Journal of Soft Computing and Information Technology (JSCIT)
Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran
Journal Homepage: jscit.nit.ac.ir
Volume 8, Number 2, Summer 2019, pp. 1-16
Received: 08/26/2018, Revised: 12/14/2018, Accepted: 12/31/2018

Feature ranking for Persian Spam Review detection
Neshat Safarian1, Mohammad Ehsan Basiri2* and Hadi Khosravi3
1- Department of Computer, Safahan Institute of Higher Educations, Janbazan St., Isfahan, Iran.
2*- Computer Department, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
3- Computer Department, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
1
neshat.safarian@safahan.ac.ir, 2*basiri@sku.ac.ir, and 3khosravi@sku.ac.ir
Corresponding author address: Mohammad Ehsan Basiri, Faculty of Engineering, Shahrekord University,
Shahrekord, Iran, Post Code: 115.

Abstract- Using online reviews is one of the main factors in customers’ decision making for buying a product or
using a service. These reviews are valuable sources of information which can be used for detecting public opinion
about products or services. Although online reviews are useful, trusting them blindly is dangerous for both
costumers and sellers as they may be manipulated by spammers to earn profit; such reviews are called spam
reviews. The current study addresses Persian reviews about cell-phone extracted from Digikala.com and
investigates spam type 1 and type 2 which are fake reviews and reviews describing brands’ names only,
respectively. Features used in this study, due to their efficiency, are review-based and metadata features. These
features and their combinations in detecting Persian spam reviews, also their effect on the accuracy of classifier
are assessed. Spam classification is performed using decision tree, support vector machines, and naïve Bayes
classifiers and their accuracy are compared using different features’ combinations. The highest accuracy is
obtained using the decision tree classifier which achieves 0.778 in terms of F-measure. In ranking features, again
the decision tree outperforms the other two classifiers by achieving 0.824 F-measure by combining the positive
feedback, overall score, and review polarity features.
Keywords- Persian Spam Review، Fake Review، Opinion Mining، Sentiment Analysis، Text Categorization،
Feature Ranking.
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چکیده -يکی از عوامل ا صلی در ت صمیمگیری م شتريان برای خريد يک مح صول يا ا ستفاده از خدماتی خاص ،ا ستفاده از نظرات برخط
ا ست .اينگونه از نظرات منابعی ارز شمند از اطالعات ه ستند که برای ت شخیص افکار عمومی در مورد مح صول يا خدمات ا ستفاده
می شوند .اگرچه نظرات برخط میتوانند مفید با شند اما اعتماد کورکورانه به آنها ،هم برای فرو شنده و هم برای خريدار خطرناک ا ست
زيرا ممکن است برای بهدست آوردن سود ،دستکاری شده باشند که اصطالحاً به اين گونه نظرات « نظرات اسپم» گفته میشود .پژوهش
حا ضر روی نظرات فار سی ثبت شده در مورد تلفن همراه در وب سايت ديجیکاال انجام شده و از میان انواع ا سپم ،ا سپم نوع يک و دو
بررس ی ش دهاند که نوع اول ،نظرات جعلی و نوع دوم نظراتی هس تند که تن ا در رابطه با مدل کاال نوش ته ش دهاند .ويژگیهای مورد
استفاده در اين پژوهش به علت کارا بودن آنها در دستهبندی ،شامل ويژگیهای مبتنی بر نظر و ويژگیهای فراداده است .اين ويژگیها
و نیز ترکیبهای متفاوت از آنها در ت شخیص نظرات ا سپم فار سی و تأثیر آنها روی دقت د ستهبند برر سی شده ا ست .د ستهبندی
توسط درخت تصمیم ،دستهبند ماشین بردار پشتیبان و دستهبند نايو بیز انجام شده و در ن ايت دقت آنها روی ترکیبهای مختلف اين
ويژگیها با هم مقاي سه گرديده است .باالترين میزان دقت بهدست آمده از سه دستهبند توسط درخت تصمیم حاصل می شود که برابر با
با  0/778برا ساس معیار اِف ا ست .در رتبهدهی به ويژگیها باز هم درخت ت صمیم با دقت  0/824و با ترکیب سه ويژگی بازخوردهای
مثبت ،امتیاز کلی کاال و قطبیت نظر رتبهی برتر را به خود اختصاص میدهد.
واژههای کلیدی :نظرات اسپم فارسی ،نظرات جعلی ،نظرکاوی ،تحلیل احساسات ،دستهبندی متن ،رتبهبندی ویژگیها.

 -1مقدمه

کسب و کار خود از مشتریان میخواهند تا عقیده و نظر خود را در
مورد تجربهشان از خرید کاال یا دریافت خدمات بنویسند [.]2

یکی از در دسترسترین روشها برای ابراز عقیده در مورد یک شی
یا محصول و حتی خدماتی خاص ،ثبت نظر در وبسایتهای متناظر
است .به اینگونه نوشتهها ،محتوای تولید شده توسط کاربر
میگویند؛ به این معنا که این محتوا با آنچه که توسط صاحبان و
مدیران وبسایتها نوشته شده است متفاوت است [ .]1با سرعت
گرفتن رشد اینترنت و ایجاد تنوع در انواع وبسایتهای مختلف،
مردم نیز از تجارت الکترونیک و وبسایتهای اشتراک عقاید
استفاده میکنند .اغلب فروشندگان و خدمات برخط برای توسعهی

هیجان ،احساس ،رفتارهای مختلف و عواطف نه تنها در مورد مسائل
سیاسی و اقتصادی بیان میشود ،بلکه میتوان آنها را در مورد
کاالها ،محصوالت و خدمات ارائهشده در سطح اینترنت نیز مشاهده
نمود [ .]3این امر موجب شده است تا حجم پیامهای ارسالی کاربران
به چنین وبسایتهایی بهصورت چشمگیری در حال افزایش باشد.
این نوع نظرات که از تجربهی کاربران در مورد خرید کاالیی خاص
سرچشمه میگیرد ،میتواند بهطور مستقیم بر روی تصمیم خرید
1
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برای اینکه انواع نظرات غیر قابل اعتماد بهتر مشخص شوند،
رابطهی بین این نظرات و جهت احساسی آنها در جدول  1نشان
داده شده است .نظرات اسپمی که در نواحی  3و  5وجود دارند،
توسط سازندگان کاال و افرادی نوشته میشوند که سهم اقتصادی
مستقیم و منافع مادی زیادی در محصول داشته و هدفشان ارتقای
کاال در دید مشتریان است .نظرات اسپم موجود در قسمتهای  2و
 4معموالً توسط رقیبان نوشته شدهاند .نظرات اسپم موجود در
بخشهای  4 ،3 ،2و  5بسیار مضر بوده و روشهای تشخیص اسپم
باید روی اینگونه نظرات متمرکز شوند.

سایر مشتریان در آینده تأثیرگذار باشد [.]4
با توجه به این واقعیت که هیچ کنترل کیفیتی روی این گونه نظرات
در اینترنت انجام نمیپذیرد [ ،]5هر فردی قادر خواهد بود که هر
آنچه را که میخواهد در محیط وب نوشته و توسعه دهد .با وجود
اینکه این نوع نظرات در تصمیمگیری ،کمک شایانی به خریدار
میکنند ،اما اعتماد کورکورانه به آنها ،هم برای خریدار و هم برای
فروشنده بسیار خطرناک است [ .]6از آنجایی که ممکن است این
نظرات برای بهدست آوردن سود ،دستکاری شده باشند ،هر گونه
تصمیمگیری بر پایهی نظرات برخط بایستی با دقت و با احتیاط
کامل انجام پذیرد .عالوه بر این صاحبان مشاغل معموالً به سمت و
سوی افرادی کشیده میشوند که در مورد کاالی تجاریشان نظرات
خوب ثبت میکنند .این در حالی است که حتی به برخی افراد در
قبال ثبت نظرات منفی در مورد کاالهای شرکتهای رقیبشان پول
پرداخت میکنند .اینگونه از نظرات تقلبی را به عنوان «نظرات
اسپم» شناخته و به افرادی که این نظرات را ثبت میکنند «اسپمر»
میگویند [.]7

جدول  :1ارتباط بین نظرات اسپم و کیفیت کاال.
نوع کاال

نظر مثبت

نظر منفی

کاال با کیفیت باال

1

2

کاال با کیفیت متوسط

3

4

کاال با کیفیت پایین

5

6

روشهای مختلفی در تشخیص نظرات اسپم وجود دارد .یادگیری
نظارتشده متداولترین روش یادگیری ماشین در تشخیص اینگونه
از نظرها است .مشکل بودن تشخیص نظرات اسپم و نیز
برچسبگذاری آنها موجب شده است تا در بسیاری از پژوهشها از
مجموعه دادههای کوچک و یا مصنوعی استفاده شود .در پژوهش
پیشِ رو برای غلبه بر این مشکل در برچسبگذاری نظرات از رویکرد
پیشنهادشده در [ ]11کمک گرفته شده و مسألهی برچسبگذاری
سلیقهای نظرات اسپم حل شده است.

از آنجایی که نظرات اسپم به مشکلی فراگیر و نابودکننده تبدیل
شده است ،توسعهی روشهایی که بتوانند میان نظرات قابل اعتماد
و نظرات اسپم تمایز ایجاد کنند ،به مسألهای مهم و رقابتی تبدیل
شده است .نظرات اسپم به سه دسته تقسیم میشوند [ :]8نظرات
غیر قابل اعتماد ،نظرات نوشتهشده در مورد نام شرکت سازندهی
کاال و غیرنظرها .دسته اول از نظرات با ایجاد نظرات تقلبی مثبت،
خوانندگان یا سیستمهای نظرکاوی را گمراه میکنند تا محصول
مورد نظر را ارتقا دهند .این نوع اسپم را اَبَراسپم 1میگویند [ .]9از
جانب دیگر اسپمرها با ایجاد نظرات منفی دروغین برای برخی
کاالهای دیگر میخواهند شهرت آن محصول را لکهدار کنند .این
نوع اسپم را اسپم بدنامکننده 2گویند [ .]9دسته دوم برای تبلیغ نام
شرکت و یا کارخانهی سازندهی یک کاالی خاص ثبت شدهاند.
اگرچه این نوع نظرات میتوانند مفید واقع شوند ،آنها جزو نظرات
اسپم دستهبندی میشوند؛ زیرا هدف کاالی خاصی نیست و همواره
به سمت و سوی نام کارخانهها تمایل دارند .دسته سوم نوعی از
نظرات هستند که به هیچ وجه در مورد کاالیی خاص نوشته نشدهاند
و نسبت به موضوع مورد بحث بیربط هستند .نویسندهی این نوع
نظرات اغلب متنی را بهمنظور گسترش تبلیغات ثبت میکند.

علیرغم تحقیقات زیادی که به وسیلهی دادههای مصنوعی انجام
شده است ،دیده میشود که مجموعه دادههای ساختگی یا مصنوعی
شاخص بسیار ضعیفی برای نمایش کارایی در دادههای دنیای واقعی
هستند [ .]12این دادهها معموالً تنها برای استفاده در پژوهشها و
آزمایشها کاربرد دارند و در دنیای واقعی بسیار ضعیف عمل
میکنند .به این منظور پژوهش حاضر بر روی نظرات واقعی
نوشتهشده در وبسایت دیجیکاال 3انجام شده است.
یکی دیگر از مشکالت مربوط به دادههای تشخیص اسپم این است
که دادههای دنیای واقعی ممکن است عدم توازن زیادی در
دستههای خود داشته باشند [ .]1زیرا در حال حاضر تعداد نظرات
واقعی و صادقانه بسیار بیشتر از نظرات تقلبی برخط است که با
برداشتن تعداد نمونههای یکسان از هر دو دسته این مشکل نیز قابل
حل خواهد بود .گفتنی است که در پژوهش حاضر آزمایش روی هر
دو نوع نمونهی متوازن و نامتوازن انجام شده است.

از میان این سه نوع اسپم ،نظرات اسپم نوع اول بیشترین نگرانی را
در مورد نظرات تقلبی ایجاد کردهاند؛ زیرا کلیت سیستم نظرات
ال تحت تأثیر قرار میدهد.
برخط را زیر سوال برده و آن را کام ً
شناسایی این نوع نظرات بسیار سخت است و بهراحتی قابل تمایز از
نظرات معمولی نیستند [.]10

آخرین مشکل مربوط به دادهها ،کیفیت آنها و وجود نویز در
2
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براساس نوع الگوریتم یادگیری استفاده شده به سه دستهی نظارت
شده ،6بدون ناظر 7و نیمهنظارتی 8تقسیم کرد [ .]16روش نظارت
شده معمولترین روش یادگیری است که دستهبندی را از نمونههای
برچسبگذاریشده یاد میگیرد اما روشهای دوم وسوم نیز مزایایی
دارند که باعث شده برخی پژوهشگران آنها را ترجیح دهند [ .]5در
ادامه منتخبی از پژوهشهای انجام شده در تشخیص نظرات اسپم
در هر دسته ارائه میشود.

آنها است .نویز میتواند در دادههای پردازشنشده بهوجود آید .این
دادهها باعث وجود دقت پایین در دستهبند میشوند .بدترین نوع
نویز مربوط به دستهای است که بهدلیل نمونههای بهاشتباه
برچسبگذاری شده بهوجود میآید .برای حل این مشکل در این
پژوهش از راهکار موجود در [ ]11استفاده شده است تا بتوان
نمونهها را بهدرستی دستهبندی کرد.
تحقیقاتی که تاکنون صورت پذیرفتهاست روی تشخیص اسپم تمرکز
کردهاند و در مورد اینکه چه ترکیبی از ویژگیها نامفهوم است و
چه ترکیبی از ویژگیها در چه مجموعه دادهای بهترین خروجی را
خواهد داشت ،صحبت نشده است .پژوهشهای انجام شدهی [ ]9و
[ ]13نشان میدهد که افزودن ویژگیهای مبتنی بر نظردهنده
نسبت به ویژگیهای  n-gramمنجر به کارایی باالتر دستهبند خواهد
شد و سایر آزمایشها و بررسیها این نتیجهگیری را تأیید و حمایت
میکند [ ]14[ ،]12و [ .]15باالترین کارایی مشاهدهشده مربوط
به ترکیب ویژگیهای متنی و غیرمتنی است .ویژگیهای مبتنی بر
نظر نیز در تشخیص دقیق نظرات اسپم مهم هستند .با وجود
پژوهشهای زیادی که با ویژگیهای مختلف انجام شده است ،اما
پژوهشی در زمینهی ترکیب مختلف ویژگیها و کارایی آنها روی
دستهبند گزارش نشده است .از طرف دیگر کارهای انجامشدهی قبلی
روی مجموعه دادههای انگلیسی بوده و پژوهشی در زمینهی نظرات
اسپم فارسی گزارش نشده است.

 -2-1روشهای نظارت شده

یکی از اولین پژوهشهای گزارش شده در زمینه اسپم پژوهش
جیندال و لیو [ ]9است که در آن از روشهای دستهبندی
نظارتشده استفاده شده است .پژوهش آنها روی استخراج عقاید از
متن با استفاده از پردازش زبان طبیعی )NLP( 9متمرکز شده است.
آنها برای یافتن عقاید اسپم در میان نظرات ،از  5/8میلیون نظر
نوشتهشده توسط  2/14میلیون نفر در مورد کاالهای ثبتشده در
وبسایت آمازون استفاده کرده و نظرات دسته اسپم را به سه
دستهی نظرات غیر قابل اعتماد و دروغین ،نظرات نوشته شده در
مورد شرکت سازندهی کاالها یا غیرنظرها تقسیم کردند.
روشی دیگر برای یافتن نظرات نیمه مشابه با استفاده از مدلهای
زبانی-معنایی در [ ]17معرفی شد .آنها ویژگیهای مبتنی بر نظر،
نظردهنده و محصوالت را استخراج کردند و سپس یک مدل
رگرسیون منطقی با استفاده از این ویژگیها بهوجود آوردند .این
مدل را با استفاده از اعتبارسنجی مورب دهگانه 10آزمودند و با
بهکارگیری همهی ویژگیها ،سطح زیر منحنی برابر با  0/78شد؛
درحالیکه با استفاده از ویژگیهای متنی بهتنهایی این مقدار برابر با
 0/63گردید.

در پژوهش حاضر پس از انجام پیشپردازش و پاالیش دادهها ،از
ویژگیهای استخراجشده از متن نظر (مبتنی بر نظر) و اطالعات
نوشتهشده در کنار نظر (فراداده )4کمک گرفته شده است .برای
دستهبندی از درخت تصمیم ،دستهبند نایو بیز و ماشین بردار
پشتیبان )SVM( 5استفاده شده است؛ زیرا این دستهبندها کارایی
باالیی در تشخیص نظرات اسپم انگلیسی و عربی داشتهاند .سپس
تأثیر ترکیبهای مختلف ویژگیها روی دقت این دستهبندها بررسی
و تحلیل شدهاند.

چارچوب دیگری در دستهبندی در [ ]18پیشنهاد شد .نظریهی
آنها این بود که مجموعه دادهی آموزشی استفادهشده در پژوهشها
به دامنهی خاصی از واژگان وابسته است .آنها یک دامنهی ترکیبی
از مجموعه دادهها ایجاد کردند که در آن نظرات از سه دامنهی
مختلف (هتل ،رستوران و پزشکی) برداشته شده بود .آنها
ویژگیهای متفاوتی را روی مدل ساختهشده آزمودند و متوجه شدند
که ویژگی اجزاء سخن ( 11)POSخیلی قویتر از ویژگیهای
یونیگِرَم 12بهتنهایی عمل میکند .درحالیکه ویژگی یونیگِرَم
بهتنهایی دقت  52درصد را حاصل کرد ،استفاده از ویژگی اجزاء
سخن منجر به دقت  63/4درصد شد.

در ادامه ،در بخش دوم مروری بر پژوهشهای انجامشده در زمینهی
تشخیص اسپم انجام شده و مسائل بهوجود آمده در خالل این
آزمایشها بررسی میشود .در بخش سوم ،توصیف دقیق مراحل
پژوهش حاضر آورده شده است .در بخش چهارم نتایج بهدست آمده
از پژوهش ،بررسی و تحلیل میشود .در بخش پایانی نیز جمعبندی
و پیشنهادهایی جهت انجام بهتر کار آمده است.
 -2مروری بر پژوهشهای پیشین

در پژوهش دیگری [ ]19تنها روی ویژگیهای زبانی 13و تأثیر
آنها روی کارایی تشخیص نظرات اسپم در زبان انگلیسی تمرکز
شده است .آنها نشان دادند که با استفاده از این ویژگیها بهتنهایی

پژوهشهای انجام شده در زمینهی تشخیص اسپم را میتوان
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استفاده از نمونههای بدون برچسب در ترکیب با مقدار کوچکی از
دادههای برچسبگذاریشده میتواند مفید واقع شود .به عنوان مثال
در پژوهشی که توسط لی و همکاران [ ]14انجام شد ،یک روش دو
منظوره ی نیمه نظارتی در تشخیص نظرات اسپم با استفاده از
الگوریتم همآموزش 15ایجاد گردید تا از تعداد بسیار زیادی نظرات
برچسبگذارینشده که در دسترس بودند استفاده کند .در این
پژوهش  1394نمونه بهعنوان اسپم برچسبگذاری شد .سپس
ویژگیهای مبتنی بر نظر مثل ویژگیهای احساسی ،محتوایی و
فراداده ایجاد شدند .عالوه بر این ویژگیها آنها از ویژگیهای مبتنی
بر نظردهنده مثل ویژگیهای پروفایلی و رفتاری استفاده کردند.

به دقتی بیش از  93درصد دست یافتهاند و بیان کردند که اگر از
تعداد بسیار زیادی از ویژگیهای زبانی استفاده کنند این امر منجر
به افزایش کارایی تشخیص نظرات اسپم خواهد شد .در این روش
دستهبند ماشین بردار پشتیبان باالترین دقت را ایجاد کرد.
در پژوهش دیگری که اخیراً گزارش شده ]20[ ،از روشهای
یادگیری برخط برای دستهبندی نظرات اسپم استفاده شده است .در
این پژوهش با مقایسه دستهبندهای مختلفی مانند بیزساده،
نزدیکترین همسایه و ماشین بردار پشتیبان نشان داده شده که
درصورتی که یادگیری برخط و براساس استفاده تدریجی از
نمونههای آموزشی باشد ،دقت کاهش مییابد .همچنین نشان دادند
که ترتیب زمانی ارائه نمونهها و نوع کاال یا خدمتی که برای آن نظر
نوشته شده باعث تغییر در دقت سامانه میشود.

در مقالهی ارائهشده در [ ]24از روش یادگیری پییو 16استفاده شد.
این نوع یادگیری یک روش تکراری و متناوب است که سعی دارد
مجموعه نمونههای منفی قابل اعتماد را از میان دادههای بدون
برچسب شناسایی کند .مدل با استفاده از همهی دادههای بدون
برچسب بهعنوان دسته منفی آموزش داده شده و چنانچه نمونهای
در دسته مثبت دستهبندی شود ،دور ریخته میشود و تا جایی که
شرط توقف برقرار شود ،فرایند تکرار میگردد .یادگیری پییو توسط
نایو بیز به دقتی برابر با  83/7درصد دست یافت که در آن مجموعه
داده ،نمونههای مثبت وجود داشت.

 -2-2روشهای بدون نظارت

از آنجایی که ایجاد مجموعه دادههای برچسبگذاری شدهی دقیق
که نظرات اسپم را توصیف میکنند سخت است ،یادگیری بدون
نظارت روشی برای حل این مشکل است؛ چون در این روش نیازی
به دادههای برچسبگذاریشده نیست .در این روش از شباهت میان
نمونهها برای دستهبندی و ایجاد خوشهها استفاده میشود.
یک مدل بدون نظارت برای تشخیص نظرات اسپم توسط الو و
همکاران [ ]17معرفی و با روشهای یادگیری نظارتشده مقایسه
شد .مدل آنها بر اساس نظرات تکراری 14کار میکرد که به کمک
میزان همپوشانی معنایی متنها با استفاده از مدلهای زبانی-معنایی
پیدا میشدند.

یکی دیگر از پژوهشهای مرتبط که در دستهی نیمه نظارتی قرار
میگیرد ،پژوهش شحنهپور و همکاران در سال  ]25[ 2017است
که در آن مسألهی تشخیص اسپم توسط یک شبکه مدل شده و
برای دستهبندی گراف مربوطه از روش نیمهنظارتی و بدون نظارت
استفاده شده است .در نهایت ویژگیهای مبتنی بر رفتار نظر و
نویسنده و مبتنی بر ویژگی زبانی نظرات و نویسندگان برای
دستهبندی نظرات استفاده شده است.

پژوهش دیگری در [ ]21و [ ]22انجام گزارش شده که در آن ،روش
بدون ناظری برای امتیازدهی نظرات با استفاده از آستانهگذاری روی
میانگین امتیازات ویژگیهای مختلف پیشنهاد شد .ویژگیهای
استفاده شده در این پژوهش شامل ویژگیهای مبتنی بر محتوا مانند
شباهت نظر با نظرات نویسنده یا سایر نظرات و ویژگیهای مبتنی
بر نظردهنده مانند تناوب نظردهی نویسنده و تناوب نظرات ارسال
شده روی یک کاال است.

در پژوهش جدیدی که توسط روت و همکاران ارائه شده []26
روشهای یادگیری نیمه نظارتی با استفاده از ویژگیهای زبانی،
نحوی و احساسی آزموده شدهاند .برای رفع معایب روش یادگیری
نظارت شده از مجموعه داده برچسب خوردهی کوچکی برای
برچسب زدن کل مجموعه داده استفاده کردند .در جدول 2
خالصهای از روشهای اشاره شده در این بخش آورده شده است.

در پژوهشی که اخیراً انجام شده [ ]23از روشهای خوشهبندی برای
تشخیص نظرات نامتعارف استفاده شده است .در این پژوهش با
استفاده از مدل تبدیل سند به بردار ( )doc2vecو روشهای تحلیل
احساسات به خوشهبندی نظرات پرداخته شده است.

با وجود پژوهشهای زیادی که با ویژگیهای مختلف انجام
شدهاست ،اما تاکنون پژوهشی در زمینهی ترکیب مختلف ویژگیها
و کارایی آنها روی دستهبند گزارش نشده است .باالترین کارایی
مشاهدهشده مربوط به ترکیب ویژگیهای متنی و غیرمتنی است.
ویژگیهای مبتنی بر نظر نیز در تشخیص دقیق نظرات اسپم مهم
هستند .از طرف دیگر همهی کارهای انجامشدهی قبلی روی

 -2-3يادگیری نیمهنظارتی

در سایر دامنه های استخراج داده ،پژوهشگران متوجه شدند که
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 1396به مدت  14ماه استخراج شده است که این بازهی زمانی
 3000نمونه از نظرات نوشتهشده در مورد گوشی همراه را شامل
میشود .از میان شرکتهای تولید گوشی تلفن همراه ،پنج شرکت
برتر که محبوبیت خاصی در میان طرفداران ایرانی دارند انتخاب
شدهاند و از بین گوشیهای تولید این شرکتها چندین نمونهی
خاص و معمولی برگزیده شده است .نمونهای از نظرات موجود در
این مجموعه داده در جدول  3نشان داده است.

مجموعه دادههای انگلیسی بوده و مطالعهای در زمینهی نظرات اسپم
فارسی گزارش نشده است.
جدول  :2مقايسهی پژوهشهای پیشین.
شماره

سال

ويژگی

موضوع

مرجع
9
17
18
19
20
17

2008

نظارتشده

استفاده از پردازش زبان
طبیعی

2011

نظارتشده

استفاده از مدلهای زبانی-
معنایی

2014

نظارتشده

به کارگیری دامنهی
ترکیبی از مجموعه دادهها

2015

نظارتشده

استفاده از ویژگیهای زبانی

2018

نظارتشده

14
24
25
26

ديجیکاال.
مقدار

ويژگی

استفاده از روشهای
یادگیری برخط

شناسه ()ID

کاربر فرضی 1

عنوان نظر

فوق العادس

2011

بدون نظارت

استفاده از مدلهای زبانی-
معنایی

متن نظر

2014

بدون نظارت

استفاده از آستانهگذاری
روی میانگین امتیازات
ویژگیهای مختلف

گوشی بسیار عالییه .من تا حاال هنگ یا لگ ازش ندیدم.
فوق العادس .واسه من این گوشی هیچوقت قدیمی
نمیشه.

تعداد بازخورد مثبت

13

تعداد بازخورد منفی

7

2018

بدون نظارت

استفاده از روشهای
خوشهبندی

امتیاز کاال

3/9

2011

بدون نظارت

استفاده از الگوریتم
همآموزش

امتیاز کاربر

5

شرکت سازنده کاال

Apple iPhone

2013

بدون نظارت

استفاده از روش یادگیری
پییو

مدل

5S

تاریخ

1395/01/26

2017

بدون نظارت

مدلسازی با استفاده از
شبکه

2017

بدون نظارت

استفاده از ویژگیهای
زبانی ،نحوی و احساسی

 21و 22

23

جدول  :3نمونهای از دادههای خام استخراجشده از وبسايت

 -3-1برچسبگذاری داده

به این دلیل که استفاده از یادگیری نظارتشده در تشخیص اسپم
دقت باالتری دارد [ ]28[ ،]7و [ ،]29در پژوهش حاضر این نوع
یادگیری مورد استفاده قرار گرفته است .برای استفاده از یادگیری
نظارتشده ،به دادههای دارای برچسب نیاز است .همانطور که در
مقدمه بیان شد ،یکی از چالشهای پیش روی پژوهشگران در
تشخیص نظرات اسپم ،برچسبگذاری نمونههای اسپم و غیراسپم
است؛ زیرا تشخیص این نوع نظرات بسیار سخت بوده و به اطالعات
تخصصی زیادی در این زمینه نیاز است .برای این منظور از روشی
که فلوچارت فرآیند برچسبزنی نظرها براساس آن در شکل  2آورده
شده است ،استفاده میگردد.

 -3مدل پیشن ادی
نمای کلی مدل پیشنهادی برای دستهبندی نظرات اسپم در شکل
 1نشان داده شده است.
مجموعه داده
ورودی

برچسبگذاری
داده

دستهبندی

نرمالسازی

پاالیش داده

استخراج
ویژگی

شکل  :1نمای کلی مدل پیشن ادی.

در این پژوهش وبسایت دیجیکاال [ ]27بهعنوان منبع استخراج
نظرات در نظر گرفته شده است .نظرات برخط مورد نیاز برای انجام
پژوهش ،در بازهی زمانی فروردین سال  1395تا اردیبهشت سال
5
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نظر
ورودی

NLPTools

برچسبگذاری
POS

پاسخ  1-0به
سؤاالت 1تا10

مجموعه
سؤاالت
هیستوگرام
طول نظر



برای نظراتی که نویسندهی آنها خریدار کاال بوده است،
با عدد صفر مشخص گردیده است .علت این امر آن است
که فردی که کاال را خریداری کرده ،قادر خواهد بود
اطالعات تخصصیتری در مورد کاالی خریداریشده
داشته باشد.

بله

مجموع پاسخها
>5



خير
▪

در تمام حالتهایی که نظر صددرصد به کاالی مورد نظر
ربط ندارد و همچنین حالتی که بخش اعظم نظر بیربط
به محصول باشد ،آن نمونه به عنوان بیربط به کاال در نظر
گرفته شده و به پرسش شمارهی  ،2عدد یک اختصاص
داده شدهاست .در این نوع از نظرات ،محوریت نظر حول
موضوع دیگری است.

▪

با توجه به اینکه نظرات نوشتهشده در مورد گوشی تلفن
همراه شرکتهای اِلجی ،هوآوی ،اِیسوس ،سامسونگ و
اَپِل هستند ،در صورت وجود نام این شرکتها به زبانهای
فارسی و انگلیسی و نحوه نگارش گوناگون آنها در پاسخ
به این پرسش عدد یک درج میشود .در برخی از نظرات
از کلمهی آیفون که نوعی از گوشیهای اَپِل میباشد،
استفاده شده است و واضح است که هدف از بیان آیفون
طرفداری و جانبداری از شرکت اَپِل بوده و گوشیهای
آیفون را در شرکت اَپِل مورد مدح و ستایش قرار دادهاند.
به بیان دیگر به جای استفاده از کلمهی اَپِل از کلمهی
آیفون استفاده نمودهاند .در چنین مواردی پاسخ پرسش
شمارهی  ،8عدد یک در نظر گرفته شدهاست.

▪

در نظراتی که عنوان شده گوشی عالی ،خوب یا فوقالعاده
است و حتماً بخرید یا به شما پیشنهاد میدهم خریداری
کنید ،سوال  9با عدد یک مقداردهی شده است .برعکس
آن هم صادق است؛ مثالً تلفن همراه مورد نظر با
گوشیهایی از شرکت یا شرکتهای دیگر مقایسه میشود
و در نظر بیان میشود که اصالً گوشی خوبی نیست ،یا
اصالً نخرید و یا به جای این گوشی ،گوشی مدل «الف»
از شرکت «ب» یا گوشیهای شرکت «ب» را خریداری
کنید .این نوع از نظرات به نوعی برای شرکتهای دیگر
بازاریابی کرده و شرکت مورد نظر و آن محصول خاص را
در نظر مردم خراب میکنند ،بدون اینکه دلیلی
قانعکننده داشته باشند.

پاسخ به سؤال
11

شکل  :2فلوچارت برچسبزنی نظرها به دو دسته اسپم و غیراسپم.

برای برچسبزنی نظرات یازده سؤال که در پژوهش [ ]11پیشنهاد
شده است ،استفاده شدند .این سؤاالت در جدول  4آورده شدهاند.
جدول  :4پرسشهای مطرحشده برای برچسبگذاری نمونهها.
متن سؤال

شماره
سؤال
1

آیا در نظر از ویژگیهای عمومی کاال که در توصیف کاال نیز
میآید استفاده شده است یا ویژگیهای خاص کاال که هنگام
استفاده مشخص میشوند؟

2

آیا نظر ،غیر مرتبط با کاال است؟

3

آیا نظر پر از صفات بیربط و کلمات نامربوط است؟

4

آیا فهم و درک نظر سخت است؟

5

آیا در این نظر نام کاال بارها و بارها تکرار شدهاست؟

6

آیا در این نظر از آدرس رایانامه ،شماره تلفن ،آدرس وبسایت و
کد خاصی استفاده شدهاست؟

7

آیا در این نظر تعداد ضمایر شخصی و افعال بیش از اسم ،صفت و
حروف اضافه است؟

8

آیا در این نظر از کارخانهی سازندهی کاال نام برده شدهاست؟

9

آیا این نظر نوعی بازاریابی است؟

10

آیا در این نظر دعوای رقابتی وجود دارد؟

11

آیا این نظر کوتاه است؟

در این پژوهش هر یک از این سوالها از تک تک نظرات پرسیده
شده و با صفر یا یک مقداردهی میشوند .برای درک بهتر این پاسخها
در زیر چگونگی برچسبزدن نمونهها آورده شده است:
▪

یکی از قابلیتهای خوب دیجیکاال این است که اگر فردی
کاالیی را از این وبسایت خریداری کرده باشد و نظری را
درج کند ،در کنار نام این شخص عبارت «خریدار این
محصول» درج میشود .به این ترتیب میتوان کسانی را
که واقعاً خریدار کاال بوده و در مورد آن به نوشتن نظر
مبادرت میورزند شناسایی کرد .برای آنکه دقیقاً مشخص
شود که فرد از کاال استفاده کردهاست ،پاسخ اولین پرسش

 -3-2برچسبگذاری اجزاء سخن

برای استخراج اجزاء سخن نظرها ،باید در ابتدا نوع هر کلمهی نظر
از لحاظ دستور زبان مشخص شود .همانطور که شکل  2اشاره شد،
6
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 -3-3پااليش داده

برای حل این مساله ،از ابزار  NLPToolsاستفاده شده است [ .]30از
آنجایی که برای استخراج اجزاء سخن توسط این ابزار باید نظرات
صاف و یکدست شده باشند تا تشخیص نوع کلمات بهآسانی انجام
گیرد ،ابتدا پیشپردازش نمونهها انجام شد پس از پیشپردازش
نمونهها ،نظرات وارد ابزار شده و نوع هر کلمهی درون نظر استخراج
شده است .خروجی این مرحله وارد قطعه کدی میشود که در آن
تعداد صفات ،اسمها ،حروف اضافه ،فعلها و ضمیرهای شخصی در
هر نظر شمارش میشود.

قبل از ورود دادهها به دستهبند ،برای گرفتن نتایج بهتر باید روی
نمونهها پیشپردازش انجام داد [ .]31فرآیند انجام پاالیش و
پیشپردازش نمونهها در شکل  4آورده شده است.

برای برچسبگذاری نظرات ابتدا پرسشهای شماره  1تا  10موجود
در جدول  4پاسخ داده شده و در مرحلهی بعد مجموع پاسخهای
دادهشده محاسبه گردیدند .برای تشخیص کوتاه بودن یا بلند بودن
نظر ابتدا نیاز است تعداد کلمات هر نظر شمارش شود .شمارش
تعداد کلمات با استفاده از تشخیص فاصله میان آنها با استفاده از
 NLPToolsانجام شده و تعداد کلمات هر نظر بهدست آمد .بر اساس
تعداد کلمات بهدست آمده و برچسب اولیهی نظرات اسپم ،نمودار
فراوانی نظرات براساس طول (شکل  )3آنها ترسیم شده و با توجه
به فراوانی دادهها ،آستانه  59کلمه برای تشخیص کوتاه بودن نظر از
این نمودار انتخاب شد.

شکل  :4فرآيند پااليش مجموعه داده.

مراحل تبدیل کلمات عامیانه به رسمی ،حذف کلمات پرتکرار و
تبدیل کلمات به ریشهی آنها توسط ابزار  NLPToolsانجام شد و
تصحیح غلطهای امالیی با استفاده از نرمافزار مایکروسافت وُرد .برای
حذف عالیم نگارشی نیز با توجه به عدم توانایی ابزار مذکور کد
سادهای به زبان پایتون نوشته شد.
الزم به ذکر است که اگرچه از روش یادگیری ماشین با ناظر در این
پژوهش استفاده شده است ،تبدیل کلمات عامیانه به رسمی ضروری
است .دلیل این امر این است که در قسمتهای بعدی مانند «حذف
کلمات پرتکرار» یا «تبدیل کلمات به ریشهی آنها» از کلمات
رسمی استفاده شده است.

شکل  :3نمودار تشخیص حد تعداد کلمات در شناسايی نظرات اسپم.
سمت چپ خطچین قرمز نظرات کوتاه درنظر گرفته میشود.

 -3-4برطرف کردن کاستیهای ابزار

پس از تعیین آستانه برای تعداد کلمات نظر ،در صورت کوتاه بودن
عدد یک و در غیر این صورت مقدار اختصاص داده شده به این
پرسش صفر خواهد بود .با مشخص شدن پاسخ پرسش شماره ،11
میتوان بر اساس مقالهی [ ]11برچسب نهایی نظر را مشخص کرد.
اگر مجموع پاسخهای دادهشده به پرسشها ،بزرگتر یا مساوی با
عدد  5باشد ،آن نظر در نهایت برچسب اسپم میخورد و درصورتیکه
این مقدار از  5کمتر باشد ،برچسب نهایی نظر غیراسپم خواهد بود.
در رابطه با اسپم نوع سه که غیرنظرها هستند باید خاطرنشان کرد
که وبسایت دیجیکاال این نوع از نظرات را بهصورت خودکار حذف
میکند و امکان تشخیص آنها در پژوهش حاضر وجود ندارد.

NLPTools

در خالل کار با ابزار  NLPToolsبرخی کاستیها در انجام مرحلهی
پیشپردازش مشخص شد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

7

▪

در تشخیص اجزاء سخن ،برخی واژههای در نظر
گرفتهشده در واقع صفت هستند اما ابزار آنها را بهعنوان
اسم تشخیص میدهد.

▪

در مورد ضمایر چسبان ،چون این ضمیر بهصورت
چسبیده به کلمه استفاده شده است ،ابزار آن را تشخیص
نداده و کل کلمه را بهصورت اسم در نظر میگیرد.

▪

برخی از کلمات که قید هستند به صورت اسم نمایش

رتبهبندی ویژگیها در تشخیص نظرات اسپم فارسی  ...................................................................................................... ..........صفریان و همکاران

▪

داده میشوند.

ستخراج ویژگی

کل ماتی که دارای تنوین در انت ها بوده و نقش ق یدی

در این پژوهش از ویژگیهای مبتنی بر نظر و فراداده استفاده شده
است .ویژگیهای مبتنی بر نظر که در این پژوهش از آنها استفاده
شده است نیز عبارتند از:

دارند اگر چنانچه در متن نظر بدون تنوین آمده با شند،
اسم نمایش داده میشوند.
▪

▪
▪
▪

کلمات چسبببیده به کلمهی «طور» بهصببورت اسببم
نامگذاری شدند.

▪

نقش دو کلمهی «اینهایی» و «آنهایی» اسببم نمایش

برای تشخیص کلمات احساسی درون متن نظرات ،از واژهنامهای که
توسط بصیری و کبیری [ ]33[, ]32استخراج شده است استفاده و
بهروزرسانی شد .بعد از بررسی ،بسیاری از کلمات احساسیِ درون
نظرات جمعآوریشده به واژهنامه افزوده و امتیازدهی شدند .سپس
تعداد زیادی از کلمات موجود در این واژهنامه حذف گردیدند؛ زیرا
با دامنهی مورد استفاده در نظرات جمعآوریشده سازگار نبودند.
نمونهای از واژهنامه مذکور در جدول  5آورده شده است.

داده میشببوند ،درصببورتیکه با حذف «یی» از انتهای
آنها میتوان برچسب درست ضمیر را به آنها اختصاص
داد.
▪

ضمایر مت صل «م ،ت ،ش ،مان ،تان ،شان» در انتهای
اسمها به عنوان ضمیر در نظر گرفته است.

▪

کلمات احساسی و امتیاز آنها،
کلمات پرتکرار و تعداد آنها در نظر،
نقش کلمات نظر و تعداد هر یک از آنها.

برای شناسایی کلمات پرتکرار واژهنامهای که ابزار  NLPToolsاز آن
بهره برده است استفاده شد [ .]30بر اساس این واژهنامه کلمات
پرتکرار درون نظرها شناسایی شده و تعداد آنها محاسبه میشود.
تشخیص نقش کلمات هر نظر نیز به کمک همین ابزار انجام میشود.

واژههایی مانند «ممنونم ،متشکرم ،متاسفم و امیدوارم»
بهصورت اسم نمایش داده میشوند که با تفکیک آنها
به شکل ممنون هستم ،متشکر هستم ،متاسف هستم و
امیدوار هستم آنها به صفت+فعل تبدیل میشوند.

ویژگیهای فراداده استفاده شده در این پژوهش شامل تعداد
بازخوردهای مثبت ،تعداد بازخوردهای منفی ،طول عنوان نظر ،طول
نظر ،امتیاز کاربر به کاال ،امتیاز کلی کاال و میزان اختالف امتیاز کلی
کاال و امتیاز کاربر است.

برای برطرف کردن موارد اشاره شده روش مبتنی بر قانون 17انتخاب
شده و مجموعه قوانینی برای تبدیل موارد اشتباه به صحیح تهیه
شد .در ادامه در زبان پایتون این قوانین پیادهسازی شدند .دو نمونه
از کدهای مربوط به اصالح مشکالت باال به زبان پایتون در شکل 5
و  6آورده شده است.

جدول  :5نمونهای از واژهنامه احساسی ارائه شده در [ ]32و
[ .]33امتیازات در بازه  1تا  5از منفی به مثبت نوشته شدهاند.
کلمه

امتیاز

اشتباه

1

گمراه

1

شکل  :5کد اضافه کردن تنوين به انت ای قیود دارای تنوين در

نامربوط

2

انت ای کلمه .فرض شده لیستی از قیدهای دارای تنوين در

گرفتار

2

جدی

3

ظاهری

3

زیبا

4

مطلوب

4

عاشق

5

عالی

5

ديکشنری  list_of_adverbsقرار دارد.

شکل  :6کد ايجاد فاصله بین کلمات دارای «طور» برای برطرف کردن
مشکل برچسبگذاری ابزار .NLPTools

 -3-5نرمالسازی

ا

هر یک از ویژگیها با مقادیری در بازههای گوناگون مقداردهی
8
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 -4نتايج

شدهاند .پس از استخراج تمامی ویژگیها ،آنها با استفاده از نرمافزار
وکا در بازهی [0و  ]1نرمالسازی شدهاند تا دادههای ورودی به
دستهبند یکدست شوند .دلیل این کار این است که مقیاس
ویژگیها یکسان شده و الگوریتمهای یادگیری نظارت شده بر روی
ویژگیها به درستی آموزش ببینند.

 -4-1معیار سنجش

 -3-6دستهبندی

در این پژوهش برای سنجش دقت دستهبند معیارهای اِف وان (F1-

نتایج در دو بخش دستهبندی اسپم و بررسی ترکیبات مختلف
ویژگیها ارائه خواهد شد.

 ،)measureدقت ( )Precisionو بازخوانی ( )Recallدر نظر گرفته
شده است؛ این معیارهای کارایی توسط رابطههای  1تا  3مشخص
میشوند .در این روابط  TPتعداد نمونههای مثبتی است که توسط
دستهبند بهدرستی در دستهی مثبت قرار گرفته و  FPتعداد
نمونههای منفی است که بهصورت اشتباه در دسته مثبت قرار
گرفتهاند FN .نیز تعداد نمونههایی هستند که در واقع مثبت بودهاند
اما دستهبند آنها را به اشتباه در دسته منفی قرار داده است.

آخرین مرحله از انجام پژوهش (دستهبندی) ،از سه دستهبند معروف
استفاده شده است .دستهبندهای مورد استفاده در انجام پژوهش
شامل دستهبند نایو بیز ،دستهبند ماشین بردار پشتیبان و درخت
تصمیم است .علت انتخاب این است که این دستهبندها در شناسایی
نظرات اسپم در پژوهشهای پیشین کارایی خوبی را از خود نشان
دادهاند [ ]34[ ،]7و [.]35
در این پژوهش ،عمل دستهبندی توسط نرمافزار وکا انجام شده
است و تأثیر ویژگیهای مبتنی بر نظر و ویژگیهای فراداده بهصورت
جداگانه و نیز ترکیب آنها با هم روی هر دستهبند مورد بررسی قرار
گرفتهاست .از روش اعتبارسنجی مورب دهگانه برای دستهبندی
استفاده میشود؛ زیرا بیشانطباق 18دستهبند روی نمونهها را به
میزان قابل توجهی کاهش میدهد.

() 1

𝜌×𝜋×2
𝜌𝜋+

() 2
() 3

= 𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑒𝑚 𝐹 −
𝑃𝑇

𝑃𝐹𝜋 = 𝑇𝑃+
𝑃𝑇
𝑁𝐹𝑇𝑃+

=𝜌

 -4-2دستهبندی اسپم نوع 1

برای دستهبند ماشین بردار پشتیبان از پیاده سازی الگوریتم
بهینهسازی کمینه )SMO( 19با تابع کرنل چندجملهای استفاده شده
است .برای دستهبند درخت تصمیم از پیادهسازی الگوریتم  C4در
تابع  J48ابزار وکا استفاده شده است .همچنین از پیادهسازی
پیشفرض مربوط به الگوریتم نایو بیز در ابزار وکا برای این دستهبند
استفاده شده است.

نتایج حاصل از دستهبندی با استفاده از سه نوع ویژگی مبتنی بر
نظر ،ویژگیهای فراداده و ترکیب هر دو نوع ویژگی در شکلهای 7
تا  12آورده شده است.

پس از آمادهسازی ورودیهای دستهبند ،دستهبندی انجام میشود.
برای انجام این پژوهش نمونهها دو بار دستهبندی میشوند .ابتدا با
تعداد  3000نمونه ،دستهبندی انجام میشود .از میان 3000
نمونهی ورودی به دستهبند ،تعداد  194نمونه بهعنوان اسپم نوع
یک برچسب خورده و بقیه نمونهها غیراسپم هستند .از آنجایی که
وزن نمونههای غیراسپم بسیار باالتر از نمونههای اسپم است و توازن
میان آنها وجود ندارد ،ابتدا نمونهها توسط نرمافزار وکا وزندار
میشوند و سپس به دستهبند وارد میگردند .این کار با استفاده از
تابع  classBalancerدر ابزار وکا انجام میشود .این تابع نمونهها را
به گونهای وزندهی می کند که هر دسته در نهایت وزن کلی یکسانی
با دستهی دیگر داشته باشد .در مرحلهی دوم ،دستهبندی با تعداد
 388نمونه انجام میپذیرد؛ به این ترتیب که  194نمونه بهعنوان
اسپم نوع یک و  194نمونه از نوع غیراسپم برداشته میشود.

شکل  :7کارايی الگوريتمهای دستهبندی با ويژگیهای مبتنی بر
نظر ( ،)review-basedفراداده ( )meta-dataو ترکیب آنها
( )bothروی داده متوازن براساس معیار .F1

9
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شکل  :8کارايی الگوريتمهای دستهبندی با ويژگیهای مبتنی بر

شکل  :11کارايی الگوريتمهای دستهبندی با ويژگیهای مبتنی بر

نظر ( ،)review-basedفراداده ( )meta-dataو ترکیب آنها

نظر ( ،)review-basedفراداده ( )meta-dataو ترکیب آنها

( )bothروی داده متوازن براساس معیار دقت (.)Precision

( )bothروی داده نامتوازن براساس معیار دقت (.)Precision

شکل  :9کارايی الگوريتمهای دستهبندی با ويژگیهای مبتنی بر

شکل  :12کارايی الگوريتمهای دستهبندی با ويژگیهای مبتنی

نظر ( ،)review-basedفراداده ( )meta-dataو ترکیب آنها

بر نظر ( ،)review-basedفراداده ( )meta-dataو ترکیب آنها

( )bothروی داده متوازن براساس معیار بازخوانی (.)Recall

( )bothروی داده نامتوازن براساس معیار بازخوانی (.)Recall

عالوه براین میتوان دید که همواره ترکیب ویژگیها منجر به افزایش
دقت دستهبندها میشود .مشاهده میشود که بهطور متوسط
دستهبند ماشین بردار پشتیبان روی نمونههای نامتوازن و
ویژگیهای فراداده و نیز ترکیب ویژگیها نسبتاً خوب عمل میکند.
 -4-3دستهبندی اسپم نوع 2

همانگونه که در بخشهای قبلی گفتهشد ،نوع دوم نظرات اسپم
آنهایی هستند که در مورد کاالیی خاص سخنی به میان نیاورده و
ال نظری مثل
تنها از کارخانهی سازندهی کاال صحبت میکنند .مث ً
«من از اپل بدم میآید .اپل تنها پول برند خود را میگیرد و هیچ
نوآوری در زمینهی گوشیهایش ندارد» نمونهای از این نوع اسپم
است .مشاهده میشود که در این نظر هیچ کاالیی هدف قرار نگرفته
است و بهطور کلی در مورد کارخانهی سازندهی کاال صحبت میشود.

شکل  :10کارايی الگوريتمهای دستهبندی با ويژگیهای مبتنی بر
نظر ( ،)review-basedفراداده ( )meta-dataو ترکیب آنها
( )bothروی داده نامتوازن براساس معیار .F1

نتایج نشان میدهند که دستهبند نایو بیز روی ویژگیهای فراداده
نسبتاً بهتر از ویژگیهای مبتنی بر نظر عمل میکند و ترکیب
ویژگیهای مبتنی بر نظر و فراداده دقت باالتری را رقم میزند.

همانند تشخیص اسپم نوع یک ،در شناسایی این نوع اسپم نیز از
نمونههای متوازن و نامتوازن استفاده شده و دقت آنها روی
10
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 -4-4بررسی ترکیبهای مختلف ويژگیها

دستهبندهای مختلف سنجیده میشود .نتایج حاصل از دستهبندی
در شکلهای  13تا  15آورده شده است.

در این بخش ترکیبهای مختلف زیرمجموعهی ویژگیهای مبتنی
بر نظر و فراداده در افزایش یا کاهش کارایی دستهبندها مورد تحلیل
و بازبینی قرار میگیرند تا بهترین ویژگی که نقشی متمایزکننده در
تشخیص نظرات اسپم فارسی دارد و ویژگی که میتواند منجر به
کاهش کارایی دستهبندها گردد مشخص شود .مقایسه کارایی
ترکیبهای مختلف ویژگیهای مبتنی بر نظر در جداول  6و  7و
ترکیبهای مختلف ویژگیهای مبتنی بر فراداده در جداول  8و 9
آورده شده است.
جدول  :6مقايسه کارايی ترکیبهای ويژگیهای مبتنی بر نظر در
مجموعه داده متوازن .مقادير به صورت میانگین وزندار دستهها

شکل  :13مقايسه الگوريتمها برای تشخیص اسپم نوع  2براساس

محاسبه شدهاند.

معیار .F1
نام

اِف وان

دقت

0/400

0/486

0/495

0/556

0/570

0/564

0/549

0/549

0/549

0/410

0/515

0/505

0/465

0/507

0/505

DT

0/480

0/482

0/482

NB

0/408

0/507

0/503

0/512

0/559

0/544

0/539

0/539

0/539

0/597

0/679

0/624

0/597

0/679

0/624

دستهبند

نام ويژگیها

NB
SVM

اجزاء سخن

DT
NB
SVM

SVM
DT

کلمههای پرتکرار

کلمههای پرتکرار+
اجزاء سخن

NB

شکل  :14مقايسه الگوريتمها برای تشخیص اسپم نوع  2براساس

SVM

معیار دقت (.)Precision

احساسی

DT
NB
SVM
DT
NB
SVM

کلمههای پرتکرار+
احساسی

SVM

کلمههای پرتکرار +
احساسی  +اجزاء
سخن

DT
NB
DT

شکل  :15مقايسه الگوريتمها برای تشخیص اسپم نوع  2براساس
معیار بازخوانی (.)Recall

همانگونه که در نتایج مربوط به دستهبندی اسپم نوع دوم مشخص
است ،درخت تصمیم بهترین کارایی را دارد .همچنین مشخص است
که کارایی الگوریتمها روی مجموعه داده متوازن به مراتب بهتر از
دادهی نامتوازن است.
11

احساسی  +اجزاء
سخن

بازخوانی

0/592

0/679

0/624

0/514

0/540

0/534

0/592

0/679

0/624

0/620

0/623

0/621

0/514

0/486

0/495

0/592

0/570

0/564

0/592

0/549

0/549

0/422

0/485

0/492

0/592

0/679

0/624

0/618

0/620

0/619

رتبهبندی ویژگیها در تشخیص نظرات اسپم فارسی  ...................................................................................................... ..........صفریان و همکاران
جدول  :7مقايسه کارايی ترکیبهای ويژگیهای مبتنی بر نظر در

جدول  :8نمونههايی از ترکیبهای ويژگیهای مبتنی فراداده در

مجموعه داده نامتوازن .مقادير به صورت میانگین وزندار دستهها

مجموعه داده متوازن .مقادير به صورت میانگین وزندار دستهها

محاسبه شدهاند.

محاسبه شدهاند.

نام

اِف وان

دقت

بازخوانی

0/527

0/629

0/576

NB

0/546

0/647

0/590

SVM

0/609

0/670

0/631

DT

0/518

0/631

0/572

NB

0/483

0/618

0/553

SVM

DT

0/570

0/579

0/575

DT

NB

0/529

0/640

0/580

NB

0/546

0/643

0/589

SVM

0/602

0/679

0/630

DT

0/532

0/637

0/581

NB

دستهبند

نام ويژگیها

نام

NB
SVM

اجزاء سخن

DT
NB
SVM

SVM
DT

کلمههای پرتکرار

کلمههای پرتکرار+
اجزاء سخن

NB
SVM

احساسی

DT
NB
SVM
DT
NB

احساسی  +اجزاء
سخن

SVM

کلمههای پرتکرار+
احساسی

SVM

کلمههای پرتکرار+
احساسی  +اجزاء
سخن

DT
NB
DT

دستهبند

نام ويژگیها

امتیاز کاربر

تعداد بازخوردهای
مثبت
بازخوردهای
مثبت+امتیاز کلی
کاال

0/553

0/558

0/556

SVM

0/532

0/637

0/581

DT

طول نظر +طول
عنوان نظر

0/559

0/649

0/597

NB

0/612

0/649

0/627

SVM

0/658

0/709

0/673

DT

بازخوردهای
منفی+طول
نظر+امتیاز کلی کاال

0/592

0/637

0/611

NB

0/574

0/627

0/598

SVM

0/624

0/631

0/627

0/558

0/648

0/597

0/613

0/650

0/628

NB

0/639

0/710

0/660

SVM

DT

DT
NB

با بررسی جداول  6و ،7مشاهده میشود که ویژگیهای قطبیت نظر
(احساسی) و اجزاء سخن کلمههای درون آن کارایی باالیی دارند.
همچنین ،ترکیباتی که ویژگیهای احساسی در آنها حضور دارد نیز
کارایی قابل قبولی از خود نشان میدهند .درصورتی که نیاز باشد
تنها یک نوع ویژگی انتخاب شود ،میتوان از جداول  6و  7ویژگی
احساسی را انتخاب کرد که بازدهی باالتری نسبت به ویژگیهای
اجزاء سخن و کلمههای پرتکرار دارد.
20

SVM
DT
NB
SVM
DT

اختالف امتیاز کاال و
کاربر+بازخوردهای
مثبت+بازخوردهای
منفی
امتیاز کلی کاال+امتیاز
کاربر+طول نظر+تعداد
بازخوردهای مثبت
امتیاز کلی کاال+امتیاز
کاربر+اختالف امتیاز
کاال و کاربر+طول
عنوان نظر+طول نظر
امتیاز کلی کاال+طول
نظر+بازخوردهای
مثبت+بازخوردهای
منفی

اِف وان

دقت

بازخوانی

0/527

0/547

0/541

0/525

0/556

0/546

0/484

0/485

0/485

0/464

0/511

0/508

0/449

0/504

0/503

0/473

0/628

0/552

0/576

0/611

0/593

0/522

0/599

0/564

0/752

0/754

0/753

0/452

0/535

0/518

0/494

0/530

0/523

0/519

0/531

0/528

0/581

0/417

0/598

0/522

0/634

0/575

0/747

0/750

0/747

0/447

0/509

0/505

0/513

0/544

0/536

0/589

0/591

0/590

0/634

0/648

0/639

0/657

0/682

0/665

0/747

0/753

0/747

0/653

0/665

0/657

0/644

0/676

0/655

0/685

0/688

0/686

0/557

0/589

0/575

0/537

0/611

0/575

0/760

0/762

0/760

برای نشان دادن کیفیت ویژگی های فراداده و مبتنی بر نظر ،ده
ترکیب برتر ویژگیهای دستهی اول و  7ترکیب برتر ویژگی مبتنی
بر نظر برای هر کدام از سه دستهبند محاسبه شده و به این شکل
امتیازدهی شدند؛ در صورتی که یک ویژگی در بهترین ترکیب حضور
داشته باشد امتیاز  ،10در دومین بهترین امتیاز  9و این فرایند تا
حضور در دهمین ترکیب برتر که امتیاز  1به ویژگی مربوط تعلق
میگیرد ادامه مییابد .در نهایت براساس جمع امتیازات کسب شده
در هر رتبه توسط هر سه دستهبند ،نقشه حرارتی مربوط به ویژگیها
مطابق شکلهای  16و  17بهدست آمد.

با بررسی جداول  8و  9مشخص میشود که از میان ویژگیهای
مبتنی بر فراداده امتیاز کلی محصول ،تعداد بازخوردهای مثبت نظر،
تعداد بازخوردهای منفی و طول نظر تأثیر بهسزایی در تشخیص
نظرات اسپم نوع یک دارند .بعد از این بررسی ویژگیهای فراداده و
مبتنی بر نظر بر اساس کاراییشان روی دستهبندها رتبهبندی
میشوند و از میان ترکیبهای برتر ،بهترین ویژگیها مورد شناسایی
قرار میگیرند .با استخراج بهترین ویژگیها در شناسایی اسپم نوع
یک ،تأثیر تکتک زیرمجموعههای آنها روی دستهبندها بازبینی
میشود .جداول  10و  11ترکیب این ویژگیها و میزان دقتشان در
سه دستهبند را نشان میدهند.
12
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تنها ویژگی است که در ترکیبهای برتر سه دستهبند دیده میشود
و دو ترکیب ضعیف در کلیهی دستهبندها ،استفاده از تعداد کلمات
پرتکرار در متن نظر بهتنهایی و ترکیب این ویژگی با اجزاء سخن
کلمات نظر در هر دو نوع داده دقت پایینی را رقم میزنند.

جدول  :9نمونههايی از ترکیبهای ويژگیهای مبتنی فراداده در
مجموعه داده نامتوازن .مقادير به صورت میانگین وزندار دستهها
محاسبه شدهاند.
نام
دستهبند

نام ويژگیها

NB
SVM

امتیاز کاربر

DT
NB
SVM
DT
NB
SVM
DT
NB

تعداد بازخوردهای
مثبت
بازخوردهای
مثبت+امتیاز کلی
کاال

SVM

طول نظر +طول
عنوان نظر

SVM

بازخوردهای
منفی+طول
نظر+امتیاز کلی کاال

DT
NB
DT
NB
SVM
DT
NB
SVM
DT
NB
SVM
DT
NB
SVM
DT

اختالف امتیاز کاال و
کاربر+بازخوردهای
مثبت+بازخوردهای
منفی
امتیاز کلی کاال+امتیاز
کاربر+طول نظر+تعداد
بازخوردهای مثبت
امتیاز کلی کاال+امتیاز
کاربر+اختالف امتیاز
کاال و کاربر+طول
عنوان نظر+طول نظر
امتیاز کلی کاال+طول
نظر+بازخوردهای
مثبت+بازخوردهای
منفی

اِف وان

دقت

بازخوانی

0/537

0/570

0/557

جدول  :10ترکیب برترين ويژگیهای مبتنی بر نظر و فراداده در

0/550

0/561

0/557

مجموعه داده متوازن .مقادير به صورت میانگین وزندار دستهها

0/536

0/537

0/537

0/543

0/543

0/543

محاسبه شدهاند.

0/413

0/549

0/515

0/531

0/537

0/536

0/526

0/527

0/527

0/429

0/512

0/506

0/511

0/511

0/511

0/499

0/594

0/553

0/510

0/625

0/567

0/597

0/597

0/597

0/500

0/573

0/546

0/478

0/579

0/546

0/530

0/562

0/551

0/470

0/538

0/523

0/517

0/519

0/519

0/516

0/542

0/535

0/575

0/616

0/595

0/595

0/605

0/600

جدول  :11ترکیب برترين ويژگیهای مبتنی بر نظر و فراداده در

0/487

0/543

0/529

مجموعه داده نامتوازن .مقادير به صورت میانگین وزندار دستهها

0/524

0/604

0/567

محاسبه شدهاند.

0/589

0/601

0/595

0/495

0/557

0/538

دستهبند

0/504

0/557

0/549

NB

0/535

0/631

0/580

0/535

0/582

0/563

نام
دستهبند
NB
SVM
DT
NB
SVM
DT
NB
SVM
DT
NB
SVM
DT

نام

SVM
DT
NB
SVM
DT

ویژگی امتیاز کلی کاال در تمامی ترکیبهای برتر تکرار شده است.
این ویژگی در دستهبند نایو بیز بهعنوان بهترین ویژگی که قابلیت
تمایز باالیی میان نظرات نوع یک اسپم و غیراسپم ایجاد میکند
شناخته میشود .در دستهبند ماشین بردار پشتیبان مشاهده میشود
که عالوه بر ویژگی امتیاز کلی کاال ،دو ویژگی امتیاز کاربر و تعداد
بازخوردهای مثبت نظر نیز جزو ترکیبهای برتر ویژگیهای مبتنی
بر نظر هستند .در این دستهبند ،این سه ویژگی بهعنوان ویژگیهای
برتر فراداده در تشخیص نظرات اسپم نوع یک شناخته میشوند .در
درخت تصمیم ،دو ویژگی امتیاز کلی کاال و تعداد بازخوردهای مثبت
نظر در میان ترکیب برتر ویژگیها مشاهده میشوند .در مورد
ویژگیهای مبتنی بر فراداده مشاهده میشود که ویژگی احساسی

NB
SVM
DT
NB
SVM
DT
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نام ويژگیها
امتیاز کلی
کاال+احساسی
امتیاز کلی
کاال+احساسی+تعداد
بازخوردهای مثبت
+POSتعداد
بازخوردهای
مثبت+احساسی
+POSاحساسی+امتیاز
کلی کاال+تعداد
بازخوردهای مثبت

نام ويژگیها
امتیاز کلی
کاال+احساسی
امتیاز کلی
کاال+احساسی+تعداد
بازخوردهای مثبت
+POSتعداد
بازخوردهای
مثبت+احساسی
+POSاحساسی+امتیاز
کلی کاال+تعداد
بازخوردهای مثبت

اِف وان

دقت

بازخوانی

0/734

0/740

0/734

0/725

0/729

0/725

0/779

0/781

0/779

0/736

0/752

/740

0/738

0/744

0/740

0/824

0/833

0/825

0/554

0/581

0/570

0/593

0/641

0/613

0/583

0/587

0/585

0/719

0/687

0/686

0/730

0/740

0/735

0/804

0/803

0/802

اِف وان

دقت

بازخوانی

0/532

0/637

0/581

0/532

0/637

0/581

0/559

0/612

0/585

0/529

0/623

0/575

0/532

0/637

0/581

0/542

0/547

0/546

0/559

0/649

0/597

0/623

0/659

0/636

0/652

0/714

0/670

0/559

0/649

0/598

0/623

0/659

0/636

0/628

0/700

0/651
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شکل  :16نقشه حرارتی کیفیت ويژگیهای مبتنی بر فراداده .محور

شکل  :10نقشه حرارتی کیفیت ويژگیهای منتخب از نوع مبتنی بر

افقی به ترتیب از چپ به راست طول عنوان ،امتیاز نظر ،امتیاز

نظر و فراداده .محور افقی به ترتیب از چپ به راست نقش کلمه،

کاربر ،طول نظر ،اختالف امتیازات و بازخورد مثبت .محور عمودی از

قطبیت نظر ،بازخورد مثبت و امتیاز کلی نظر .محور عمودی از باال

باال به پايین رتبه ويژگی در بین  10ترکیب برتر.

به پايین رتبه ويژگی در بین  7ترکیب برتر.

با توجه به نتایج میتوان دریافت که درخت تصمیم باالترین کارایی
را در تشخیص اسپم نوع یک دارد .ویژگی متمایزکنندهای که در
ترکیبهای برتر از مجموعه دادهی متوازن مشاهده میشود ،ویژگی
امتیاز کلی کاال است و بهترین ترکیب ویژگیها در شناخت اسپم
نوع یک ،ترکیب ویژگیهای احساسی ،امتیاز کلی کاال و تعداد
بازخوردهای مثبت است.
برای یافتن ضعیفترین ویژگی فراداده در دستهبندی نظرات اسپم و
غیراسپم ،ده ترکیب ضعیف دستهبندها مورد بازبینی قرار گرفتند و
از میان آنها ویژگی اختالف امتیاز کلی کاال و کاربر در اغلب این
ترکیبها مشاهده میشود .علت این امر آن است که میان این ویژگی
با دو ویژگی امتیاز کلی کاال و امتیاز کاربر وابستگی وجود دارد و این
وابستگی منجر به کاهش کارایی دستهبند خواهد شد.

شکل  :17نقشه حرارتی کیفیت ويژگیهای مبتنی بر نظر .محور
افقی به ترتیب از چپ به راست نقش کلمه ،قطبیت نظر و کلمات
پرتکرار .محور عمودی از باال به پايین رتبه ويژگی در بین  7ترکیب
برتر.

در میان ویژگیهای مبتنی بر نظر ،دو ترکیب ضعیف در کلیهی
دستهبندها ،استفاده از تعداد کلمات پرتکرار در متن نظر بهتنهایی و
یا ترکیب این ویژگی با نوع کلمات نظر ( )POSدر هر دو نوع داده
دقت بسیار پایینی را رقم میزنند .این به آن معنی است که حذف
ویژگی ممتازی مثل ویژگی احساسی در شناسایی نظرات اسپم
کارایی دستهبند را تا حد زیادی پایین میآورد؛ بهطوریکه دو ویژگی
تعداد کلمات پرتکرار بهتنهایی و ترکیب آن با ویژگی  POSبهعنوان
ضعیفترین ترکیب شناخته میشوند.

برای به دست آوردن بهترین ترکیب با استفاده از هر دو نوع ویژگی
از این واقعیت استفاده شد که وجود چهار ویژگی متمایزکننده در
تشخیص نظرات اسپم نوع یک به چشم میخورد .این چهار ویژگی
عبارتند از :اجزاء سخن مربوط به کلمات ،جهت احساسی ،تعداد
بازخوردهای مثبت نظر و امتیاز کلی کاال .پس از مطالعهی هر یک
از ترکیبات ویژگیهای فراداده و مبتنی بر نظر بهتنهایی ،به منظور
استخراج بهترین ویژگی در میان سه دستهبند ،ترکیب این چهار
ویژگی برتر نیز مورد بررسی قرار گرفت .سپس با روشی که در مورد
شکل  16و  17توضیح داده شد ،نقشه حرارتی مربوط به ترکیب این
ویژگیها مطابق شکل  18ایجاد شد.

نهایتاً از میان ویژگیهای ترکیبی (کل ویژگیها) ،ضعیفترین
ویژگی ها ویژگی اختالف امتیاز کاربر و کاال و تعداد کلمات پرتکرار
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میشوند.

و ترکیب آنها با همدیگر است.

دقت دستهبندی در ویژگیهای مبتنی بر نظر در مجموعه دادهی
نامتوازن که تعداد نمونههای بسیار بیشتری نسبت به مجموعه
دادهی متوازن دارد باالتر است؛ زیرا برای استخراج ویژگیهای مبتنی
بر نظر به کشف الگوهایی در متن نظر نیاز است و هرچه تعداد
نمونهها باالتر رود ،دستهبند آنها را بهتر یاد گرفته و در افزایش
کارایی آن مفید واقع میشود .درخت تصمیم در این نوع ویژگیها
نیز بیشترین کارایی را دارد و نایو بیز بهعنوان ضعیفترین دستهبند
معرفی میشود.

 -5نتیجهگیری
در این پژوهش تأثیر ویژگیها و تک تک آنها روی دستهبندها و
ایجاد ترکیبهای مختلف از ویژگیهای فراداده و مبتنی بر نظر به
تفصیل مورد بحث قرار گرفت .همچنین دید کلی روی نتایج
حاصلشده از تمامی دستهبندها ،دقت آنها ،ترکیب ویژگیهای
مختلف و تأثیر آنها روی کارایی دستهبند ایجاد شد.
برای تشخیص نظرات اسپم ،باید سه نوع اسپم شناسایی شوند .از
میان سه نوع اسپم ،نظرات اسپم نوع یک خطرناکترین نوع نظرات
اسپم هستند که اغلب پژوهشهای انجامشده بهمنظور شناسایی این
نوع اسپم انجام شدهاند .در این پژوهش دستهبندی توسط نایو بیز،
ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم انجام شده است .علت انتخاب
دو دستهبند اول ،کارایی باالی آنها در شناخت نظرات اسپم سایر
زبانها (انگلیسی و عربی) بوده است .با توجه به اینکه توانایی درخت
تصمیم در شناسایی نظرات اسپم نوع یک مورد بررسی قرار نگرفته
است ،این دستهبند بهعنوان دستهبند سوم روی نظرات اسپم فارسی
استفاده شده است.

در نوع دیگر دستهبندی ،از ترکیب بهترین ویژگیهای مبتنی بر
نظر و فراداده استفاده شد .ویژگی امتیاز کلی نظر خیلی خوب عمل
میکند و دو ویژگی احساسی و اجزاء سخن در ترکیب با ویژگی
امتیاز کلی کاال کارایی دستهبند را افزایش میدهند .پس بهطور کلی
ترکیب سه ویژگی امتیاز کلی کاال ،احساسی و اجزاء سخن بیشترین
تأثیر را در شناسایی نظرات اسپم و غیراسپم دارند.
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