
 به یکدیگر با و کنند ایجاد اینترنت فضای در مستنداتی تا کردند پیدا را قابلیت این اینترنت کاربران گفتگو تاالرهای ایجاد و 2.0 وب ظهور با

 آنها نظرات حاوی کاربران توسط شده ایجاد مستندات این از زیادی حجم که آنجایی از. بپردازند مختلف موضوعات مورد در نظر تبادل و بحث

 اشخاص که دهد می نشان مطالعات مثال عنوان به. باشد سودمند تواند می نظرات این تحلیل است محصول یک یا رویداد موضوع، یک مورد در

 خواندن که آنجایی از و دارند، بیشتری توجه ها کاتالوگ و تبلیغات چون دیگر های رسانه نسبت به کاربران نظرات به محصول یک خرید برای

 نیاز مورد کند بندی رده و تحلیل را کاربران نظرات خودکار صورت به که سیستم یک وجود نیست، مقدور کاربران برای اطالعات از حجم این

 کاربران باالی میل و کنند منتشر توانند می کاراکتر 140 حداکثر با متنی هایی پست کاربران که توییتر نظیر اجتماعی های شبکه ظهور با. است

 .اند داده انجام ها شبکه این مستندات نظرکاوی برای هایی تالش محققین اخیر سالهای در ها شبکه این در خود نظرات انتشار به

 با را اسناد قطبیت تعیین توییتر ای محاوره حالت اما. بود سنتی های روش از استفاده بر متمرکز توییتر حوزه در ها تالش بیشتر ابتدا در

 مورد موضوعات در تنوع ها چالش از دیگر یکی. است کرده مواجه اسناد بودن آمیز کنایه و امالیی های غلط مخفف، کلمات همچون هایی چالش

 .باشند داشته متفاوتی قطبیت متفاوت موضوعات در کلمات شود می باعث که است توییتر در بحث

 این از پیش که را زبانی مدل بر مبتنی روش و دهیم قرار مطالعه مورد را توییتری اسناد قطبیت تعیین های چالش شده سعی پژوهش این در

 فضای بودن تنک ممکن جای تا گرفته صورت های پردازش پیش با ابتدا. گردد مرتفع ها چالش این که دهیم تغییر ای گونه به شده معرفی

 بهبود سند موضوع به توجه با را شده ایجاد زبانی های مدل کنیم می سعی موضوعی مدل ایجاد از استفاده با سپس. دهیم می کاهش را کلمات

 تشابه از استفاده با را جدید کلمات قطبیت کلمات برداری نمایش از استفاده با کلمات تنک فضای چالش بر غلبه برای خاتمه در و دهیم

 مدل از استفاده آزمایشات از آمده دست به نتایج به توجه با. زنیم می تخمین است شده دیده آموزش داده در قبال که کلماتی با برداری

 آزمون داده در شده دیده تازگی به کلمات قطبیت تعیین برای کلمات برداری تشابه از استفاده همینطور و سند موضوع تشخیص برای موضوعی

 .دهند دست به بهتری نتایج و کنند غلبه ها چالش این بر توانند می


