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تحلیل احساس توئیت هاي فارسی عنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

    امروزه حجم وسیع اطالعات موجود در فضاي اینترنت به گونه  اي است که افراد به راحتی می  توانند از

افکار و عقاید سایرین مطلع شده و در تصمیم  گیري  هاي خود از آن ها استفاده نمایند. از این رو، پردازش

حجم وسیع اطالعات به عنوان یک چالش مطرح می  شود که مورد توجه پژوهش گران بسیاري قرار گرفته

است. در این پژوهش نیز در جهت نظرکاوي پیام  هاي شبکه  ي اجتماعی توئیتر، سه زیروظیفه  ي اصلی

"تحلیل نظرمندي توئیت  ها"، " ایجاد لغت نامه  ي نظرمند" و "تحلیل احساسی توئیت  ها" مورد بررسی قرار

می  گیرد.  

    تحلیل نظرمندي از این جهت حائز اهمیت است که تنها متونی که حامل نظر و احساس هستند مورد

تحلیل قرار می  گیرند و در نتیجه از تحلیل متونی که واقعیات را مطرح می  کنند و هیچ گونه احساس و یا

جهت  گیري بخصوصی ندارند پیشگیري شده و بنابراین از تأثیر این گونه متون در فرآیند تحلیل احساس

جلوگیري می  شود. در این پژوهش ویژگی  هاي موجود در ساختار توئیت  هاي فارسی براي طبقه  بندي این دو

نوع متن مورد بررسی قرار می  گیرد.

    واژه  نامه  هاي نظرمند منابع ارزشمندي در حوزه   ي تحلیل احساسی متون هستند. این واژه نامه  ها به روش  

هاي مختلف به صورت باناظر، بدون ناظر و یا نیمه  ناظر تولید می  شوند. در این پژوهش از منابع واژه  نامه

موجود براي زبان فارسی استفاده می  شود تا بتوان به صورت نیمه  ناظر با استفاده از روش  هاي یادگیري

عمیق این منابع را گسترش داد و واژه  نامه  ي بزرگتري را ایجاد نمود.

    طبقه  بندي توئیت  ها از نظر احساسی از دیگر وظایف این پژوهش به شمار می  آید. در این پژوهش، یک

روش نیمه  ناظر مبتنی بر واژه  نامه و مدل زبانی ارائه شده است که توئیت  هاي نظرمند را در دو کالس مثبت

و منفی طبقه  بندي می  کند.

    در پایان، آزمایش  هایی براي بررسی کارایی روش  هاي پیشنهادي و ارزیابی  آ ن  ها انجام شده است. نتایج

به دست آمده نشان می دهد که روش  هاي پیشنهادي توانسته  اند در زمینه  ي تحلیل احساس توئیت  ها به

خوبی عمل کنند.
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