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چکیده

امروزه با رشد روزافزون استفاده از شبکههای اجتماعی و رشد تعامل بین کاربران ،بهراحتی میتوان به نظرات افراد در حوزههای
مختلف دست یافت .بهعالوه استفاده از شبکههای اجتماعی در سرتاسر جهان رشد چشمگیری داشته است .در میان این شبکهها
توییتر دارای محبوبیت بیشتری است ،بههمین دلیل در پژوهشهای مختلف از جمله جهت نظارت بر سالمت روانی کاربران به
عنوان منبع اطالعاتی مورد استفاده قرار میگیرد .از آنجا که افسردگی به شایعترین بیماری روحی و روانی در جهان تبدیل
شده ،در این مقاله به بررسی تشخیص بیماری افسردگی پرداخته شده است .توییتهای افراد حاوی احساسات درونی و رفتار
آنها است؛ پس میتوان با تجزیه و تحلیل این دادهها به تشخیص بیماری افسردگی پرداخت .اصلیترین گامهای این فرآیند
عبارتند از :جمع آوری داده ،یافتن بخشهای مربوط ،یافتن احساسات کلی ،کمی کردن احساسات و یکپارچهسازی تمام الگوهای
به دست آمده برای ایجاد یک الگوی احساسی کلی .تحلیل احساسات در متون نوشتاری یکی از زیرمجموعههای متن کاوی
است ،بنابراین در این مقاله نیز به روشهای متن کاوی پرداخته شده است.
کلمات کلیدي:آنالیز احساسات ،توییتر ،یادگیري ماشین  ،تشخیص افسردگی

-1مقدمه

افسررردگی یکی از شررایعترین اختالالت روانی اسررت که درصررد قابل توجهی از افراد در دورهای از زندگی خود بدان مبتال
میشوند .در سراسر جهان تنها بخش کوچکی از مردم به درمان و یا راههای تشخیصی افسردگی دسترسی دارند .برای درمان
افسرردگی ابتدا باید آن را در افراد تشخیص داد .طب گزارش سازمان بهداشت جهانی اکرر افرادی که دچار افسردگی هستند،
حتی پس از مراجعه به پزشررکان بیماری افسررردگی آنها اغلب ناشررناخته و پنهان باقی میماند در نتیجه بس ریاری از این افراد
درمان نمیشروند [ .]1امروزه اسرتفاده از شربکه های اجتماعی در سررتاسرر جهان رشرد چشرمگیری داشته است .شبکههای
اجتماعی این امکان را فراهم میآورد تا کاربران بتوانند عالقهمندیها ،افکار و فعالیتهای خودشرران را با دیگران به اشررترا
بگذارند و دیگران هم در این افکار و فعالیتها با آنان سهیم شوند .توییتر یکی از پرطرفدارترین شبکههای اجتماعی در جهان
است که به کاربرانش امکان میدهد توییتهایی تا حداکرر 1۴۱کاراکتر را ارسال کنند .این توییتها میتوانند حاوی احساسات
درونی ،نظرات و عالقهمندیهای افراد در زمینههای مختلف باشررد [ .]2با رشررد روزافزون اطالعات متنی تولید شررده توس ر
کراربران در اینترنرت ،تجزیه و تحلیل احسررراسرررات در متون ،زمینه کاری جذابی در بین محققان علوم دادهکاوی و پردازش
زبانطبیعی شرده است .تجزیهوتحلیل یا کاوش احساسات ،مطالعه محاسباتی احساسات ،نظرات ،گرایشها و تمایالت کاربران
بر روی موضوعات ،اشیا ،خصوصیات و ویژگیهای آنها در اسناد متنی میباشد .در این مقاله به مروری بر کارهای انجام شده
در این زمینه پرداخته شده است.
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-2آنالیز احساسات

به طورکلﻰ مﻰتوان آنالیز احساسات را در سه گروه تقسیم کرد :روشهاى مبتنﻰ بر واژگان ،٣روشهاى مبتنﻰ بر یادگیرى
ماشین ۴و روشهاى ترکیبﻰ .روشهاى مبتنﻰ بر واژگان متکﻰ بر دیکشنرى احساسرات است که این دیکشنرى ،مجموعهاى
از واژهها و کلمات شناخته شده و از پیش تعیین شده احساسﻰ مﻰباشد .این روش به ساختار جمالت مﻰپردازد و با کمک یک
لیست از کلمات و عبارات احساسﻰ و یک مجموعه قوانین ،جهتگیرى جمالت را مشخص مﻰنماید .این روش به دو گروه
مبتنﻰ بر دیکشنرى و مبتنﻰ بر پیکره ٥تقسیم مﻰشود .روش مبتنﻰ بر یادگیرى ماشین ،الگوریتمهاى یادگیرى ماشین را بکار
مﻰبرد و از ویژگﻰهاى زبانﻰ استفاده مﻰکند .در این روش نیازى به شناخت ساختار جمالت وجود ندارد .روش ترکیبﻰ ،ترکیبﻰ
از هر دو روش قبلﻰ مﻰباشد و روشﻰ متداول است [.]٥-٣
 -1-2روشهاى مﺒتنی بر واژگان

در ] ،[6یک روش ترکیبﻰ از روشهاى انتخاب ویژگﻰ و استخراج ویژگﻰ ارائه شررده اسررت .براى انتخاب ویژگﻰ از ادغام
روشهاى فراوانﻰ سند ،واریانس واژه ،میانگین مد ،میانگین اختالف مطل  ،آنتروپﻰ و بهرهاطالعات استفاده مﻰکند .ویژگﻰهاى
بدست آمده از این روشها بهوسیله اجتماع ،اشترا و اجتماع اصالح شده ،ترکیب مﻰشوند و سپس زیرمجموعه نهایﻰ توس
الگوریتم  k-meansخوشهبندى مﻰشود .امتیاز احساسﻰ هر خوشه با استفاده از دیکشنرى احساسات  SentiWordNetمحاسبه
مﻰگردد .این روش بر روى مجموعه داده معیار رویترز 21٥١٢-و کالسیک  ۴اجرا مﻰشود .با مقایسه معیارهاى ارزیابﻰ
فراخوانﻰ ،F-Measure ،6دقت و صحت ،نشان مﻰدهد که این روش عملکرد بهترى نسبت به روشهاى رقابتﻰ دیگر دارد.
سرریف 1و همکاران روشﻰ به نام  SentiCirclesرا پیشنهاد مﻰدهند که روشرری مبتنﻰ بر دیکشنرى است .این روش براى
تشخیص احساسات هر دو سطﺢ موجودیررت و توییت استفاده مﻰشود .براى تولید ،ابتدا بردار واژه -مفهوم درون یک دایره
هندسﻰ دوبعدى تبدیل مﻰشود که این دایره از نقاط مشخص شده واژههاى مفهومﻰ تشکیل مﻰگردد .هر واژه مفهومﻰ در
دایره بر اساس زاویه آن (تعریفشده توس احساسات قبلﻰ) و شعاع آن (تعریفشده توس درجه همبستگﻰ آن با واژه اصلﻰ)
قرار مﻰگیرد .در این مقاله از سه مجموعه داده  HCR ،OMDو  STS-Goldاسرتفاده شده است .مجموعه داده  ،OMDشامل
 ٣2٣٢توییت است که در اولین مناﻇره تلویزیونﻰ ریاست جمهورى ایاالت متحده در ماه سپتامبر  2۱۱٢ساخته شده اسرت که
تنها از توییتهاى مربت و منفﻰ آن استفاده مﻰشود ( 1۱٢1توییت با  ٣٩٣توییت مربت و  6٢٢توییت منفﻰ) .مجموعه HCR
که توسر  crawlingدر مارس  2۱1۱سراخته شرد که شامل توییتهایی با هشتگ  HCRاست و با حذف توییتهای خنری،
مجموعره داده  1٣٥۴توییت با  ٣٩١توییت مربت و  ٩٥١توییت منفی بدسرررت آمد STS-Gold .که یک زیرمجموعه از STS
اسرت که شامل  2۱٣۴توییت ( 1۴۱2منفی و  6٣2مربت) و  ٥٢موجودیت میباشد که بوسیلهی سه ارزیاب انسانی مختلف به
صرورت دسرتی نوشرته شرده اسرت .در این روش با استفاده از سه دیکشنری احساسات ،امتیازدهی و تشخیص احساس قبلی
کلمات صورت میپذیرد -1 :دیکشنری  -2 ،Sentiwordnetدیکشنری  -٣ ،MPQA subjectivityدیکشنری  .Thelwallاین
روش با روش  SentiStrengthو روش های پایه مرل ماشرین بردار پشرتیبان و حداکرر آنتروپی مقایسرره میشررود .نتاین نشان
میدهد که این روش در صحت و  F-Measureبرای تشخیصهای سطﺢ موجودیت بطور قابل توجهی بهتر از روشهای پایه
اجرا میشرود و در تشرخیص احساسات سطﺢ توییت ،در دو مجموعه داده بهتر از تکنولوژیهای جدید  SentiStrengthبا -۴
 %٥اختالف در صحت اجرا میگردد ،اما در مجموعه داده سوم  %1 ،F-Measureکاهش مییابد [.]١

 -2-2روشهای مﺒتنی بر یادگیری ماشین
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در ] ،[٢طبقهبندى احساسات با استفاده از روشهاى گروهی  baggingو  boostingهمراه با روشهای انتخاب ویژگی آماری
مانند  PMIو مربع کای صرورت گرفت و مقایسهای بین طبقهبندی گروهی و روشهای پایه و همچنین بین دو روش  PMIو
مربع کای انجام پذیرفت .در ارزیابی صورت گرفته بر روی مجموعه داده ( SemEval 2013شامل  ٩6٣٥توییت براى آموزش
و  ٣۱۱٥توییت براى تست) روش مربع کاى نتاین بهترى از  PMIداشت؛ بنابراین از روش مربع کاى براى انتخاب ویژگﻰ
استفاده شد .براى ارزیابﻰ از ارزیابی متقابل 1استفاده مﻰگردد .مقایسهها ،بهبود صحت و اﺛربخشﻰ بیشتر روشهاى گروهﻰ را
نسبت به روشهاى پایه (ماشین بردار پشتیبان ،بیز ساده و حداکرر آنتروپﻰ) نشان مﻰدهد.
کاتز 2و همکاران ،روش  ConSentرا ارائه کردند که براى آنالیز احساسات هر دو متون منظم و نامنظم (با درجه باالیﻰ از نویز)
مﺆﺛر مﻰباشد .این روش شامل دو مرحله یادگیرى و تشخیص است .فرآیند یادگیرى سه مرحله دارد .در مرحله اول واژههایﻰ
شناسایﻰ مﻰشوند که وجود آنها در متن نشاندهنده احساسات مربت یا منفﻰ است (واژههاى کلیدى) .در مرحله دوم مجموعهاى
از اصطالحات مفهومﻰ را براى هر واژه کلیدى شناسایﻰ مﻰکنند که این اصطالحات براى مدل کردن متن در مجاورت کلمات
کلیدى ایجاد مﻰشوند .در مرحله سوم ،این اصطالحات براى ایجاد ویژگﻰها در روش تحت نظارت استفاده مﻰشوند .یکﻰ از
مزایاى این روش کاهش تعداد ویژگﻰها است .براى کاهش ویژگﻰ از الحاق فراداده اسناد و آنالیز چندین قسمت متن به طور
همزمان استفاده مﻰکنند .در مرحله تشخیص ،از روش  Rotation Forestبرای اختصاص نمره برررر ره اسناد جدید استفاده
مﻰکنند .این روش بر روى سه مجموعه داده بررسﻰ هتل از وبسایت مشاورین ،بررسﻰ فیلم و توییتر آزمایش شد .همچنین
از دو مجموعه داده بطور خودکار رونویسﻰ شدهى دو مرکز تلفن براى آزمایش استفاده گردید .معیارهاى ارزیابﻰ این روش
فراخوانﻰ ،F-Measure ،ROC ،دقت و صحت مﻰباشد که در مقایسه با روشهاى ماشین بردار پشتیبان ،بیز ساده و Delta-
 TFIDFبعد از ماشین بردار پشتیبان باالترین صحت را بدست میآورد [.]٩
در [ ،]1۱آنالیز احساسات بر روى دادههاى توییتر انجام مﻰشود که از مراحل جمعآورى دادهها توس  ،پیشپردازش و درنهایت
استفاده از روشهاى یادگیرى ماشین بیز ساده ،حداکرر آنتروپﻰ و ماشین بردار پشتیبان تشکیل مﻰشود .نتیجه به دست آمده
نشان مﻰدهد که ماشین بردار پشتیبان بهترین عملکرد را با  ٢٣.٥6درصد و  ٢۱.11درصد صحت براى واژههاى کلیدى
فیسبو و آیفون دارد و نیز طبقهبند بیز ساده از روش حداکرر آنتروپﻰ صحت بیشترى را به دست مﻰآورد.
در ] ،[11روشﻰ با استفاده از ساختار نمودارهاى ترکیبﻰ واژهها ارائه شد .این روش از ماژولهاى ساخت گراف ترکیبﻰ واژهها،
احساسات کاوى DocumentGrabber ،و طبقهبندى احساسات سند استفاده مﻰکند که باعﺚ بهبود قدرت معرفﻰ کلمات جدید
و رواب و حذف نمونههاى متناقﺾ مﻰشود .مجموعه داده استفاده شده در این مقاله دیتاست نقد فیلم است که شامل 1۱۱۱
نقد مربت و  1۱۱۱نقد منفﻰ مﻰباشد .این روش با روشهاى ماشین بردار پشتیبان و بیز ساده مقایسه شده و نتاین حاکﻰ از
بهبود صحت را به همراه دارد.
در ] ،[12بهوسیله روشهاى فراوانﻰ واژهTF-IDF ،و استخراج کلمات نظرگرا ویژگﻰها انتخاب مﻰشوند و ارتباط ویژگﻰها بر
اساس شاخص جینﻰ محاسبه مﻰگردد .این روش از ماشین بردار پشتیبان براى طبقهبندى استفاده مﻰکند .مجموعه داده استفاده
شده در این مقاله دیتاست  IMDBمﻰباشد .مقایسه با سایر روشهاى انتخاب ویژگﻰ در نقد فیلمها نشان دادند که طبقهبندى
با استفاده از این روش ،صحت را بهبود مﻰدهد.
در ] ،[1٣یک سیستم طبقهبندى خودکار پیامهاى توییتر در مجموعه دستهى از پیش تعریفشده ،ارائه مﻰشود .ویژگﻰهاى
استفادهشده در این سیستم شامل کلمات در توییت ،کلمات از آدرسها نوشتهشده ،کلمات از پروفایل کاربر ارجاع شده ،کلمات
از نزدیکترین مقاله ویکﻰپدیا مﻰباشد .اگر یک توییت شامل آدرسها و کاربران ارجاع شده نباشد ،اما در ویکﻰپدیا براى آن
صفحهاى پیدا شود ،فق توییتر و واژگان ویکﻰپدیا استفاده خواهند شد .این روش با استفاده از ترکیبهاى مختلف مجموعه
ویژگﻰها در گروههاى زیر ارزیابی شررده اسررت .ویژگیهای گروه ( ، A )FGAگروه ( B )FGBو گروه ( C )FGCکه به ترتیب
cross validation
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شرررامرل کلمرات توییت ،کلمات توییت ف پروفایل کاربر ف کلمات  URLو کلمات توییت ف پروفایل کاربر ف  URLف کلمات
ویکی پدیا میباشند .برای طبقهبندی از روش بیز ساده استفاده مﻰشود .معیارهاى ارزیرررابﻰ ایرررن مقالررره صرررحت ،دقت،
فراخوانﻰ و  F-Measureاست که در مجموعه دادهاى شامل  1٥۱توییت در هر دسته (از قبیل ورزشﻰ ،سیاسﻰ وغیره) و در
مجموع  1۱٥۱توییت مورد بررسﻰ قرار مﻰگیرد .با توجه به نتاین بدست آمده ،ترکیبﻰ از مجموعه ترکیبﻰ ویژگﻰهاى کلمرات
توییت با پروفایل کاربر و کلمات اسررر رتخراجشده از آدرسهاى مرتب به باالترین صحت  ٩۱.٢مﻰرسند و کلمات صفحات
ویکﻰپدیا ،کاهش صحت را نشان مﻰدهد .باالترین نتاین در سایر معیارهای مورد بررسرری در گروه  FGBو با حدود  %٩۱تا
 %٩1مشاهده میشود.
 -3-2روشهای ترکیﺒی

در [ ،]1۴یک روش ترکیبی به نام  Tingaبرای استخراج ویژگیها از جمالت اساسی اسپانیایی ارائه میشود .همچنین در این
مقاله ،دیکشنری نیمه خودکار از احساسات اسپانیایی بوجود میآید .در پیشپردازش به جمالت بر این اساس برچسب میزنند:
)Terrible(N+), bad (N), neutral (NEU), good (P) and excellent (P+

این روش ،گروه های احسرراسرری را بر اسرراس چند قانون تعریف شررده به عنوان ویژگی معرفی میکند .این ویژگیها با روش
ماشرین بردار پشرتیبان طبقهبندی میشوند .در این مقاله از دو مجموعه داده  TASS 2014و مجموعه نقد  SFUاستفاده شده
است .نتاین ارزیابی صحت  %٢١.٩در  %٥2.6 ،5-fold cross validationصحت برای مجموعه  TASS 2014و  %6٥۱۴برای
مجموعه نقد  SFUرا نشان دادند.
در [ ،]1٥یک روش مبتنﻰ بر طبقهبندى چند برچسبﻰ ارائه مﻰشود .ویژگﻰهاى مورد اسرتفاده در این مقاله شامل کلمات اولیه
قطعهقطعه شده و ویژگﻰهاى احساسات مﻰباشد .ویژگﻰهاى احساسات بر اساس سه دیکشنرى احساسات مختلف،DUTSD ،
 NTUSDو  HDو کیسهاى از کلمات است که این کیسه کلمات براى نمایش ویژگﻰ استفاده مﻰشود .در اینجا براى تقسیمبندى
متن از یک بسته گایتون استفاده شده است .براى بدست آوردن کلمات ناشناخته در  ،jiebaیک روش بر اساس مدل مخفﻰ
مارکوف استفاده شده و با الگوریتم ویتربﻰ حل میشود .در مجموع  11روش طبقهبندی چند برچسبی  ،CLR ،CC ،BRهومر،
 BRKNN-A ،BRKNN ،RF-PCT ،MLKNN ،ECC ،RAKELو  B BRKNN-FOFبر اسرررراس دو مجموعرره داده
میکروبالگ مقایسره میشود .مجموعه داده استفاده شده در این مقاله HR ،و  IAهستند ٢ .معیار ارزیابی استفاده شده در این
مقاله  ،subset ،Hamming lossصرحت ،macro F1 ،micro F1 ،F1 ،میانگین دقت ،پوشش و  one errorهستند .آزمایش
با کلمات قطعهقطعه خام نشرران میدهد که  RAKELو  ECCبه وضرروح بهترین هسررتند و بهترین روش در  HRبه ترتیب
 CLRو هومر میباشررند؛ همچنین  ECCبهترین روش در  IAاسررت .در مقابل BRkNN ،بدترین روش در هردوی  HRو IA
میباشررد .نتاین کلیدی متعددی در آزمایش با ویژگیهای مختلف مشرراهده اسررت .به عنوان مرال DUTSD ،بهترین عملکرد
طبقه بندی چند برچسربی را در میان سره دیکشرنری احسراسات متفاوت دارد .در  ECC ،HRبطور کلی بهتر است در حالیکه
 MLkNNو  BRkNNبدترین روشها هسرتند .در  CLR ،IAو هومر بهتر از بقیه روشها برای بیشرتر معیارها هستند .با این
حال CLR ،اجرای ضعیفی در صحت زیرمجموعهها دارد.
در] ،]16براى انتخاب ویژگﻰ از بهره اطالعات ،بررایگرام و روشهاى استخراج شﻰءگرا استفاده شد .در اینجا پس از انتخاب
ویژگﻰ ،استانداردسازى ویژگﻰها درون یک دیکشنرى صورت مﻰگیرد .در مرحله بعد یک طبقهبند بیز سراده براى دستهبندى
کردن توییتهاى سابجکتیو 12و توییتهاى آبجکتیو 1٣ساخته مﻰ شود .براى طبقهبندى توییتهاى سابجکتیو درون کالس
مربت یا منفرررررﻰ از ماشین بردار پشتیبان استفاده مﻰگردد .مجموعه داده استفاده شده 2۱۱۱۱۱،توییت احساسﻰ از دانشگاه
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استنفورد و  2۱۱۱۱توییت سررررابجکتیو از راویکیران جاناراهانا 1است .این روش صحت مناسبﻰ در دادههاى آزمایشﻰ خود به
دست مﻰآورد.
-3تشخیص افسردگی
ریسینگ2

و همکاران ،جهت تشخیص افسردگی در اشخاص به تجزیه و تحلیل دادههای
در سال  2۱1٣برای نخستین بار
متنی نوشته شده توس آنها پرداختند و این دادهها را فرموله کردند .آنها موضوعاتی از دست نوشتههای افراد استخرج کرده
و با استفاده از  LDAتوانستند به مدلسازی موضوع در یادگیری ماشین دست یابند .با استفاده از مدلسازی موضوعات بدست
آمده و روشهای آماری آنها توانستند بیماری افسردگی افراد را تخمین بزنند [.]1١
مورنو ٣و همکاران در سال  2۱11به برسی عالئم افسردگی دانشجویان در شبکه اجتماعی فیس بو پرداختند و با بررسی
کامنتهای آنها در این شبکه اجتماعی به میزان افسردگی افراد پی بردند [.]1٢
پار  ۴و همکاران در سال  2۱1٣به تجزیه و تحلیل فعالیتها و توییتهای بین کاربران بدون افسردگی و کاربران افسرده
پرداختند .تجزیه و تحلیل متنهای توییت آنها مشابه با تجزیه و تحلیل دادهها انجام شده از فیسبو بود [.]1٩
بولن ٥و همکاران در سال  2۱11توانستند از طری آنالیز احساسات توییتها خل و خوی مختلف را استخراج کنند از جمله
تنش ،افسردگی ،خشم ،قدرت ،خستگی و گیجی دست یابند [.]2۱
دی چودهری 6و همکاران در سال  2۱1٣به جمعآوری اطالعات مختلف رفتاری افراد انگلیسی زبان پرداختند .آنها افرادی با
ویژگیهای مختلف را به کمک ماشین بردار پشتیبان دستهبندی کردند و از طری پیشینه آنها توانستند احتمال افسردگی را
پیش بینی کنند ،عالوه بر آن دریافتند که که افسردگی افراد با کاهش میزان استفاده از شبکههای اجتماعی ارتباط دارد [.]21
در روشهای بیان شده برای تحلیل احساسات افراد و نوشتههای آنها از پزشکان و یا مشاوران کمک گرفته شده است ،امروزه
با توجه به حجم زیاد دادهها در شبکههای اجتماعی استفاده از امتیازبندی انسانی هزینهبر و وقتگیر است .رسینگ ١و همکاران
در سال  2۱1٥با استفاده از مدلسازی موضوع و آنالیز احساسات با استفاده از دیکشنری  LIWCتوانستند به پیشبینی افسردگی
دست یابند [.]22
تی سوگاوا ٢و همکاران در سال  2۱1٥با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه با تقریب  ۱.۴٥توانستند به پیشبینی و تشخیص
افسردگی افراد دست یابند [.]2٣
نادم ٩و همکاران در سال  2۱16از روش  Bag of Wordsجهت کمی کردن توییتها استفاده کردند ،آنها به تخمین و پیشبینی
افسردگی حاد پرداختند .همچنین آنها از چندین طبقهبند برای ارزیابی خطر افسردگی استفاده کردند .با استفاده از مجموعه
دادهای شامل دو میلیون و نیم توییت توانستند به بهترین دقت  ٢6درصد دست یابند [.]2۴
مورئاس 1۱و همکاران در سال  2۱1٣برای دستهبندی توییتهای خود از الگوریتم  SVMاستفاده کردند و توانستند دقت
دستهبندی را تا  %۴٥نسبت به روشهای قبل افزایش دهند [.]2٥

1

Ravikiran Janardhana
Resnik
3
Moreno
4
Park
5
Bollen
6
De Choudhury
7
Resink
8
Tsugawa
9
Nadeem
10
Moraes
2

5

سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر ،داده کاوی و داده های حجیم

شارات 1و همکاران در سال  2۱1١مطالعاتی با هدف پیشبینی بیماری روحی با استفاده از رسانههای اجتماعی انجام دادند.
کاربران مبتال به بیماریهای روانی با استفاده از نظرسنجی ،اشترا گذاریهای عمومی آنها در توییتر یا عضویت کاربران در
انجمنهای آنالین شناساییشده و آنها از طری الگوها در زیان و فعالیت آنالین آنها قابل تشخیص هستند [.]26
تائو 2و همکاران  ،2۱16در مقالهای با عنوان "تحلیل احساسات برای تشخیص افسردگی در شبکههای اجتماعی" ،تکنیکهای
تحلیل احساسات را برای تحلیل مشارکت کاربران شبکه اجتماعی در تشخیص افسردگی بصورت بالقوه به کار گرفتهاند.
تشخیص افسردگی از طری دانش پایه افسردگی و الگوریتمی برای تجزیه و تحلیل دادههای متنی انجام میگیرد [.]2١
در [ ،]2٢محققین تکنیکی برای طبقهبندی دادههای دانشجویان در توییتر ،در دستههای مختلف در برخورد دانشجویان با مسائل
مختلف ،پیشنهاد دادند .در [ ،]2٩محققین رویکردی منطقی برای کاوش عواطف به اشترا گذاشته در پلتفرمهای مختلف
رسانه اجتماعی ،معرفی کردند .در این کار ،احساسات متن با استفاده از گرامر دستهای ترکیبی ،نشانهگذاری ،دریافت لغوی و
شبکههای معنایی ،تحلیل میشود .تکنیکهای پایه طبقهبندی عاطفی و روشهای جمعآوری داده ،در [ ]٣۱معرفی شده است.
دقت فرآیند طبقهبندی با بردار ویژگی انتخابی ،برای محصوالت الکترونیکی با استفاده از طبقهبندی کنندههای مختلف مانند
بیز ساده ،حداکرر آنتروپی ،ماشین بردار پشتیبان و طبقهبندی کنندههای دستهای در [ ]٣1تصدی شد.
-4نتیجهگیری

در دنیای امروز حجم عظیمی از اطالعات به صورت متن میباشد .بنابراین تکنیکهای متنکاوی اهمیت یافتهاند .کاوش
نظرات یا تحلیل احساسات به عنوان شاخهای از متنکاوی ،به معنی یافتن دیدگاه نویسنده متن درباره یک موضوع خاص است.
اینترنت این امکان را برای کاربران فراهم میکند تا نظرات خود را به سهولت بیان کنند و از نظرات دیگران در مورد موضوعی
خاص مطلع شوند .حجم باال و فقدان ساختار مناسب برای متن نظرات ارائه شده بروی بستر وب ،استفاده از دانش پنهان درون
آنها را دشوار نموده است .بنابراین ارائه روشهایی که بتواند این دانش را به صورت خالصه و ساخت یافته آماده کرده و در
اختیار ما قرار دهد حائز اهمیت است .در این مقاله ،به مروری بر مهمترین و اخیرترین تحقیقات در زمینه تشخیص بیماری
افسردگی بر اساس توئیتهای کاربران در رسانه اجتماعی توییتر پرداخته شد.
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