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Abstract
With the spread of Covid-19 disease, quarantine, and social isolation, people
are increasingly posting their opinions about the coronavirus on social
networks such as Twitter. However, no study has yet been reported to
analyze online opinions of individuals in order to understand their feelings
about the Covid-19 epidemic in Iran. This study analyzes the emotions in the
opinions of the Iranian people on the social network Twitter during the
Corona crisis. For this purpose, a deep neural network model is presented.
As there is no labeled dataset of Covid-19 tweets, the proposed model is first
trained on the Stanford University Sentiment140 dataset, which contains 1.6
million tweets, and then used to classify the two classes of emotions
contained in the collected corona-related tweets in Iran. The results show
that the percentage of tweets with negative emotions is significantly higher
than positive tweets. Also, the change in negative emotions of people in
different months is proportional to the change in patient statistics.
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مقاله پژوهشی

تهای مرتبط با کرونا در ایران با استفاده از
تحلیل احساسات توئی 
شبکه عصبی عمیق
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شیرین حبیبی

کارشناسیارشد مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.

شهال نعمتی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.

با همهگير شدن بيماری کووید ،91-قرنطينه شدن مردم و فاصلهگذاری اجتماعی ،افراد بيشازپيش نظرات
خود درباره ویروس کرونا را در شبکههای اجتماعی مانند توئيتر منتشر میکنند .بااینحال ،هنوز مطالعهای
برای تحليل نظرات برخط افراد بهمنظور درک احساسات آنها در مورد همهگيری کووید 91-در ایران
گزارش نشده است .در این پژوهش به تحليل احساسات موجود در نظرات مردم ایران در شبکه اجتماعی
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استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.

تویيتر در طول بحران کرونا پرداخته میشود .برای این منظور یک مدل شبکه عصبی عميق ارائه میشود .با
پيشنهادی ابتدا روی مجموعه داده  Sentiment140دانشگاه استنفورد شامل یکميليون و ششصدهزار
توئيت آموزش داده شده ،سپس برای طبقهبندی دوکالسهی احساسات موجود در توئيتهای جمعآوری
شده مرتبط با کرونا در ایران استفاده میشود .نتایج نشان میدهد درصد توئيتها دارای احساسات منفی
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توجه به اینکه دادههای برچسبگذاری شده از توئيتهای مرتبط با کرونا در دسترس نيست ،مدل

نسبت به توئيتهای مثبت به شکل معنیداری بيشتر است .همچنين ،تغيير احساسات منفی افراد در ماههای
مختلف متناسب با تغيير در آمار بيماران میباشد.
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کلیدواژهها :ویروس کرونا ،کووید ،91-تحلیل احساسات ،نظرکاوی ،شبکه عصبی عمیق.
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مقدمه
گسترش ناگهانی بيماری کووید 91-در سال گذشته با انتقال ویروس مشاهده شده در
جمعيت حيوانات و سرایت آن به انسان ،دانشمندان و سياستگذاران را شگفتزده کرده و
آنها را تحت تأثير قرار داد .بيماری کووید 91-توسط سازمان بهداشت جهانی بهعنوان
یک بيماری همهگير شناخته شده است که زندگی افراد را در سراسر جهان به خطر
میاندازد (والوان و مير .)0202 ،9در برخی از مناطق موارد ابتالی کمی گزارش شده است
درحالیکه در برخی دیگر چند هزار نفر مبتال وجود دارد و در مناطقی که دارای انتقال
گسترده و غيرقابلکنترل هستند ،ميليونها نفر تاکنون مبتال شدهاند .برای به حداقل رساندن
تعداد افراد آلوده ،چندین استراتژی ازجمله اقدامات فاصلهگذاری اجتماعی ،ممنوعيت
سفر ،قرنطينه و تعطيلی مشاغل اجراشده است که بهسرعت ساختار جوامع در سراسر جهان
را تغيير میدهد (پرادهام و همکاران .)0202 ،0این وضعيت روزبهروز پيشرفت کرده است؛
بنابراین ،انتشار سریع و بهموقع اطالعات اولویت اصلی کنترل و پيشگيری از بيماری است.
عالوه بر این ،تهدید بيماری به طرق مختلفی بر نحوه تفکر و رفتار افراد تأثير میگذارد.
برخی از تغييرات مشاهدهشده طی ماههای گذشته اثرات قابلتوجهی بر سالمت جامعه
داشته و درنهایت تأثير مهمی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت .در مواجهه با این وضعيت
بیسابقه ،دولتها راهحلهای متفاوتی در زمينه بهداشت عمومی و اقتصادی ارائه دادهاند
(کيو و همکاران .)0202 ،3درنتيجه شاهد تغيير ساختار چشمگيری در نظام اقتصادی و
اجتماعی هستيم که درگذشته تجارت و جامعه در آن بهصورت سنتی فعاليت داشتهاند.
با قرنطينه کردن مردم و فاصلهگذاری اجتماعی ،اکنون بحثهای زیادی درباره
ویروس کرونا بهصورت برخط ،در شبکههای اجتماعی مانند توئيتر وجود دارد .با توجه به
مطالعاتی که درباره کاربردهای شبکههای اجتماعی برای تحليل موضوعات مختلف مانند
انتخابات و تغييرات قيمت در بورس انجام شده (فخری و حسينزاده  )9311تعداد
1 .Velavan & Meyer
2. Pradhan et al.
3. Qiu et al.
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فزایندهای از مردم به بستر شبکههای اجتماعی اعتماد میکنند (کوثری لنگری و همکاران،
 .)9311بااینحال ،هنوز مطالعهای برای درک احساس و تحليل نظرات مردم در مورد
همهگيری کووید 91-گزارش نشده است .تحليل احساسات نظرات کاربران یک کاربرد
بينرشتهای است که با بهکارگيری روشهای هوشمند سعی در استخراج احساسات و
تمایالت افراد از نوشتههای آنها دارد (عباسی و همکاران.)9311 ،
هدف از پژوهش حاضر ،تحليل احساسات بيانشده در توئيتهای مردم ایران برای
تعيين چگونگی تغيير انتظارات ،ادراکات و رفتارهای آنها در طول بحران بهمرورزمان
است .برای این منظور در پژوهش حاضر ،ابتدا یک مجموعه داده شامل توئيتهای مرتبط
با ویروس کرونا در بازه زمانی دی ماه سال نود و هشت تا انتهای مرداد ماه سال نود و نه
ایجاد شد .برای تحليل احساسات و طبقهبندی توئيتها به دو دستهی مثبت و منفی همچنين
مشخص کردن شدت ميزان مثبت و منفی بودن نظرات یک مدل مبتنی بر شبکه عصبی
عميق ارائه شد .در این مدل برای استفاده بهتر از توالی کلمات در جمله و در نظر گرفتن
زمينه متن از هر دو جهت (بصيری و همکاران ،)0202 ،9از واحدهای دوطرفه بازجریانی
دروازهدار ( )BiGRUاستفاده میشود .سپس به این دليل که توئيتهای موجود فاقد
برچسب هستند ،از یک مجموعه داده استاندارد در مقياس بزرگ به نام Sentiment140

که متعلق به دانشگاه استنفورد است برای آموزش مدل پيشنهادی استفاده شد .در نهایت،
توئيتهای مربوط به هر روز با استفاده از مدل پيشنهادی از نظر شدت مثبت یا منفی بودن
احساسات بيان شده در آنها دستهبندی شدند .عالوه بر این ،دادههای مربوط به آمار موارد
جدید و مرگومير ناشی از کرونا به همراه روند جستجوی کلمات مرتبط با کرونا در
گوگل برای کشور ایران استخراج شد و در تکميل نتایج حاصل از تحليل احساسات با
استفاده از مدل پيشنهادی به کار رفته شدند.
بر اساس مطالب ذکرشده ،پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سؤاالت زیر در مورد
ویروس کرونا در ایران انجامشده است:
1. Basiri et al.
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• در جستجوی گوگل مربوط به ویروس کرونا چه ترکيباتی از کلمات بيشتر دیده
شدهاند؟
• آیا تفاوتی در شدت احساسات نشان داده شده در توئيتهای مربوط به ویروس
کرونا وجود دارد؟
• آیا بين تعداد موارد جدید مبتال و مرگومير با احساسات توئيت در ماههای
مختلف ارتباط معنی-داری وجود دارد؟
پاسخ به سؤال اول میتواند به کاربران و همچنين توسعهدهندگان نرمافزارهای مرتبط
با تحليل بيماری کرونا در جمعآوری بهتر دادههای مرتبط کند .سؤال دوم در راستای
مشخص کردن تأثير شدت بيماری بر احساس کلی حاکم بر جامعه در زمانهای مختلف
مطرح شده است .با مشخص شدن تغييرات موجود در شدت احساسات روانشناسان
میتوانند راهکارهای مناسبتری برای بهبود کيفيت زندگی در هنگام شيوع بيماریهای
فراگير پيشنهاد دهند .نهایتاً پاسخ به سومين سؤال میتواند تأثير گسترش و تلفات بيماری بر
احساسات حاکم بر فضای مجازی را مشخص نماید .این مسئله در کنترل بهتر احساسات و
مدیریت ارائهی آمارهای مربوط به بيماری میتواند مفيد باشد.
نتایج این مطالعه به شناسایی عواملی که واکنشهای عمومی به ویروس کرونا را در
بستر فوریتهای پزشکی عمومی که بهسرعت در حال رشد است ،کمک میکند.
یافتههای این مطالعه همچنين به راهنمایی مقامات بهداشت عمومی برای برقراری ارتباط
مناسب با مردم و کمک به ارائه پاسخهای بهداشت عمومی برای کسانی که مستعد ابتال به
ویروس هستند کمک خواهد کرد.
نوآوریهای اصلی این پژوهش به شرح زیر است:
• یک مدل شبکه عصبی عميق مبتنی بر واحدهای دوطرفه بازجریانی دروازهدار و
بردار از پيش آموزشدیده تعبيه کلمات برای تجزیهوتحليل احساسات توئيتها پيشنهاد
میشود .این مدل در مجموعه داده¬های موجود در مقياس بزرگ توئيتر آموزش داده
شده است.
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• مجموعه دادههای جدید توئيتر درباره توئيتهای مربوط به ویروس کرونا در
ایران جمعآوری و تجزیهوتحليل میشود.
• عالوه بر مجموعه دادهی توئيتر ،دادههای روند گوگل برای کشور ایران برای
یافتن الگوهای معنیدار مربوط به ویروس کرونا تجزیهوتحليل شده است.
در ادامه مقاله با مروری بر پژوهشهای پيشين ادامه خواهد یافت .پسازآن دادههای
استخراج شده توصيف خواهند شد و در بخش بعدی مدل پيشنهادی معرفی خواهد شد.
پسازآن تجزیهوتحليل دادهها ارائه میشوند و در نهایت نتيجهگيری و پيشنهادها ارائه
خواهد شد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
طی ماههای گذشته ،برخی از مطالعات اپيدميولوژیک برای توصيف و کنترل بيماری
کووید 91-انجام شده است .در این قسمت به برخی از این مطالعات بهصورت مختصر
اشاره خواهد شد .مطالب این قسمت به دو بخش تقسيمشده است؛ پژوهشهای اجتماعی-
اقتصادی مرتبط و پژوهشهای شبکه اجتماعی مرتبط.

پژوهشهای اجتماعی-اقتصادی مرتبط
در یک مطالعه انجامشده توسط هولشو و همکاران ،)0202( 9آنها شناسایی ،تشخيص،
دوره بالينی و مدیریت اولين مورد از بيماری کووید 91-که در ایاالتمتحده تأیيد شده
است را شرح دادهاند .یافتههای آنها بر اهميت مدیریت مستقيم پزشکان و مسئوالن
بهداشت عمومی در سطح محلی ،ایالتی و فدرال و همچنين لزوم پخش سریع هر دو
اطالعات بهداشتی برای جلوگيری از شيوع بيشتر این بيماری و اطالعات بالينی برای
مراقبت از بيماران تأکيد میکنند .این عفونت در حال تحول در پژوهش دیگری که توسط
پرلمن )0202( 0منتشرشده برجسته شده است .در این پژوهش یکی از مباحث ذکرشده که
1. Holshue et al.
2. Perlman
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ارزش مطالعه دارد ،تأثير اقدامات فاصلهگذاری اجتماعی است .میدانيم که اقدامات
فاصلهگذاری اجتماعی در مقياس دقيق ،میتواند به کاهش قابلتوجه تعداد موارد جدید
کووید 91-منجر شود .اگرچه ،طيف وسيعی از روشهای استفادهشده و ميزان شدت
استفاده از آنها برای کسب اطالعات در مورد اینکه دقيقاً چهکاری انجام میشود و طول
مدتزمان آن ،نياز به بررسی بيشتری دارد.
نگرانی مهم دیگر در این مدت بیسابقه مقاومت اقتصاد در پاسخ به این بيماری
همهگير است .در مطالعه انجامشده توسط فيتزجرالد و همکاران ،)0202( 9بيماری همهگير
کووید« 91-بحران اقتصادی فوری» ناميده شده است .آنها تحقيق کردند که بحران
اقتصادی تا چه مدت و تا چه حد طوالنی خواهد بود و در مورد بازگشایی محتاطانه
زندگی اجتماعی و اقتصادی بحث کردند .همچنين ،اثرات محدودیتهای اعمالشده برای
جمعيتها برای جلوگيری از شيوع سریع ویروس ازجمله قرنطينهها ،سفارشها در منزل،
تعطيلی مشاغل و ممنوعيتهای مسافرتی که به رکود عظيم اقتصادی در جهان منجر شده
است ،موردمطالعه قرار گرفت .دادهها برای تعيين کميت این تأثيرات هنوز در دست
بررسی است .کادنا و همکاران )0202( 0مطالعهای در مورد چگونگی شروع مجدد
اقتصادهای ملی در هنگام بحران ویروس کرونا انجام دادهاند .آنها اظهار داشتند که جهان
باید هم در کنترل ویروس عمل کند و هم تأثير منفی بر مشاغل شهروندان را بهطور
همزمان کاهش دهد .پيشرفتی که در آن انجام میشود به شکلگيری بهبود اقتصادی
کمک میکند .ایالنس و همکاران )0202( 3تأثير ویروس کرونا بر آموزش عالی و نحوه
پاسخ آنها را بررسی کردهاند .آنها یک مرکز عصبی یکپارچه پيشنهاد کردند که یک
ساختار ساده ،انعطافپذیر و چند رشتهای است که برای تنظيم آن با شرایط سریع در حال
تغيير است .این چهار نوع عمل شامل کشف ،تصميمگيری ،طراحی و ارائه است .هدف
اصلی مرکز عصبی یکپارچه پيشنهادی این موسسه این است که در پيشبرد حوادث کارآمد
1. FitzGerald
2. Cadena et al.
3. Illanes et al.

 | 111نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند| سال دهم |شماره  | 73پاییز 1011

باشد و بهموقع ،هوشمندانه و تاکتيکی واکنش نشان دهد .کيو و همکاران )0202( 9نقش
چندین عامل اقتصادی و اجتماعی را در تسهيل انتقال کووید 91-در سطح محلی و
بينشهری چين بررسی کردند .در این پژوهش از روش یادگيری ماشين برای انتخاب
پارامترهای مهم استفاده شده است که بهطور قوی پيشبينی انتقال ویروس در ميان
خصوصيات غنی آبوهوا را پيشبينی میکند.

پژوهشهای شبکه اجتماعی مرتبط
امروزه روشهای زیادی برای به اشتراکگذاری اطالعات ،نظرات و پيشنهادها توسط
شبکههای اجتماعی استفاده میشود .بيش از  0.1ميليارد نفر بهطور مکرر از شبکههای
اجتماعی استفاده میکنند و بسياری از آنها برای مدت طوالنی از این شبکهها استفاده
میکنند .در یک پژوهش اخير شارما و همکاران )0202( 0ابزاری طراحی کردند تا
اطالعات غلط در گفتگوهای توئيتر را در دورهی بیسابقه شيوع کرونا تجزیهوتحليل کنند.
این ابزار با پيشرفت اوضاع ،به بحث در شبکههای اجتماعی پيرامون ویروس کرونا و
کيفيت اطالعات به اشتراک گذاشته شده میپردازد .آنها همچنين یک روش تشخيص را
برای یافتن مطالب گمراهکننده و فریبدهنده از جریان اطالعات توئيتر طراحی کردند .در
مطالعهی دیگری ،مرچنت و لوری )0202( 3نقش شبکههای اجتماعی را بهعنوان ابزاری
مهم در رسيدگی به بيماری همهگير در حال وقوع در کنار تغيير ویژگیهای آمادگی و
پاسخ برای سوانح آینده موردبررسی قرار دادهاند .آنها تأکيد کردند که باید از شبکههای
اجتماعی برای پخش اطالعات دقيق در مورد موضوعات مختلف مهم در هنگام بروز موارد
همهگيری مانند زمان آزمایش دادن ،انجام کار مناسب در مواجهه با بيماری و همچنين
نحوه مراقبت در هنگام بيماری استفاده شود.
تجزیهوتحليل احساسات با هدف یافتن نظر و نگرش افراد از دیدگاه آنها در
شبکههای اجتماعی نسبت به جنبههای مختلف محصوالت و رویدادها انجام میشود
1. Qiu et al.
2. Sharma et al.
3. Merchant & Lurie
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(کمبریا0291 ،9؛ کمبریا و همکاران .)0292 ،0تجزیهوتحليل احساسات در زبانهای
مختلف (بصيری و کبيری0292 ،3؛ یوسالتی و همکاران )0202 ،4مورد مطالعه قرار گرفته
است و بر روی نظرات در شبکههای مختلف اجتماعی انجام شده است (چائوهان و
همکاران0202 ،5؛ فوالدفر و همکاران0202 ،1؛ نعمتی و همکاران .)0291 ،2تجزیهوتحليل
احساسات از دادههای مختلف توئيتر بهطور جامع در پژوهشهای پيشين مانند رخدادهای
مهم (روز و همکاران ،)0202 ،1بررسی اثرات دارو (بصيری و همکاران ،)0202 ،پيشبينی
تأثير اوليه پژوهشها (حسن و همکاران ،)0202 ،1احساسات مصرفکننده نسبت به یک
نام تجاری خاص (قياسی و همکاران )0293 ،و بسياری از موضوعات دیگر (ابدر و
همکاران )0202 ،مورد مطالعه قرار گرفته است .در چند دهه گذشته ،پيشرفت در یادگيری
ماشين و بهخصوص فناوریها و روشهای یادگيری عميق ،تجزیهوتحليل احساسات از
منابع متنوعی موردتوجه قرار گرفته است .با استفاده از این پيشرفتها در هوش مصنوعی،
پژوهش حاضر به بررسی افکار عمومی نسبت به کووید 91-در ایران میپردازد .در این
پژوهش سعی شده است که بررسی شود که احساسات مردم در طی مدت معين چقدر
تحت تأثير این بيماری همهگير قرار گرفته است .الزم به ذکر است که در این مطالعه ادعا
نمیشود که دیدگاه کل جامعه/کشور نشان داده شده است؛ بلکه گروهی از مردم کشور را
بهعنوان مطالعه موردی ،موردمطالعه قرار داده شده است.

دادههای استخراجشده
همانگونه که در شکل  9نشان داده شده است تاکنون برای بيماری کووید 91-در ایران
نسبت به کشورهای همسایه مبتالیان بيشتری ثبت شده است .به همين دليل تمرکز بر روی
1. Cambria
2. Cambria et al.
3. Basiri & Kabiri
4 .Oueslati
5. Chauhan et al.
6. Fouladfar
7. Nemati et al.
8. Ruz et al.
9. Hassan et al.
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نظرات افرادی که از ایران توئيتهای خود را ارسال میکنند از جایگاه ویژهای برخوردار
است.

شکل  :0نسبت تعداد مبتالیان به کووید 01-در همسایگی ایران.

در این مطالعه ،دو نوع داده یعنی روند گوگل و داده توئيتر استخراج شده است .از
دادههای روند گوگل برای تجزیهوتحليل عالقه مردم برای به دست آوردن اطالعات در
مورد بيماری کووید 91-با استفاده از جستجوی کلمات کليدی مرتبط استفاده میشود.
روند گوگل یک سرویس محبوب اس ت که توسط گوگل برای به دست آوردن تعداد
جستجوهای کاربران برای یک عبارت خاص در یک بازه زمانی معين ارائه شده است .این
سرویس یک عدد را در محدوده [ ]2-922برمیگرداند که در آن  2کمترین تعداد جستجو
را نشان میدهد و  922بيشترین تعداد جستجو برای کلمات کليدی دادهشده در چهارچوب
زمانی ارائه شده است .این نوع دادهها برای کاربردهای مختلف ازجمله پيشبينی بازار
سهام (ژو و همکاران ،)0291 ،9کشف مباحث سياسی در توئيتر (ریل و همکاران)0294 ،0
و پيشبينی سرعت انتشار ویروس کرونا (لين و همکاران )0202 ،3استفاده شده است .برای
1. Xu et al.
2. Rill et al.
3. Lin et al.
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پاسخ به سؤال اول پژوهش ،تکرار نسبی عبارات مرتبط با کرونا در ایران که با استفاده از
داده مربوط به روند گوگل به دست آمده در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  :0تعداد تکرار نسبی ده کلمه پرتکرار مربوط به کرونا در ایران
نسبت تکرار

عبارت

922

ویروس کرونا

13

کرونا ایران

21

عالئم کرونا

14

کرونا در ایران

52

آمار کرونا

31

کرونا امروز

35

واکسن کرونا

39

اخبار کرونا

02

بيماری کرونا

0

از دادههای توئيتر برای تجزیهوتحليل تغيير احساسات در توئيتهای افراد در طول زمان
استفاده میشود .در پژوهش حاضر بازهی زمانی بهمن ماه نود و هشت تا انتهای آذر ماه نود
و نه برای به دست آوردن دادههای روند گوگل و توئيتر استفاده شده است .همچنين از
کلمات کليدی نشان داده شده در جدول  0و ترکيب آنها با درنظر گرفتن عالمت هشتگ
در ابتدای کلمات برای جمعآوری توئيتها استفاده شده است.
جدول  :2لیست کلمات کلیدی مورداستفاده برای به دست آوردن توئیتها.
Sars-Cov-2
Covid-2019
Mers-Cov

Covid-19
Ncov-0291
Sars-Covs

Coronavirus
Sars-Cov-2
Sars-Cov2

Corona
Ncov
Sars-Cov

برای جمعآوری دادههای مربوط به کرونا از کتابخانهی  twint0در زبان برنامهنویسی پایتون
استفاده شده است .پس از جمعآوری توئيتها با استفاده از کلمات کليدی اشاره شده،
1. https://trends.google.com
2. https://github.com/twintproject/twint
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آنها را بهصورت ماهانه جدا کرده و موردبررسی قرار دادیم .توزیع توئيتها در ماههای
مختلف در شکل  0نشان داده شده است .در کل تعداد  5121توئيت مرتبط جمعآوری شد
که بهصورت متوسط هر توئيت شامل  03/03کلمه  923/53حرف میباشد.
اسفند؛  732بهمن؛ 42

آذر؛  899آبان؛ 142
مهر؛ 94

فروردین؛ 802
شهریور؛ 117

اردیبهشت؛ 429
خرداد؛ 314
تیر؛ 219

مرداد؛ 2086

شکل  :2توزیع توئیتهای مرتبط با کرونا در ایران از بهمن ماه نود و هشت تا آذر ماه نود و نه.

مروری بر یافتههای مطالعات دیگر که مرتبط با مسئله و موضوع پژوهش باشد (پيشينه
تجربی) و تبيين خأل یا شکاف موجود درباره مسئله موردپژوهش در راستای ضرورت انجام
مطالعه حاضر.

مدل پیشنهادی
مدل پيشنهادی برای دستهبندی توئيتهای مرتبط با کرونا در شکل  3نشان داده شده است.
در این مدل از سه جزء اصلی استفاده شده است؛ بردار از پيش آموزشدیده ،الیهی
بازجریانی 9و الیه ی انتخاب .دليل استفاده از بردار تعبيه کلمات از پيش آموزشدیده در
مدل پيشنهادی استخراج بهتر ویژگیهای متنی از توئيتهای کاربران است .این بردارها بر
روی مجموعه دادههای بسيار بزرگ آموزش دیدهاند و بهخوبی میتوانند رابطه مفهومی
1. Recurrent
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بين کلمات را مدل کنند (دولين و همکاران .)0291 ،9الیهی بازجریانی به دليل توانایی در
مدل کردن زمينه 0و ارتباط بين کلمات در یک جمله در مدل پيشنهادی بهکار گرفته شده
است .نهایتاً الیهی انتخاب به دليل کاهش ابعاد و انتخاب مهمترین بخشهای بردار
ویژگیها استفادهشده است.
ورودی مدل یک توئيت ( )tiکه مجموعهای از کلمات ( )wiاست ،میباشد .در
مرحله بعد از بردار تعبيه کلمات از پيش آموزش دیده BERT 3برای تبدیل کلمات به
بردارهای عددی استفاده میشود .بردارهای عددی بهدستآمده از مرحله قبل بهعنوان
ورودی الیهی  BiGRUاستفاده میشوند .در این الیه از دوالیه شامل واحدهای بازجریانی
دروازهدار ( )GRUدر دو جهت ابتدا به انتها و انتها به ابتدای بردار ورودی استفاده میشود.
ساختار داخلی  GRUدر شکل  4نشان داده شده است .هر واحد  GRUشامل دو
دروازه بهروزرسانی ( )rو بازنشانی ( )zبا روابط ( )9و ( )0است.
)(1
)(2

در روابط ( )9و ( )2نماد

معرف تابع سیگموید الجیستیک است W ،و  Uماتریس

وزنهای سلول و  bبردار بایاس میباشد xt .ورودی و  htوضعیت مخفی سلول
هستند .برای محاسبهی  htاز روابط ( )3و ( )4استفاده می شود .در این روابط
̃ بردار وزن ̃ ،حالت مخفی کاندید tanh ،تابع تانژانت هایپربولیک و
̃

و

ضرب درایه به درایه (هادامارد) بردارها است.

1. Devlin
2. Context
3. Pre-trained Word Embedding Vector
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شکل  .7مدل پیشنهادی برای تجزیهوتحلیل احساسات توئیتها.
)(3
)(4

̃
̃

̃

̃

خروجی الیهی  GRUبه الیه انتخاب ارسال میشود که در آن به دو صورت انتخاب انجام
میگيرد .در روش اول که در شکل  3با  AVGنشان داده شده است ،از انتخاب با استفاده
9

از ميانگيری ماتریس ورودی استفاده میشود و در روش دوم که در شکل  3با MAX
1. Global average pooling
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نشان داده شده از انتخاب بيشينه 9ماتریس ورودی استفاده میشود .خروجی دو تابع انتخاب
برای ایجاد یک ماتریس ورودی به الیه آخر به همدیگر متصل میشوند .الیهی آخر یک
الیه فشرده 0یا کامالً متصل 3است که وظيفه یادگيری نهایی را بر عهده دارد .درنهایت
دستهبندی با استفاده از تابع  softmaxانجام میگردد .مقادیر پارامترهای مدل پيشنهادی در
جدول  3نشان داده شده است.

شکل  :0ساختار داخلی یک سلول GRU
جدول  .7هایپرپارامترهای استفادهشده در مدل پیشنهادی.
نام پارامتر

مقدار

توضیحات

Max features

02222

سایز واژگان الیه تعبيهشده.

Embedding dim

322

ابعاد تعبيهشده.

Dropout

2.0

نرخ افت.

Number of cells

12

تعداد سلولهای  GRUدر الیه .BiGRU

Activation function

Relu

تابع فعالسازی الیه کانولوشن.
1. Global maximum pooling
2. Dense
3. Fully connected
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نام پارامتر

مقدار

توضیحات

Dense

0

تعداد نرونها در الیه خروجی.

Categorical Cross
Entropy
Adam

تابع اتالف الیه خروجی.

Loss function
Optimizer

الگوریتم بهينهسازی مدل.

تجزیهوتحلیل دادهها
همانطور که قبالً گفته شد ،تحليل احساسات روشی برای دستيابی به افکار عمومی در
مورد هر موضوعی است .در این پژوهش توئيتهای جمعآوریشده که در بخشهای قبل
در مورد آنها توضيح داده شد با استفاده از مدل پيشنهادی دستهبندی میشوند .به این دليل
که آموزش مدل پيشنهادی نيازمند دادههای برچسبگذاری شده میباشد و دادههای
جمعآوریشده فاقد برچسب میباشند ،از مجموعه داده  Sentiment140که دارای
 9122222توئيت میباشد استفاده شد.

پاسخ به دومین سؤال پژوهش
برای پاسخ به دومين سؤال پژوهش که بيان میکند «آیا تفاوتی در شدت احساسات نشان
داده شده در توئيتهای مربوط به ویروس کرونا وجود دارد؟» پس از آموزش مدل،
توئيتهای هر روز بر اساس مقياس صفر تا یک با استفاده مدل پيشنهادی برچسبگذاری
شدند .در این مقياس ،صفر نشاندهندهی منفی کامل و یک نشاندهندهی مثبت کامل بودن
محتوای توئيت است .نتيجهی برچسبگذاری انجامشده در شکل  5برای روزهای مختلف
نشان دادهشده است .در این شکل ،ميانگين امتياز حاصلشده از تمام توئيتهای هر روز
برای آن روز در نظر گرفته شده است.
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1/00
0/90
0/80

0/60
0/50
0/40
0/30

میانگین امتیاز احساس

0/70

0/20
0/10
0/00

شکل  :5شدت احساس در روزهای مختلف در بازهی صفر (منفی کامل) تا یک (مثبت کامل).

همانگونه که در شکل  5نشان داده شده است بهجز برخی از روزهای سال بيشتر روزها
دارای توئيتهایی با احساس منفی (اعداد کمتر از  )2/5بودهاند .این مسئله نشاندهندهی
جو منفی کلی حاکم بر توئيتهای مرتبط در میباشد؛ بهعبارتدیگر ،توئيتهای
ارسالشده را میتوان بازتابی از عقاید نویسنده آنها که تحت تأثير اخبار و وقایع مربوط به
بيماری کووید 91-است تلقی کرد .برای بهتر مشخص شدن نتایج ،در شکل  ،1ميانگين
شدت احساس توئيتها بهصورت ماهانه نشان داده شده است.
همانگونه که در شکل  1نشان داده شده است ،کمترین ميزان احساس منفی مربوط
به سه ماه فروردین تا خرداد بوده و در اردیبهشت ماه ميزان احساسات منفی از سایر ماهها
بيشتر بوده است .این می تواند به دليل موج صعودی دوم بيماری باشد که جو ترس و
نااميدی بيشتری در افکار عمومی ایجاد کرده است .در توجيه کاهش شدت احساسات
منفی در ماههای بعد میتوان گفت بهتدریج این روند برای افراد عادی شده و همين مسئله
در توئيتهای ماههای تير تا شهریور منعکس شده است .پسازاین دوره و با شروع موج
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جدید کرونا شدت احساس منفی در آبان ماه بيشتر شده اما این افزایش شدت احساس
منفی نسبت به موج اول کمتر است که این میتواند به دليل گذشت زمان و کمتر شدن
ترس کلی ناشی از بيماری باشد .نهایتاً در آذر ماه و با کاهش آمار مبتالیان دوباره از ميزان
احساسات منفی کاسته شده است.
0/55
0/50

0/40
0/35
0/30
0/25

میانگین امتساز احساس

0/45

0/20
0/15

شکل  :6میانگین شدت احساس در ماههای مختلف در بازهی صفر (منفی کامل) تا یک (مثبت
کامل).

پاسخ به سومین سؤال پژوهش
برای پاسخ به سومين سؤال پژوهش که بيان میکند «آیا بين تعداد موارد جدید مبتال و
مرگومير با احساسات توئيت در ماههای مختلف ارتباط معنیداری وجود دارد؟» و برای
ریشهیابی تغييرات موجود در شکلهای  5و  1میتوان به نمودارهای موجود در شکلهای
 2و  1توجه کرد.
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شکل  :3تعداد بیماران جدید در ماههای مختلف سال از شروع کرونا در ایران.

شکل  :8تعداد فوتشدگان جدید در ماههای مختلف سال از شروع کرونا در ایران.

همانگونه که در شکلهای  2و  1مشخص است ،در اردیبهشت ماه پس از کاهش
چشمگير آمار مبتالیان و کشتهشدگان ،موج دوم شروعشده که این میتواند باعث افزایش
ناگهانی ميزان احساسات منفی بيانشده در توئيتها باشد .همچنين کاهش تعداد مبتالیان
در خرداد ماه و ثابت شدن تقریبی آن در ماههای آتی میتواند باعث کاهش احساسات
منفی بيان شده در توئيتها در خرداد ماه و پسازآن ثابت ماندن آن در چهار ماه بعدی تا
ابتدای آبان ماه در شکل  1باشد .همانگونه که در شکلهای  2و  1نشان داده شده است،
موج جدید بيماری و فوتشدگان از مهرماه آغازشده که تأثير آن در توئيتهای آبان ماه
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دیده میشود .البته افزایش شدت احساسات منفی در این موج نسبت به موجهای قبلی کمتر
است که میتواند به دليل عادی شدن مسئله یا افزایش اميدواری افراد برای ساخت واکسن
کرونا باشد.
برای بهتر مشخص شدن محتوای توئيتهای موجود در مجموعه داده استخراج شده،
ابر کلمات احساسی مربوطه در شکل  1نشان داده شده است .برای بهدست آوردن کلمات
احساسی موجود در توئيتها از واژهنامههای احساسی مثبت و منفی استاندارد که توسط لئو
و ژانگ )0290( 9ارائه شده ،استفاده شده است .همانگونه که در شکل  1نشان داده شده
است ،کلمات مثبت و منفی زیادی در توئيتها وجود داشتهاند که ده مورد پرتکرار از هر
دسته در جدول  4آورده شده است .الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر از روش مبتنی
بر واژهنامه برای دستهبندی توئيتها استفاده نشده است بلکه با استفاده از مدل پيشنهادی که
یک مدل با ناظر مبتنی بر شبکه عصبی عميق است این کار انجام شده است.
همانگونه که در جدول  4نشان داده شده است ،اگرچه از روش مبتنی بر واژهنامه (از
پيش تعریفشده) در این پژوهش استفادهنشده است ،کلمات مثبت و منفی بهصورت
معنیداری توسط مدل پيشنهادی شناسایی شدند .این مسئله تأیيدکنندهی کارایی مدل برای
تشخيص احساسات توئيتها میباشد.

1. Liu & Zhang
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شکل  :1ابر کلمات احساسی موجود در توئیتهای مربوط به کرونا در ایران.
جدول  :0ده کلمه احساسی مثبت و منفی پرتکراراستفاده شده در توئیتهای مربوط به کرونا در
ایران.
کلمات احساسی مثبت

کلمات احساسی منفی

love
good
happy
like
thank
best
beautiful
better
great
well

miss
bad
hate
shit
sorry
lost
wrong
lose
sad
fake
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نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر به تحليل احساسات موجود در توئيت کاربران ایرانی در رابطه با کرونا
میپردازد .این مسئله با توجه به شيوع گسترده بيماری کووید 91-و تأثير آن بر فضای
احساسی حاکم بر جامعه در فضای مجازی میتواند مسئلهی مهمی باشد .به این دليل که
پژوهش حاضر اولين پژوهش در زمينهی تحليل احساسات دادههای مرتبط با بيماری
کووید 91-است ،توئيتها بر اساس واژگان کليدی مرتبط با کرونا و در بازه زمانی دی ماه
نود و هشت تا مرداد ماه  11جمعآوری شدند .بر اساس پروژههای پيشين بهترین نتایج
گزارش شده در کاربردهای تحليل احساسات توسط مدلهای مبتنی بر یادگيری عميق
بهدست آمدهاند .لذا برای تحليل احساسات موجود در این توئيتها یک مدل مبتنی بر
شبکه عصبی عميق ارائه شد که در آن برای نگاشت توئيتها به برداری از اعداد از بردار
تعبيه کلمات از پيش آموزشدیده استفاده شد .همچنين از واحدهای دوطرفه بازجریانی
دروازهدار برای مدل کردن توالی کلمات و بهکارگيری زمينه متنها از هر دو سمت
استفاده شد .به این دليل که مدل پيشنهادی یک مدل با ناظر میباشد و توئيتهای
جمعآوریشده بدون برچسب هستند از مجموعه داده بزرگ  Sentiment140که شامل
 9122222توئيت است برای آموزش استفاده شد .نتایج حاصل از اعمال مدل پيشنهادی بر
روی مجموعه توئيت جمعآوریشده در رابطه کرونا نشاندهندهی منفی بودن جو کلی
حاکم بر توئيتهای در بازهی مورد آزمایش میباشد .همچنين ،نشان داده شد که با کاهش
تعداد مبتالیان در برخی ماهها ميزان احساسات منفی موجود در توئيتهای مرتبط نيز
کاهشیافته و با شروع موج دوم کرونا در ایران شدت احساسات منفی در توئيتها نيز
افزایش یافته است .در مورد محتوای توئيتها نيز تحليل کلمات موجود در آنها
نشاندهنده به کارگيری انواع مختلف کلمات احساسی مثبت و منفی است .این مسئله نشان
میدهد که درصورتیکه روش مبتنی بر واژهنامه که از روشهای مرسوم تحليل احساسات
است بهجای روش پيشنهادی مبتنی بر شبکه عصبی عميق استفاده میشد ،امکان گمراه
شدن روش به خاطر وجود کلمات مثبت و منفی موجود در توئيتها وجود داشت .با توجه
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به اینکه پژوهش حاضر اولين کار گزارششده در زمينه تحليل احساسات در مورد بيماری
کرونا میباشد ،محدودیتهایی در مورد این پژوهش وجود دارد .بهعنوانمثال کمبود
توئيتهای مربوط به کرونا بهخصوص در ماههای اوليهی شيوع این بيماری یکی از
محددیتهای موجود است که با افزایش تعداد کاربرانی که در این زمينه نظرات خود را
در شبکههای اجتماعی بيان می کنند این محدودیت در آینده برطرف خواهد شد .همچنين
عدم دسترسی به مجموعه داده استاندارد در حوزهی بيماری کرونا محدودیت دیگری برای
پژوهش حاضر است که با بهکارگيری روشهای دستی یا روش پيشنهادی در این مقاله در
پژوهشهای آتی این محدودیت کمتر خواهد شد .بهعنوان کارهای پيشنهادی آینده برای
این پژوهش میتوان از استفاده از سایر شبکههای اجتماعی و پيامرسانهای داخلی و
خارجی برای جمعآوری دادهها در کنار بهکارگيری روشهای مبتنی بر یادگيری انتقالی
در شبکههای ع صبی عميق نام برد .مورد اول در راستای کاهش اولين محدودیت اشارهشده
و مورد دوم برای پاسخ به دومين محدودیت اشارهشده قابل پيشنهاد هستند .همچنين
ترکيب مدل پيشنهادی با مدلهای از پيش آموزشدیده میتواند کمک شایانی به رفع
دومين محدودیت اشارهشده برای این پژوهش بنماید.
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