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 بسمه تعالي

 

 چیست؟ (احساسات لیتحل  ای  یکاودهی)عق ینظرکاو

 

افراد مختلف را نسبت به  نظرات و تحلیل ،رفتار ، کند احساسانظرکاوی یا تحلیل احساسات فیلد مطالعاتي است که سعي مي

افراد و رخدادها و موضوعات  ،هاسازمان ،هاسرویس ،هامحصول تواندمي موجودیت این های آن بیان کند.ویژگيها و موجودیت

  باشد.

 

 این نظر مي تواند مثبت و یا منفي و یا هیچکدام از این دو باشد و به صورت نظر خنثي طبقه بندی شود.

 با توانمي صورتکنند که در اینیا سیاستمداران ابراز نظر ميافراد نسبت به موضوعات مختلفي مثل فیلم ها محصوالت و  

 .کرد استفاده خود بعدی اهداف برای اطالعات این از و کرد استخراج را اینها همه نظرکاوی

 

از پردازش زبان طبیعي  نظرکاوی امروزه به یکي از فیلدهای مهم تحقیقاتي پردازش زبان طبیعي تبدیل شده است و البته به غیر

توجه است. و پژوهشگران این فیلدها نیز تحقیقات  کاوی و بازیابي داده نیز موردکاوی وبدر بین محققان فیلدهای دیگری مثل داده

  اند.بسیاری در زمینه نظرکاوی به انجام رسانیده

 

 کنیم.هایي موضوع را روشن تر ميدر این قسمت با ذکر مثال

 

 ت اپل را دوست دارم.مثال : من همه تلفن های تولیدی شرک

 در این جمله نظر مثبتي نسبت به شرکت اپل ارائه شده است.

 

 مثال : فیلم بچه های آسمان خیلي تاثیر گذار بود واقعا به دیدنش میارزه.

 در این جمله حس مثبتي نسبت به فیلم بچه های آسمان ابراز شده است.

 

 ال خوب عکس نمي گیره ایراد دیگه ای که داره خیلي سنگینه.مثال : دوربین کنون زوم عالي داره ولي تو شب ها اص

 در این جمله نسبت به زوم حس مثبت و نسبت به وزن و عکاسي در شب نظر منفي ابراز شده است.
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 ینظرکاو نیمخاطب
به این های اجتمایي توجه که این مفهوم مطرح شد این موضوع جلب توجه کرد ولي با وارد صحنه شدن شبکه 2002ازسال 

روی  . بای این موضوع چاپ شده استدرباره مقاله 1500حدود  2015تا  2002بین سال  در .کرد پیدا چشمگیری رشد موضوع

هایي که شامل نظرات هستند در اختیار محققین قرار گرفتند و باعث انجام تحقیقات بیشتری در ها اجتمایي دادهن شبکهدکار آم

 این زمینه شد.

ها و مردم عطش بیشتری برای پیدا کردن نظرات مردم درباره موضوعات کاوی از جمله دولت شرکتمخاطبین نظردرکنار 

هایي براساس نظرکاوی برای پیش بیني وقایع مختلف ایجاد شد به طور مثال استفاده از نظرکاوی مختلف پیدا کردند و سیستم

 اندهنده اهمیت موضوع نظرکاوی است.امریکا و همه نش 2012برای پیش بیني نتایج انتخابات 

 
 بررسي مورد را  کاوی نظر مخاطبین گروه سه این در است آن گسترده کاربردهای کاوی نظر به افزون روز توجه  از دالیل 

 :دهیممي قرار
 

اقدام  ترین مخاطبین نظر کاوی خود کاربران هستند. امروزه همه ما قبل از خرید یک کاالیکي از مهم :وب  کاربران -1

 یا بوده پسند مورد کنیممي خریداری خواهیممي که کاال آیا که کنیممي بررسي و کنیممي اینترنت در به جستجو

کنند و این یکي از ر فضای مجازی منتشر ميد را خود رضایت عدم یا رضایت کاالیي خریداری از بعد  کاربران .نه

 را کاال درباره شده منتشر نظرات توان مي  کاوی نظر از استفاده با. کاالست کیفیت فهمیدن برای هاراه بهترین

 .داد قرار تصمیم اخد برای کاربران دیگر اختیار در را بندیطبقه این حاصل ما .کرد بندیطبقه

 

 فروش برای  هاامروزه بازار تبلیغ محصوالت بسیار گسترده و وسیع است شرکت : تخدما و هاشرکت صاحبان -2

 از یکي. است مشتری رضایت جلب نیز تبلیغ هایراه از یکي. کنندمي محصوالت تبلیغ به اقدام بیشتر محصوالت

رسي این نظرات بر با هاشرکت. است مجازی فضای در مشتریان نظرات بررسي مشتریان رضایت گیری اندازه هایراه

 خود محصوالت کیفیت بردن باال برای  هاآن از و کنندنکات مثبت و منفي که در نظرات ارائه شده است را برسي مي

 .است شده تبدیل هاشرکت کارکنان وظایف از  یکي  امروزه اجتماعي هایشبکه کردن رصد .کنندمي استفاده

 

 است ها از نوشتارهاانسان یخودکار احساسات و نظرات جمع استخراج :یهدف نظرکاو
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ترین العاتي در هر کشور به دنبال رصد افکار و نظرات مردم است. مهماط و امنیتي نیروهای امروزه :  هاحکومت -3

 نظرات و افکار رصد بدون این و است آن اتفاق از قبل رخداد وقوع از جلوگیری و اطالعاتي مدیریتوظیفه نیروی 

اند دهش جهان سراسر مردم شدن دمکراتیزه باعث اجتماعي هایشبکه امروزه نیست ممکن اجتماعي هایشبکه مردم

کنند. بدون شک مدیریت ها ميدر این شبکه ها بدون نفر بدون اینکه شناخته شوند اقدام به انتشار نظرات خودو ملیون

 .هاستدولت های اجتماعي یکي از وظایف اصليو رصد نظرات شبکه
 

 (احساسات لیتحل  ای  یکاودهی)عق یانواع نظرکاو
 

 :وجود دارد «نظرکاوی»دو نوع 

 

  :(Objectivity Classification) طبقه بندی آبجکتیو

بین دو گروه  بندیدر این نوع نظرکاوی طبقه. )مثبت و منفي( است و غیر خنثي بندی نظرات به نظرات خنثيهدف طبقه

احساس دارد با جمالتي است که  بندی جداسازی جمالتي است کهخنثي و دارای احساس انجام مي شود. هدف از این نوع طبقه

 .خبری یا خنثي است
 

  : به طور مثال

 ".تیم ملي والیبال فردا بازی دارد"

 "والیبال عالي داره بازی مي کنه دمشون گرم تیم ملي"
 

 

 

کردن این نوع جمالت جدا بندی آبجکتیو به دنبالاین دو جمله از لحاظ دارا بودن و نبودن احساس دارای تفاوت هستند و طبقه

  .است

 

  :(Subjectivity Classification) بندی سابجکتیوطبقه

دو زیر مجموعه  معروف است. این نوع نیز دارای Sentiment Analysis به نام طبقه بندی بین مثبت و منفي است. که بیشتر

منفي و ، گروه مد نظر است مثبت شود در زیر مجموعه دوم سهاست در زیر مجموعه اول طبقه بندی بین مثبت و منفي انجام مي

بندی نسبت به دو گروه قبلي کمتر ت طبقهشرایط دق شود و در اینخنثي یعني در این شرایط طبقه بندی بین سه گروه انجام مي

 زمینه انجام شده است. است تحقیقات کمتری نسبت به گروه قبل در این



       احساسات( لیتحل  ای  یکاودهی)عق ینظرکاو 

 

  88533267خط( فکس:  10) 88533266تلفن:  22پالک  –م کوچه چهارده - شهید عشقیارخیابان  -خرمشهر )آپادانا(  یابانخ
www.farabar.net  

@Farabar_BI 

 :به طور مثال 

 "!!!تیم ملي والیبال چرا اینقدر افتضاحه"

 "!تیم ملي والیبال محشره"

 
 

دنبال جداسازی این  بندی بهاین نوع طبقهکنند در این دو جمله احساس مثبت و یا منفي نسبت به تیم ملي والیبال ابراز مي

 .ها هستیماحساس

کنند ولي در سالیاناول کار در این حوزه برخي اکثریت کارهای انجام شده برای این حوزه اقدام به طبقه بندی مثبت و منفي مي

  .کردندمقاالت به طبقه بندی بین خنثي و غیر خنثي اکتفا مي

 


