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نتایج مقدمه
شتریان با گسترش روزافزون تجارت اینترنتی، حجم نظرات ارائه شده توسط م

رده کبه شکل نمایی افزایش پیدا دیجیکاال مانند آمازون و هایی سایتوبدر 

ر تصمیم ای دتواند نقش تعیین کنندهاین نظرات برای سایر مشتریان می. است

نیز به عالوه، تولید کنندگان. گیری و انتخاب محصول مورد نظر ایفا کند

اعم از )امکان شناسایی و تصحیح مشکالت و کمبودهای محصوالت خود 

محصوالت فیزیکی مانند تلفن همراه، لوازم خانگی، و غیره، و محصوالت

. اشترا خواهند د( هاهای ارائه شده توسط رستورانغیر فیزیکی مانند سرویس

بر جنبه با هدف شناسایی نظرات به طور دقیق و سپسنظرکاوی مبتنی

.  ها به طور جداگانه را داردتشخیص قطبیت نظر ارائه شده در مورد آن

کی از در این پژوهش به بررسی تاثیر روش های مختلف یادگیری عمیق بر ی

ندی یعنی طبقه بزیروظیفه های چالش برانگیز نظرکاوی مبتنی بر جنبه

ش طیفی براساس جنبه های از پیش تعیین شده، و همچنین تاثیر ترکیب نمای

.کلمات در عملکرد طبقه بندها می پردازیم
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.استمشاهده

در مقایسه با روش های پایه، روش های پیشنهاد شده در این پژوهش که از معماری های 
تایج ساده تر و شیوه ی نمایش ترکیبی معرفی شده در این پژوهش بهره می برند ن

حاصل به عالوه، نتایج آزمایشات حاکی از عدم تفاوت نتیجه ی. بهتری کسب کرده اند
در مقایسه با RCNNو RNN-CNNشده در معماری های پیچیده تر یعنی 

Vanilla-RNNمی باشد.
هادی در جدول زیر مقایسه ای بین روش های پایه با نتایج گرفته شده با روش های پیشن

.این پژوهش انجام شده است

جمع بندی

های وشاست که ترکیب بردارهای کلماتی که با رازآن نتایج آزمایشات انجام شده حاکی 

(  GloVeو CBoWیا GloVeو Skip-gramمثال )مشابه آموزش داده نشده اند 

پیشنهادی،معماری های به عالوه، از میان .بند داردتاثیر مثبت در عملکرد طبقه

معماری دهد -این مسئله نشان می. عملکرد را داردبهترین  Vanilla-RNNمعماری 
.  مقایسه شده تاثیر چندانی در بهبود نتیجه نهایی نداشته اندهای پیچیده تر 

:کاربرد های صنعتی
رات از مهم ترین کاربردهای نظر کاوی مبتنی بر جنبه می توان به جمع بندی و ارائه ی نظ

.کاربران در وب سایت های تجارت اینترنتی مانند دیجیکاال اشاره کرد
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