهرهگیری از الگوریتم ژنتیک بر بهبود

پارامترهای ارزیابی طبقهبندی واژگان احساسی
به چه صورت است؟
آیا طبقه بندی واژگان احساسی با روش تركیبی

بیان شده كه ویژگیهای خاصی را نیز در نظر
میگیرد ،نتایج بهتری از روشهای پایه به همراه
دارد؟

6 expediagroup.com
Pablos et al.

Zhang et al.
4 user generated content
5 www. TripAdvisor.com

)Natural language processing )NLP
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در مقالهی سینگ و همکاران 19از این رویکرد برای
كشف دانستههای نظرات متنی مربوط به محصوالت
مختلف با استفاده از یک روش طبقهبندی برای تجزیه
و تحلیل ،استفاده میشود[.]18

 -2مروری برتحقیقات پیشین
عقیدهكاوی یک فنآوری است كه به طور خودكار با
استفاده از ابزار و نرم افزارهای تجزیه و تحلیل متن ،از
جمله زبانرایانه و پردازش زبان طبیعی ،دانستههای
كامنتهای آنالین را استخراج میكند .این نرمافزارها
نظرها ،ارزیابیها ،نگرشها و احساس مردم را نسبت به
سازمانها ،اشخاص ،افراد ،موضوعها ،اقدامها و ویژگیهای
آنها را تجزیه و تحلیل میكند [.]19 ،9 ،1
با توجه به گزارش  UNEP1در سال ،9414برای هر دو
كشور پذیرنده گردشگر و فرستندهی گردشگر ،صنعت-
گردشگری كمک چشمگیری به تولید منافع اقتصادی آنان
میكند .توسعهی صنعت گردشگری تا حد زیادی به
رضایت مشتریان در خدمات هتل وابسته بوده و در نتیجه
تخصص دراین زمینه یکی از عوامل مهم برای توسعهی این
صنعت است .مطالعهی ژانگ و همکاران 14نشان میدهد
اثربخشی كیفیت و خدمات ارایه شده در هتلها در تقویت
صنعتگردشگری سهم بسزایی دارد[ .]4طبق پژوهش باالز
و همکاران ،11نظرات نقش اساسی را در فرآیند تصمیم-
گیری افراد و سازمانها دارند زیرا تأثیر عمیقی بر روی
نگرش و اعتقادات افراد میگذارد .عقیدهكاوی و تحلیل-
احساسات باعث میشود تا مشاغل تجارت الکترونیکی
بتوانند دانش بیشتری از مشتریان و محصوالت خود كسب
كنند بدون اینکه هزینه نظرسنجیها را بپردازند [.]9
كلیه تکنیکهای مورد استفاده برای استخراج نظر و عقیده
میتوانند به دو طبقه اصلی تقسیم شوند:
 رویکردهای مبتنی بر واژهها :این روش واژههای دارای
باراحساسی متن را با تکیه بر یک فرهنگ واژگان
احساسی و رویکرد دانشزبانی ،طبقهبندی میكند كه
شامل یک رویکرد مبتنی بر بدنه و یک رویکرد مبتنی
بر فرهنگ لغت است.
 رویکرد یادگیری ماشین :از الگوریتمهای یادگیری
ماشین بهرهمیبرد و میتواند به سه گروه تقسیم شود:
یادگیری نظارت شده ،یادگیری نیمه نظارت شده و
یادگیری بدون نظارت [.]19 ،9 ،1





 1-2سطوح عقیده کاوی
استخراج افکار در سطح سند ،احساسات غالب و كلی
را بهجای موارد و جزئیات مطرح در مباحث در نظر
میگیرد [ .]19وظیفهی عقیده كاوی درسطح سند
تعیین قطبیت كلی یک سند است كه شامل چند
جمله است.
عقیده كاوی در سطح جمله ،بطور ویژه متمركز بر هر
جمله است .خواه جمله بیانشده گرایش مثبت ،منفی
یا خنثی داشته باشد .طبقهبندی ذهنی یکی دیگر از
وظایف در سطح جمله است كه بخشهای ذهنی و
عینی اسناد را استخراج میكند .مسئله تجزیه و
تحلیل مبتنی بر سطح جمله نیز بههمین صورت
تعریف میشود با این تفاوت كه نتیجه تشخیص
احساس برای هر جمله به طورجداگانه بررسی میشود
[.]14



استخراج ویژگیهای ارائهشده در یک متن یا نظر و
بیان گرایش احساس مثبت و یا منفی بر روی آن ها،
تجزیهوتحلیل احساسات و یا عقیده كاوی در سطح
ویژگی سند نامیده میشود[.]1

 2-2رویکردهای متفاوت برای عقیدهکاوی و
تحلیل احساسات
رویکردهای مبتنی بر واژگان و نظارت نشده :
این رویکرد ،در تعیین گرایش مثبت یا منفی متن
بااستفاده از مجموعه قوانین و اكتشافهای حاصل از
دانش و قواعد زبان شناسی مورد استفاده است.
اقدامات معمول برای اجرای مرحله اول ،عالمتگذاری
هركلمه وتعیین گرایش احساسی مربوط به آن با
كمک یک فرهنگ واژگان احساسی و در مرحله دوم،
Singh et al.

United Nations Environment Program

Unsupervised Lexicon-based Approaches

Zhang et al.
Balazs et al.

59

ارائهی مدلی برای عقیدهكاوی در سطح ویژگی سند برای نظرات كاربران هتلها

تركیب كلمات و تحلیل احساسی و تاثیر تركیب
كلمات و درآخر ،بررسی اینكه تركیبها 10چگونه بر
قطبیت و گرایش تأثیر میگذارند و این را در نمره
احساسات نهایی منعکس میكنند .در نهایت مراحل
بعدی شامل جمع بندی و مصورسازی نظر به كمک
نرم افزار میباشد.

رویکردهای مبتنی بر مفهوم :این رویکرد شامل
استفاده از علم هستی شناسی برای پشتیبانی از عقیده
كاوی و تحلیل احساسات است .هستی شناسی به عنوان
مدلی تعریف می شود كه دانش یک حوزه¬ی معین را
برای كامپیوتر با دستورهای اگر و آنگاه مفهوم سازی می
كند .معموالً به صورت نمودارهایی ارائه می شود كه در آن
مفاهیم مدنظر ،به گره¬های مرتبط با هم و بصورت متصل

رویکردهای مبتنی بر یادگیری با نظارت :15با نام
روشهای مبتنی بر یادگیری ماشین یا روشهای
آماری برای طبقهبندی احساسات شناخته میشوند و
از الگوریتمهای دادهكاوی تشکیلشده كه الگوهای
زیربنایی را از دادههای آموزش داده شده یا برچسب
گذاریشده یاد میگیرند ،سپس در مرحله بعدی
الگوریتم برای طبقهبندی دادههای جدید بدون
برچسب كالس پیش بینی میشود ،و سپس با استفاده
از بازنمایی كالسهای پیدا شده توسط الگوریتم به
عنوان ورودی برای عقیده كاوی استفاده میشوند.

كشیده می شوند.

جدول  .1مروری کلی برمهمترین مقاالت مطالعه شده مختص صنعت هتلداری
هدف و نتیجه کلی مقاله

الگوریتم و روش مقاله

حوزهیمورد مطالعه

مقاله

ارایه یک تکنیک جهت خالصه كردن چند متن برای
شناسایی جمالت كلیدی ومهم از نظرات هتل را ارائه
میدهد

از شباهتهای محتوا واحساسات برای تعیین تشابه
دو جمله استفادهشد .برای شناسایی تعدادی
1
جمالت برگزیده ، 1از الگوریتم خوشهبندی مدیود
استفادهشده است.

دادههای متنی نظرات از  9هتل از سایت
Tripadvisor.com
موردمطالعه قرارگرفتهاست.

[]1

بهبود نتای حاصل از طبقهبندی نظرات متنی

استفاده از الگوریتمهای چند جمله ای بیز ساده 1و
1
بیز سادهی برنولی
جهت طبقهبندی نظرات متنی

دادههای متنی نظرات هتلهای اروپایی جمع
آوریشده از وبسایت هتل ها

[]19

كشف مفاهیم و واژههای كلیدی در تحلیل احساسات

انجام دقیق و مرحله به مرحله تکنیکهای تحلیل
احساس را برای پیش پردازش متن وتجزیه و
تحلیل سپس تولید مصورسازی نتایج

دادههای متنی نظرات هتلهای اروپایی جمع
آوری شده از وبسایت هتلها

[]19

طبقه بندی مجموعه دادههای مورد بررسی به نظرات
 +یا -

استفاده از روش یادگیریماشین بدون نظارت

استفاده از دو مجموعهداده از دو وبسایت از
 Epinionsو Slashdot

[]9

تشخیص نظرات واقعی كاربران از نظرات اسپم یا
دروغین توسط ربات یا افراد مغرض

استفاده از الگوریتمهای یادگیریماشین با نظارت

این مجموعهداده شامل  544بررسی صادقانه و
 544بررسی فریبنده در بین  94هتل محبوب
شیکاگو توزیع شدهاست.

[]4

مقایسه دادههای متنی سه آژانس گردشگری چین و
یافتن نقاط قوت و ارتباط آنها با دیگر عوامل

روشهای تجزیه و تحلیل معنایی و مصورسازی با
1
نرم افزار گفی

دادههای سه آژانس گردشگری آنالین چین

[]95

یافتن كلمههای موضوعی مانند اتاق مهمان (مثالً
نمای هتل ،راحتی) ،مکان (به عنوان مثال ،نزدیک
فرودگاه) و حمل و نقل (به عنوان مثال ،شاتل،
پاركینگ)

تجزیه و تحلیل آماری كلمات موضوعی

دادههای جمع آوری شده از وبسایت هتل

[]18

باید زمینه را در طبقه بندی كلمههایموضوعی در نظر
گرفت .جذابیت بدنی ،حس شوخ طبعی و باتجربهبودن
راهنماهای تور از عوامل مهم مؤثر بر تعامل آنها با
گردشگران است .

تجزیه و تحلیل آماری كلمات موضوعی

دادههای جمع آوری شده از وبسایت هتل

[]9

شماره

1

9

9

0

8

4

9

5

Supervised Learning-based Approaches

N-grams
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 3-2مراحل اصلی فرآیند

 -3روش پیشنهادی

شامل جمع آوری داده ها ،پیش پردازش متن ،فرآیند
اصلی ،جمع بندی نتایج و تجسم بوسیله ی نمودارها و
شکل ها است[ .]8مرحله جمع آوری داده ها :در حال
حاضر برای دستیابی به این كار دو رویکرد وجود دارد.
اول از طریق رابط برنامهنویسی وب سایت 14و دوم استفاده
از خزندههای وب 19به منظور دستیابی به دادهها از وب
سایتهای مورد نظر است.
مرحله پیش پردازش متن :متداول ترین تکنیک ها عبارتند
از:
نشانه گذاری : 15كه عملکرد آن باعث جدا كردن
-1
رشته متن كامل به لیستی از كلمات جداگانه
میشود.
11
یافتن ریشه و بنكلمه  :برای مثال واژههای
-9
شخص ،اشخاص ،شخصیت به بن آنها یعنی
شخص تبدیل میشوند .

در این مقاله ،دو فرهنگ واژگان نظر آگاه بهزمینه با روش-
های FBSA99و  ALGA90بر روی مجموعه داده
آموزشی نظرات ساخته میشود [ .]19سپس ،بر روی هر
مجموعهداده ،با استفاده از هركدام از این دو فرهنگ
واژگان نظر ،ویژگیهایی محاسبه
میشوند .این ویژگیها در كنار ویژگیهای محاسبه شده
با فرهنگ واژگان نظر عام منظوره لیوبینگ 98قرار می-
گیرند و به
این ترتیب ،برای ویژگیهای حاصل ،انتخاب ویژگی توسط
آزمون 94 tصورت میگیرد.
آزمون  tبرای تعیین اختالف میانگین یک گروه با یک
مقدار پیش فرض و یا میانگینهای دو گروه به كار می
روند .در واقع ،آزمون  tیک نوع آمار استنباطی است برای
تعیین اینکه آیا بین میانگین دو گروه اختالف معنی داری
وجود دارد یاخیر ،چرا كه
ممکن است در ویژگیهای خاصی مرتبط باشند .در انتها،
مدلی برای دستهبندی از روی مجموعه دادههای آموزشی
ساخته میشود و بر روی مجموعه داده آزمایشی اعمال
میشود.
روش  FBSAمبتنی بر ایجاد فرهنگ واژگان احساسی با
استفاده از كامنتها و نظرات است كه با تناوب و میزان
تکرار كلمات ،بار احساسی آنها مشخص میشود و روش
ALGA
فرهنگ واژگان احساسی نظرات و عقاید بیان شدهی متنی
را با استفاده از الگوریتم ژنتیک میسازد [. ]19

-9

-0
-8

حذف كلمات بیاثر :94عملکرد آن باعث حذف
واژگانی كه برای ساخت زبان كاربرد داشته اما
در محتوای معنایی آن تاثیر ندارند میشود.
برخی از این كلمات درزبان انگلیسی the ، a ،
و هستند.
بخشبندی جمله :91عملکرد آن باعث تبدیل
پاراگرافها به جمالت میشود.
برچسب گذاری بخشی از گفتار :99عملکرد آن
باعث برچسب خوردن هركلمه ،یک جمله یا
بخشی از گفتار است .مانند صفت ،اسم ،فعل،
ضربالمثل یا پیشگفتار .كاربرد این روش به
عنوان ویژگی فرآیند یادگیریماشین استفاده
میشود.

 9-1تولید واژگان توسط FBSA
در روش پیشنهادی ،در این بخش كه از تولید واژگان
توسط  FBSAاستفاده میشود ،از روش تحلیل عبارات
مبتنی بر فركانس به دلیل تخمین دقیق رتبههای كلمات
مثبت ومنفی استفاده شده است .در روش  FBSAبرای

API

)Part-of-Speech (POS
)23 Frequency Based Sentiment Analysis (FBSA
24 Adaptive Lexicon learning using a Genetic

Web crawlers
Tokenization

)Algorithm (ALGA

Stemming or lemmizitation

Bing Liu’s Opinion Lexicon English.

Stopword Removal

t-test

Sentence Segmentation
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یافتن بار احساسی واژگان تمام كلمات در نظر گرفته می-
شود و یکی از مزیتهای این روش عدم حذف كلمات
توقف 99است زیرا میتواند در نظرات هتلها تعیین كننده
باشد .بدین صورت كه رتبهی عبارت برای هر كلمه
براساس فركانسی از كلمات در مجموعه دادههای آموزشی
محاسبه میشود .اگر فرض شود كه  pمجموعه داده داشته
باشیم D1 ،تا  Dpشامل نظرات و برچسبها هستند كه
نیمی از آنها شامل نظرات مثبت و نیمی از آنها دارای
نظرات منفی هستند .بنابراین ،مجموعه دادههای آموزش
و تست با مدل اعتبارسنجی -kدسته 95تقسیم میشوند.
در این روش نمونه اصلی بهطور تصادفی به زیرنمونههایی
با اندازه  kتقسیم شده و در هر مرحله یک زیر نمونه مورد
تحلیل قرار میگیرد.
از زیرنمونههای  ،kكه در هرمرحله بصورت تصادفی
بدست آمدهاند ،یک زیرنمونه منفرد بهعنوان دادههای
آزمایشی برای اعتبارسنجی الگوریتم و مدل ذخیره شده و
زیرنمونههای دیگر كه درواقع تعداد آنها حاال  k-1شده-
است نقش دادههای آموزشی را خواهند داشت .فرایند
اعتبارسنجی ،كه  kبار تکرار میشود ،هر بار بصورت
تصادفی مجموعه دادهای را انتخاب میكند ،با هر یک ازاین
نمونههای  kدقیقا یک بار دادهها اعتبارسنجی میشوند.
نتایج  kمیتواند برای برآورد میانگین مورد استفاده قرار
بگیرد .در این روش همه مشاهدات برای آموزش و اعتبار
مورد استفاده قرار میگیرند ،و هر مشاهده برای
اعتبارسنجی بهطور دقیق استفاده میشود و این مورد
برتری این روش نسبت به نمونهگیری تصادفی تکراری
است .الزم به ذكر است در این مقاله  Kبرابر با  14در نظر
گرفته شده است .بنابراین ،برای هر كلمه  wjدر مجموعه
Diدادههای آموزشی ،دو مقدار تجمعی تعریف میشود:
فركانسهای مثبت و منفی.91
() 1

در رابطهی ( )9اگر كالس  RI,kمنفی باشد ،از این رابطه
استفاده میشود.
در این روابط ni ،تعداد ركوردها در  RI,k ، Diشماره
ركورد  kدر مجموعه داده  Diو )  TF(wI ,RI,kتعداد
رخدادها در  wiدر  RI,kاست .در دیگر كلمات،
)  ferq+ (wI , DIو )  ferq − (WI , DIتعداد رخدادی از
 wiدر ركوردهای مثبت و منفی در  Diمجموعه داده
هستند.
در این روش Di ،ركوردهای مجموعه دادههای آموزشی را
شامل میشود و ركوردهای تست را در برنمیگیرد .مقایسه
freq +و  freq−تنها زمانی معنیدار است كه تعداد
سوابق مثبت و منفی برابر است زیرا ركوردهای تست در
نظر گرفته نشده و بنابراین ،دادههای آموزشی و تست برابر
نیست.
به همین دلیل ،از ضریب مبتنی بر سوابق در كالسهای
مثبت و منفی استفاده شده است و سپس فركانس نرمال
با استفاده از رابطهی ( )9محاسبه میشود:
()9

)N (i

) Di
بنابراین np (i) ،و ) nN (iتعداد ركوردهای مثبت ومنفی را
در  Diمجموعه داده نشان میدهند .در رابطهی ( )0از
رتبه بندی عبارت برای هر كلمه در واژگان استفاده می-
شود كه این مقدار برای هر كلمه محاسبه میشود:
()0

= ) Score(wI , Di

) ferq + (wI , Di )−ferq - (wI , Di
) ferq + (wI , Di )+ferq - (wI , Di

در رابطهی فوق مقدار رتبه بین  -1تا  +1است .هر چقدر
این عدد به  4نزدیکتر باشد ،این كلمه به فاعل یا همان
كلمهی ویژگی ،نزدیکتر است .رتبهی نزدیک به  +1مثبت
بودن كلمه و رتبهی نزدیک به  -1منفی بودن كلمه را
نشان میدهد .بطور مثال اگر كلمهی  95 Loveبار در
عبارت بصورت جداگانه ظاهر شود ،و  9بار بصورت منفی
كه  9بار در یک نظر و  1بار در نظر دیگر  ،درمجموع
و
ferq + (𝑙𝑜𝑣𝑒, Di ) = 95
بصورت
 𝑓𝑒𝑟𝑞− (𝑙𝑜𝑣𝑒, 𝐷𝑖 ) = 9نمایش داده میشود .پس از
این مرحله ،همان طور كه در رابطهی ( )0نشان داده شد،

n

i
ferq + (wI , Di )= ∑k=1
) TF(wI ,R I,k

در رابطهی ( )1اگر كالس  RI,kمثبت باشد ،از این رابطه
استفاده میشود.
() 9

.ferq - (wI ,

)np (i

ferq - (wI , Di )= n

n

i
ferq - (wI , Di )= ∑k=1
) TF(wI ,R I,k

positive and negative frequencies

Stop-Word
K-Fold
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رتبهی كلمه پس از نرمال شدن محاسبه میشود .در ادامه
پنج ویژگی برای طبقه بندی مجموعه دادهها بصورت زیر
معرفی شده اند:


 :Fposتعداد رتبههای كلمات مثبت در نظرات



 :Fnegتعداد رتبههای كلمات منفی در نظرات




واژگان نیز براساس دادههای آموزشی ایجاد میشود و
برای محاسبهی ویژگیها براساس داده آموزش و تست بکار
میرود .در این روش تفاوت بین كلمات بدون هشتگ)(#
و با هشتگ نیز در نظر گرفته میشود ،كلماتی كه باهشتگ
در نظر گرفته میشوند ،نشان دهنده تاكید و مهم بودن
است .لذا ،در برخورد با چنین كلماتی به دو صورت رفتار
میشود و این كلمات در مجموعه آموزشی بسته به مثبت
یا منفی بودن نظر  9بار شمارش می شوند .
در این مرحله فهرست واژگان احساسی مبتنی بر تحلیل
فركانس ساخته شد ،در ادامه به تولید واژگان براساس
 ABALGAپرداخته میشود تا در نهایت این واژگان
باهم ادغام شوند.

 :Pwordsتعداد كلمات مثبت درركورد براساس
رتبه
 :Nwordتعداد كلمات منفی در ركورد براساس
رتبه

 :Score مجموع همهی رتبهها در نظرات
در این روش ،تولید واژگان مبتنی بر تحلیل عبارات
فركانسی به معنی این است كه واژگان تولید شده در
عبارت برای كل متن استفاده میشود .از آنجا كه استثنائی
برای مواردی است كه نیاز است طبقه بندی شود ،واژگان
براساس مجموعه دادههای آموزشی تولید میشوند.

 2-3نحوهی استخراج ویژگیها و جنبههای
مختلف مطرح شده در متن نظرات
در این مقاله از روش  IOB- encodingكه در كتابخانه-
ی  nltk.corpus.readerبا دستور import
 ConllChunkCorpusReaderفراخوانی می شود
كه ،برای استخراج جنبههای مختلف و صریح بیان شده
درهر توئیت استفاده شده است .در این روش كلمات به
كار رفته در توئیتها برچسب گذاری میشوند كه در آن
 B-POSنشانهی جنبهای است كه در ابتدای توئیت
شناسایی شده  ،Bنشانهی شروع جنبهی جدید و O
نشانهی عدم شناسایی به عنوان جنبه و ویژگی میباشد.
نمونهای از خروجی در جدول ( )0نمایش داده شده است.

هر ركورد در مجموعه داده (هر نظر) باید به یک بردار
ویژگی تبدیل شود .فرض شود كه یک ركورد شامل “It
” is goodاست ،بردار ویژگی توسط جدول ( )9محاسبه
میشود.
جدول  .2بردار ویژگی]11[ It is good
Score

NWoreds

PWords

FNeg

FPos

4.449

1

9

-4.154

4.501

در روش پیشنهادی هر ركورد به چندین ویژگی براساس
طول جمله تبدیل میشود كه در جدول( )9به پنج ویژگی
تقسیم شده است .سپس این مدل برای مجموعه آموزشی
ایجاد و برای مجموعه تست بکارمیرود.
هسته بردارویژگی از ویژگیهای فوق الذكر ساخته شده
كه بهصورت زیر است و در جدول ( )9نشان داده شده
است .این جدول درواقع ،نمونهای از محاسبه ویژگیها
برای یک ركورد خاص است كه كه با روش  FBSAایجاد
شده است.

جدول  .4توئیت های برچسب گذاری شده با IOB-
encoding
Words:| Bathroom was clean , but bed is not comfort
O

در این مقاله از مجموعه دادهی مورد نظر  1444توئیت
بررسی شد و پنج ویژگی با جنبهی اصلی مختص هتل
شناسایی شد و به صورتی كه در جدول ( )8نمایش داده
شده ،دستهبندی گردید تا بتوان جنبههای مهم را
شناسایی و بار احساسی كلمات مطرح شده را در نظرات
حول این ویژگیها شناسایی كرد .

جدول  .3واژگان ساده ایجاد شده توسط روش]11[ FBSA

Of

Good

Is

For

It

-4.490

+4.4491

-4.154

+4.949

+4.995

O O

O O B

O

O

Labels:| B-POS
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جدول  .5دسته بندی جنبههای استخراج شده
Room
Bed
Bathroom
View
Shower
Air
condition
Bedsheets
Tv
Furniture

Meal
Breakfast
Lunch
Dinner
Coffee
Tea
Drink
Restaurant
Bar

Service
Check-in
Check-out
Staff
Ticket
Transport

Location
Railway
View
Airport
Mall
Far
Close
Near
Metro
distance
market

Value
Price
Amount
Rate
Cheap
Worth
Low
Money
Economic
Fee
expensive

 1-3-3ادبیات تحقیق (الگوریتم ژنتیک)
امروزه الگوریتم ژنتیک جایگاه ویژهای در میان الگوریتم-
های بهینه سازی برای حل مسائل پیچیده دارد زیرا از
لحاظ محاسباتی ساده ،در عین حال قدرتمند است،
همچنین در هر مرحله فضای جستجو در مجموعهی داده
محدود نمیشود[.]11
الگوریتمهای فراابتکاری همچون الگوریتم ژنتیک ،یکی از
الگوریتم های جستجو به حساب میآید و از طریق تعامل
با اعضا ،در پی یافتن جواب بهینهی سراسری هستند .در
همه این الگوریتم ها ،جوابهای بهتر ،شانس بیشتری برای
حضور در تکرارهای بعدی الگوریتم و تولید نسل بعد دارند
كه این ویژگی خاص " حیات مناسبترین "94موجب
یافتن نتایج بهتر است[.]15
شرط پایان الگوریتم ،رسیدن به حداكثر تعداد تکرار از
پیش تعیین شده ،عدم بهبود جواب در چند تکرار پیاپی
میباشد[.]94

 3-3تولید واژگان توسط ABALGA
در این مقاله یادگیری فهرست واژگان تطبیق شده با
ویژگیها ،با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در سطح توییت
طراحی شدهاست .هر توییت ممکن است یک جمله كوتاه
یا یک جمله طوالنی از  104كاراكتر تا  954كاراكتر باشد.
روش پیشنهادی برای نظرات كاربران صنعت هتلداری
استفاده میشود و در این مقاله متن نظرهای كوتاهتر و یا
بلندتر مدنظر قرار نگرفته است.
در الگوریتم پیشنهادی ،یک توالی ژنی تعریف میشود تا
زمانی كه كلمات موجود در مجموعه آموزش ،مشغول
یادگیری واژگان هستند ،ادامه مییابد .هر ژن در توالی ژن
ذكر شده دارای نمرهای برای كلمه مربوطه است .به عبارت
دیگر ،درصدد بهینه سازی رتبهی احساسی واژگان هستیم
كه این بهینه سازی با عملیات كراس آور و جهش كه در
الگوریتم ژنتیک در جهت ارائه بهترین راه حل صورت می-
گیرد ،انجام میشود كه درادامه تشریح شده است .در
 ، ALGAرتبههای كلمات ،ژنها هستند .كمبود
 ALGAدر مشکالت مبتنی بر جنبه از ساختار نظرات
ناشی میشود.
بطور مثال در تحلیل نظرات ،گاهی به هر توئیت یک
برچسب نسبت داده میشود كه این برچسب برای كل
كلمات در نظر گرفته میشود .از طرفی دیگر هر جمله
ممکن است جنبههای مختلفی داشته باشد كه ناشی از
بخشهای مختلف نظرمطرح شده باشد كه نیاز به تجدید
نظر دارد لذا همانطور كه در بخش قبلی توضیح داده شد،
جنبههای مختلف بیان شده درهر توئیت استخراج می-
شود.

 2-3-3پیش پردازش
مراحل پیش پردازش در  ABALGAشامل موراد زیر
است:
جداسازی كلمات در هر بررسی91

حذف كلمات توقف

 واژهای فیلتر شده براساس برچسبهای مثبت
یا منفی
لمس كردن كلمات باقی مانده (به جز اصطالح

جنبه)
ساخت مجموعه ای از كلمات ریشه 99از مرحله

قبل
حذف كلمات با فركانس كمتر از 9

گرفتن پنجره با اندازه ثابت در حدود اصطالحات

بعنوان نمونهای از پیش پردازش كه در موارد باال ذكر شد،
منظور از جداسازی ،تشخیص مرز كلمات در متون است،

Survival of the fittest

lemmatized

tokenization of words in each review
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بدین صورت كه متن را به دنبالهای از كلمات تبدیل می-
كند.
در مورد دوم ،حذف كلمات توقف ،برخی از كلمات همانند
 the ، isو ...كه ارزش احساساتی ندارند ،از جمله حذف
میشوند.
در مرحلهی فیلتر كردن حذف یا نگهداری برخی از كلمات
میتواند در نظر گرفته شود .همچنین در مراحل بعد
بازگردان شکل كلمه به حالت ریشه و بن ،حذف كلمات
كمتر از سه حرفی كه ارزش محاسباتی ندارند.
در مرحلهی آخر ،گرفتن پنجره با اندازه پنج در حدود
جنبه یا اصطالح  roomمیتواند در توئیت “ The
room was clean and I satisfied the view is
” good.بصورت زیر در نظر گرفته میشود.در این مرحله
تعداد كلمات توقف هم شمارش میشود و جدول ( )4نشان
داده شده است.

مجموعه قرار دارد .هر ژن برای یک كلمه ریشهی مربوطه
در ورودی دارای یک رتبهی شناور در محدوده  -1تا 1
است .در مرحلهی اول رتبهها بهصورت تصادفی به هر ژن
بصورت عددی در بازهی  - 1تا  1داده میشود.
تابع برازندگی برای از بین بردن محاسبات زائد و سرعت
بخشیدن بهكار میرود و در كروموزومها ذخیره میشود.
در روش پیشنهادی برای هر توالی ژن ،تابع برازندگی فقط
یک بار در جهت سرعت بخشیدن به روند ،محاسبه میشود
مگر اینکه با جهش یا كراس آور تغییر كند[.]11
پارامتر سن تعداد دفعاتی را كه توالی فعلی پس از انجام
جهش یا كراس آور شکست خورده است ،را شمارش می-
كند.
پس از رسیدن به حداكثر سنی ،الگوریتم ،كروموزومها را
از مخزن پدر حذف میشوند و كروموزوم فرزند ایجاد می-
شود .این روند بعد از عمل جهش و كراس آور بوجود می-
آید[.]11
كروموزوم همچنین اطالعات استراتژی را كه یکی از توابع
ایجاد ،جهش یا كراس آور است ،ذخیره میكند و نشان
میدهد كه كدام عملکرد منجر به كروموزوم فعلی شده
است.

جدول .6پنجرهی کلمات در حدود جنبه
][5words before]Aspect [5words after

مرحلهی پیشپردازش هم برای مجموعه دادههای آموزش
The
was
clean
and
i
satisfied
room
و هم
در ادامه الگوریتم  ABALGAشامل ساختار

 4-3-3تابع ایجاد

كروموزومها ،99تابع ایجاد ،90برازندگی 98و تابع جهش 94و
تابع كراس

آور99

تابع ایجاد بعنوان ورودی طولی از كلمات را میگیرد و
لیستی با همان طول را تولید میكند كه حاوی مقادیر
شناور تصادفی در دامنه  -1تا +1است كه در واقع رتبه
كلمات در مجموعه كلمات است .بطور مثال مقدار ژن
مربوطه واژه ” “politeدر كروموزم  1میتواند +4.91
باشد كه نشانگر درجه احساسات نسبتاً مثبت برای واژهی
مذكور است  ،در حالی كه در كروموزوم  ، 9مقدار ژن
مربوطه میتواند  -4.04باشد  ،كه نشان دهنده رتبه
احساسات منفی است .نمونهای از این توالی در جدول ()9
نشان داده شده است.

و انتخاب والد ها تشریح خواهند شد.

 3-3-3ساختار کروموزوم ها
كروموزمها در در الگوریتم  ABALGAاطالعات زیر را
نگهداری میكنند:


ژنها



برازندگی



سن

استراتژی

موازی سازی با مجموعه ای از كلمات ریشه ذكر شده در
بخش پیش پردازش ،به عنوان یکی از پارامترهای ورودی
در  ، ABALGAیک توالی ژنی به طول یکسانی در این

جدول .1نمونه ای از توالی های ژن ها در الگوریتم ژنتیک

33 Chromosome structure

Polite

fair

danger

warm

clean

Far

near

کلمات

+08.0

+0823

-0842

+0825

+0853

-081.

+0845

توالی
1

Mutate function
Crossover function

Create
Fitness

19

ارائهی مدلی برای عقیدهكاوی در سطح ویژگی سند برای نظرات كاربران هتلها
-0814

-0836

-0811

+0841

+0832

-0851

+0832

+.012

+.04.

-0845

-0836

+0841

-0865

-.021

+0810

-0822

+0831

-0852

+0823

+0812

+0863

توالی

مبتنی بر  ABALGAدر پنجره به شرح زیر محاسبه
میشود:
= ) 𝐿𝑎𝑏𝑒𝑙(Dm ,WI ,Lk
() 9
Positive if 𝐴BALGA(Dm ,WI ,Lk ) > 4
{
𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑓 𝐴BALGA(Dm ,WI ,Lk ) ≤ 4

2
توالی
3
توالی
4

در روش پیشنهادی از تابع برازندگی برای قیاس كردن
كروموزمها استفاده میشود .الگوریتم  ABALGAدارای
دوهدف است :هدف اصلی این است كه تعداد تطبیقها را
حداكثر كند .درواقع كروموزومی كه تعداد تطبیق باالتری
داشته باشد نسبت به دیگر كروموزمها ارجح خواهد بود.
اگر حالت تطبیقها محاسبه شده یکسان باشد ،در تابع
برازندگی ،مقدار قدرمطلق تفاضل برای بدست آوردن رتبه
استفاده میشود .دیگر هدف این است كه به تعداد تطبیق
 naبه صفر برسد.

 5-3-3برازندگی
در روش پیشنهادی تابع پاداش و مجازات 95الگوریتم
 ABALGAمتفاوت از  ALGAاست .عملکرد پاداش
و مجازات دوباره در مقایسه با تابع پاداش و مجازات منفرد
در ALGAطراحی شده است .با دادن  Dmمجموعه
داده و با استفاده از  Lkواژگان برای هر كلمهی ریشه یابی
شده lem(wi) ،در wiپنجره اطراف واژهی جنبهی
مربوطه در الگوریتم  ABALGAاز رابطهی ( )8محاسبه
میشود:
()8
𝐴BALGA(Dm ,WI ,Lk )= ∑Wj Sk (lem(wi )Wj

این عملکرد پاداش و مجازات تجدید نظر شده
 ،ABALGAدر روش ما  ،شبیه به ]15[ ALGA
است.

بطوریکه  Sk (lem(wi )Wjبصورت رابطهی ( )4محاسبه
میشود:
= Sk (lem(wi )Wj
()4
𝑠𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑔𝑒𝑁 𝑛𝑖 ∈ -Sk (lem(wi )Wj 𝑖𝑓 wj-1
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

Sk (lem(wi )Wj

 6-3-3تابع جهش
عملکرد جهش یک توالی ژنی و تابع برازندگی و همچنین
پنجرههای اطراف اصطالحات را به عنوان پارامترهای
ورودی در نظر میگیرد و برای بهبود تابع برازندگی خود
سعی در تغییر تابع برازندگی قبلی دارد .واژگان كاندیدا در
پنجره عبارتهایی هستند كه برچسب محاسبه شده از
رابطهی ( ) 9با برچسب ابعاد واقعی آن مطابقت نداشته
است.

{

در رابطهی ( Sk (lem(wi )Wj ،)8رتبهای از هر كلمهی
 wj ، lemmatizedدر Wiپنجره اطراف واژهی جنبهی
مربوطه است .در رابطهی ( )4رتبهی احساسات یک كلمه
در یک پنجره را بیان میكند ،اگر كلمهای با بار منفی قبل
از كلمهی جاری باشد ،در محاسبه رتبهی پنجره معکوس
میشود .لیستی از كلمات با بارمنفی در جدول( )5نشان
داده شده است.

 1-3-3تابع کراس آور
توالی ژن به نامهای والدین و اهداكنندهها و مقادیر تابع
برازندگی آنها ،پارامترهای ورودی تابع كراسآور
الگوریتم  ABALGAاست .هنگامیكه ژنهای والدین
و اهداكننده یکسان هستند ،از تابع ایجاد برای جایگزینی
ژنهای اهداكننده با توالی ژن جدید استفاده میشود زیرا
توالی ژنهای یکسان در مخزن والدین مطلوب نیستند.
اگر این محدودیت ارضا نشود ،سپس ،به تعداد تصادفی از
دفعات ،در دامنه  1تا  ، 14تابع در ژنهای اهدا كننده كه
ژنهای مشابه آنها در ژنهای والدینی كه یکسان نیستند،

جدول  ..لیست کلمات منفی []11

Not n’t No Barely rarely Nerever Hardly

برای تمام پنجرههایی كه حاوی اصطالح جنبه هستند،
محاسبه میشود .اگر رتبه برای یک پنجره مثبت باشد،
برچسب جنبه مربوط به عنوان مثبت و در غیر این صورت
منفی شمارش میشود .بنابراین  ،پیش بینی برچسب

Reward and Penalty
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 :NegCountتعداد كلمات ،در پنجره فعلی ،با توجه به
واژگان در حال استفاده ،دارای رتبهی منفی است.
 :CountSumتعداد كلمات با نمره مثبت منهای تعداد
كلمات با نمره منفی  ،در پنجره فعلی  ،مطابق واژگان در
حال استفاده.
 :PosSumمجموع رتبههای مثبت كلمات در پنجره فعلی
برای واژگان جاری
 :NegSumمجموع رتبههای منفی كلمات در پنجره
فعلی برای واژگان جاری
طبقه بندهای متعددی شامل درخت تصمیم  ،درخت
تصادفی  ،جنگل تصادفی  ،ماشین بردار پشتیبان ،بیزین و
طبقه بندی نزدیکترین همسایگی برای روش پیشنهادی
در نظر گرفته میشود .در روش پیشنهادی ،واژگان لیو
بینگ بعنوان پشتیبان اصلی در الگوریتم  FBSAیا
ABALGAاستفاده میشود.

قرار میدهد .سپس ژنهای مستقر در نسخهای از ژنهای
والدین استخراج و جایگزین میشوند .در صورت پیشرفت
پس از این جایگزینی ،تابع ژنهای فعلی را برمیگردانند و
در صورت عدم پیشرفت ،تابع دوباره سعی میكند تا به
یک آستانه حداكثر برسد ،سپس در آن مرحله آخرین
نسخه كپی شده ژنهای والدین را برمیگرداند.
 .-3-3انتخاب والدین
هدف اصلی سوق دادن جستجو به بخشهایی از فضا كه
امکان یافتن جوابهای با كیفیت باالتر وجود دارد.در هر
نسل تعدادی از عناصر جمعیت این فرصت را پیدا می كنند
كه تولید مثل كنند .به این عناصر كه از میان جمعیت
انتخاب می شوند ،والدین می گویند.
به این منظور در ابتدا همهی واژهها به عنوان والد شناخته
می شوند ،سپس در هر مرحله با استفاده از تابع برازندگی
كه در قسمت قبلی توضیح داده شد هر كروموزومی كه
تعداد تطبیق باالتری داشته باشد به عنوان والد انتخاب می
شود[.]11

بنابراین؛ واژگان  SentiWordNetبعنوان اخرین الیه
برای رتبه دهی كلمه بصورت رابطهی ( )1( ،)5و ()14
محاسبه میشود:

 4-3ادغام واژگان و طبقه بندی

()5

به منظور طبقه بندی نظرات  ،واژگان ، FBSA
 ،ABALGAفرهنگ واژگان  ،SentiWordNetو
فرهنگ واژگان احساسی لیو بینگ با یکدیگر تركیب شده
و برای رتبه دهی كلمات استفاده میشوند .بدین صورت
كه اندازه پنجره  8در نظر گرفته میشود و كلمات بیان
شده در توئیت به عنوان دامنهی ورودی به این پنجرهها و
امتیازات شمارش شدهی زیر بعنوان ویژگیها برای هر
جنبه استخراج میشوند .بنابراین ،ویژگیهای استخراج
شده برای هر پنجره بصورت زیر هستند:

)𝑖(𝑝 𝑛∑

𝑖
𝑤(𝑛𝑦𝑆𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡 = ) 𝑖𝑤( 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠𝑠𝑜𝑃
)
𝑖

𝑛∑
)𝑖(𝑁 𝑖

) 𝑤(𝑛𝑦𝑆𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡 = ) 𝑖𝑤( 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠𝑔𝑒𝑁

()1

𝑖

()14

𝑖
𝑤(𝑛𝑦𝑆𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡 = ) 𝑖𝑤( 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠𝑗𝑏𝑂
)

)𝑖(𝑂 𝑛∑

𝑖

در روابط فوق N(i) ، p(i) ،و ) O(iرتبههای مفعولی
هستند 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑆𝑦𝑛(𝑤𝑖 ) .در واقع تعداد  Synsetبرای
 wiاست.
درنهایت ،رتبه نهایی برای هر كلمه با استفاده از واژگان
 SentiWordNetبا استفاده از رابطهی ( )11محاسبه
میشود:

 :ScoreSumمجموع رتبههای كلمه در پنجره بر طبق
واژگان
 :NormalizedScoreSumمجموع رتبه كلمات در
یک پنجره با توجه به واژگان استفاده شده طول ،نشانهها،
از پنجره تقسیم میشود.
 :DistSumمجموع ،هر كلمه  ،از نمرات تقسیم شده با
فاصله آن از اصطالحات.
 :PosCountتعداد كلمات ،در پنجره فعلی ،با توجه به
واژگان در حال استفاده ،دارای رتبهی مثبت است.

()11

= ) word score(wi

Posscore if Posscore > Neg score and Posscore > Objscore
{Neg score if Neg score > Posscore and Neg score > Objscore
Objscore otherwise

 ABALGAواژگان احساسی را بهصورت پویا و
FBSAاحساسات درون كلمات را بصورت استاتیک
(ثابت) ضبط میكنند ،رتبه كلمات احساسی بصورت پویا،
ممکن است نادرست نشان داده شود و از سوی دیگر،
واژگان استاتیک رتبه دقیقتری از احساسات ارائه میدهند
18
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فرهنگ واژگان احساس نظر را با استفاده ازالگوریتم
ژنتیک میسازد استفاده و در مرحلهی نهایی به طبقه
بندی مجموعه دادهی نظرات صنعت هتلداری پرداخته
شد.
درشکل( )1مراحل كلی بیان شده در روش پیشنهادی را
نشان میدهد.

اما قادر به در نظر گرفتن رتبهی احساسی در یک متن
نیستند .از اینرو ،ادغام واژگان پویا و استاتیک معیارهای
عملکرد را در مقایسه با استفاده از تنها یک نوع واژگان
افزایش میدهد لذا این الگوریتم رتبهدهی احساسی واژگان
در این مقاله برای استخراج ویژگیهای كلمات در نظر گفته
شده است.
در روش پیشنهادی ،پس از پیش پردازش مجموعه دادهی
نظرات كاربران ،به استخراج ویژگیهای متا پرداخته شد.در
این روش ،از یک روش تركیبی و جدید با استفاده ازروش
FBSAكه مبتنی بر ایجاد فرهنگ واژگان نظر با استفاده
از میزان تکرار و تناوب كلمات است و  ABALGAكه

شکل  .1مراحل کلی مدل پیشنهادی

14
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)Negative_Review,5)Review_Total_Negat
ive_Word_Counts,1)Total_Number_of_Re
views,14)Positive_Review,11)Review_Tot
al_Positive_Word_Counts,19)Total_Numb
)er_of_Reviews_Reviewer_Has_Given,19
Reviewer_Score,Tags,10)days_since_revie
w,18)lat,14)lng, 19)Sty

 -4نتایج و تفسیر داده ها
در این بخش مجموعه دادهی مورد نظر مورد تحلیل قرار گرفت
ونتایج حاصل از تحلیل هایی كه توسط الگوریتمهای مربوطه در
مدل پیشنهادی بکار رفته بود با نتایج دیگر مقاله ها مقایسه
شد.نتایج حاصل نشان داد كه مدل پیشنهادی نسبت به مقاله-
های قبلی عملکرد مناسبتری دارد.

 1-4مجموعه دادهها

ما در این پژوهش تنها ستون نظرات مثبت و نظرات منفی
كالسبندی شده را در نظر میگیریم .كه نمونهی آن در
شکل زیر نمایش داده شدهاست.

در این مقاله مجموعه دادهای متنی مرتبط با نظرات
كاربرانی كه از خدمات هتل استفاده كردهاند ،فراهم شده
كه شامل لیستی از نام هتلهای اروپایی و نظرات وعقاید
متنی به زبان انگلیسی توسط كاربرانی 91كه قبال از خدمات
هتل مربوطه استفاده كردهاند میباشد كه از سایت كگل04
فراهم آورده شده است.

Positive_Review
Location of hotel was
good
Very nice and amazing
hotel
Very clean and staff are
polite
Great location
Foods are delicious

سایت كگل به پژوهشگران این امکان را میدهد تا مجموعه
داده های مناسب مقاله در زمینه علم داده را پیدا كنند
همچنین اگر مجموعه داده ای دارند كه نیاز به تحلیل دارد
را منتشر كنند و با كمک افراد حرفه ای و متخصص در یک
محیط دانش مبتنی بر وب  ،دانش پنهان در مجموعه داده
را كشف و مدلهای مناسب و كاربردی بسازند.
مجموعه داده منتخب این مقاله شامل داده های متنی
 1019هتل با مقادیر رتبهبندی شده منحصربفرد در اروپا
میباشد .این مجموعه دادهها شامل  818444نظر مشتری
است كه همگی به زبان انگلیسی بیان شدهاند .برای تحلیل
بیشتر ،مکانهای جغرافیایی هتلهای مختلف در این
مجموعه داده در نظر گرفته شده كه در قالب فایلی باپسوند
 CSVتهیه و تنظیم شده است.
مجموعه دادهی فوق الذكر دارای  19ستون است ،كه
عناوین آن عبارت است از:

Negative_Review
I am so angry I made this
post….
No negative
Rooms are nice but
elderly a bit difficult
My room was dirty
Im sad because of food..

شکل  .2نمونهای از مجموعه داده

 2-4معیارهای ارزیابی
در مطالعات قبلی صورتگرفته روی دادههای متنی ازجمله
روی دادههای مربوط به صنعت گردشگری و هتلداری ،از
معیارهای ارزیابی صحت ،01بازخوانی ،09دقت09و معیار00 F
 00استفاده شده است ،لذا برای مقایسه مدل پیشنهادی این
مقاله با سایر روشها از معیار های فوق كه از معیارهای
اصلی سنجش میزان دقت مدلها میباشد ،استفاده گردیده
است.
 1-2-4دقت ،بازخوانی و ماتریس درهم

ریختگی45

ماتریس درهم ریختگی یک ماتریس مربعی Nدر Nمی-
باشد كه  Nهمان تعداد برچسب ها وكالسهای مشخص
شده در دسته بند تعریف شده است .پارامترهای مرتبط با
دقت و بازخوانی توسط الگوریتمهای دادهكاوی بطور كلی و
بخصوص در موضوع مقاله تحلیل احساسات و عقیدهكاوی
بصورت زیر تعریف میشوند:

1)Hotel_Address,9)Additional_Number_of
_Scoring,9)Review_Date,0)Average_Scor
e,8)Hotel_Name,4)Reviewer_Nationality,9

515K hotel reviews in Europe

Precision

WWW.Kaggle.com

F-Measure

Accuracy

Confusion matrix

Recall
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پارامتر TP04بیان كنندهی تعداد ویژگیهایی است كه به
درستی توسط مدل انتخاب شده به عنوان ویژگی بازیابی
شدهاند .
09
پارامتر  FPمبین تعداد ویژگیهایی است كه به صورت
نادرست توسط مدل انتخاب شده به عنوان ویژگی بازیابی
شدهاند.
پارمتر  TN05مربوط به تعداد ویژگیهایی است كه به
درستی توسط مدل انتخاب شده به عنوان ویژگی بازیابی
نشدهاند.
01
پارامتر  FNمربوط به تعداد ویژگیهایی است كه به
نادرستی توسط مدل انتخاب شده به عنوان ویژگی بازیابی
شده اند.
با استفاده از پارامترهای تعریف شده در باال و اطالعات
بازیابی شده توسط الگوریتم های متن كاوی میتوانیم
كارایی مدل های مختلف را با استفاده از رابطههای زیر
ارزیابی كنیم.
()19

)Precision = TP/ (TP +FP

()19

)Recall = TP/ (TP+FN

 3-2-4صحت
صحت معیاری است كه در روشهای ارایه شده در داده
كاوی برای طبقه بندیها كاربرد داشته و به میزان نزدیکی
پیش بینیهای مدل پیشنهادی با میزان اندازه گیری شده
با مقدار واقعی اشاره دارد و بوسیلهی رابطهی ( )18به
صورت تقسیم تعداد كلماتی كه به درستی طبقهبندیشده
اند به تعداد كل كلمات در مجموعه داده مورد نظرمحاسبه
میشود.
()18

𝑁

 3-4نتایج آزمایشها
 1-3-4محیط آزمایش و شبیه سازی مدل پیشنهادی
الگوریتم مدل پیشنهادی این مقاله در محیط برنامه نویسی
آنا كوندا 81كه یک توزیع متن باز برای زبانهای برنامه
نویسی پایتون و  Rمیباشدو در غالب نرم افزار اسپایدر 89و
نرم افزار  Rپیادهسازی شده است.
 2-3-4پارامترهای استفاده شده برای ارزیابی مدل
پیشنهادی

معیار Precisionدررابطه ( )19میزان دقت مدل انتخاب
شده را مشخص میكند ومیزان برچسبهای درست را
نشان میدهد

برای ارزیابی نتایج حاصل شده از روش و مدل پیشنهاد شده
با سایر روشها از سه معیار بیان شده در قسمت قبلی یعنی
دقت ،صحت و معیار بازخوانی ،مورد استفاده قرارگرفته اند.

معیار  Recallدررابطه ( )19بیان كننده نسبت تعداد
دادههای متنی درست دستهبندی شده كه توسط ما
برچسب زده شده در یک كالس خاص ،به تعداد كل
دادههای متنی است كه باید در همان كالس خاص
دستهبندی شوند .
 2-2-4معیار ترکیبی F

𝑁𝑇𝑇𝑝 +

= 𝑦𝑐𝑛𝑒𝑟𝑢𝑐𝑐𝐴

 3-3-4نتایج تحلیل روش پیشنهادی
در این مقاله ،نظرات كاربران به خوب(مشتری راضی) و بد
(مشتری ناراضی)تقسیم میشود .بدین شکل كه رتبه كلی
نظرات بد بصورت  ratings <8و نظرات خوب بصورت
 ratings >=8میباشند كه در شکل( )9نشان داده شده
است.

50

برای ارزیابی عملکرد دستهبندها بسیار مورد استفاده قرار
میگیرد و از تركیب دو پارامتر دقت و بازخوانی حاصل می-
شود.این معیار تركیبی به صورت زیر بدست میآید:
F-measure= 9*((precision*recall)/
()10
)(precision+recall

True Positive

Hybrid F-measure

False Positive

AnaConda

True Negative

Spyder

False Negative
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شهریار محمدی و  ...دو فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران ،سال سیزدهم ،شمارههای  01و  ،84پاییز و زمستان ،1044صفحه  58الی 149

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Room

Meal

Service

Location

حال در ادامه با توجه به جنبههای استخراج شده باتوجه به
اینکه كلمههای دستهبندی شده در هر گروه دقیقا چندبار
در سند ظاهر میشود و اهمیت نسبی آنها برای متصدیان
امور جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی در نمودار( )1و
نمودار( )9به ترتیب تعداد و درصد تکرار آنها و در
نمودار( )9امتیاز بار احساسی استنباط شده از آنها را
نشان داده شده است.

4

3

2

5

Negative score

Value

شکل ( )3دسته بندی نظرات خوب و بد

1

Positive score

نمودار ( )3امتیاز بار احساسی ویژگیهای استخراج شده

پس از استخراج ویژگیهای تركیبی ،الگوریتم ژنتیک جهت
بهینه سازی واژگان بکاررفته كه در شکل( )9نشان داده
شده است.

نمودار( )1تعداد تکرار جنبههای استخراج شده

TERM FREQUENCY
1 Value
22%
2
Locatio
n
3 7%
Service
16%

5 Room
23%

شکل ( )3همگرایی بهینه سازی ویژگیها

شکل( )9نشان میدهد الگوریتم ژنتیک پس از  944بار
تکرار به بهترین تابع برازندگی خود میرسد و همگرا می-
شود.
4 Meal
32%

در جدول ( )1معیارهای دقت ،صحت و  Fدر مرحلهی
آخر كه ادغام وطبقهبندی میباشد مرحله به مرحله نشان
داده شده است.

نمودار( )2درصد تکرار جنبههای استخراج شده

جدول( )0معیارهای محاسبه شده در مرحله ی ادغام و طبقه بندی

11

طبقه
ادغام و
 Precision RecallFنتایج مراحلبندی طبقه
ادغام و
مراحل
نتایج
Precision Recall
بندی
measure
ScoreSum
4.04
4.05
ScoreSum
4.04
4.05
4.04
NormalizedScoreSum
4109
4109
NormalizedScoreSum
4109
4109
4109
DistSum
4.06
4.09
DistSum
4.06
4.09
4.06
PosCount
4104
420.
PosCount
4104
420.
4104
NegCount
4409
4302
NegCount
4409
4302
4301
420.

420.

420.

CountSum

440.

440.

4401

PosSum
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420.

420.

CountSum

10.4

10.1

PosSum

19.51

18.19

نتیجه نهائی

 4-3-4مقایسه طبقه بندیها در روش پیشنهادی
در این بخش به مقایسه طبقهبندهای مختلف مانند نایو بیزین ،
ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون لجستیک 89در روش
پیشنهادی پرداخته میشود .شکلهای ( )8( ،)0و( )4نشان
دهندهی نرخ صحت تشخیص نظرات مثبت و منفی میباشد.

شکل ( )6منحنی ROCو نمرات  AUCاز رگرسیون لجستیک

همانطور كه در اشکال فوق نشان دادهشده ،سطح زیر نمودار
الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با وجود نزدیکی به نایوبیزین
بیشتر است،بنابراین از عملکرد خوبی نسبت آن و نسبت به
رگرسیون لیجستیک برخوردار است و در رده دوم قرار دارد.
شکلهای ()5( ،)9و ( )1صحت در كانفیوژن ماتریس را
براساس برچسبهای واقعی و پیشگویی شده نشان می-
دهد.

شکل ( )4منحنی  ROCو نمرات  AUCازطبقه بندی NB

همانطور كه از شکلهای ( )9( ،)4و( )5مشخص است،
سطح زیر نمودار طبقهبند بیزین بیشتر بوده و نسبت به دو
طبقهبند ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون عملکرد بهتری
دارد .درحالیکه روش ماشین بردار پشتیبان در رده دوم و
روش رگرسیون در رده سوم قرار دارد.

شکل ( )1ماتریس کانفیوژن با طبقه بند بیزین

شکل ( )5منحنی ROCونمرات  AUCاز ماشین بردار پشتیبان

Logistic Regression
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59.54

59.04

59.18

51.89

لجستی
ک
رگریون

جدول ( )11معیارهای ارزیابی طبقه بندها بعد از استفاده از
الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
Fmeasur
e

Recal
l

Precisio
n

Accurac
y

طبقه
بند

10.89

19.51

18.19

10.48

بیزین

19.40

14.99

10.81

19.91

SVM

58.00

54.04

50.00

55.91

لجستی
ک
رگریون

شکل ( ).ماتریس کانفیوژن با طبقه بند ماشین بردار
پشتیبان

 5-3-4مقایسه واژگان مدل پیشنهادی با روشهای
دیگر
در این قسمت به تحلیل و بررسی و مقایسه معیارهای
صحت ،دقت و معیار  Fدر مقاالت مبتنی بر روش واژگان و
روش پیشنهادی با سایر روشها نظیر SentiWordNet
[ ،]18سامها [ ،]14روش تركیبی واژه نامه و corpus-
 ]19[ basedو یادگیری عمیق [ ]15پرداختهایم.
روش پیشنهادی خود را با نتایج چند مقاله كه تنها با
استفاده از روش محاسبهی واژگان احساسی كاركردهاند
مقایسه كردیم و نتایج نشان داد روش تركیبی ما با با
فرضیات مطرح شده و تعداد ویژگی های بیان شده ،نسبت
به روش این مقاالت كه بر اساس روش واژگان احساسی
هستند ،برتری قابل وضوحی دارد كه در جدول ( )19به
مقایسه كمی این روشها پرداخته شده است.

شکل ( )0ماتریس کانفیوژن با طبقه بند رگرسیون

سپس همانطور كه در جدول( )14و ( )11نشان داده
شده ،به منظور آزمایش اینکه آیا الگوریتم ژنتیک انتخابی
دارای پاسخ بهینه بوده یا خیر ،نتایج استفاده از طبقه
بندها را قبل و بعد از استفاده از این الگوریتم محاسبه
میكنیم.

جدول ( )12مقایسه معیارهای ارزیابی واژگان با روش

جدول ( )10معیارهای ارزیابی طبقه بندها قبل از استفاده از

پیشنهادی

الگوریتم ژنیک پیشنهادی
Fmeasur
e

Recal
l

Precisio
n

Accurac
y

طبقه
بند

19.19

19.99

11.80

14.48

بیزین

51.01

55.19

14.41

51.94

SVM

Fmeasure

141

 Accuracy Precisionواژگان

95.9

14.1

91.98

SentiWordNet
[]91

44

41

84

سامها []99

95

99

58

تركیب روش واژهنامه و
corpus-based
[]99
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59.4

50.9

59

یادگیری عمیق []90

10.89

18.19

10.48

روش پیشنهادی

این مقاله بر روی استخراج آرا و عقاید در قالب سند ،جملـه
و تحلیـل احساسـات در سطح ویژگی بر روی مجموعه
دادههای نظرات كاربران هتل ارایه شد .در روش پیشنهادی،
هدف ،تعیین گرایش احساسی متن و طبقهبندی آن به
دستههای مثبت و منفـی است .در مدل ارایه شده در این
مقاله عالوه بر تعیین گرایش كلی احساسی داده های متنی
مورد آزمایش و تعیین قطبیت كلی مثبت یا منفی ،ویژگی-
های مهم بیان شده در آرا مهم كاربران هتلها كه بیشتر
مدنظرشان بوده نیز استخراج شده است .آگاهی از این
ویژگیها ،به هتلداران و یا سایر ذینفعان ایـن امکـان را
میدهد كه از مهمترین شاخصههای مدنظر مشتریان آگاه
شوند و از این دانش در راستای سیاستگذاری بهتر و در
صورت لزوم تغییر رویکرد و در نهایت كسب سود بیشتر
استفاده كنند.
در روش پیشنهادی عـالوه بر طبقهبندی نظرات ،مجموع
ویژگیهای بیان شده در نظرات كاربران هتلها برای هر
یک از هتلها براساس رتبههای مثبت و منفی استخراج
شد.
نتایج بدست آمده نشان دهندهی دقت باالی مدل
پیشنهادی این مقاله در انتخاب ویژگیها میباشد .با تحلیل
و بررسی نتایج مشخص شد نظرات متنی كاربرانی كه
ویژگیهای شاخصتری برای هتل ابراز میكنند ،تعداد
صفات بیشتری برای وصف واژهها و ویژگیهای مد نظرشان
استفاده میكنند ،نتایج نشان میدهد كه این روش بسـیار
بهتر از روشهای مبتنی بر فركانس واژهها عمل میكند.
عالوه بر این با مقایسه این روش با سایر روشها دریافت
شد كه نتایج نشان دهنده بهبود نتیجهی بدست آمده از
طبقه بندی در این پژوهش نسبت به روشهای پیشین
است.

 6-3-4مقایسه تحلیل نظرات هتل هادرمدل
پیشنهادی با روشهای دیگر
در این بخش به مقایسه معیار صحت بدست آمده ازطبقه
بندی مدل پیشنهادی با سایر روشها روی مجموعه داده-
های نظرات مربوط به هتل مانند ،نظركاوی[ ]5روش رای
گیریی [ ]15و روش استخراج نظرات [ ]1پرداخته شده
است .در شکل ( )14این مقایسه نشان داده شده است.

شکل ()10مقایسه تحلیل نظرات هتل روش پیشنهادی با سایر
روشها

 -5نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات
آتی
عقیده كاوی ،تجزیهوتحلیل احساسات نیز نامیده میشود
كه فرآیندی برای كشف عقیدهی كاربران درباره موضوع یا
محصول یا مسئلهی خاصی است .موضوع میتواند یک خبر،
رویداد ،محصول ،فیلم ،موقعیت هتل،خدمات ارایه شده در
هتل و  ...باشد .عقیدهكاوی و تحلیلاحساسات موضوعی
تحقیقاتی در حوزه متن كاوی ،پردازش زبان طبیعی و وب
كاوی میباشد.

 1-5پیشنهادهای آینده

عقیده كاوی و تحلیل احساسات سیستماتیک زیرشاخه ای
ازعلم دادهكاوی است كه برای كسب دانش نهفته ومخفی
در مجموعه دادههای متنی ساختار نیافته با حجم باال بهكار
میرود .مجموعه دادههای متنی میتواند نظرو عقیده
مطرحشده یا كامنتهای كاربران در شبکههای اجتماعی یا
وبسایت های خاص مرتبط با موضوع مورد نظر باشد،
بازخورد و تجربهی مشتری در استفاده از هر محصول یا
موضـوع خـاص یـا هر تاپیک دیگری باشد.

در كارهای آینده میتوان از روش بیان شده در مجموعه
دادههای بزرگتر و متنوعتر و نیز در مورد سایر خدمات و
كاالهای مختلف و نیز روش مشابهی را برای دادههای به
زبان فارسی به كاربرد ،مدل پیشنهاد شده تنها جنبههای
صریح مطرح شده در متن نظر را در بررسی میكند میتوان
با یافتن جنبههای ضمنی مطرح شده مدل را بهبود داد تا
تصویر جامعی از كلیهی عقاید مطرح شده را دراختیار
متصدیان امورقرار دهیم.
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در این مقاله جنبههای مطرح شده در قالب پنج ویژگی بیان
 میتوان با افراد خبره مشورت كرد و جنبههای بیشتری،شد
 همچنین میتوان مدل پیشنهادی این،را درنظر گرفت
مقاله را با سایر مدلها و الگوریتم ها تركیب و نتایج بدست
.آمده را بررسی كرد
در نهایت با طراحی شبکه واژگان احساسی جداگانه برای
تحلیل هر دسته نظرات در موضوعات مختلف همانند
، خدمات فرودگاهی و دیگر موارد، نقاط دیدنی،رستوران
 با توجه.تاثیر آن را بر بهبـود نتایج بدست آمده بررسی نمود
به اینکه بار احساسی ومعنای ادراک شده از یک واژه در
 طراحی،كاالها و خدمات مختلف با یکدیگر متفـاوت است
وساخت فرهنگ واژگان احساسی خاص منظوره برای زمینه
های مختلف میتواند موجب بهبود نتایج حاصل شده از
.پژوهشهای قبلی گردد

[9] C. Y. Tsai, M. T. Wang, & H. T. Tseng, “
The impact of tour guides' physical
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guide attention and efficiency.” Journal of
Travel & Tourism Marketing, vol.33, pp1–13,
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