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چکیده
با رشد تکنولوژی ،استفاده از شبکههای اجتماعی محبوبیت بیشتری پیدا کرده است .یکی از محبوبترین شبکههای اجتماعی
پلتفرم توییتر میباشد .تجزیه و تحلیل احساسات توییتهای کاربران نقش مهمی در نمایش احساسات کاربران از شرایط
موجود جامعه دارد .در سالهای اخیر باتوجه به محاورهای شدن متنهای توییتهای کاربران تحلیل احساسات را دچار مشکل و
باعث کاهش دقت آن شده است؛ همچنین باعث سختی عملیات پردازش زبان طبیعی شده است .در این پژوهش ،روشی برای
تحلیل احساسات توییتهای فارسی مبتنی بر ترکیب روابط معنایی و طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان ارائه شده است .برای
استخراج ویژگیها از رابطه معنایی  FastTextاستفاده میشود .باتوجه به اینکه تعداد ویژگیهای زیادی استخراج شده است؛
باید آنها را کاهش داد که این عمل با استفاده از شبکه عصبی حافظه طوالنی کوتاه مدت ) (LSTMصورت میپذیرد .در
بخش آخر روش پیشنهادی برای طبقهبندی احساسات درون توییتها از مدل ماشین بردار پشتیبان بهره گرفته شده است.
معیارهای ارزیابی مورد استفاده در این پژوهش دقت ،صحت ،فراخوان و معیار  Fبوده است که نتایج ارزیابی به ترتیب مقادیر
 83.9 ،84.3 ،83.9و  84به دست آمده است .نتایج آزمایشها نشاندهنده کاربردی بودن روش پیشنهادی در تحلیل احساسات
توییتهای فارسی به شش کالس عصبانیت ،ناراحتی ،شادی ،انزجار ،تعجببرانگیز و ترس است.
واژههای کلیدی :تحلیل احساسات چندکالسه ،پردازش زبان طبیعی ،شبکه¬های عصبی  ،LSTMماشین بردار پشتیبان.

134

مجله دستاوردهای نوین در برق،کامپیوتر و فناوری

دوره  ،2شماره  ،3تابستان 1401

 -1مقدمه
وبسایتهای بالگنویسی کوچک 1از انواع مختلف داده برای تکامل خودشان استفاده کردهاند که این باعث شده است که
کاربرپسند شوند و کاربران به آنها جذب شوند .ماهیت وجودی میکروبالگها دارای ویژگیهای مشخصی هستند که عبارتند از
کاربران در آن نظراتی را درباره موضوعات مختلف ارسال میکنند ،در مورد مسائل روز بحث میکنند ،اعتراض خود را نشان
میدهند و احساسات مختلف خود را نسبت به زندگی روزمره ابراز میکنند .یکی از چالشها ایجاد رویکردی است که بتوان با
دقت باال احساسات درون متن را تشخیص داد .یکی از این میکروبالگهای معروف پلتفرم توییتر میباشد .در توییتر کاربران
احساسات درونی خود را توییت میکنند ،یعنی نظر خود را نسبت به مسائل مختلف اعم از سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره
را با کلمات بیان میکنند و تجزیه و تحلیل احساسات از آن مفید است[ .]1حوزه تجزیه و تحلیل احساسات که در آن
احساسات از متن جمعآوری ،تحلیل و تجمیع میشود ،در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است .تجزیه و تحلیل
این احساسات کاربران توییتر به صورت دستی بسیار وقتگیر و پرهزینه است .همچنین ،تجزیه و تحلیل اظهار نظرهای
اتوماتیک و به صورت رویکردهای ماشینی هم موانع و مشکالتی دارد :این مشکالت اعم از استفاده از جمالت با دستور زبان
نادرست ،استفاده از اصطالحات محاورهای و عدم پیروی از نگارش صحیح ،بخش جدایی ناپذیری از تحلیل متن هستند[.]3[]2
زمانیکه برای حل این مشکالت صحبت میشود ،تکنیکهای تجزیه و تحلیل احساسات نقش اساسی دارند .این تکنیکها به
طور خودکار احساسات کاربران توییتر را به کالسهای مثبت ،منفی و حتی خنثی تخمین میزنند یا اینکه احساسات کاربران را
به چند کالس مختلف تقسیمبندی میکند[ .]4بنابراین ،تجزیه و تحلیل احساسات برای استفاده از این توییتها بسیار ارزشمند
و کاربردی است زیرا تجزیه و تحلیل احساسات میتواند به عنوان زمینهای از تحلیل متنهای توییتها در نظر گرفته شود که
به طور خاص به دنبال تعیین احساس درونی متن یا کاربر است[ .]3این کار براساس ارتباط و وابستگی احساسی بین کلمات و
جمالت متون انجام میشود [.]6[]5
در این مقاله ،ما به دنبال تجزیه و تحلیل احساسات کاربران در توییتهای فارسی کاربران در پلتفرم توییتر هستیم .برای انجام
این کار در این پژوهش از یک فرآیند چند مرحلهای بهره خواهیم گرفت بطوری که در مرحله اول عملیات پیشپردازش دادهها
صورت خواهد گرفت .در ادامه مراحل روش پیشنهادی ،عملیات استخراج ویژگیها از متنهای توییتها میباشد که براساس
روابط معنایی مدل  FastTextانجام میگیرد .در بخش سوم به دلیل تعداد زیاد ویژگی استخراج شده عملیات کاهش ویژگی
صورت میگیرد که عملیات کاهش ویژگی توسط معماری شبکه عصبی حافظه طوالنی کوتاه مدت 2صورت خواهد گرفت و در
نهایت در بخش آخر طبقهبندی توییتها با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان 3صورت گرفته خواهد شد .تفاوت کار ما
با دیگر پژوهشها در این است که کالسها را به سه دسته مثبت ،منفی و خنثی تقسیم نمیکنیم بلکه به شش کالس
عصبانیت ،ناراحتی ،شادی ،انزجار ،تعجببرانگیز و ترس تقسیم میکنیم.
 -2کارهای مرتبط
روشهای تجزیه و تحلیل احساسات را میتوان به هفت دسته کلی تقسیم کرد که عبارتند از :مدلهای مبتنی بر فرهنگ لغت،
مدلهای مبتنی بر واژگان ،مدلهای مبتنی بر نحو ،یادگیری ماشین نظارت شده ،یادگیری ماشین بدون نظارت [ ]5و مدلهای
یادگیری عمیق [ .]7دسته اول ،مینگ هو و بینگ لیو [ ]8بیان میکنند که یک فرهنگ لغت از احساسات ،با انتشار احساساتی
که یافت شدهاند چند کلمه اولیه این فرهنگ لغت را بهوسیله نمودار مترادف و متضاد که درمدل  WordNetاست ،به دست
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میآید .در اینجا فقط صفتها به عنوان کلمات احساسی در نظر گرفته میشوند .به هر صفت در یک جمله یک کالس احساس
(یعنی مثبت یا منفی) از فرهنگ لغت احساسات تولید شده ،اختصاص داده میشود .وقتی یک کلمه نفی در فاصله چند
کلمهای از کلمهای که شامل احساس است ظاهر میشود ،قطبیت آن تغییر میکند .سپس با استفاده از رای اکثریت برای هر
جمله یک کالس از احساسات تعیین میشود .از این رو ،همان کالس احساس به هر بعد در آن جمله اختصاص داده میشود .با
این حال ،زمانی که تعداد کلمات مثبت و منفی یکسان باشد یعنی جمله در حالت خنثی باشند ،از روش متفاوتی استفاده
میشود .در آن صورت ،هر صفت حامل احساس با نزدیکترین بعد در جمله ،از نظر فاصله کلمه ،همراه است .سپس رأی
اکثریت در میان تمام کلمات احساسی که با یک بعد مرتبط هستند استفاده میشود .دسته دوم ،مبتنی بر احساسات یک واژه
میباشد .در این دسته ،از شباهتهای احساسی و وابستگی معنایی کلمات و جمالت استفاده میشود و دقت آن به وزنهای
آموزش دیده بسیار وابسته است[ .]9دسته سوم ،مدل مبتنی بر نحو یک تجزیهکننده کم عمق و مجموعه گستردهای از قوانین
برای تشخیص و تحلیل احساسات استفاده میشود .در این مدل در کنار توصیف احساس یک کلمه ،بلکه الگوهای انتقالی را نیز
ارائه میدهد که بیان میکند کدام کلمات تحت تأثیر این احساس قرار می گیرند[ .]10دسته بعدی مدلهای مبتنی بر
یادگیری ماشین هستند که به دو دسته نظارت شده و بدون نظارت تقسیمبندی میشوند .دقت این روشها به شدت تحت
تأثیر ویژگیهای استخراج شده از متن است .رایجترین روشهای یادگیری ماشین نظارت شده مانند بیز ،ماشین بردار پشتیبان
و رگرسیون لجستیک هستند[ .]12[]11روشهای بدون نظارت ،مناسب مواقعی هستند که تخصیص برچسب برای دادهها
غیرممکن است[ .]13با پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن شبکههای عصبی و یادگیری عمیق ،استفاده از این روشها به
دلیل بهبود دقت افزایش پیدا کرده است []14؛ ترکیب یادگیری عمیق با یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل احساسات
نهفته در متن مورد استفاده قرار گرفته است که نتایج خوبی را به نمایش گذاشته است[ .]15عالوه بر تفاوت در نتیجه به دست
آمده با شبکه عصبی نسبت به مابقی روشها ،تفاوت اصلی آن در مدل و طریقه استخراج ویژگیها است .یکی از مزایای دیگر
رویکردهای شبکه عصبی این است که نیازی به دخالت و ورود کاربر در استخراج ویژگی نیست و خودکار ویژگیها استخراج
میشوند .شبکه عصبی کانولوشنال ،4شبکه عصبی بازگشتی 5و حافظه کوتاه بلند مدت پرکاربردترین رویکردهای شبکه عصبی
در تحلیل احساسات هستند[ .]17[]16از میان مدلهای شبکه عصبی ،پرکاربردترین آن شبکه عصبی کانولوشنال است .کیم
در سال  2014رویکرد استفاده از شبکه عصبی کانولوشنال برای تحلیل احساسات در سطح یک جمله را ارائه کردهاست[]18
[ .]19باتوجه به گذر زمان پیشرفتهای زیاد و چشمگیری روی بهبود عملکرد مدلهای تجزیه و تحلیل احساسات مبتنی بر
شبکه عصبی کانولوشنال انجام شده است.
در سال  2019بوکایی نژاد و همکارانش،پژوهشهایی روی تحلیل احساسات انجام دادند که ثمره این پژوهشها ارائه معماری
یادگیری عمیق ترکیبی از  CNNو  LSTMشد .معماری پیشنهادیشان به این صورت میباشد که برای استخراج ویژگی از
 CNNو برای یادگیری در زمان بلند مدت از  LSTMاستفاده کردهاند .ترکیب این دو مدل با دقتی در حدود  85درصد
میباشد.]20[.
در سال  2021صابری و همکارانش به جمع آوری و برچسب گذاری توییتهای شامل انگلیسی و فارسی مشغول شدند که
دستاورد این کار ،جمعآوری مجموعه داده شامل توییتهای انگلیسی و فارسی شد .همچنین یک رویکردی با استفاده از مدل
 BERTاز پیش آموزش داده شده ارائه دادند .دلیل استفاده از مدل  BERTاین است که به طور خودکار امتیازات قطبیت
توئیتهای مجموعه داده را یاد بگیرد .نتایج مدل پیشنهادی آنها نشان داد که از مدلهای پایه که از بیز و روش جنگلی
تصادفی استفاده میکنند ،بهتر عمل میکند [.]21
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در سال  2021عثمان نسیم و همکارانش توییتهایی حاوی متن بیماری همهگیر کرونا را یک مجموعه داده به تعداد  90هزار
توییت جمع آوری و برچسب گذاری کردند .این مجموعه داده شامل سه کالس مثبت ،منفی و خنثی میباشد و آن را مجموعه
داده را تجزیه و تحلیل نمودهاند که متوجه شدند نظر منفی در توییتها نقش مهمی در شرطی کردن احساسات عمومی ایفا
کرد[.]22
در سال  2021تام و همکارانش یک معماری یکپارچه از  CNNو مدل  Bi-LSTMپیشنهاد دادند و مدل ConvBiLSTM
پیادهسازی کردند .معماری این مدل شامل ،یک مدل جاسازی کلمه که توییتها را به مقادیر عددی تبدیل میکند ،الیه CNN

تعبیه ویژگی را به عنوان ورودی دریافت میکند و ابعاد کوچکتری از ویژگیها را تولید میکند؛ مدل  Bi-LSTMورودی را از
الیه  CNNمیگیرد و نتیجه طبقهبندی را تولید میکند ConvBiLSTM .با توییتهای بازیابی شده و مجموعه دادههای
 SST-2اعمال شد .مدل  ConvBiLSTMدر با دقت  91درصد از مدل های دیگر بهتر عمل کرد[.]23
 -3روش پژوهش
روش پژوهش تحلیل احساسات کاربران از روی توییتهای فارسی از بخشهایی که در شکل  1-3نشان داده شده است ،پیروی
میکند .به طور بهتر نقشه راه روش پیشنهادی برای تحلیل احساسات توییتهایی فارسی میباشد.

شکل -1-3روش کلی پژوهش

تحلیل و تشخیص احساسات در این روش دارای مراحل مختلفی است .در مرحله اول جمعآوری داده است که در این مرحله
مجموعه داده توییتهای فارسی برچسب گذاری شده ،تشکیل شده است .در مرحله دوم باید متن توییتهای فارسی را مورد
پیش پردازش قرار گرفته شود تا یک داده خالص برای استخراج ویژگی وجود داشته باشد .بعداز مرحله پیشپردازش ،مرحله
استخراج ویژگی است .این ویژگیهای استخراج شده برای طبقهبندی وارد مدل ماشین بردار پشتیبان میشود؛ در پایان کالس
توییتها به دست میآید.
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 -1-3مجموعه داده
مجموعه داده استفاده شده برای روش پیشنهادی از سایت  Kaggleمیباشد[ ،]24این مجموعه داده شامل 113هزار و 892
توییت فارسی است .همچنین هشت ستون اطالعاتی از توییتها دارد که ستونهای ،retweetCount ،replyCount ،tweet
 sourceLabel ،hashtags ،quoteCount ،likeCountو emotionمیباشد .این توییتها توسط یک خزشگر وب از توییتر
استخراج شدهاند .همچنین توییت ها براساس شش احساس اصلی عصبانیت ،ناراحتی ،شادی ،انزجار ،تعجب برانگیز و ترس
تقسیمبندی میشود .در شکل  1-1-3تعداد توییتهای موجود در هر کالس را مشاهده میکنید .همچنین شکل  2-1-3درصد
اختصاص دهی نمونهها به کالسها میباشد.

شکل -2-1-3درصد اختصاصدهی نمونهها به کالسها

شکل -1-1-3تعداد توییتهای موجود در هر کالس

 -2-3پیشپردازش
هنگام کار با متن در پردازش زبان طبیعی باتوجه به ساختار محاورهای توییتها مدل دچار مشکل میشود پس باید دادههای
خالصی را به ورودی مدل داد .به همین دلیل عمل پیشپردازش انجام میشود .پیشپردازش پاکسازی متون از ناخالصی
میباشد .در ماهیت تحلیل احساسات وزندهی به کلمات یک متن میباشد؛ پس باید متن را از کلماتی که هیچ بار معنایی برای
تحلیل احساسات آن متن ندارد پاکسازی کرد .گامهای پیش پردازش در زبان طبیعی به این صورت میباشد که در ابتدا باید
متن را نرمالسازی کرد با این کار متن از حالت تصادفی خارج میشود و به متن استاندارد نزدیک میشود .در گام بعدی باید
عالئم نگارشی ،ایموجیها ،اعداد را با مورد مناسبی جایگزین کرد .همچنین باید کلمات زائد را از متون حذف نمود.
 -3-3استخراج ویژگی
اساسیترین بخش در تحلیل احساسات کاربران از روی متون فارسی بخش استخراج ویژگی میباشد .دلیل اهمیت این بخش
این است که مرحله استخراج ویژگی تاثیر مستقیمی بر روی کارایی الگوریتمهای طبقهبندی دارد به همین خاطر ویژگیهای
استخراج شده باید توانایی جداسازی احساسات را از یکدیگر را داشته باشند .یکی از بهترین روشهایی که در استخراج ویژگی
وجود دارد روش روابط معنایی میباشد .در این پژوهش برای استخراج ویژگیهای متن از مدل  FastTextاستفاده شده
است.در این مدل برای استخراج ویژگیها از روابط معنایی موجود در بین کلمات بهره میبرد .به دلیل این که مدل FastText
براساس روابط معنایی به هر کلمه وزن اختصاص میدهد .در این پژوهش برای هر کلمه یک بردار  300دارای وزن در نظر
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گرفته میشود .بنابراین برای داشتن وزن یک عبارت از میانگین وزنها استفاده میشود .باتوجه به این که یک بردار  300تایی
از وزن برای هر توییت میباشد ،این مقدار زیادی میباشد و حافظه زیادی اشغال میشود .پس باید ویژگیها را کاهش داد،
برای کاهش ویژگیها از یک شبکه  LSTMاستفاده شده است .در این معماری از سه الیه استفاده شده است که الیه اول
وظیفه الگویابی از بردار ویژگی ها ،الیه دوم کاهش الگوها و الیه آخر هم وظیفه تبدیل الگوها به بردار را دارد .شکل 3-3-1
ابرکلمات از متن توییتها میباشد .به طور بهتر هر کلمهای که به تعداد بیشتری در متن توییتها تکرار شده باشد دارای وزن و
بار معنایی بیشتری در آن توییت میباشد .با دقت به شکل  1-3-3میتوان به آسانی متوجه شد که چه کلماتی بیشتر در متن
توییتها تکرار شدهاند.

شکل -1-3-3ابرکلمات توییتها

 -4-3طبقهبندی
در این بخش هر توییت به یکی از کالسهای عصبانیت ،ناراحتی ،شادی ،انزجار ،تعجب برانگیز و ترس تخصیص داده میشود.
برای طبقهبندی توییتها از مدل ماشین بردار پشتیبان استفاده میشود .این مدل در سالهای اخیر کارایی خوبی نسبت به
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روشهای قدیمیتر برای طبقهبندی نشان دادهاست .مبنای کاری  SVMدستهبندی خطی دادهها است و در تقسیم خطی
دادهها سعی میشود خطی را انتخاب کند که حاشیه اطمینان بیشتری داشته باشد .با فرض اینکه دستهها به صورت خطی
جداپذیر باشند ،ابرصفحههایی با حداکثر حاشیه 6را به دست میآورد که دستهها را جدا کنند.
 -4ارزیابی
در این پژوهش جهت ارزیابی روش پیشنهادی از معیارهای طبقهبندی استفاده میشود .این معیارها شامل معیارهای دقت،
صحت ،فراخوان و معیار  Fمیباشد.

)(1

)Accuracy=(TP+TN)/(TP+FP+FN+TN

)(2

)Precision=TP/(TP+FP

)(3

)Recall=TP/(TP+FN

)(4

)F1=(2*Precision*Recall)/(Precision+Recall

در روابط ذکر شده در باال ،نماد  TPبیانگر تعداد نمونههایی از مجموعه است که کالس واقعی آنها مثبت بوده و روش
پیشنهادی نیز کالس آنها را به درستی مثبت تشخیص داده است .نماد  FPبیانگر تعداد نمونههایی است که کالس واقعی
آنها منفی بوده ولی روش پیشنهادی به اشتباه کالس آن را مثبت تشخیص داده است .نماد  FNبیانگر تعداد نمونههایی است
که کالس واقعی آنها مثبت بوده ولی روش پیشنهادی به اشتباه کالس آنها را منفی تشخیص داده است .نماد  TNبیانگر
تعداد نمونههایی است که کالس واقعی آنها منفی بوده و روش پیشنهادی نیز به درستی کالس آن را منفی تشخیص داده
است.
در این پژوهش برای تقسیمبندی دادههای مجموعه داده مورد استفاده به دستههای آموزش و آزمایش از روش تصادفی بهره
گرفته شده است .در روش تصادفی دادهها با نسبت  80به  20به ترتیب به دادههای آموزشی و آزمایشی تقسیمبندی شدهاند.
در جدول  1-4نتایج ارزیابی براساس معیارهای دقت ،صحت ،فراخوان و  F1آورده شده است.

جدول -1-4نتایج ارزیابی مدل

دقت

صحت

فراخوان

F1

83.9

84.3

83.9

84

Maximum margin
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شکل -2-4نمودار میلهای نتایج

شکل -1-4نمودار خطی نتایج

همانطور که در جدول  1-4و اشکال  1-4و  2-4نشان داده شده است ،دقت روش پیشنهادی  83.9درصد میباشد که دقت
قابل توجهی برروی توییتهای فارسی میباشد .روش معنایی  FastTextاز کارایی باالیی برخوردار است زیرا در این روش فقط
خود کلمه از نظر وجود داشتن در متن بررسی نمیشود و بلکه بار و رابطه معنایی هرکلمه در متن با دیگر کلمات موجود در
متن محاسبه می شود .همچنین در این روش وابستگی بین کلمات موجود در یک متن هم در نظر گرفته میشود .به دلیل
اینکه بیشتر کار دیگران برروی مجموعه دادههای انگلیسی در تحلیل احساسات چندکالسه میباشد و همچنین کارهای انجام
شده روی مجموعه دادههای فارسی با تعداد کالسهای ثابت(مثبت ،منفی و خنثی) میباشد ،نمیتوان با کارهای دیگران
مقایسه کرد و میتوان این پژوهش را پیشرو در این زمینه نام برد.
 -5نتیجهگیری
در این پژوهش تحلیل احساسات توییتهای فارسی مبتنی بر ترکیب روابط معنایی و ماشین بردار پشتیبان میباشد .این روش
پیشنهادی از یک فرآیند چند مرحلهای بهره گرفته شده است که در گام اول پیشپردازش توییتها میباشد .در گام دوم
عملیات استخراج ویژگی براساس روابط معنایی  FastTextانجام گرفته است .هدف از این بخش استخراج روابط معنایی بین
کلمات و بررسی وجود وابستگی بین کلمات بوده است .در گام سوم عملیات کاهش ویژگی توسط معماری شبکه عصبی
 LSTMصورت گرفته و در نهایت در گام آخر طبقهبندی توییتها به وسیله مدل ماشین بردار پشتیبان صورت گرفته شده
است .ارزیابیها نشان دهنده کاربردی بودن روش پیشنهادی و روش استخراج عملیات ویژگی براساس روابط معنایی و همچنین
طبقهبندی ماشین بردار پشتیبان میباشد  .معیارهای ارزیابی دقت ،صحت ،فراخوانی و  F1روش پیشنهادی به ترتیب برابر
 83.9 ،84.3 ،83.9و  84میباشد .نتایج آزمایشها نشاندهنده کاربردی بودن روش پیشنهادی در تحلیل احساسات چندکالسه
توییتهای فارسی به شش کالس عصبانیت ،ناراحتی ،شادی ،انزجار ،تعجببرانگیز و ترس است.
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Abstract— With the development of technology, the use of social networks has
become more popular. One of the most popular social networks is the Twitter
platform. Sentiment analysis of users' tweets plays an important role in showing users'
feelings about the existing conditions of society. In recent years, due to the fact that
the text of users' tweets have become more conversational, sentiment analysis has
become problematic and reduced its accuracy; It also makes natural language
processing difficult. In this research, a method for sentiment analysis of Persian tweets
based on the combination of semantic relations and support vector machine
classification has been presented. FastText semantic relation is used to extract
features. Considering that a large number of features have been extracted; They should
be reduced, which is done by using long-short-term memory (LSTM) neural network.
In the last part of the proposed method for the classification of sentiments in tweets,
the support vector machine model is used. The evaluation criteria used in this research
were precision, accuracy, recall and F criterion, and the evaluation results were 83.9,
84.3, 83.9 and 84, respectively. The results of the experiments show the applicability
of the proposed method in analyzing the emotions of Persian tweets into six classes of
anger, sad, joy, disgust, surprise and fear.
Key words: multi-class sentiment analysis, natural language processing, LSTM neural
networks, support vector machine
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