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مقدمه
با گسترش روزافزون تجارت اینترنتی ،حجم نظرات ارائه شده توسط مشتریان
در وب سایتهایی مانند آمازون و دیجیکاال به شکل نمایی افزایش پیدا کرده
است .این نظرات برای سایر مشتریان میتواند نقش تعیین کنندهای در تصمیم
گیری و انتخاب محصول مورد نظر ایفا کند .به عالوه ،تولید کنندگان نیز
امکان شناسایی و تصحیح مشکالت و کمبودهای محصوالت خود (اعم از
محصوالت فیزیکی مانند تلفن همراه ،لوازم خانگی ،و غیره ،و محصوالت
غیر فیزیکی مانند سرویسهای ارائه شده توسط رستورانها) را خواهند داشت.
نظرکاوی مبتنیبر جنبه با هدف شناسایی نظرات به طور دقیق و سپس
تشخیص قطبیت نظر ارائه شده در مورد آنها به طور جداگانه را دارد.
در این پژوهش به بررسی تاثیر روش های مختلف یادگیری عمیق بر یکی از
زیروظیفه های چالش برانگیز نظرکاوی مبتنی بر جنبه یعنی طبقه بندی
براساس جنبه های از پیش تعیین شده ،و همچنین تاثیر ترکیب نمایش طیفی
کلمات در عملکرد طبقه بندها می پردازیم.

مدل های پیشنهادی
در این تحقیق چهار معماری متفاوت یادگیری عمیق برای انجام طبقه بندی مورد بررسی
قرار گرفته .این معماری ها عبارتند از:
• استفاده از یک الیه ی )Vanilla-CNN( Convolutional Neural Network
• استفاده از یک الیه ی )Vanilla-RNN( Recurrent Neural Network
• استفاده از خروجی الیه ی  RNNبرای یافتن میزان هبستگی در  CNNها (RNN-
)CNN
• استفاده از خروجی  RNNها و  CNNها به طور موازی ()RCNN
به عالوه تاثیر ترکیب نمایش های طیفی کلمات که با روش های مختلف آموزش داده شده
اند در طی این پژوهش بررسی می شوند .در شکل زیر شمایی از معماری اول و دوم قابل
مشاهده است.

نتایج
در مقایسه با روش های پایه ،روش های پیشنهاد شده در این پژوهش که از معماری های
ساده تر و شیوه ی نمایش ترکیبی معرفی شده در این پژوهش بهره می برند نتایج
بهتری کسب کرده اند .به عالوه ،نتایج آزمایشات حاکی از عدم تفاوت نتیجه ی حاصل
شده در معماری های پیچیده تر یعنی  RNN-CNNو  RCNNدر مقایسه با
 Vanilla-RNNمی باشد.
در جدول زیر مقایسه ای بین روش های پایه با نتایج گرفته شده با روش های پیشنهادی
این پژوهش انجام شده است.
)F1 (%

)R (%

)P (%

روش

59.30

-

-

UFAL

59.92

-

-

SemEvalBase
line

73.03

73.62

72.45

NLANGP

73.67

78.43

69.45

Vanilla-CNN

75.06

75.47

74.66

RNN-CNN

76.20

77.49

74.96

RCNN

76.42

-

-

MTNA

76.56

75.74

77.41

Vanilla-RNN

جمع بندی
نتایج آزمایشات انجام شده حاکی ازآن است که ترکیب بردارهای کلماتی که با روشهای
مشابه آموزش داده نشده اند (مثال  Skip-gramو  GloVeیا  CBoWو )GloVe
تاثیر مثبت در عملکرد طبقهبند دارد .به عالوه ،از میان معماری های پیشنهادی،
معماری  Vanilla-RNNبهترین عملکرد را دارد .این مسئله نشان می-دهد معماری
های پیچیده تر مقایسه شده تاثیر چندانی در بهبود نتیجه نهایی نداشته اند.
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