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Abstract 
Social media data is one of the most effective and accurate indicators of 

public sentiment so that analyzing this information can provide researchers 

with interesting results from users' sentiment about characters, subjects, 

products, and services. In this study, while reviewing users' opinions on 

Twitter about the various features of two competing mobile phone products 

on the market, Apple's Iphone X and Samsung's Galaxy S9, we examine 

their sentiment based on the gender of consumers of these two products. This 

study is performed using the relation-based method in the feature extraction 

step and Lexicon-Based in the polarity of opinions step. The results of this 

study show that the popularity of different product features varies between 

male and female users, and based on these results, business owners can 

produce products that focus on people's gender or design smart advertising 

plans according to their interests. These measures ultimately lead to 

increased business profitability and customer satisfaction. 

Keywords: Sentiment Analysis, Twitter, Feature Extraction, Polarity Of 

Opinions. 
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بریمحصولومبتنیژگیاحساساتدرسطحولیوتحلهیتجز
کاربرانتیجنس




  یمحمد اریشهر
و  وتریکامپ یاطالعات، دانشکده مهندس یفناور یمهندس ارشد یکارشناس

 .رانیا ن،یقزو ن،یواحد قزو ،یاطالعات، دانشگاه آزاد اسالم یفناور
  

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه وتریو علوم کامپ یدانشکده مهندس اریدانش   یاسالم ناظم
  

 چکیده
های احساسات عمومی است؛  ترین شاخص و دقیق نیمؤثرترهای اجتماعی، یکی از  های شبکه داده

تواند نتایج جالبی از احساسات کاربران نسبت به هر شخصیت،  این اطالعات می لیوتحل هیتجزکه  طوری به

موضوع، محصول و خدمات را برای محققین نمایان سازد. در این پژوهش، ضمن بررسی نظرات کاربران 

 های اپل و شرکت-های مختلف دو محصول رقیب تلفن همراه در شبکه اجتماعی توییتر در مورد ویژگی

ی موردبررسکنندگان این دو محصول  حساسات آنان را بر اساس جنسیت مصرفادر بازار،  -سامسونگ

قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از روش مبتنی بر رابطه در مرحله استخراج ویژگی و رویکرد مبتنی 

پژوهش، حاکی از آن بود نتایج این  نامه احساسی در مرحله تعیین قطبیت نظرات انجام گرفته است. بر لغت

این نتایج،  بر اساسهای مختلف محصول بین کاربران مرد و زن متفاوت بوده و  که محبوبیت ویژگی

توانند اقدام به تولید محصوالتی با تمرکز بر جنسیت افراد کرده و یا به طراحی  می وکار کسبصاحبان 

به افزایش سوددهی  تیدرنهازند. این اقدامات های هوشمند تبلیغاتی با توجه به عالیق آنان بپردا برنامه

 شود. مندی مشتریان منجر می و رضایت وکار کسب

 .نظرات تیقطب نییتع ،یژگیاستخراج و تر،ییاحساسات، تو لیوتحل هیتجز :ها واژهکلید
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 مقدمه
های اجتماعی برای مردم جهان به امری حیاتی  امروزه، استفاده از اینترنت و شبکه

 0202سوم سال  ماهه سهدر  1 است. طبق آماری که توسط شاخص وب جهانی شده لیتبد

های اجتماعی  کنندگان از اینترنت در سراسر جهان، از شبکه % استفاده89منتشر شده است، 

های  را در شبکه روز شبانهدقیقه از یک  00ساعت و  0متوسط  طور بهکنند و  استفاده می

 (.0202نی، شاخص وب جهاگذرانند ) اجتماعی می

اینکه حاوی سیلی از نظرات و  لیبه دل ی اجتماعی،ها شبکهدر  جادشدهیمحتوای ا

ها فراهم  ای برای سازمان سابقه های بی ها نفر از کاربران هستند، فرصت مکالمات میلیون

های اجتماعی مربوط به سازمان خود دخالت کرده  طور مؤثر در محتوای رسانه کند تا به می

مدیران اجرایی  ،المث عنوان به(. 0212، 0هه و همکاران) ندینما لیوتحل هیها را تجز و آن

وکار خود را بر اساس آنچه مشتریان درباره  ممکن است بخواهند بینش و دانش کسب

 ،که آن دانش و بینش طوری گویند، به دست آورند. به بوک یا توییتر می سازمانشان در فیس

هه و همکاران، شود ) منجر های کسب و کارشان گیری و یا دیگر جنبه بهبود تصمیم به

0212.) 

های بزرگی که  انجام گرفت نشان داد که شرکت 2بِینکه توسط شرکت  ای مطالعه 

اند رقبای خود را به حاشیه برانند.  ای دارند، توانسته های پیشرفته وتحلیل داده قابلیت تجزیه

تر از رقبای خود در  ها، پنج برابر سریع وتحلیل داده ها دریافتند که پذیرندگان تجزیه آن

در ی تر از رقبا ستند و احتماالً در چارت عملکرد مالی، دو برابر سریعگیری ه تصمیم

 (.0212، 4پیرسون و وگنراند ) صنعت ایستاده

اجتماعی توییتر در مورد   هدف کلی این پژوهش، بررسی نظرات کاربران در شبکه

وتحلیل این نظرات است. همچنین درک درست از نظرات  محصوالت و تجزیه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Global Web Index 

2. He et al. 

3. Bain 

4. Pearson & Wegener 
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جداگانه و بر اساس جنسیت، به  طور بههای هر محصول  مقایسه ویژگیکنندگان و  مصرف

های کالن سازمان در جهت افزایش رضایت مشتری و ایجاد  گیری بهبود تصمیم

. عالوه بر این، شود یممحصوالت جدید به تفکیک جنسیت و عالیق مشتریان خود منجر 

تا  افتی دستدر بازار توان به نقاط قوت و ضعف محصوالت رقبا  از این مقایسه می

ها بتوانند با رفع نقاط ضعف خود، به افزایش سهم بازار کمک کرده و با درک  شرکت

 تر افزایش دهند. نقاط قوت رقبا، تالش خود را در جهت رسیدن به سطح رقبای قوی

 :ازاند  عبارت پژوهش نیا تر جزئی اهداف

 یهاشبکه از نظرات یسازآماده و یساز پاک ،یآورجمع یبرا یروش ارائه -

 ی.اجتماع

رویکرد مبتنی بر رابطه در از  یبیترک استفاده لهیوس به نظرات لیتحل و شیپا -

های اجتماعی در نامه احساسی در شبکه استخراج ویژگی و استفاده از رویکرد مبتنی بر لغت

 تعیین قطبیت نظرات.

 محصول هر متفاوت یها یژگیو به نسبت کنندگان شدت احساسات مصرف انیب -

 کنندگان محصول. بر اساس جنسیت مصرف

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

شود، استفاده از این  بیشتر می روز روزبهحجم اطالعات الکترونیکی و برخط  که ییازآنجا

شده است. ارائه  تبدیلها  های سازمان دغدغه نیتر بزرگمنبع اطالعاتی بزرگ به یکی از 

 ای زمینهگیری  به شکل ،ها انجام دهند تواند تحلیلی روی آنکه با بررسی متون بابزارهایی 

هایی  معروف است. این حوزه تمام فعالیت "کاوی متن"در هوش مصنوعی منجر شده که به 

تعریف آبدوس و  بر طبق. شود به دنبال کسب دانش از متن هستند را شامل می ینوع که به

های روندها، الگوها و یا قوانین از داده های سودمند،کاوی شامل پیدا کردن مدل تن، م1هی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Abdous and He. 
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ها و ... است ها، ایمیل، پیام1فرا متنهای های متنی، فایلمتنی بدون ساختار مانند فایل

 .(0211ابدوس و هه، )

وتحلیل احساسات اشاره کرد.  توان به تجزیه کاوی، می متن افتهی گسترشهای  از شاخه

از فرآیندهای مورداستفاده برای شناسایی  یا مجموعهشامل وتحلیل احساسات،  تجزیه

تواند به احساسات، عاطفه، ذهنیت و دیگر حاالت احساسی در محتوای متن است که می

کمبریا و ) ردیگیری مورداستفاده قرار گو در تصمیم شده لیدار تبداطالعاتی معنی

 (.0212، 0همکاران

های اجتماعی ساسات با رشد شبکهوتحلیل اح شروع و رشد مطالعه بر روی تجزیه

ها، توییتر و سایر  ها، میکروبالگ های بحث و گفتگو، وبالگ تحت وب همچون انجمن

زیرا برای اولین بار در تاریخ بشر، محققین با حجم ؛ شد زمان همهای اجتماعی دیگر  شبکه

، 0221های دیجیتالی مواجه شدند. از اوایل سال  در فرم شده ثبتعظیمی از اطالعات 

های  ترین زمینه وتحلیل احساسات، این فیلد از پردازش زبان طبیعی، به یکی از مهم تجزیه

 (.0212، 2پیریانی و همکارانشد )تحقیقاتی محققین تبدیل 

سند، در سه سطح  وتحلیل احساسات تجزیهگرفته در زمینه  کارهای انجام ،در ادامه

 گردد. قاط قوت و ضعف هر یک بیان میها، فنون و ن و روش شده یبررس جمله و ویژگی

 سند سطح در وتحلیل احساسات تجزیه

 کل یک سند، که است این است مفروض وتحلیل تجزیه از سطح این در آنچه

 .است واحد و با احساسات مثبت و منفی یک موجودیت پیرامون نظر دهنده شنمای

سند بکار برده اگرچه رویکردهای متفاوتی برای تعیین قطبیت نظرات در سطح 

نامه  اند، اما دو رویکرد یادگیری ماشین )یادگیری با ناظر( و رویکرد مبتنی بر لغت شده

 )یادگیری بدون ناظر( رویکردهایی مهم در این زمینه هستند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. HTML 

2. Cambria et al. 

3. Piryani et al. 
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وتحلیل احساسات در سطح سند با استفاده از رویکرد یادگیری ماشین تجزیه  

 0220در سال  1اشین، تحقیقات پانگ و لییکی از اولین کارها با رویکرد یادگیری م

ای را روی نظرات مربوط به فیلم با استفاده از سه الگوریتم  های گسترده بود که آزمایش

پانگ و دادند )انجام  4بندی کننده حداکثر آنتروپی و طبقه 2، ماشین بردار پشتیبان0نایو بیز

یادگیری ماشین بهتر از  های (. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که روش0220لی، 

 کنند. های انسانی عمل می کدگذاری

به مقایسه عملکرد سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل  2، ژانگ و الو0228در سال 

ای در حوزه کاوش  ، نایوبیز و مدل کاراکتری مبتنی بر چندجملهماشین بردار پشتیبان

(. نتایج تجربی 0228، 2ارانیه و همکپرداختند )های مسافرتی  نظرات موجود در وبالگ

و مدل کاراکتری مبتنی بر  ماشین بردار پشتیباننشان داد که رویکردهای  آمده دست به

ای عملکرد بهتری نسبت به رویکرد نایوبیز دارند و زمانی که مجموعه داده  چندجمله

 % است.92 باًیتقرآموزشی شامل نظرات زیادی است، دقت هر سه الگوریتم 

های یادگیری  ، انصاری و همکاران به مقایسه سرعت و دقت الگوریتم0202در سال 

گیری،  ، درخت تصمیمماشین بردار پشتیبان، 7مدت-ماشین شامل حافظه طوالنی کوتاه

وتحلیل نظرات کاربران توییتر پیرامون  رگرسیون و جنگل تصادفی در حوزه تجزیه

 داد که(. نتایج پژوهش نشان 0202، 9انصاری و همکارانپرداختند )انتخابات سراسری هند 

مدت -الگوریتم رگرسیون دارای کمترین زمان اجرا و الگوریتم حافظه طوالنی کوتاه

دارای بیشترین زمان اجرای الگوریتم است. همچنین الگوریتم جنگل تصادفی دارای زمان 

 که یدرصورتها همراه با دقت باال را ثبت کرده است،  کمینه برای آموزش روی داده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Pang and Lee 

2. Naive Bayes 

3. Support Vector Machine (SVM) 

4. maximum Entropy Classifier 

5. Zhang and Law 

6. Ye et al. 

7. Long Short-Term Memory (LSTM) 

8. Ansari et al. 
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% دارای عملکرد باالتری نسبت به 74مدت با دقت -الگوریتم حافظه طوالنی کوتاه

 الگوریتم جنگل تصادفی است، البته با یک هزینه محاسبه باالتر.

 ماشین بردار پشتیبانهای یادگیری ماشین همچون  هایی نیز برای بهبود الگوریتم روش

منتشر شده است،  0212در سال  کهدر پژوهش خود  1ارائه شده است. بصری و همکاران

سازی ازدحام ذرات پیشنهاد  و بهینه ماشین بردار پشتیبانروشی را با ترکیب دو الگوریتم 

 ماشین بردار پشتیبانسازی ازدحام ذرات برای بهبود پارامترهای  کردند که از الگوریتم بهینه

، ترکیب الگوریتم 0(. ویندهینی و چاندراسکارن0212بصری و همکاران، برد ) بهره می

بندی  دسته منظور بهاصلی را برای بهبود این الگوریتم  مؤلفهو تحلیل  ماشین بردار پشتیبان

ی اصلی ها مؤلفهاز تحلیل  ها آن(. 0212وینودهینی و چاندراسکاران، دادند )نظرات پیشنهاد 

را  بردار پشتیبانماشین ها استفاده کردند و بدین ترتیب پیچیدگی  کاهش ابعاد داده منظور به

 کاهش دادند.

 نامه وتحلیل احساسات در سطح سند با استفاده از رویکرد مبتنی بر لغت تجزیه

نامه، نیاز به تعیین قطبیت کلمات در سطح کلمه داریم و پس  در رویکردهای مبتنی بر لغت

توان به قطبیت جمالت و قطبیت کل سند  از تعیین قطبیت، از تجمیع قطبیت کلمات می

 دست یافت.

 درونبرای استخراج احساسات  4وُردنِت نامه سنتی از لغت 0212در سال  2هانگ و لین

در  ها آندر روش خود کلماتی که قطبیت  ها آن(. 0212هانگ و لین، کردند )استفاده  متن 

های منفی یا مثبت حضور دارند، تعیین  نبود را بر اساس اینکه بیشتر در جمله وُردنِت سنتی

ها استفاده  کردند. در این حالت درستی الگوریتم نسبت به زمانی که از این کلمه قطبیت

 یابد. شود، بهبود می نمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Basari and et al. 

2. Vindohini and Chandrasekaran 

3. Hang and Lin 

4. SentiWordNet 
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برای تعیین گرایش، قدرت  0استِرِنت سنتی نامه لغتاز  0218در سال  1ابراهیم و وانگ

ده فروشی آنالین بریتانیا استفا برند خرده 2های کاربران در مورد  و شدت احساسات توییت

ابراهیم و وانگ، دهد ) ( اختصاص می-2+،2در بازه ) کردند که به هر توییت یک نمره

به دلیل اینکه از قوانین زبانی  نامه لغت(. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از این 0218

ها برای محاسبه قدرت و شدت قطبیت  و شکلک ها دکنندهیتشدها،  شامل منفی کننده

ی خوب بههای کوتاه و غیررسمی است  کند، برای توییتر که شامل داده ینظرات استفاده م

 .دهد جواب می

در سند است،  شده دادهی آن نسبت به نظرهای نگر یکلضعف اصلی سطح سند، 

ای از جمالتی است که قطبیت جمالت )مثبت، منفی و  یک سند، مجموعه که یدرحال

بندی در سطح  در سطح جمله نسبت به دسته بندی خنثی( آن متغیر است. به همین دلیل دسته

 سند مفیدتر است.

 جمله سطح در احساسات لیوتحل هیتجز

 مثبت، تواند نظر، می از یک یک جمله کند تعیین که است این سطح اصلی این وظیفه

 خنثی باشد. یا منفی و

(. 0224، لئوهو و کردند )یک متد ساده برای تشخیص گرایش جمله ارائه  2لئوهو و 

اگر در یک جمله تعداد کلمات مثبت بیشتر از کلمات منفی باشد، جمله  ها آنمطابق نظریه 

 منفی است. صورت نیانیز مثبت خواهد بود و در غیر 

، گرایش جمالت را بر اساس 0212در پژوهش خود در سال  4میکوال و ماچووا

مات آن جمله بیان کل تک تکای و بر اساس میانگین شدت قطبیت  محتوای مکالمه

نامه و بر اساس محاسبه  (. الگوریتم آنان مبتنی بر لغت0212میکوال و ماچووا، اند ) کرده

که در  طوری کننده است، به کننده و منفی وزن هر کلمه بر اساس وجود کلمات تشدید
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تر، بیشتر از کلمات با  کننده در جمله، کلمات با قطبیت قوی صورت وجود کلمات تشدید

 دقت بهشود. مدل پیشنهادی آنان توانست  پذیرفته و تقویت می ریتأثتر،  یت ضعیفقطب

 % در تعیین میزان گرایش احساسی جمالت دست یابد.0/92

شود که در اکثر کارهایی که در سطح جمله انجام شده است، نتیجه بسیار  مشاهده می

یک کلمه در جمله،  به گرایش معنایی کلمات در آن جمله وابسته است و ممکن است که

 با توجه به گرایش احساسی کلمات پیرامون آن، گرایش متفاوتی را پذیرا باشد.

 احساسات در سطح ویژگی لیوتحل هیتجز

 دارند دوست مردم که را آنچه دقیق طور به جمله و سند یعنی قبلی سطح دو از کی چیه

 پارگراف، زبان )سند، ساختار به نگرش نماید. بجای نمی کشف را ندارند دوست آنچه و

این نوع  حقیقت در .کند می دنبال را نظر خود ماًیمستق ویژگی ...(، سطح و جمله

 و منفی( یا گرایش )مثبت یک شامل نظر هر که است استوار ایده این بر لیوتحل هیتجز

 کند. است که کاربر نظر خود را در مورد آن ویژگی بیان می ویژگی یک

شود.  های گوناگونی برای استخراج ویژگی استفاده می در این سطح، از روش

های آماری )مانند بهره اطالعاتی، مربع کای و...(، مبتنی بر  هایی همچون روش روش

های مبتنی بر تکرار و رابطه و... که هریک دارای مزایا و  شناسی، روش واژگان، هستی

 معایب خاص خود است.

یک روش جدید برای استخراج احساسات  0212در سال  1لیانگ پووی و بی رو دای

 ها آن(. 0212لیانگ پووی و بی رو دای، کردند )ها همانند توییتر ارائه  از میکروبالگ

دهد، اما دارای احساسی منفی است. برای غلبه  ها معنی مثبت می دریافتند که بعضی توییت

قادر به استخراج، یادگیری و  ترکیبی از یادگیری تحت نظارت که ها آنبر این چالش، 

های مجموعه، از  کاهش ویژگی منظور بهها است استفاده کردند.  بندی توییت طبقه

های انتخاب ویژگی استفاده  روش عنوان بههای آماری اطالعات متقابل و مربع کای  روش
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در  هآمد دست بهها از نایوبیز استفاده شد. دقت  بندی توییت شده است. همچنین برای طبقه

 آمده دست به% و بهترین دقت 81هنگام استفاده از روش انتخاب ویژگی مربع کای، برابر 

 % بود.2/82نیز 

نامه استخراج  های محصول را بر اساس یک لغت روش مبتنی بر واژگان، ویژگی

ای را ایجاد کردند که  نامه ، لغت0228در پژوهش خود در سال  1کند. لی و همکارانش می

از کلمات ویژگی و کلمات نظر بود که از آن برای تخصیص قطبیت به هر  حاوی لیستی

های  سپس با استفاده از روش ها آن(. 0228لی و همکاران، کردند ) ویژگی استفاده می

های زبان طبیعی، به استخراج کلمات ویژگی و کلمات نظر بر اساس  آماری و تکنیک

 نامه اقدام کردند. واژگان موجود در لغت

 122نظر در مورد خدمات محلی  020222 یبررسبه  0217در سال  0و همکاران وانگ

(. در این 0217وانگ و همکاران، پرداختند )رستوران فعال در شهر شانگهای چین 

ی بند طبقهی یادگیری ماشین برای ها روشو  2پژوهش، از ترکیب قوانین توالی کالس

برای معرفی بیشتر جمالت  نامه لغتیک  ی ازبند طبقهو برای بهبود  شده استفادهنظرات 

ای و شناسایی رابطه معادل و غیر معادل استفاده شده است. بر اساس مدل فوق،  مقایسه

 شده استخراجی هر موجودیت )رستوران( و روابط تلفیقی برای تحلیل احساسات ها یژگیو

 .شود یمپرداخته  ها آنو شناسایی نقاط ضعف  ها یژگیوو به مقایسه 

وتحلیل احساسات مبتنی بر  یک روش تجزیه 0211در سال  4تینز و همکارانمار

شناسی، نتایج حاصل را بهبود  وتحلیل بردار را پیشنهاد داده و با استفاده از هستی تجزیه

(. در انتخاب ارزش هر ویژگی، اکثر کارها ارزش 0211مارتینز و همکاران، اند ) بخشیده

ها دارای ارزش  برخی ویژگی مسلماًاند، ولی  نظر گرفتهها در  یکسانی برای تمام ویژگی

ها هستند. مارتینز و همکارانش ارزش متفاوتی برای  بیشتری نسبت به دیگر ویژگی
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ها در جمله تعریف  ها با توجه به تعداد تکرار ویژگی از سوی کاربران و موقعیت آن ویژگی

 کردند.

نظرات توییتر ارائه گردید که  روش جدیدی برای استخراج ویژگی از 0217در سال 

عثمان و کند ) های ساده و انفرادی، از مکالمات توییتر استفاده می بجای استفاده از توییت

های مرتبط با آن را بر  (. برای ایجاد مکالمات، ابتدا توییت ریشه و توییت0217، 1همکاران

ت توییت به روش و همچنین مقایسه هر جف 4و منشن 2، ریتوییت0های پاسخ اساس لینک

2شباهت کوزین
استخراج کرده تا برای هر مکالمه، یک درخت پاسخ ایجاد شود. سپس بر  

اساس مرتبط بودن محتوای توییت و میزان نفوذ توییت، به فیلتر کردن مکالمات پرداخته 

در فاز استخراج ویژگی، عبارات اسمی پرتکرار در درخت مکالمات  تیدرنهاشود.  می

دار بودن عبارات اسمی بررسی  ، میزان معنیPMI-IRاستخراج گردیده و با استفاده از معیار 

شود. این روش استخراج ویژگی بر اساس تکرار ویژگی در مکالمات، دارای دقتی در  می

انفرادی مورد بررسی  صورت بهها  که توییت است که باالتر از زمانی است %24/78حدود 

 گیرند. قرار می

(، بسیار شبیه به روشی است 0217همکاران )در پژوهش عثمان و  شده استفادهروش 

های کاربران توسط  برای ایجاد مکالمات از صفحات فرامتن و پاسخ 0212که در سال 

تخراج مکالمات از طریق در این روش، اس که ییازآنجاارائه گردید.  2بلکارویی و فیض

های غیرمستقیم مانند ریتوییت و منشن و شباهت بین هر جفت  های پاسخ است، پیام لینک

 شود. توییت برای ایجاد درخت پاسخ در نظر گرفته نمی

توانند  ها، می های مبتنی بر تکرار این است که با اینکه این روش مشکل روش

سازی شوند، اما زمانی که از یک دامنه  بدون نظارت یا با نظارت ضعیف پیاده صورت به
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شوند، نیاز به تنظیم دوباره دستی بسیاری از پارامترها  موضوع به دامنه موضوع دیگر برده می

 .(0212شاه طالبی و همکاران، دارند ))مانند مقادیر آستانه( 

ای مبتنی بر تکرار، قابلیت استخراج ه های مبتنی بر رابطه، در مقایسه با روش روش

ها این  های با تعداد تکرار کم را از متون دارند. ضمن اینکه از معایب این روش ویژگی

های مبتنی بر تکرار در فرآیند استخراج ویژگی، تعداد زیادی  است که همانند روش

 کنند. تولید می زائدویژگی 

مبتنی بر تکرار و مبتنی بر رابطه ارائه  ، مدلی با استفاده از روش ترکیبی0212در سال 

استفاده  شده استخراجهای  بندی برای ویژگی گردید. در این مدل از یک الگوریتم رتبه

ها عمل  ها و ارتباط آن بندی بر اساس تعداد تکرار ویژگی شود. این الگوریتم رتبه می

شود  استفاده میبرای صفحات وب  شده فیتعربندی  کند. در این مدل از روش رتبه می

 (.0212، 1ژانگ و همکاران)

 روش

رود و  عملی بکار می یا کاربردی است، زیرا برای حل مسئله از نظر هدفاین پژوهش 

از چهار مرحله کلی برای  . این پژوهشتوصیفی است پژوهشیک  ،شناسی ازلحاظ روش

 وتحلیل تجزیه پردازش نظرات، آوری نظرات، پیش جمع کند: رسیدن به نتیجه استفاده می

نظر و  کننده ارسالنظرات که خود شامل استخراج ویژگی نظرات، تعیین جنسیت کاربران 

 ها. وتحلیل داده تعیین قطبیت نظرات است و تجزیه

 مراحل انجام کار و مدل پیشنهادی این پژوهش نمایش داده شده است.  1شکل  در
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 پژوهشمدل پیشنهادی  .0شکل 



های  آوری داده در این پژوهش از شبکه اجتماعی توییتر برای جمع آوری نظرات: جمع

است. جامعه پژوهش حاضر عبارت است از کلیه کاربران انگلیسی  شده استفاده ازیموردن

زبان که نظرات و احساسات خود را پیرامون دو محصول پرفروش تلفن همراه یعنی آیفون 

در فاصله زمانی  های آن شرکت سامسونگ و ویژگی 80اس شرکت اپل و گلکسی  1ایکس

ق این شبکه اجتماعی با دیگر به مدت شش ماه از طری 0219دسامبر  14تا  0219جون  14

توییت انگلیسی است که از  129220اند. این مجموعه شامل  کاربران به اشتراک گذاشته
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گلکسی اس مربوط به  توییت 44292و  آیفون ایکستوییت مربوط به  114448این تعداد، 

 .باشد یم 8
شود. همچنین  استفاده می "Twitter API"ها از ابزاری بنام  آوری توییت برای جمع

های مشترک  ی، ویژگیموردبررس نام دو محصول یحاوکلمه کلیدی از  ،کردن لتریف یبرا

 Iphone"مثال عبارت  طور . بهشود های مرتبط با آن استفاده می هر دو محصول و هشتگ

X Camera" هایی برگردانده شود که شامل هر دو کلمه  شود توییت باعث می"Iphone 

X"  و"Camera" آیفون ایکسد که نتیجه آن، اظهارنظر در مورد عملکرد دوربین باش 

، 4، صدا2شینما صفحه، 0، باطری1از: دوربین اند عبارتهای مورد جستجو  است. ویژگی

و  12، دستیار صوتی8میسیبه ، شارژر 9، اندازه7، قیمت2، شناسایی صورت2عامل ستمیس

 .11پردازنده

های  توییت ستیبا یمها ابتدا  پردازش توییت برای پیش پردازش نظرات:پیش

ای  مرحله 2ی، از روش ساز پاکی شوند. برای ساز پاکغیرضروری حذف گردیده و 

های  توسط آژانس جادشدهیاهای  ها، حذف توییت های تکراری و ریتوییت حذف توییت

توسط بخش خدمات پس از فروش و  جادشدهیاهای  تبلیغاتی و اینترنتی، حذف توییت

های حاوی  های حاوی کلمات تبلیغاتی و حذف توییت پشتیبانی شرکت، حذف توییت

، شده یآور جمعتوییت  129220شود. در پایان این مرحله، از مجموع کل  لینک استفاده می
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توییت  8722شود که از آن،  توییت معتبر و مفید شناخته می عنوان بهتوییت  10119تعداد 

 است. 8گلکسی اس توییت مربوط به  0229اد و تعد آیفون ایکسمربوط به 
 وتحلیل تبدیل شوند. ها به یک شکل استاندارد برای تجزیه توییت ستیبا یمسپس 

شود.  در این مرحله به برخی اصالحات در متن توییت پرداخته می سازی اولیه: آماده

 @های کاربری که با عالمت  مواردی همچون حذف کاراکترهای غیراسکی، حذف نام

بودن متن توییت  کننده بازتوییت که مشخص "RT"اند، حذف عبارت  مشخص شده

اند، حذف فاصله و خطوط جدید در  مشخص شده #ها که با عالمت  است، حذف هشتگ

 .تییتوابتدا و انتهای متن و حذف چندین فاصله متوالی در متن 

 به عنوان مثال توییت زیر را در نظر بگیرید:

Rt @darkxdom: @dylan_sann @yeisonjmv2 @fortnitegame my galaxys9 is 

better than any iphone ever #samsung #galaxys9 

ضروری، توییت تصفیه شده به  سازی اولیه توییت و حذف موارد غیر پس از عملیات آماده

 آید: شکل زیر درمی
my galaxys9 is better than any iphone ever 

سازی، چندین عملیات مختلف قابل استفاده است تا یک متن  نرمال در فرآیندسازی: نرمال

 وتحلیل از آن استفاده شود. به شکل یک متن استاندارد درآمده و در مراحل بعدی تجزیه

  ی برای راحت بهکه  طوری به ها آنجایگزینی اختصارات زبان انگلیسی با شکل کامل

آورده شده  1جدول در  ها مثال دار باشد. بعضی یی و معنیشناسا قابلفرهنگ لغت 

 است:

 ها با شکل کامل آن یسیاختصارات زبان انگل ینیگزیجا .0جدول 

Tweet after replace contractions Tweet 

just bought a 2017 ford fusion and cannot 

get any apps to link from my galaxys9 

just bought a 2017 ford fusion and 

can't get any apps to link from my 

galaxys9 
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Tweet after replace contractions Tweet 

you have been a apple customer for 12 

years 
you've been a apple customer for 12 

years 
I am making a pinhole camera out of a 

hollowed out iphonex. 

I'm making a pinhole camera out of a 

hollowed out iphonex. 

 بر احساسات بیشتر  دیتأکافتد که کاربر برای  طوالنی شدن یک کلمه زمانی اتفاق می

تکرار کند. کلمات در زبان انگلیسی  مکرراًو یا اشتباهات تایپی، یک کاراکتر را 

د، پس در مرحله باشن حداکثر دارای دو کاراکتر تکراری و پشت سرهم می

کلمه  مثال عنوان بهسازی، نیاز است که کاراکترهای اضافی برداشته شوند.  نرمال

"finalllly"  به"finally"  و کلمه"cooooool"  به"cool" شود. تبدیل می 

برای  مثال عنوان بهکند.  ی کار نمیدرست بهاما فرایند اصالح کلمات برای بعضی از کلمات 

کند که از نظر  تبدیل می "amazzing"، فرآیند اصالح آن را به "amazzzzing"کلمه 

 امالیی نادرست است. پس برای تصحیح خطاهای امالیی از کتابخانه انگلیسی

 آن در پایتون استفاده شده است. 0چِکر ماژول اسپِل و 1چِکر اسپِل پای

مشخص شود که هر نظر  ستیبا یمقبل از تعیین قطبیت نظرات،  ی توییت:ژگیو استخراج

به کدام ویژگی مشترک تلفن همراه اشاره نموده و کاربر در مورد کدام ویژگی، 

ها  ، توییتموردنظراحساسات خود را بیان کرده است. بر این اساس برای استخراج ویژگی 

شوند. اگر بین  بر اساس رابطه گرامری بین کلمات ویژگی و دیگر کلمات بررسی می

دیگر کلمات بخصوص کلمات احساسی رابطه گرامری معناداری وجود  کلمات ویژگی و

وجود کلمه ویژگی در توییت و ابراز احساسات کاربر در مورد آن  دهنده نشانداشته باشد، 

 ویژگی است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. PySpellChecker 

2. SpellChecker 
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استفاده شده است. این ابزار  1برای این منظور از ابزار پردازش زبان طبیعی استنفورد

نامند. در اینجا فقط از  می 0را وابستگی ها آنرابطه از پیش تعریف شده است که  22دارای 

برای بیان رابطه گرامری بین کلمات ویژگی و دیگر  dobjو  nsubj ،amodسه وابستگی 

 شود. کلمات استفاده می

ها، ارتباط  این وابستگیوابستگی فوق باشد و  2اگر یک توییت شامل یکی از 

های مشترک تلفن همراه و دیگر کلمات توییت را بیان کنند،  گرامری بین یکی از ویژگی

دهنده این است که کاربر احساسات خود را در مورد آن ویژگی خاص از تلفن همراه  نشان

 بیان نموده است.

را  "galaxys9" ای "iphonex"ها ارتباط گرامری بین کلمات  همچنین اگر وابستگی

 ای "apple" و اگر با کلمات "محصول"را با عنوان  یژگیوبا دیگر کلمات نشان دهند، 

"samsung" که ییها تییتو است یهیبد. شوند یم یگذار نشانه "برند" عنوان با ،باشد 

 از یکی آن یها آرگومان که است یوابستگ با تیاولو باشند، یوابستگ کی از شیب یحاو

 کی یژگیو ی. تنها زمان"محصول"و  "برند"مشترک تلفن همراه باشد و نه  یها یژگیو

 تلفن یها یژگیو گرید از کدام چیه که شود گذاری می نشانه "محصول" ای "برند" ت،ییتو

 .باشد نداشته وجود ها یوابستگ یها آرگومان در همراه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Stanford Natural Language Processing (SNLP) 

2. Dependency 
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 در

 شود. مشاهده می یژگیو هر کیتفک به ها تییتعداد تو 
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یژگیهر و کیبه تفک ها تییتعداد تو. 7شکل   

 عنوان بهتوییتر، در هنگام ساخت حساب کاربری، جنسیت را : کاربران تیجنس نییتع

های توییت آن  توان از داده کند، بنابراین جنسیت یک کاربر را نمی نمی سؤالیک پارامتر 

 1آورد. برای تعیین جنسیت کاربران، از یک ابزار هوش مصنوعی بنام نَمسور به دست

خانوادگی کاربر را در فیلدهای جداگانه گرفته و با  ، نام و نامنَمسورشود.  استفاده می

، برای بهبود دقت نَمسورکند.  ه داده خود، جنسیت کاربر را تعیین میاستفاده از پایگا

های یادگیری ماشین، یادگیری  ی خود، از ترکیبی از الگوریتمشناس زبانهای  الگوریتم

کند و طبق ادعای سازندگان  های هوش مصنوعی استفاده می و سایر تکنیک شده تیتقو

 % است.82آن، دارای دقت 

 تفکیک به توییت کنندگان ارسال درصد و تعداد شامل که ابزار این از استفاده نتایج

 است. مشاهده قابل 2شکل است، در  محصوالت ازهرکدام  برای جنسیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Namsor 
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 هر محصول کیبه تفک تییکنندگان تو ارسال تیجنس .7شکل 

نبوده  صیتشخ قابلکنندگان توییت  % از ارسال12د که جنسیت حدود ده یم نشان 2شکل 

خانوادگی در پروفایل توییتر اجباری نبوده و  است. علت آن است که پر کردن فیلد نام و نام

نکنند. همچنین بسیاری از کاربران بجای نام خود از توانند نام خود را اعالم  کاربران می

کنند که این موضوع باعث  استفاده می زائدها و یا حروف  ها، نشان اسامی مستعار، عالمت

 شود. جنسیت آنان می صیتشخ عدم

ها، نیاز است تا قطبیت مثبت، منفی  سازی توییت پس از مرحله آماده توییت: تیقطب نییتع

های عددی تبدیل گردد. برای این کار، از  محاسبه گردیده و به شاخصها  و خنثی توییت

 شود. ی پایتون استفاده میسینو برنامهدر زبان  1کتابخانه پردازش زبان طبیعی وِدِر
نامه  وتحلیل احساسات مبتنی بر قاعده و مبتنی بر لغت ، یک ابزار تجزیهوِدِرکتابخانه 

 شده یطراحهای اجتماعی  خاص برای بیان احساسات در رسانه طور بهاست که  0احساسی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Valence Aware Dictionary for Sentiment Reasoning (VADER) 

2. Sentiment Lexicon 
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، آن را وِدِر، ضمن معرفی کتابخانه 0214در پژوهش خود در سال  1است. هوتو و گیلبرت

 وِدِربندی  دهد که دقت طبقه اند. نتایج آن پژوهش نشان می نامه دیگر مقایسه کرده لغت 7با 

ها با دقت  نامه مستقل با استفاده از دیگر لغت% بسیار بهتر از دقت افراد انسانی 82 با

(. علت این امر، عدم پوشش متناسب سایر 0214، 0هوتو و گیلبرتاست )% 94بندی  طبقه

های اجتماعی است که اغلب منظور خود را با استفاده از  ها با محتوای رسانه نامه لغت

 کنند. ها و اصطالحات عامیانه و ابتدایی بیان می ها، مخفف شکلک

های سنتی تعیین قطبیت نظرات دارد. مزایایی  مزایای زیادی نسبت به روش وِدِر 

های برخط و تعیین نمره  همچون عدم نیاز به اطالعات آموزشی، پردازش سریع جریان داده

ها، حروف بزرگ و کوچک،  گذاری احساسی نظرات بر اساس نوع عالمت

 ها. ها و ایموجی ها، مخفف ا، شکلکه کننده ها، منفی ها، کاهنده کننده تشدید

استفاده  "()Polarity_Scores"آوردن نمره احساسی هر توییت از تابع  به دستبرای 

، میزان قطبیت 4، میزان قطبیت منفی2شود. خروجی این تابع شامل میزان قطبیت مثبت می

برای هر توییت است. میزان قطبیت ترکیبی، یک معیار هم  2و میزان قطبیت ترکیبی 2خنثی

+ نرمال 1تا  -1کند و بین  وزن شده دقیق است که جمع امتیاز قطبیت کلمات را محاسبه می

 22/2از  تر کوچکدهنده احساسات مثبت،  نشان 22/2از  تر بزرگشده است. اعداد مثبت 

دهنده  نشان -22/2از  تر کوچکعداد دهنده احساسات خنثی و ا نشان -22/2از  تر بزرگو 

 احساسات منفی است.

 ها دادهوتحلیل  تجزیه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hutto and Gilbert 

2. Hutto and Gilbert 

3. Positive Score 

4. Negative Score 

5. Neutral Score 

6. Compound Score 
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ها، در ابتدا از دو پارامتر حجم توییت در هر روز و میانگین نمره  وتحلیل داده برای تجزیه

میانگین نمره ترکیبی احساسات در هر روز . شود ترکیبی احساسات در هر روز استفاده می

در  شده یآور جمعهای  های هر روز بر تعداد توییت ه ترکیبی توییتبرابر است با جمع نمر

توان  را می ماهه ششها و روند احساسات کاربران در بازه زمانی  آن روز. حجم کلی توییت

 مشاهده کرد. 4شکل در 

 

 

 9آیفون ایکس و گلکسی اس  یها تییحجم و روند احساسات تو .0شکل 
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کننده توییت پرداخته شده  ها بر اساس جنسیت کاربران ارسال وتحلیل داده در ادامه به تجزیه

ی قرار موردبررسهستند،  1هایی که دارای جنسیت ناشناخته این مرحله توییتاست. در 

 گیرند. نمی

 آیفون ایکسهای مختلف  احساسات کاربران نسبت به ویژگی دهنده نشان 2شکل 

های نارنجی و سبز نمایش داده شده است.  است که به تفکیک جنسیت کاربران، به رنگ

شود، کاربران مرد احساسات مثبت بیشتری به  نشان داده می 2شکل که در  طور همان

 12/2و  04/2، 21/2به ترتیب با شدت  "دوربین"و  "اندازه"، "پردازنده"های  ویژگی

احساسات  "متیق"و  "ازهاند"، "عامل ستمیس"های  داشته و کاربران زن نسبت به ویژگی

ضمن اینکه کاربران زن  دارند. 12/2و  19/2، 01/2مثبت بیشتری به ترتیب با شدت 

 -24/2و  -11/2را به ترتیب با شدت  "شارژر"و  "صدا"احساسات منفی خود در مورد 

تواند بیانگر اهمیت بیشتر این دو ویژگی برای  اند که می بیشتر از مردان به اشتراک گذاشته

 کاربران زن باشد.

 
 آنان تیجنس کیمختلف آیفون ایکس به تفک یها یژگیاحساسات کاربران در مورد و .5شکل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Unknown 
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به ترتیب با شدت  8گلکسی اس  "شینما صفحه"و  "پردازنده"های  ، ویژگی2شکل در 

ی مردان از اهمیت باالتری برخوردار بوده و امتیاز باالتری را کسب کرده برا 20/2و  41/2

در  "شینما صفحه"ای ویژگی بر 10/2است. همچنین احساسات کاربران زن با شدت 

مقایسه با کاربران مرد، نشان از اختالف معنادار این دوگروه در معیارهای انتخاب تلفن 

، هماهنگی هر دو گروه مردان و زنان در دادن نمره توجه قابلهمراه خود است. نکته 

 است. 8گلکسی اس  "باطری"صفر به ویژگی  باًیتقراحساسی 

 
 آنان تیجنس کیبه تفک 9مختلف گلکسی اس  یها یژگیاحساسات کاربران در مورد و .6شکل 

 ی و پیشنهادهاریگ جهینت

مقیاسی برای ارزیابی یک محصول و یا محصول  عنوان بهتواند  وتحلیل احساسات می تجزیه

قرار  مورداستفادهکنندگان در بازار  جنسیت مصرف ازجملهرقبا بر اساس معیارهای مختلفی 

 گیرد.

آوری نظرات کاربران در مورد دو محصول پرطرفدار  در این پژوهش، ضمن جمع

شرکت سامسونگ، یک مدل  8گلکسی اس شرکت اپل و  آیفون ایکستلفن همراه یعنی 

وتحلیل احساسات کاربران در سطح ویژگی معرفی گردید. در مرحله  ای از تجزیه مرحله 2

وردن نمرات احساسی هر ویژگی به تفکیک جنسیت کاربران آ به دستچهارم، با 

کننده توییت، به مقایسه هر ویژگی از تلفن همراه با ویژگی متناظر آن در محصول  ارسال
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ای برای  مرحله 2ی نظرات، از یک مدل ساز پاکرقیب پرداخته شد. همچنین در مرحله 

ها گردید که غیرمفید،  توییت %20/92ها استفاده شد که منجر به حذف  ی توییتساز پاک

 تبلیغاتی و فاقد احساس بودند.

نسبت به  یشتریمرد احساسات مثبت ب کاربراندارد که  نتایج این پژوهش بیان می

داشته  "اندازه"و  "پردازنده"، "نیدورب"آیفون ایکس همچون  یافزار سخت اتیخصوص

 "متیق"و  "اندازه"، "عامل ستمیس"همچون  یافزار نرم اتیکاربران زن نسبت به خصوصو 

کاربران مرد به  شتریدهنده توجه ب موضوع نشان نیا دارند. یشتریمثبت ب احساسات

آیفون  یافزار نرم اتیکاربران زن به خصوصبیشتر و توجه  یافزار سخت اتیخصوص

 8گلکسی اس  "باطری"صفر به ویژگی  باًیتقرهمچنین نمره احساسی  .است ایکس

رضایتی هر دو گروه کاربران مرد و زن نسبت به باطری تلفن همراه خود است دهنده نا نشان

نگهداری شارژ تلفن  زمان مدتکه لزوم توجه شرکت سامسونگ به طول عمر باطری و 

 دارد. همراه را بیان می

با دانستن اینکه مشتریان مرد و مشتریان زن خود و حتی رقیب به  وکار کسبصاحبان 

توانند  القه بیشتری داشته و از کدام ویژگی رضایت ندارند، میکدام ویژگی محصول ع

های هوشمند  اقدام به تولید محصوالتی با تمرکز بر جنسیت افراد کرده و یا به طراحی برنامه

آنان نمایند. این اقدامات  موردعالقههای  های بازاریابی با توجه به ویژگی تبلیغاتی یا کمپین

 شود. مندی مشتریان منجر می و رضایت وکار کسب در نهایت به افزایش سوددهی

 گرفته انجاماز توییتر  شده یآور جمعهای  داده یحاضر بر رو با توجه به اینکه پژوهش

روزه  12در بازه زمانی  هم آنها  % از داده1است، این شبکه اجتماعی تنها اجازه دسترسی به 

ها محدود شود. این محدودیت، منجر به عدم  شود دسترسی به داده دهد که باعث می را می

شود. همچنین  می شده یآور جمعهای  ها و کاهش تعداد توییت ی توییتتمام بهدسترسی 

 نَمسورعدم وجود فیلد جنسیت برای کاربران توییتر، نیاز به استفاده از ابزار هوش مصنوعی 

ار دقیق است، اما هنوز هم بندی جنسیتی بسی کند. اگرچه این ابزار در طبقه را الزامی می
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خانوادگی از جانب  دارای خطاست و در برخی موارد به علت عدم ارائه درست نام و نام

 کاربران، در تشخیص جنسیت آنان ناتوان است.

( برای تعیین نامه لغتهمچنین این پژوهش از یک روش بدون نظارت )مبتنی بر 

برخی مشکالت احتمالی، روش کند. برای جلوگیری از  قطبیت نظرات استفاده می

های آتی، با  شود در پژوهش ممکن است نتایج بهتری ایجاد کند. پیشنهاد می شده نظارت

و بدون نظارت، برای دستیابی به نتایج بهتر تالش  شده نظارتهای  استفاده از ترکیب روش

 کرد.
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