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 تعالیبسمه

 

 تشخیص حالت احساسی نویسنده متن

 مقدمه

است که سعی دارد ماشین و  (NLP) از علوم کامپیوتر و پردازش زبان ایشاخه Sentiment analysis تشخیص احساسات یا

 از هم را میسر سازد هاآنهوش مصنوعی را با احساس و عواطف انسانی آشنا سازد و تشخیص 

ار خودک طوربهو  ایدداشتهکه امروز روز دشواری  دهدمیتلفن همراهی را تصور کنید که بر اساس مکالمات شما با افراد تشخیص 

 .تا شما در آرامش باشید کندمیلفظی را دارند را بالک  دعوایبیشترین  یسابقهتماس کسانی که 

 و شما را با افرادی دهدمیکه پست کردید تشخیص  یروزانهاجتماعی را تصور کنید که لحن و احساس شما را از آپدیت  یشبکه

 یشبکهد ! همچنین اگر حقوق کم ( درد و دل کنی مثالًتا با هم بر سر مشکل مشترکتان ) دهدمیبا حس مشابه در تماس قرار 

 مثالً .  بود خواهند نظیربی شناسیروان –آن برای امور آماری  یشدهآوریجمعبزرگی باشد اطالعات  یجامعهاجتماعی دارای 

ردم م کهوقتیمیزان جرم  ازآنجاکهخاص را تشخیص دهند .  یمنطقهشروع یک اپیدمی افسردگی در یک  توانندمی روانشناسان

 . مختلف تقسیم کند درجاهایخود را بر این اساس  نیروهای تواندمییک منطقه مشکالت روحی دارند بیشتر است پلیس نیز 

مجازی یا حقیقی ( دارد . بسیار مهم است که  ) عرضه انواع کاال هایسایتتشخیص احساس در زمان حال بیشترین کاربرد را در 

از یک محصول مثبت هستند و کدام منفی و اینکه شدت  هابررسیمحصول بدانند کدام نقد و  یکنندهعرضهمدیر سایت و شرکت 

 و Amazon بزرگی همچون هایشرکت؟  شدیداًمنفی یا مثبت بودن چقدر است . کاربر از محصول کمی ناراضی است یا 

Google و Ebay از SA  این شاخه از کنندمیبرای بررسی نظرات کاربران استفاده . SA را Opinion mining میگویند . 

. در  سازدمی ترکمرنگرا  هاماشینبودن  احساسبیفعلی را یک نسل به جلو رانده و باور عمومی بر  هایماشینتشخیص احساس 

 .شدن بسیاری از جهات زندگی انسان نیز خواهد شد ترآسانپی آن باعث 

 مسئلهشرح ۱٫۱

و  یرا بررس Twitter تیحساب سا کی ینویسنده یکه حالت روح میسیبنو ایبرنامه SA به کمک میپروژه قصد دار نیدر ا

 شکل که شخص نیبه ا گیریممیدر نظر  نیبول تیکم کیرا  ”یحالت روح“ تیکم مسئلهشدن  ترساده یدهد . برا صیتشخ

 . باشد خنثی – ناراحت –خوشحال  تواندمی

 زیرا ن ( Contentsity and stress) مثل استرس و آرام بودن یروح ترپیچیده هایحالتخواهد شد که  یصورت امکان سع در

فرد  یحالت روح یدهندهنشانکه  دهیممی شیبر حسب زمان/احساس نما ینمودار یانتها اطالعات را بر رو در. میکن ییشناسا

و  هاگزارشکه طبق  این استآن  لیدرصد است . دل ۰۷ یباال دقتبه دنیرس مسئله نیما در ا هدف . در گذر زمان خواهد بود

 [ .۰۷درصد است ] ۰۷با در دست داشتن تنها متن ، در حدود  یحالت احساس صیمتعدد دقت انسان در تشخ قاتیتحق

 هاچالش۲٫۱
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 : ی زیادی را پیش روی داریمهاچالشبرای یک نوشتار همیشه  SA سازیپیادهدر 

متعدد ) افعال یا صفات منفی ( نظر خود  هایشیوهو ممکن است به  دهدنمیمستقیم احساس خود را بروز  طوربهکاربر  .1

 . را بروز دهد . جمالت پیاپی ممکن است معنی هم را تکمیل کنند

 خوب نبود وجههیچبهامروز حالم 

  یا

 حالم خوبه در اشتباهید کنیدمیاگر فکر 

ت متفاو کامالً موارد در ساختار جمله مفهومی  این از کدام هر.  کند استفاده شوخی – طعنه –کاربر ممکن است از کنایه  .۰

 . با مفهوم واقعی دارند

 ! امروز همونقدر خوشحال بودم که یه بره تو سالخ خونه خوشحاله

 این کامپیوتر کاربردش در حد یه پاره آجر هم نیست

در چهارچوب کلی  الزاماًکه به دلیل رسمی نبودن  کنندمیاستفاده  ایپیچیده ایجمله ساختارهایاز  معموالًکاربران  .3

 . گیرندنمیساختار زبان قرار 

 . باعث ایجاد نتایج غلط شود تواندمی (Lexical) بنا به دالیل فوق بررسی تنها لغت به لغت .4

 . اندنشدهحلبه کلی  NLP ینهیدرزمتا به کنون  هاچالشاز این  کدامهیچ

 مرتبط کارهای ۲٫

. پیشنهادشدهمختلفی  هایروشتا به کنون  نامیممی SA ین به بعد آن را به اختصارا که از Sentiment analysis یزمینهدر 

 . داده شده است ارجاع. هر روش به مقاله مربوط  پردازیممیبه بررسی تعدادی از کارهای انجام شده  در ادامه

ای هست که او در متن  Emoticons یا هاشکلک یمشاهدهین روش تشخیص حالت یک نویسنده ترساده [1! ] هاشکلک

 . را انتقال داد ایپیچیدهمفاهیم احساسی  توانمیی بسیار ساده هاشکلک. با این  کاربردهبه

 : مثالً

 (:(  حالم خوب است

 : کهدرحالیدارد .  ایسادهمفهوم بسیار 

 حالم خوب است 

بسیاری  وجودبااینباشند .  مؤثربسیار  SAدر  توانندمی هاشکلک بینیدمیکه  طورهمان.  کندمیی را منتقل ترپیچیدهمفهوم 

 : گیرندمی نادیدهرا به دالیل متعدد  هاشکلکفعلی  هایپروژهاز 



  تشخیص حالت احساسی نویسنده متن 

 

 66233۰8۰خط( فکس:  1۷) 66233۰88تلفن:  ۰۰پالک  –کوچه چهاردهم  - شهید عشقیارخیابان  -خرمشهر )آپادانا(  خیابان
www.farabar.net 

@Farabar_BI 

  بعضی ممکن است حتی به عادت  کنندنمیبرای بیان احساسات خود استفاده  هاشکلکاستفاده نادرست کاربر : همه از .

 . هم که شده در پایان متن شکلک مثبت به کار ببرند

  کاربرانی که دارای هیجان  خصوصبهکاربر بسیار کمی دارند .  هاشکلکجدی  هایمتن: در  هاشکلککاربرد بسیار کم

زان یک پژوهش نشان داده که می درواقعاستفاده نکنند .  هاشکلکاز  اصالًممکن است  اندعصبانیزیادی هستند یا بسیار 

 .[1است ] 1۷۱رسمی کمتر از  هایمحیطدر  هاشکلکاستفاده از 

 دیگر متدهایدر کنار  هاشکلکاستفاده از  حالبااین SA باشد کنندهکمکگیری بسیار  درنتیجه توانندمی . 

 

 هاآن بودن خنثی – بد – خوب اساس بر بندیدسته – هاشکلکاز  اینمونه

 Basic lexicon analysis روش لغوی ساده یا

کاری ما در آن طبق مثبت منفی بودن امتیاز  یدامنهتمام لغات مربوط به  کهدر این روش با استفاده از یک دیکشنری 

و غیره را که ” زشت“ ”بد” “عالی” “خوب“. این روش بسیار ساده بوده و در متن لغاتی مثل  کنیممیمتن را آنالیز  اندشدهداده

است که اگر مثبت  آمدهدستبهنهایی امتیاز جمله  ینتیجه.  کندمیرا جمع  هاآنهمه بار منفی دارند را در نظر گرفته و امتیاز 

سادگی به دلیل پیچیدگی ساختار زبانی  باوجود. این روش  گیردمیباشد جمله مثبت و اگر منفی باشد جمله را منفی در نظر 

دارای شماری زیادی از کلمات منفی باشد ولی معنی مثبتی داشته  تواندمیزیرا یک جمله  . گیردمیقرار  مورداستفاده ندرتبه

” خرهمس“که تکرار کلمات  شودمیزیباست* مشاهده  ایاحمقانهباشد . ) چالش منفی سازی جمالت ( *این کتاب به طرز مسخره و 

جمله معنایی بسیار مثبت دارد . مشکل دیگر عدم توانایی شناختن  حالبااینولی  باشندمی” زیبا“ یکلمهدو برابر ” احمقانه“و 

 هایروشبرای استعارات متداول و  جداگانهبا داشتن یک دیکشنری  توانمیاستعارات و کنایات است . این مشکل را تا حدودی 
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 هایروشکافی نیست و باید از  تنهاییبهلغتی  تا حدی حل کرد . ولی در این حالت هم بررسی NGram تشخیص تشابه مثل

از  وجههیچبهاستفاده برد . همچنین بسیاری از جمالت که بار مثبت یا منفی دارند ممکن است  Grammar tree دیگری مثل

 : کلمات احساسی استفاده نکنند

 ! ثانیه است ۰صد این ماشین  صفرتا

 : شوندمیبه سه نوع تقسیم  ترپیشرفته متدهای

 و Naive bayes – SVM ها مانند classifier و استفاده از Machine Learining مبنی بر متدهای .1

Maximum entropy 

ارزشی معادل با مثبت/منفی بودن کلمه  11تا + 11-به کلمات در یک مقیاس از  هاآنکه در Lexical/NLP متدهای .۰

 . شودمیآنالیز  nlp داده شده و متن با استفاده از

 .ترکیبی متدهای .3

 

 . را در ادامه شرح خواهیم داد هاآن. برخی از  بینیدمیرا  مورداستفاده هایروشدر زیر تعدادی از 

 

  SA در مورداستفاده هایروشنموداری از 
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 تفاوت بین دو روش

 NLP[۷]روش  ۱٫۲

 : برای توضیح بیشتر بد نیست با چند دیکشنری آشنا شویم

 تأکید. این دیکشنری با  شدهساختهمربوط به پردازش زبان  هایپژوهشاست که برای  lexical یک دیکشنری Wordnet ـ

( و هر کدام از این  شودمیگفته  synset هاخوشهکرده)به این  بندیخوشهتمام کلمات انگلیسی را در  معناهمبر روی کلمات 

 Wordnet از ساختار تصویرسازیناسب داشته باشند . شکل زیر یک مثل تضاد یا ت ایرابطه توانندمیی دیگر هاخوشهبا  هاخوشه

 : است
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 وردنت 

 Positive) ویرایش شده از ورد نت است که به تمام لغات دو مقدار مثبت بودن و منفی بودن ینسخهیک  SentiWordnetـ

– Negative)  هستند 1و  ۷دو عدد بین  متغیرهارا نیز نسبت داده که این . 

 احساسی ازلحاظاز دیکشنری فوق برای بررسی لغات  توانمیبدیهی است که در صورت عدم استفاده از یادگیری ماشین 

 . استفاده نمود

به این مفهوم که معنای هر  است Word Sense Disambiguation یا WSD هادیکشنریهمچنین کاربرد دیگر این 

 .(متفاوت داشته باشند یچندمعنا توانندمیبه اینکه کلمات بستگی به متن  دریابیم ) با توجه (Context) کلمه را در متن

 WSD از توانمی وجودبااین.  شودنمی ایاشاره هاآنین به ا خارج از موضوع این پژوهش بوده و بیشتر از WSD هایالگوریتم

که  این است WSD یعمدهاستفاده نمود . مشکل  تردقیق ینتیجهبرای  SA هایالگوریتماز  Preprocessing یمرحلهدر 

 . باشدنمیدقت کافی را دارا  Twitter های مختصر مثل Context در

. دانست ( Keyword analysis یا basic lexicon analysis ) روش لغوی ساده ییافتهتکامل توانمیرا  NLP روش

 : این روش چهار مرحله کلی دارد

 SA برایشناسایی بخش مهم متن  .1

 grammar tree تشخیص ساختار جمله و تشکیل .۰

 (features) به کلمات مهم تشخیص داده شده در متن امتیازدهی .3
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 نهایی به متن امتیازدهی .4

 : دهدمیمختصر نشان  طوربهرا  NLP شکل زیر سیر روش

 

 

 NLP روش

برای تشخیص صفات منفی در افعال منفی  مثالً.  شوندمیدر این روش با تعریف یک مجموعه قواعد خاص حل  هاچالش

 . شودمیآمد بررسی  به دستدوم  یمرحلهساختار جمله بررسی شده ، مثبت و منفی بودن فعل و صفت که در 

 هرچند.  شودمیدر یک جمله استفاده  (SentiWordnetمتضاد )مثبت و منفی در  بامعنایبرای تشخیص کنایه از وجود کلمات 

 . دهدمیو عامیانه ضعف زیادی از خود نشان  بازاریکوچه هایواژهو  هااستعارهدر برخورد با کنایه و  NLP روش طورکلیبه

. این کار به دو روش صورت  شودمیها برای متن دو امتیاز کلی مثبت و منفی محاسبه  feature امتیاز همه یمحاسبهبا  درنهایت

 : گیردمی

 ها feature مثبت و منفی امتیازهایجمع  .1

 

 

 

 

 روش اول
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 ها feature مثبت و منفی امتیازهایمیانگین  .۰

 

 

 روش دوم

برای زبان انگلیسی  هادیکشنری. این  است Wordnet ی لکسیکال مانندهادیکشنریضعف این روش وابستگی به  ترینمهم

ی مختصر دستی یک دیکشنر طوربه. برای رفع این مشکل باید  اندبالاستفاده کامالًفارسی  جملهمن هازبانبرای سایر  اندشدهتهیه 

 . خواهد بود گیروقتکاری ما ایجاد شود که بسیار  یدامنهمربوط به 

. هرچند میزان خطای  کندمیعمل  هاروشاز سایر  ترسریعسرعت و قدرت پردازش بسیار  ازلحاظ NLP روش وجودبااین

 هایروشامروزه از  . قرار بگیرد مورداستفاده ندرتبهعد بسیار برای زبان باعث شده این روش باالی آن و همچنین الزام نوشتن قوا

Machine learning  ۰[شودمیبه دلیل سادگی و همچنین عدم نیاز به دسترسی به ساختار جمله بیشتر استفاده [ 

 Machine Learning مبتنی بر هایروش ۲٫۲

 مناسبی با یک طوربهنیاز به در نظر گرفتن ساختار گرامری جمله ندارند . در عوض باید  NLP روش برخالف هاروشاین 

Learning set تربیت (Train)  شوند. 

نیز به  learning set یک هتل باشد نقدهایبررسی  مثالًما دارای موضوعی خاص  dataset از این لحاظ که اگر” مناسب“

 .باشدتبعه باید از همین نوع 

مناسب را نشان  learning set شده و این اهمیت بندیکالسنامناسب باعث افت شدیدی در دقت  learning set از استفاده

 . دهدمی

 هایروش هاآن[ . 13قرار گرفتند ] موردپژوهش classifier با بررسی چند مدل lee و Pang اولین بار توسط هاروشاین 

SVM – Naive bayes – MAX Entropy  هاآنو بین  قراردادند موردبررسیرا SVM را دارای باالترین و Naive 

bayes  3 [ .  دقت ارزیابی کردند ترینپایینرا دارای [ 
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 ML هایالگوریتمساختار کلی 

 Naive bayes classifier روش بیز ساده

 کنیممی. در این روش فرض  باشدمیمبتنی بر احتماالت  (classification) روش بیز ساده یک روش قدرتمند دسته بنده

می آوریم . هر  به دستها را  بندیدستهازین  یککدامجدید در هر  یداده( داریم . احتمال وجود بندیدستهتعدادی کالس )

 ] 2[ دهیممیخود را به آن کالس اختصاص  یدادهکالسی که احتمال بیشتری را نتیجه داد 

 
naivebayes 

 : است . همچنین داریم x به معنای احتمال Px . است classifier اصلیفرمول باال فرمول 

 

 . در آن قرار بگیرد یا نگیرد تواندمیکالسی است که دیتا  C در اینجا به معنی دیتای جدید و یک متغیر برداریست و x ـ

 
 

 feature در یک کالس برابر تعداد feature نطور شرح داد که احتمال قرار گرفتن یکایسادهبه زبان  توانمیفرمول فوق را 

متن ما شامل برداری از  ازآنجاکه( . ولی  بندیدستههای مشابه یا یکسان است که قبال در آن کالس قرار داشته اند . )کالس = 

 :  ( آوردن احتمال وجود متن در کالس مذکور داریم )طبق قانون زنجیره ای به دستها هست برای  feature چندین
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 : داریم باشندمیها در متن مستقل از هم  feature و چون احتمال رخ دادن

 
 

 : برابر است با C در کالس X گفت احتمال قرار گرفتن متن توانمیپس 

 
 

 و

 
 

را با چند کالس  X یک متن واحد خواهیممیما ما ثابت است ) هایمقایسهر تمام د Px است و Px=Z توجه کنید که چون

به باشد را  C در هر X احتمال اینکه ترتیباینبهیک عدد ثابت فرض کرد و در نظر نگرفت.  توانمیمقایسه کنیم( مقدار آن را 

 . دهیممیرا به همان دسته تخصیص  X که احتمال باالتری داشت C هر درنهایتآوریم و می دست

 است . که همان بندیدستههای مناسب به هر کالس پیش از عمل  feature این الگوریتم در تخصیص Training قسمت

Learning set [2[]6نام دارد . 

 SVM روش

است . این روش در  (supervised) شدهنظارتیا ماشین برداری پشتیبان یک روش یادگیری ماشین خطی و  SVM روش

بود که  SVM – Max Enthropy – از نوع بیز ساده classifier ترین روش بین یهپر دقت Pang توسط گرفتهانجامپژوهش 

 . تخمین زده شد ۰4۱دقت آن 

 Learning) . با ورود اطالعات جدید بنا بر اطالعات قبلی شودمیاطالعات از یک خط استفاده  بندیکالسدر این روش برای 

set)  به آن قرار دهد. به این خط که در هر مرحله تولید ی مربوط جدید را در دسته یدادهکه  شودمییک خط جدید تولید

 . است دوبعدیدر فضای  Hyperplane گویند . شکل زیر نمایشگر یکمی Hyperplane شودمی
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 هایپرپلین 

 دوبعدیی خط که به کار بردن واژه درنتیجهرا یک بعد میدانیم و  feature هر Machine Learning توجه کنید که در

 . است برای این منظور اشتباه است

 SVM برای توضیح دوبعدی. برای همین از فضای بعدی دانست که تصور آن دشوار است n یک خط توانمیهایپر پلین را 

 . شودمیاستفاده 

و (Optimal gap) در هر مرحله با یافتن هایپر پلین بهینه که خطی است که بیشترین فضای خالی از دو طرف را داشته باشد

 . شودمیانجام  بندیتقسیمتقسیم بنده کند عمل  درستیبهرا  هاداده

به هم نزدیک  هادادهدر شکل زیر که  مثالً . نباشد پذیرامکان تنهاییبهبا رسم هایپر پلین  بندیتقسیمممکن است که عمل 

 : (از هم کم است هاآن distance) باشندمی

 

را به فضای جدیدی  هادادهمیگویند  (kernel)کرنل  هاآنبا استفاده از یک سری توابع ریاضی که به  SVM در این موارد

 .[12][13][11]میگویند  (mapping) استفاده نمود . به این عمل نگاشت هاآن جداسازیکه بتوان از هایپر پلین برای  بردمی

 
 

مراجعه [ 14. برای اطالعات بیشتر به] شودمی خودداریجزییات ریاضی این روش و ساختار کرنل پیچیده بوده و از ذکر آن 

 . شود
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 Unsupervised هایروش ۳٫۲

 Turney روش 

 . شودمیبدون نیاز به نظارت ارائه داد . این روش به اختصار شرح داده  SA روشی را برای بررسی turney ۰۷۷۰در سال 

 و صفت فعل –. به این معنا که ساختار جمله  شودمیتگر تگ  Part Of Speach( POS)در این روش ابتدا متن توسط یک

 .گیردمی هدید هستند را جدا کرده و بقیه را نا ( adverb یا  adjective) صفت دارای که جمالتی متن از.  شودمی مشخص غیره

 تنهاییبهدانست . ولی صفت  SA های خوبی در feature توانمیقبلی مشاهده شده که صفت ها را  هایپژوهشطی  ازآنجاکه

 contextمعنی مثبت یا منفی داشته باشند .به همین دلیل عالوه به صفت  توانندمیکافی نیست زیرا بعضی صفات بسته به متن 

 . گیریممیدر نظر  feature را هم یک

. در غیر این صورت کلمات نادید شوندمیتایی پیاپی که از جدول زیر پیروی کنند استخراج  ۰ات بعد سری کلم یمرحلهدر 

 . مراجعه کنید[ ۰. برای اطالعات بیشتر در مورد این جدول به ] شوندمیگرفته 

 

 JJ = صفت 

 NN = اسم 

 RB = adverb 

 VB = فعل 

 . شودمیمحاسبه  PMI-IR بعدی میزان مثبت/منفی بودن هر یک ازین سری کلمات دوتایی توسط الگوریتم یمرحلهدر 

 (شودمیاین قسمت بعدا تکمیل )

 ها آزمایش۳٫

 آزمایش اولیه ۱٫۳

 1این کورپوس شامل [ . 16استفاده شده است ] Learning Set در این آزمایش از کورپوس سایت اسنتفورد برای ایجاد

. از این بین به دلیل محدودیت های سخت افزاری تعداد  اندشدهدستی طبقه بندی  طوربههزار توئیت است که  8۷۷میلیون و 
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عدد توئیت  22۷۷عدد توئیت مثبت و  22۷۷هزار توئیت به صورت شبه تصادفی انتخاب شدند . به این صورت که نزدیک به  11

 . ت ها انتخاب شدندتصادفی از بین همه ی توئی طوربهمنفی 

 . برنامه به اختصار شرح داده شده است Pipeline در ادامه

 

 پردازش پیش –مرحله اول  ۱٫۱٫۳

ا افراد را ب توانمیحذف شوند . در توئیت  هاآنتا ویژگی های غیر مهم  کنیممیابتدا تمام توئییت ها را یک پردازش کلی 

 وانتمیرا به عبارت قاعده دار زیر  هاآنفراخوانی کرد . این فراخوانی ها هیچ بار عاطفی ندارند برای همین کلیه ی ” @“پیشوند 

 : پیدا و حذف کرد

 

 : کنیممیرا نیز با عبارت زیر پیدا و حذف  هاآنآدرس ها و لینک های اینترنتی نیز هیچ ارزش احساسی ندارند پس 

 
 

سار مفهومی ب ازلحاظ. این کلمات  شوندمیوجود دارند که هش تگ نامیده  #این دو ، در هر توئیت کلماتی با پیشوند  برخالف

 هاآنتدای اب #نکات کلیدی توئیت قلمداد شوند . برای همین با عبارت زیر این کلمات را پیدا کرده و سپس  توانندمیمهم بوده و 

 . قرار گیرند مورداستفادهتا مانند سایر کلمات عادی در جمله قرار گیرند و بعدا  کنیممیرا حذف 

 
 

 . شوندمیاز متن حذف  (Whitespace) تبدیل شده و فاصله های اضافی Lowercase در ادامه تمامی کلمات به

 ها از متن Feature استخراج –دوم  یمرحله ۲٫۱٫۳

.  کنندمیها در متن کلماتی هستند که برای ما ارزشمند هستند و معنایی عاطفی را حمل  Feature که گفته شد طورهمان

 . برای شروع از یک کنیممینیستند را حذف  Feature قطع طوربهآورن تقریبی لیست این کلمات . کلماتی را که  به دستبرای 

Stopword list  انگلیسی است که هیچ بار عاطفی را در بر ندارند . تمامی این لیست شامل کلمات کوتاه [ . 1۱] کنیممیاستفاده

 . گیریممیکلماتی که در این لیست وجود دارند را نادید 

ی غیر رسمی هستند و کاربر برای بیان راحت تر احساسات هایمتنبعدی ساده سازی کلمات طوالنی است . توئیت ها  یمرحله

 بر خوشحالی از کلمه ای مانند :  تأکیدغیر متعارف نوشتاری روی آورد . برای مثال برای  هایشیوهخود ممکن است به 

و غیره استفاده کند . این طوالنی سازی لغات در حالت عادی باعث ” سللللللللللللللللالاااااممممممممم“یا ” سالااااااااممممممم

واضحا هر دو یک معنی و بار  کهدرحالیجدا در نظر گرفته شوند  Feature که برای مثال دو کلمه ای که باال ذکر شد دو شودمی
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باشند را  هاآنحرف تکراری پیاپی در  ۰به سادگی و با عبارات قاعده مند کلیه ی کلماتی که بیشتر از  درنتیجهعاطفی را دارند . 

کلمات  ترتیباینبه.  دهیممیعدد کاهش  ۰به این شکل که تمامی حروف تکراری را هرچقدر هم که زیاد باشند به  کنیممیکوتاه 

 هاس ماست Feature که امر بسیار مفیدی در کاهش شمار شوندمیتبدیل ” سالام“ یکلمههر دو به ” و سالااااااااااااااام” سالااااااام“

. 

 Learning set ایجاد –سوم  یمرحله ۳٫۱٫۳

ها موجود در تمامی این توئیت  Feature و تمامی کنیممیدر این مرحله تمام توئیت های موجود در کورپوس آماده را بررسی 

های  feature بعدی بردار یمرحلههاس ماست . در  Feature مجموعه کل آمدهدستبه. مجموعه ی  کنیممیها را جمع آوری 

 های ماست . هر فیلد نماینده ی یک Featureتعداد کل  N فیلد است که N ر شامل. این بردا دهیممیتوئیت ها را تشکیل 

Feature  است . در صورتی که آنFeature  1در توئیت موجود بود فیلد را  (یا True)  ۷و در غیر اینصورت ( یاFalse)  در

 . قرار خواهند گرفت مورداستفادهما  Classifierکردن  Train . این مجموعه بردار ها مستقیما در گیریممینظر 

ها موجود در توئیت در شکل عالمت گذاری  Feature . برای تنها یک توئیت است Feature vector شکل زیر نمایش یک

 :اندشده

 

  Classifier تربیت –مرحله چهارم  ۴٫۱٫۳

مورد نظر خود را  Classifier آوردیم میتوانیم به دستهایی که  Feature vector در این مرحله مستقیما با استفاده از

بیز ساده استفاده شده است . در صورت عدم کارایی  Classifier تربیت کنیم . در این آزمایش ابتدایی به دلیل سادگی بیشتر از

 . استفاده خواهیم نمود SVM در آزمایش های بعدی از
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 را به (Test data set) مستقیما ورودی های امتحانی خود توانمی Classifier کردن Train در این مرحله پس از

Classifier داد تا دقت آنرا بسنجیم . 

 Classifier استفاده شد . در طول آزمایش آشکال شد که این NLTK مربوط به کتابخانه Classifier در این آزمایش از

 : ایرادات بسیار زیادی دارد . برای مثال

 . هزار عدد توئیت 11دقیقه فقط برای  3۷تربیت کردن . حدود زمان بسیار طوالنی برای  .1

 . شودمی درنتیجهبا اینکه وجود دارد ولی بدرستی کار نمیکند و باعث تغییرات جدی  classifier امکان ذخیره سازی .۰

 . فقط یک بار قابل تربیت شدن است .3

 . دیگری استفاده شود classifier حتما ازبدلیل محدودیت های مذکور تصمیم بر این شد که در آزمایش های نهایی 

  آینده کارهای و گیری نتیجه و دقت گیری اندازه –مرحله پنجم  ۵٫۱٫۳

دست یافتیم . این عدد به  ۸۶%در  (percision) موجود . به میانگین دقت Test data set در بررسی انجام شده بوسیله ی

که تعداد خطای ما نسبتا  این استبسیار نزدیک است . این عدد بیان گر دقت ماشین است و نمایانگر  ۰۷۱عدد مطلوب ما یعنی 

 . دیتا را میتوانید در لینک پایین بیابید test . قابل قبول بوده

 
 

 . دست یافتیم ۷۳۶به مقدار  Recall در ادامه به میزان

 
 

 : ساب کردرا به صورت زیر ح F مقیاس توانمیبا این دو عدد 

 

 . می آید به دست %۷۷٫۵برای این ماشین در حدود  F مقیاس

  ها قابل مشاهده استشده به صورت دستی است که به همراه سایر فایلبندیتوئیت طبقه 4۱6دیتا ست مربوط به تست شامل 

ولی هنوز الگوریتم ما دارای یک مشکل بسیار جدی است و آنهم عدم توانیی  کنندمیاین اعداد با این که امید بخش جلوه 

 : درک منفی ساز هاست

 . شودمیتوسط ماشین به دلیل وجود کلمات خیلی و خوب جمله ی مثبتی در نظر گرفته  ” امروز حال خیلی خوبی ندارم
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 که آیا استفاده از کنیممیدر نظر گرفتیم . در آزمایش بعدی امتحان  Unigram های خود را Feature تا به کنون تمام

BIGram ها در رفع این مشکل تاثیری خواهد داشت یا خیر . 

 . سریع تری استفاده شود Classifier همچنین سعی خواهد شد که از

 فایل ها ۲٫۳

 میتوانید بیابید زیر لینک تمامی فایل ها را در

https://github.com/al۰3rna/sentibot/ 

 3نسخه  NLTK به باال به همراه کتابخانه ۰٫3نسخه  PyPy به باال یا 3٫۰ ینسخهتوجه ! برای اجرای کد نیازمند پایتون 

  به باال میباشید

 لیست فایل ها

 learning.csv  هزار توئیت برای تربیت ماشین است 11شامل 

 sentibot.py فایل اصلی برنامه است 

 stopwords.txt شامل تمام کلمه های استاپ ورد است که بار عاطفی ندارند 

 testdata.manual.۰۷۷۱0۷8014.csv  ه قرار گرفت مورداستفادهماشین  ینتیجهتوئیت است که برای تست  4۱6شامل

 است

 SVM سازیپیاده ۳٫۳

استفاده  LibSVM سرعت بسیار پایینی داشت . در این مرحله از کتاب خانه ی NLTK که ذکر شد کتابخانه ی طورهمان

 : اندشدهدر پایین ذکر  SVM پارامتر های . شودمی سازیپیاده SVM شده و کد باال بر اساس

param = svm_parameter() 

param.C = 1۷ 

param.kernel_type = LINEAR  

خطی استفده شده . الزم ب ذکر است که بقیه ی مراحل کار عینا مانند روش قبل  SVM از شودمیکه مشاهده  طورهمان

مشود و تنها به ذکر نتایج جدید بسنده  خودداری هاآنتغییر یافته به همین دلیل از ذکر مجدد  Classifier بوده و تنها کالس

 .کنیممی

-3۷دقیقه رسیده که از زمان 1۷است به حدود  C بر اساس زبان Libsvm انکه کتابخانه یبا توجه به  SVM زمان تربیت

 . بسیار بهتربه نظر می رسد NLTK دقیقه ای 4۷
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 : به شرح زیر به دست آمد recall بخش قبل استفاده شد . میزان دقت و TestData برای تست برنامه از همان

 8۰۱برابر با  آمدهدستبه (Precison) دقت

 ۰۰۱برابر  آمدهدستبه Recall و

 Learning میزان دقت تفاوت چندانی با بخش قبل نکرد . این امر به دلی گسترده گی بسیار زیاد شودمیکه مشاهده  طورهمان

set  با یاحساسی چندان پیچیده یا مبهم نیستند توسط هر دو روش تقر ازلحاظو دقت باال ی آن است . به نظر میرسد جمالتی که

  قابل شناسایی هستند

 فایل های پروژه را مجددا در

https://github.com/al۷۳rna/sentibot 

می توانید مشاهده کنید . یادآور میشد که اطالعات تست و یادگیری دقیقا مشابه قسمت قبل می باشند . همچنین مراحل  

 .ا تغییری نکرده انده Featureپیش پردازش توییت ها و پیدا کردن 

 و –بایندینگ این کتابخانه برای زبان پایتون  – LibSVM الزم به ذکر است برای اجرای این فایل نیازمند به کتابخانه ی

 . میباشید .این کد روی نسخه های دیگر تست نشده است ۰٫8 ینسخه پایتون همچنین

 کارهای آینده ۴٫

فوق برای زبان فارسی است . قسمت برنامه نویسی این کار انجام  هایروشیکی از  سازیپیادهمهمترین هدف برای آینده  .1

اید ست به زبان فارسی است که ب-شده و آن را میتوانید در لینک گیت مشاهده کنید . بخش اصلی این کار تهیه ی دیتا

 . انجام شود Crawler به صورت دستی و به کمک یک

 API هنوز برنامه کامل نشده و به توییتر متصل نمیگردد . برای این منظور از نوشتن بخش آنالیز احساسی ، باوجود .۰

 . توییتر استفاده خواهد شد

 . شودمیاستفاده  Chart.js اضافه کردن قابلیت رسم نمودار بر اساس اطالعات . برای این منظور از کتابخانه ی .3

 Learning . با در دست داشتن شودمیبودن بررسی در حال حاضر حالت احساسی تنها از جنبه ی خوشحالی و ناراحت  .4

Set  جنبه های دیگر مثل عصبانیت و آرامش و غیره را نیز بررسی نمود توانمیهای مناسب . 
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