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Abstract- One of the most influential links on the Internet is the feedback provided by consumers as an
experience of using the product to the people who want to buy that product. Beneficiaries use this opportunity
to transfer inaccurate experience in order to promote or demote the value of a particular service or product
unjustly, and this is the cause of placing their reviews between spam reviews category. Therefore, identifying
these reviews using machine learning techniques and ensemble learners has become a hot topic among
researchers. The purpose of this study is to investigate the impact of using ensemble machine learning methods
on identifying such reviews using behavioral features. Recent studies have shown that the ensemble methods
used in this study in combination with text-based features in addition to imposing more computational expense
are not able to improve the performance of the best base learners. In this study, in addition to identifying the
best base and ensemble learners in using behavioral features, we seek to determine whether these features
combination with ensemble learners can achieve greater accuracy or a significant change in model
performance. For this purpose, seven base learners and four ensemble learners such as Bagging, Boosting,
Random Forest and Extra Tree were used and the results were compared with the results of using text-based
features. Our evaluations show that using the decision tree as a base learner, along with the method of boosting
in unbalanced dataset and bagging in balanced dataset, yields better results and we can achieve more tangible
change in the performance of the best base algorithms by ensemble learners in using behavioral features over
text-based.
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چکیده -یکی از تأثیرگذارترین ارتباطها در اینترنت ،نظرهایی است که توسط افراد مصرفکننده یک محصول بهعنوان تجربه استفاده،
در اختیار افراد خواهان خرید محصول قرار میگیرد .استفاده سودجویان از این فرصت انتقال تجربه ،بهمنظور ارتقا یا تنزل ارزش یک
خدمت یا محصول خاص بهناحق ،باعث قرارگیری نظرهای آنها در دسته نظرهای هرز میشود .ازاینرو شناسایی این نظرها با استفاده از
روشهای یادگیری ماشین و یادگیرندههای تجمعی به مبحثی داغ در میان محققان تبدیل شده است .هدف این مطالعه بررسی تأثیر
استفاده از روشهای یادگیری ماشین تجمعی در شناسایی اینگونه نظرها با استفاده از ویژگیهای رفتاری است .بررسیهای اخیر نشان
داده است که روشهای تجمعی مورد استفاده در این مطالعه در ادغام با ویژگیهای متنی عالوه بر تحمیل بار محاسباتی بیشتر قادر به
ارتقای عملکرد بهترین الگوریتمهای پایه نیستند .در این مطالعه عالوهبر شناسایی بهترین یادگیرندههای پایه و تجمعی در استفاده از
ویژگیهای رفتاری بهدنبال آن هستیم که آیا میتوان با استفاده از این ویژگیها و یادگیرندههای تجمعی به دقتی بیشتر و یا تغییر
محسوسی در عملکرد مدل دست یابیم .بدین منظور از هفت یادگیرنده پایه و چهار یادگیرنده تجمعی دستهبندی ،تقویتسازی ،جنگل
تصادفی و درخت اضافی استفاده شد و نتایج حاصل با نتایج استفاده از ویژگیهای متنی مورد مقایسه قرار گرفت .ارزیابیها
نشاندهنده عملکرد بهتر یادگیرنده پایه درخت تصمیم بههمراه روش تجمعی تقویتسازی در حالت استفاده از مجموعهداده نامتوازن و
روش تجمعی دستهبندی در استفاده از مجموعهداده متوازن و همچنین تغییر محسوستر عملکرد بهترین الگوریتم پایه ،توسط
یادگیرندههای تجمعی ،در استفاده از ویژگیهای رفتاری نسبت به متنی است.
واژههای کلیدی :نظرهای هرز ،یادگیری ماشین ،روشهای تجمعی ،ویژگیهای رفتاری.

 -1مقدمه
با گسترش ارتباطات در دنیای اینترنت ،تأثیر روزافزون نظرهای
برخط بر تصمیمگیری افراد واضح و واضحتر میشود .افرادی که
قصد خرید محصول و یا دریافت خدمتی را از طریق این فضا دارند
قبل از هرگونه تصمیمگیری نهایی ،اقدام به بررسی نظرهای افرادی
می کنند که تجربه خرید و استفاده از محصول را دارا هستند.

میزان اهمیت و تاثیری که این نظرها در رویکرد اتخاذی خریداران
احتمالی دارند باعث شده است که زمینه فعالیت برای افراد سودجو
نیز فراهم شود .هدف اصلی و اولیه نظرهای برخط ،کمک به
خریداران و تسهیل در تصمیمگیری این افراد است و از طرف
دیگر ،بازتاب های دریافتی از کاربران به تولیدکنندگان نیز در
شناسایی نقاط ضعف و قوت محصولهای خود کمک شایانی
میکند؛ اما این حقیقت که هر کسی میتواند بدون هیچ
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پیشنظارتی اقدام به نظردهی در مورد محصول یا خدمتی کند،
باعث شده است که فرصت مناسبی برای برخی افراد به وجود بیاید
که با استفاده از آن بتوانند ارزش محصول رقبای خود را تنزل و در
مقابل درآمد خود را با ارتقای ناحق ارزش محصول خود ،افزایش
دهند .این نظرها که با عنوان نظرهای هرز 1شناخته میشوند ،با
هدف تاثیرگذاری بر روی اعتبار نظرهای برخط و از بین بردن
جامعیت این نظرها ایجاد و با گسترش از طریق مجراهای ارتباطی،
موجب گمراهی افراد و لطمه به اعتبار و شهرت یک تجارت یا
محصول خاص میگردند.
وبگاههای آمازون 2و یلپ 3ازجمله وبگاههایی هستند که با توجه به
رویکردی که دارند در بررسی و شناسایی اینگونه نظرها اهتمام
بیشتری ورزیدهاند و بدین منظور پایگاه داده نظرهای خود را در
اختیار محققان این حوزه قرار دادهاند .بر اساس تحقیقهای صورت
گرفته حدود  %20از نظرها در وبگاه یلپ هرز هستند [.]1
ایجاد تمایز مابین نظرهای هرز و سالم توسط انسان بهشدت دشوار
و تقریباً غیرممکن است .بههمین منظور تاکنون تحقیقهای فراوان
و روشهای متعددی بهمنظور تمییز دادن نظرهای هرز از نظرهای
سالم ،انجام و معرفی شده است .بیشتر روشهای معرفی شده از
الگوریتمهای یادگیری ماشین ،بهمنظور شناسایی نظرهای هرز
بهره میبرند و میتوان این روشها را در سه طبقه دستهبندی
کرد.
تعدادی از این روشها از ویژگیهای مبتنی بر الگوهای زبانی و
متنی استفاده میکنند که عمدتاً بر اساس بردارهای یکتایی 4و
دوتایی 5از کلمات هستند [ .]2-4تعدادی دیگر ،از ویژگیهای
استخراج شده از رفتارهای نویسندگان این نظرها (هرزنویسها)
بهره میبرند که این رفتارها را میتوان با تمرکز بر روی
فرادادههای 6مرتبط با نظر از قبیل تاریخ ارسال نظر ،بازخوردهای
نظر و بازههای زمانی ارسال نظر ،استخراج و در شناسایی نظرهای
هرز و هرزنویسها مورد استفاده قرار داد [ .]4-6در نهایت تعدادی
نیز از الگوریتمهای مبتنی بر گراف بهمنظور تشکیل شبکهای
ارتباطی مابین نظرها ،محصولها و افراد نظردهنده استفاده
میکنند و روشهایی را بر این اساس بهمنظور طبقهبندی نظرها
ارائه میدهند [.]7-9
در حالت کلی الگوریتمهای یادگیری ماشین در سه دسته
تقسیمبندی میشوند :الگوریتمهای نظارتشده ،7نیمه نظارتشده8
و نظارتنشده .9در استفاده از الگوریتمهایی که در دسته روشهای
نظارتشده قرار دارند باید دادههایی در اختیار ماشین قرار گیرند
که دارای دستهبندی و برچسبگذاری مشخصی باشند که ماشین
بتواند با استفاده از این دادهها مدلی را بهوجود بیاورد که در
شناسایی و طبقهبندی نظرهایی که در آینده ایجاد میشوند (به دو

دسته هرز و سالم) بهترین عملکرد را داشته باشد؛ اما در روش
نظارتنشده ،دادههایی که در اختیار ماشین قرار میگیرند دارای
دستهبندی و برچسب مشخصی نیستند و وظیفه ماشین ایجاد یک
رابطه مابین این دادهها و اختصاص هر کدام به یک دسته خاص
است .در روش نیمه نظارتی نیز ،دادهها در هر دو صورت
برچسبگذاریشده و نشده در اختیار ماشین قرار میگیرند [.]10
با وجود تمامی تالشها یی که تاکنون در این عرصه صورت گرفته
است اما هنوز جنبههایی وجود دارند که مورد بررسی قرار
نگرفتهاند و عملکرد این روشها در شناسایی و طبقهبندی نظرهای
هرز در هالهای از ابهام قرار دارد .یکی از زمینههای نو که اخیراً
مورد توجه قرار گرفته ،استفاده از روشهای یادگیری ماشین
تجمعی است.
روشهای تجمعی ،به خانوادهای از روشها اطالق میشود که
چندین الگوریتم طبقهبندی پایه را بهمنظور ایجاد یادگیرندههای
قویتر و عمومیتر ادغام میکنند [ .]11در بررسیهای اخیر
مشخص شده است که روشهای تجمعی همانند روشهای
دستهبندی و تقویتی ،عملکرد بهترین الگوریتمهای پایه را در
زمینههای مرتبط با الگوهای متنی و زبانی افزایش میدهند اما
میزان بهبود عملکرد آنها در مقایسه با بار محاسباتی تحمیل شده
قابل توجیه نیست و با توجه به دانش ما تاکنون عملکرد این
روشها با استفاده از ویژگیهای رفتاری (مرتبط با محصول ،کاربر
و نظر) مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
از طرف دیگر ،بیشتر مطالعههای صورت گرفته از نظرهای
ساختگی که توسط سامانههایی همانند  AMT10تولید میشوند در
پژوهشهای خود استفاده میکنند که شاخص ضعیفی برای
نمایش کارایی در نظرهای دنیای واقعی است .از این رو در مطالعه
پیش رو از نظرهای دنیای واقعی ،متعلق به وبگاه یلپ ،استفاده
میشود.
با توجه به اینکه از جمله مشکالتی که در نظرهای دنیای واقعی
وجود دارد عدم توازن در دستههای مختلف این دادهها است
بهمنظور حل این مشکل نیاز است تا روشی برای ایجاد دادههای
متوازن نیز مورد استفاده قرار گیرد که در این مطالعه از روش
نمونهگیری تصادفی و ارائه شده در [ ]12استفاده میشود .الزم به
ذکر است که بررسیهای این مطالعه هم بر روی مجموعه داده
متوازن و هم بر روی مجموعه داده نامتوازن صورت میگیرد.
اهدافی که در این کار بهدنبال آن هستیم عبارتند از:
▪ شناسایی ویژگیهای مختلف رفتاری موجود در
مطالعههای پیشین و ایجاد مجموعهای از بهترین
ویژگیها در شناسایی نظرهای هرز.
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▪ اعمال چندین یادگیرنده پایه ماشین بر روی این
مجموعه ویژگیها و شناسایی بهترین عملکرد مابین
آنها.
▪ اعمال چندین یادگیرنده تجمعی و بررسی میزان تأثیر
آنها در کارایی هر کدام از یادگیرندههای پایه با توجه به
وجود یا عدم وجود توازن در دادههای مورد تحلیل.
▪ مقایسه میزان تغییر ایجاد شده توسط یادگیرندههای
تجمعی در عملکرد بهترین الگوریتمهای پایه ،با توجه به
استفاده از ویژگیهای رفتاری یا متنی.
در نهایت مشخص خواهد شد که عملکرد یادگیرندههای تجمعی
در استفاده از کدام ویژگیها و کدام یادگیرندههای پایه بهتر است
و آیا بار محاسباتی تحمیلشده توسط این روشها در ادغام با
ویژگی های رفتاری قابل توجیه است یا بهتر است بهدنبال استفاده
تنها از یادگیرندههای پایه و یا ایجاد سایر روشهای تجمعی باشیم.
کار تحقیقاتی پیش رو بر مبنای استفاده از الگوریتمهای یادگیری
ماشین نظارتشده سامان یافته است .یکی از مشکلهایی که در
استفاده از الگوریتمهای نظارتشده وجود دارد ،کمبود دادهها و
نظرهای برچسبگذاری شده قابل اعتماد است .همانطوری که
پیش از این ذکر شد ،مجموعه دادهایی که بهمنظور بررسی نتایج
مورد استفاده قرار گرفته است متعلق به وبگاه یلپ است که شامل
نظرها و احساس افراد در مورد کیفیت خدمات رستورانها و
هتلها است و توسط الگوریتمهای فیلترسازی توصیه شده توسط
وبگاه یلپ ،در دو دسته هرز و سالم ،برچسبگذاری شده است.
در ابتدای این مطالعه ویژگیهای رفتاری که بهمنظور ایجاد مدل
در الگوریتمهای یادگیری ماشین مورد نیاز است ،بهصورت مختصر
معرفی و روش استخراج آنها ذکر میشود .سپس چندین
یادگیرنده پایه از جمله  Kنزدیکترین همسایگان ،درخت تصمیم و
ماشین بردار پشتیبان و  ...معرفی و بر روی این مجموعه دادهها (با
توجه به توازن و عدم توازن دادهها) آموزش داده میشوند .درنهایت
نتایج حاصل از مرحله آموزش و آزمون تکنیکهای دستهبندی،
تقویتی ،جنگل تصادفی و درخت اضافی محاسبه میشوند تا با
نتایج حاصل از ویژگیهای متنی مقایسه شوند.
ادامه این کار تحقیقاتی بهصورت زیر است .در بخش دوم مفاهیم
پایه عنوان میشوند .در بخش سوم مروری بر پژوهشهای پیشین
و در بخش چهارم توصیف دقیقی از تمامی مراحل پژوهش ارائه
میشود .در بخش پنجم نیز تحلیلهای آماری بههمراه مقایسههای
صورت گرفته مابین ویژگیهای متنی و رفتاری در ادغام با
یادگیرندههای مورد استفاده ،مطرح میگردد و بخش آخر نیز
شامل جمعبندی و پیشنهادهایی در رابطه با کارهای آتی است.

 -2مفاهیم پایه
به فعالیتهایی که سعی در گمراه کردن خوانندگان نظرها ،با ارائه
اطالعات ناشایست در رابطه با برخی از محصولها یا خدمتها،
بهمنظور تبلیغ یا آسیب رساندن به شهرت آنها را دارند ،نظرهای
هرز اطالق میشوند [ .]13در [ ]14نظرهای هرز به سه دسته
تقسیم میشوند :نظرهای غیرواقعی ،11نظرها بر روی نامهای
تجاری 12و نظرهای غیر.13
دسته اول نظرها ،قصد منحرف کردن خریدار احتمالی با اغراق در
مورد ارزش محصول بهصورت تخریبی یا ترویجی را دارند [.]15
دسته دوم نظرها ،تمرکز خود را بر روی نام تجاری محصول و نه
ویژگیهای مرتبط با محصول قرار میدهند [ .]15دسته سوم نیز
نظرهایی هستند که عمدتاً شامل تبلیغها ،سؤال و جواب یا
متنهای کامالً غیرمرتبط با محصول هستند [ .]15در این کار،
تمرکز ما بر روی شناسایی دسته اول و دوم است.
 -3مروری بر پیشینه تحقیق
تاکنون کارهای مطالعاتی بسیاری در زمینه استفاده از روشهای
تجمعی بهمنظور طبقهبندی نظرهای هرز صورت گرفته است که
عمده این تحقیقها ،تمرکز خود را تنها بر روی استفاده از
ویژگیهای مبتنی بر متن و الگوهای زبانی و رویکردهای واژگانی
مربوط به نظرهای برخط قرار دادهاند و کمتر توجهی به اهمیت
استفاده از ویژگیهای رفتاری در این زمینه تحقیقاتی شده است.
از کارهایی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است میتوان به
روش ارائه شده در [ ]11اشاره کرد .در این مطالعه تأثیر روشهای
تجمعی همانند دستهبندی ،تقویتی و جنگل تصادفی بر روی
شناسایی و طبقهبندی این نظرها مورد بررسی قرار گرفته است
ولی بهمنظور ارائه روش اختصاصی ،تنها ویژگیهایی که به متن
نظرها مرتبط است ،توسط این کار استفاده شده است.
یادگیرندههای پایهای که در این کار مورد بررسی قرار گرفتهاند
عبارتند از بیز ساده چندجملهای ،درخت تصمیم  ،C4.5رگرسیون
منطقی و ماشین بردار پشتیبان که در نهایت با بررسیهای صورت
گرفته ،مشخص شده است که بیز ساده چندجملهای ،بهتنهایی و
بدون استفاده از یادگیرندههای تجمعی در شناسایی این نظرها،
عمکلرد بهتری از خود ارائه میدهد.
در [ ]16نیز روش برداری رشته به کلمه 14بهمنظور ساخت
مجموعه ویژگیهای متنی مورد استفاده قرار گرفته است .بهمنظور
بررسی عملکرد این روش نیز از محاسبه سطح زیر منحنی15
( )AUCبهره گرفته شده است .بررسیهای انجام شده ،نشان داده
است که روشهای تجمعی ذکر شده ،عملکرد الگوریتمهای پایه
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ماشین بردار پشتیبان ،درخت تصمیم  C4.5و رگرسیون منطقی را
تحتتأثیر قرار داده و موجب بهبود عملکرد این الگوریتمها شدهاند
ولی در نهایت بیشترین سطح زیرمنحنی و کمترین انحراف معیار
استاندارد متعلق به تجمیع الگوریتم بیز ساده چندجملهای با روش
تجمعی تقویتی بوده است که بیانگر عملکرد بهتر این الگوریتم در
تجمیع با روش تقویتسازی در مقایسه با سایر روشها است.
از دیگر مطالعهها در این زمینه میتوان به [ ]17اشاره کرد که
اقدام به ارائه روشی تجمعی با در نظر گرفتن اهمیت ویژگیهای
مورد استفاده کرده است .در این مطالعه بعد از استخراج
ویژگیهای مرتبط و موردنیاز مرحله آموزش الگوریتمهای یادگیری
ماشین ،بهترین این ویژگیها با استفاده از روشهایی نظیر مجذور
خی(کای) ،16بهینهسازی ازدحام ذرات ،17گامبهگام حریصانه 18و
جستجوی فاخته 19انتخاب میشوند و با استفاده از چندین
یادگیرنده پایه و همچنین روش تجمعی ارائه شده ،مورد ارزیابی
قرار میگیرند .در نهایت نتایج حاصله و کارایی روش ارائه شده با
استفاده از معیارهایی همچون دقت ) ،(Precisionفراخوانی
) ،(Recallمعیار اف ) (F-measureو مشخصه عملکرد سیستم20
) (ROCاندازه گیری میشود که بر حسب نتایج حاصله به دقت
 85.1درصد و با استفاده از روش گزینش بهترین ویژگی مجذور
خی دست مییابند .در ضمن ویژگیهای استخراجی بر اساس
روش فراوانی عبارت  -معکوس فراوانی سند (TFIDF) 21از متن
نظرها استخراج و مورد استفاده قرار گرفتهاند .این روش بهمعنای
فراوانی وزنی کلمه کلیدی است .هدف این روش نیز نشان
دادن اهمیت کلمه کلیدی مورد نظر ،از طریق مقایسه تعداد تکرار
کلمه در متن با تکرار آن کلمه در مجموعهای بزرگتر از مستندها
(کل متن نظرها) است.
در [ ]18نیز روشی تجمعی بهمنظور شناسایی پیامهای الکترونیکی
هرز با استفاده از رویکرد تقسیم فضای لغت 22معرفی شده است .در
این چارچوب از روشهای مختلف انتخاب ویژگیها نظیر محاسبه
قدرت واژه ،23بهره اطالعاتی 24و روشهای متفاوت ساخت ویژگیها
بههمراه الگوریتمهای پایه بیز ساده ،ماشین بردار پشتیبان و
درخت تصمیم بههمراه یادگیرندههای تجمعی تقویتسازی ،جنگل
تصادفی و رأیگیری 25استفاده شده است و در نهایت روش معرفی
شده توانسته است به دقت باالی  97درصد و معیار اف باالی 96
درصد دست یابد.
تا بدینجای کار مطالعههایی که از روشهای تجمعی و ویژگیهای
عمدتاً متنی استفاده کرده بودند ،معرفی شدند؛ اما بهمنظور بررسی
تأثیر روشهای تجمعی بر روی شناسایی نظرهای هرز با
ویژگیهای رفتاری ،الزم است تحقیقهایی که از ویژگیهای
رفتاری استفاده کردهاند نیز معرفی و روش کار آنها بررسی شود.

در [ ]19عالوهبر ویژگیهای مبتنی بر محتوا ،ویژگیهای رفتاری
نیز استفاده شدهاند .در این مطالعه مدلی مبتنی بر شبکه معرفی
شده است که با استخراج هشت ویژگی متنی و رفتاری و با
استفاده از مفهومی بهنام فرامسیر 26اقدام به ایجاد شبکهای
ناهمگون 27از نظرها میکند .در ادامه اقدام به تبدیل این نظرها به
گرههایی در شبکه و اتصال این گرهها بههمدیگر با استفاده از
ویژگیهای استخراج شده میکند .سپس با نگاشت این مسئله به
یک مسئله طبقهبندی در شبکه ،اقدام به برچسبزنی نظرها و
محاسبه اهمیت ویژگیهای استخراج شده میکند.
با توجه به کمبود نظرهای برچسبگذاری شده توسط انسان یا
ماشین ،در [ ]20مدلی نظارتنشده بهمنظور شناسایی هرزنویسها
بر مبنای ویژگیهای رفتاری ارائه شده است .این مدل از چارچوبی
مبتنی بر الگوریتم بیزین استفاده میکند که نیازی به داده
برچسبگذاری شده ندارد .معیارهای ارزیابی کارایی ارائه شده در
این مطالعه ،نشاندهنده اهمیت مدلهای نظارتنشده و دقت
باالیی است که میتوان در این مدلها بدان دست یافت.
در [ ]21با توجه به اینکه الگوریتم فیلترسازی وبگاه یلپ بهصورت
محرمانه است مطالعهای بهمنظور شناسایی نحوه عملکرد الگوریتم
این وبگاه صورت گرفته است .در این مطالعه بهمنظور بررسی تأثیر
هر کدام از ویژگیهای مبتنی بر متن و یا رفتار ،بر نظرهای
فیلترشده این وبگاه ،ارزیابیهایی صورت گرفته که نتایج حاصل
حاکی از آن است که تأثیر استفاده از ویژگیهای رفتاری در این
الگوریتمها بیشتر از ویژگیهای زبانی و متنی است.
از دیگر مطالعههای صورت گرفته در این حوزه میتوان به استفاده
از شبکه عصبی عمیق 28و ویژگیهای متنی استخراج شده بهوسیله
بردار  nتایی کلمات در [ ،]22استفاده از مدل مخفی مارکوف و
ویژگی رفتاری ازدحام نظرها در [ ،]23استفاده از خودرمزگذار
بازگشتی 29نیمه نظارتشده و ویژگیهای متنی در [ ]24و استفاده
از وزندهی ویژگیها و ایجاد مجموعهای از آنها در [ ]25اشاره
کرد .در [ ]26-28نیز روشهایی فازی برای طبقهبندی ارائه
شدهاند.
در جدول  1پیشینه تحقیق که شامل مقالههای مرتبط از سال
 2009تا  2020است ،بهصورت مروری ارائه شده است.
 -4روش تحقیق
نمای کلی روش تحقیق و چارچوب پیشنهادی در شکل  1شکل
1قابل مشاهده است.
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بررسی تأثیر استفاده از روشهای یادگیری ماشین تجمعی در شناسایی نظرهای هرز بر اساس ویژگیهای رفتاری  ....محمدی و موسوی
جدول  :1مروری بر پیشینه تحقیق.
شماره

سال

ویژگیهای

مرجع

انتشار

هرزشناسی

[]16

2009

بردار سبد کلمهها،30
بردار رشته به کلمه

بهترین الگوریتم :بیز ساده
چندجملهای در تجمیع با روش
تجمعی تقویتی

[]20

2013

مجموعهای از نه ویژگی
رفتاری و متنی

دستیابی به مقادیر مناسب هر
کدام از ویژگیهای استفاده شده
بهمنظور تمییز دادن هرزنویسها

[]21

2013

استفاده از مجموعهای
گسترده از ویژگیهای
رفتاری و چندین
ویژگی متنی

عملکرد بهتر ویژگیهای رفتاری در
مقایسه با ویژگیهای متنی در
مجموعه نظرهای دنیای واقعی

[]5

2013

مجموعهای از
ویژگیهای رفتاری قابل
اعمال بهمنظور
شناسایی ازدحام نظرها

ارائه روشی بهمنظور شناسایی
هرزنویسها بهصورت مؤثر و ارائه
یک روش جدید بهمنظور ارزیابی
نتایج حاصله

[]11

2016

بردار سبد کلمهها،
TFIDF

نتایج

بهترین الگوریتم :بیز ساده
چندجملهای با  AUC = 0.9بدون
استفاده از روش تجمعی تقویتی به
دلیل بار زمانی تحمیلی

[]24

2016

استفاده از ساختار
سلسلهمراتبی و معانی
ترکیبی بهمنظور درک
مفاهیم متون

عملکرد خوب مدل در استفاده از
مجموعه دادههای نامتوازن و
دستیابی به فراخوانی باالی 0.91

[]19

2017

مجموعهای از هشت
ویژگی رفتاری و متنی

 2درصد بهبود در روش
نیمهنظارتشده و در مقایسه با
روش  SPeagleو معرفی معیاری
بهمنظور محاسبه اهمیت
ویژگیهای مورد استفاده

[]23

2017

مجموعهای از
ویژگیهای مبتنی بر
ازدحام نظرها

دستیابی به فراخوانی باالی 0.87
در استفاده از مدل مخفی مارکوف
و روش پیشنهادی

[]17

2018

TFIDF

دقت  85.1درصد در استفاده از
روش تجمعی پیشنهادی در ادغام با
روش گزینش بهترین ویژگی
مجذور خی

[]18

2018

بردار سبد کلمهها،
روش ،CFC
روش LC

دقت باالی  97درصد در مدل
پیشنهادی با استفاده از روش
تجمعی رأیگیری

[]22

2019

استفاده از ویژگیهای
برداری  nتایی و  nتایی
پرشی 31از کلمات

دستیابی به فراخوانی باالی 0.88
و سطح زیر منحنی باالی 0.95

[]25

2020

ادغام مجموعهای از
ویژگیهای رفتاری و
متنی

دستیابی به صحت باالی  0.98در
استفاده از مجموعهای وزندهیشده
ازویژگیهای مبتنی بر نظر،
نظردهنده و محصول

شکل  :1نمای کلی روش تحقیق.

 -1-4مجموعه داده

ساختاری که مجموعه دادههای مورد استفاده ما از آن پیروی
میکنند مطابق شکل  2است .هر نظری که در این مجموعه داده
ثبت شده است توسط شناسه یکتای آن ،از سایر نظرها متمایز
میشود .در ضمن هر کدام از نظردهندگان نیز دارای شناسه
یکتای خود هستند که بههمراه شناسه انحصاری محصولی که در
مورد آن ثبت نظر میکنند در کنار سایر موارد ،ذخیره شده است.
این شناسهها ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک هستند.

شکل  :2ساختار مجموعه دادههای مورد استفاده.

سایر پارامترها نیز شامل تاریخ ثبت نظر (به روز ،ماه و سال) ،متن
نظر و امتیازی است که توسط کاربر در بازه  1تا  5برای محصول
ثبت شده است .برچسب نظر نیز مشخصکننده کالس نظر است
که توسط الگوریتمهای فیلترسازی وبگاه یلپ تعیین شده است .در
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صورتی که نظر متعلق به دسته نظرهای هرز باشد با عدد  1و در
غیراینصورت با عدد  0نشانهگذاری شده است .ویژگیهای رفتاری
که در ادامه توضیح داده میشوند نیز با استفاده از پارامترهای
موجود محاسبه میشوند.
 -2-4ویژگیهای رفتاری استخراج شده

بر اساس [ ]19تأثیر استفاده از ویژگیهای رفتاری مبتنی بر نظر و
نظردهنده ،بیشتر از سایر ویژگیها ،نظیر ویژگیهای مبتنی بر
الگوهای زبانی و متنی نظرها است .بدین منظور عمده تمرکز ما در
این کار بر روی استخراج این قبیل ویژگیها و بررسی تأثیر آنها
معطوف شده است .در فرایند استفاده از آموزش ماشین بهمنظور
شناسایی و پیشبینی برچسب نظرها ،نیاز به استفاده از
ویژگیهایی است که الگوریتم ماشین مدنظر ما بتواند با استفاده از
مقادیر اختصاص داده شده به این ویژگیها ،مدلی را ایجاد کند که
دارای کمترین خطا و بیشترین کارایی در شناسایی نظرهایی باشد
که در آینده ایجاد میشوند .البته باید این موضوع را نیز مدنظر
داشت که بیشبرازش 32بهمعنای یادگیری صرف دادههای آموزشی
و عدم پیشبینی درست دادههایی که با دادههای مرحله آموزش
ماشین اندکی فاصله دارند و زیربرازش 33بهمعنای یادگیری کلی
دادههای مرحله آموزش و بروز خطای قابل توجه ،حتی در
پیشبینی دادههایی که آموزش بهوسیله آنها صورت گرفته ،اتفاق
نیافتد .یکی از مزایای روشهای یادگیری ماشین تجمعی
جلوگیری از بروز این قبیل مسائل است .ویژگیهای رفتاری
محاسبه شده عبارتند از:
 -1-2-4تعداد نظرهای ارسال شده توسط هر کاربر )NR(34

 -3-2-4درصد نظرهای مثبت هر کاربر )PPR(36

نظرهای مثبت ،مشخصکننده نظرهایی هستند که امتیاز  4و 5
ستاره در آنها ثبت شده است .مطالعهها نشان داده است که
هرزنویسها تمایل زیادی به امتیازدهی خیلی باال ( 4و  5ستاره) یا
خیلی پایین ( 1و  2ستاره) بهمنظور ارتقا یا تنزل کاذب ارزش یک
محصول را دارند [ .]21این ویژگی با محاسبه تعداد نظرهایی از هر
کاربر که دارای امتیازدهی باال است ،به نسبت تعداد کل نظرهای
ارسالی توسط آن کاربر بهدست میآید.
 -4-2-4درصد نظرهای منفی هر کاربر )PNR(37

این ویژگی نیز تعداد نظرهای منفی ( 1و  2ستاره) هر کاربر را به
تعداد کل نظرهای کاربر تقسیم و درصد نظرهای منفی را همانند
ویژگی باال محاسبه میکند [.]21
 -5-2-4ازدحام نظرها )BST(38

در [ ]29 ,21 ,5نشان داده شده است که هرزنویسها معموالً
اعضای طوالنی مدت یک وبگاه نیستند .اعضای واقعی ،معموالً
نظرهای خود را در بازههای زمانی معقولی ثبت و ارسال میکنند
[ ]20ولی اعضای هرزنویس بهدلیل مسائلی نظیر کسب درآمد
بیشتر و تاثیرگذاری باالتر بر روی خوانندگان ،سعی در ارسال
نظرهای زیاد در بازههای زمانی کوتاه و با ازدحام میکنند؛ بنابراین
با رهگیری فعالیت اعضا میتوان رفتار غیرعادی این افراد را
شناسایی و بهعنوان معیاری برای طبقهبندی نظرهای آنها
استفاده کرد .بهمنظور محاسبه این ویژگی از فرمول ( )1استفاده
میشود.

کاربران عادی در حالت طبیعی تعداد نظرهای کمی در بازههای
زمانی عضویت و فعالیت در وبگاه ثبت میکنند .تعداد نظرهای باال
میتواند نشان دهنده رفتار غیرطبیعی نظردهنده باشد.

()1

𝐿(𝑖) − 𝐹(𝑖) > 28

در غیر اینصورت

)f𝐵𝑆𝑇 (i

0,
)𝑖(𝐹 𝐿(𝑖) −
1−
,
𝜏

{=

در این فرمول 𝑖 بیانگر کاربر نظردهنده و )𝑖(𝐹  𝐿(𝑖) −نشانگر
پنجره زمانی مابین آخرین نظر و اولین نظر ثبت شده (بهصورت

 -2-2-4بیشترین تعداد نظرهای ارسال شده در یک روز
)MNR(35

ارسال تعداد نظرهای باال در یک روز میتواند بیانگر یک رفتار
غیرعادی از کاربر باشد [ .]21 ,20بهمنظور محاسبه این ویژگی
بعد از گروهبندی نظرها بر اساس کاربران ارسالکننده ،گروهبندی
دیگری نیز بر اساس تاریخ ارسال نظر ،برای هر کاربر ،صورت
میگیرد و بیشترین تعداد نظرهای ارسالی در یک روز توسط هر
کاربر مشخص میشود.

روزشمار) توسط کاربر است .مقدار (روز  )𝜏 = 28نیز با توجه به
[ ]29تخمین زده شده است.
 -6-2-4انحراف مطلق امتیاز نظرها )ARD(39

انحراف مطلق امتیاز نظرها ،بیانگر میزان انحرافی است که امتیاز
هر نظر با میانگین امتیازهای سایر نظرهای ثبتشده برای آن
محصول (اجماع نظر عموم) دارد [ .]20مطالعهها نشان داده است
که هرزنویسها معموالً بههدف تنزل یا ترفیع ارزش یک محصول،
سعی در تغییر میانگین امتیازهای ثبت شده توسط سایر
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نظردهندگان بهصورت مثبت یا منفی را دارند .بهمنظور محاسبه
انحراف مطلق امتیاز نظرها از فرمول ( )2استفاده میشود [.]9
|)𝑒(𝑟 𝑗∗𝐸∈𝑒𝑔𝑣𝑎 |𝑟𝑖𝑗 −

()2
4
در این فرمول 𝑗𝑖𝑟 بیانگر امتیازی است که کاربر 𝑖 برای محصول 𝑗
ثبت کرده است و )𝑒(𝑟 𝑗∗𝐸∈𝑒𝑔𝑣𝑎 بیانگر میانگین امتیازهایی است
که توسط بقیه نظردهندگان برای محصول 𝑗 ثبت شده است.
نسبتگیری حاصل نتیجه به  4بهمنظور نرمالسازی نتایج در یک
سیستم  5ستاره است [ ]20که تمامی نتایج را بهمنظور راحتی
محاسبهها در یک بازه عددی کوچک قرار میدهد.
= | 𝑗𝑖𝑑| = )𝑖( 𝐷𝑅𝐴𝑓

 -7-2-4انحراف امتیاز میانگین نظرها )avgRD(40

میانگین کل انحراف مطلق امتیازی نظرهای کاربر را بر حسب
تمامی محصولهایی که کاربر برای آنها ثبت نظر کرده است،
محاسبه میکند [ .]9در فرمول ( )3بعد از محاسبه میانگین
انحراف امتیاز هر نظر ،میانگین انحراف مطلق امتیازی نظرهای یک
کاربر برای محصولهایی که به آنها امتیازدهی و ثبت نظر کرده
است محاسبه میشود.
| 𝑗𝑖𝑑| ∗𝑖𝐸∈ 𝑗𝑖𝑒𝑔𝑣𝑎 = )𝑖( 𝐷𝑅𝑔𝑣𝑎𝑓
()3
 -8-2-4امتیازدهی شدید )EXT(41

بر اساس تحقیقها ،هرزنویسها تمایل دارند بهمنظور تحمیل
کردن نظرهای خود از امتیازدهی شدید استفاده کنند [.]20
بهعنوان نمونه در یک سیستم  5ستاره تمایل به امتیازدهی  1یا 5
دارند .بهمنظور محاسبه این ویژگی از فرمول ( )4استفاده میشود.
} ∈ {1،5امتیاز نظر

()4
} ∈ {2،3،4امتیاز نظر
عبارت 𝑖𝑟 نمایش دهنده نظر کاربر 𝑖 است.

1,
0,

{ = ) 𝑖𝑟( 𝑇𝑋𝐸𝑓

 -9-2-4انحراف امتیاز آستانه )TRD(42

انحراف امتیاز آستانه در صورتی مقدار یک میگیرد که از مقدار
مشخص 𝛽 بیشتر باشد [ .]20 ,9این مقدار مشخص از طریق روش
آنتروپی کمینه بازگشتی 43در [ ]30محاسبه شده است .نحوه
اختصاص مقدار به این ویژگی در فرمول ( )5قابل مشاهده است.
()5

𝛽 >

|)𝑒(𝑟 𝑗∗𝐸∈𝑒𝑔𝑣𝑎 |𝑟𝑖𝑗 −

4
در غیر اینصورت

1,

= )𝑖( 𝐷𝑅𝑇𝑓

{0 ,

 -3-4پیشپردازش و نرمالسازی داده

بهمنظور محدود کردن تعداد نظرها و دستیابی به نتایج بهتر،

بررسیها بر روی نظرهایی انجام میشوند که کاربران آنها حداقل
سه نظر ثبت شده در مجموعه داده داشته باشند .با این عمل که
به پیشپردازش داده معروف است تعداد نظرها محدود و نتایج
بهتری حاصل میشود .در ضمن مقادیری که برای هر کدام از
ویژگیهای ذکر شده ،محاسبه میشوند ممکن است دارای مقادیر
پرت و مقادیری باشند که در فرایند آموزش الگوریتمهایی که در
ادامه اعمال میشوند ،مشکل ایجاد کنند .از طرفی الگوریتمهای
یادگیری ماشین با دادههایی که در بازه مشخصی قرار دارند نتایج
بهتری تولید میکنند .بدین منظور نیاز است که مقادیر
نرمالسازی شوند تا مقیاس ویژگیها یکسان شود .در این مطالعه
مقادیر محاسبهشده در بازه ] [0،1نگاشت و نرمالسازی میشوند.
مقادیر نرمال توسط فرمول ( )6بهدست میآیند [.]17
()6

𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑎 −
𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑥 −

= 𝑎′

 -4-4الگوریتمها و یادگیرندههای پایه

در این مطالعه ،یادگیرندههای پایهای که بهمنظور ادغام با
یادگیرندههای تجمعی مورد بررسی قرار میگیرند عبارتند ازK :
نزدیکترین همسایگان  ،)KNN(44درخت تصمیم ،)DT(45
رگرسیون منطقی خطی  ،)LLR(46رگرسیون منطقی چندجملهای
 ،)PLR(47بیز ساده چندجملهای  ،)MNB(48ماشین بردار پشتیبان
با هسته خطی  )LSVM(49و ماشین بردار پشتیبان با هسته تابع
پایه شعاعی  )RBFSVM(50که با استفاده از زبان برنامهنویسی
پایتون پیادهسازی شدهاند.
الگوریتم  KNNبهمنظور پیشبینی کالس و یا برچسب دادههای
مرحله آزمون ،از برچسب دادههای نزدیک در مرحله آموزش
استفاده میکند .در حقیقت این الگوریتم بهمنظور پیشبینی
برچسب دادههای ورودی طبقهبندی نشده ،از شباهت ویژگی
دادههای برچسبگذاری شده استفاده میکند و با انجام یک
رأیگیری مابین  Kدادهای که کمترین فاصله و بیشترین شباهت
را با داده مذکور دارند عملیات طبقهبندی را انجام میدهد .یکی از
پارامترهایی که تأثیر زیادی در بهبود عملکرد این الگوریتم دارد،
تعداد همسایهها یا مقدار  Kاست .در ادامه عملیاتی که بهمنظور
تعیین بهترین تعداد  Kصورت میگیرد شرح داده خواهد شد.
الگوریتم  DTبا استفاده از ویژگیهای محاسبه شده ،درخت
تصمیمی را بهمنظور تمایز مابین برچسب نظرها ایجاد میکند
[ .]11شاخههای درخت ایجاد شده نشانگر ویژگیها و برگها
نمایانگر برچسب نظرها است .از پارامترهای درختتصمیم که با
تغییر آنها ،عملکرد و دقت مدل افزایش میباید میتوان به
حداکثر عمق و حداکثر ویژگیهای مورد استفاده اشاره کرد.
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الگوریتم  LLRبهدنبال ایجاد رابطه احتمالی مابین ویژگیها و
برچسب نظرها است [ .]11در حقیقت رگرسیونمنطقی مشابه
رگرسیون خطی عمل میکند و بهدنبال پیدا کردن خطی است که
کمترین فاصله و بهاصطالح بیشترین تناسب و برازندگی را با
دادههای برچسب گذاری شده داشته باشد ولی با این تفاوت که
رگرسیون خطی برای پیشبینی دادههای پیوسته کاربرد دارد ولی
رگرسیون منطقی بهمنظور طبقهبندی دادههای گسسته استفاده
میشود .این الگوریتم مقدار احتمال تعلق یک داده به یک گروه
خاص را محاسبه و بهعنوان خروجی بازمیگرداند .در  PLRممکن
است یک یا چند متغیر مستقل تأثیر بیشتری بر روی متغیر
وابسته داشته باشند بدین منظور مدلی از رگرسیون منطقی
استفاده میشود که خطی نیست [.]31
بیز ساده چندجملهای نیز بر اساس احتمال وقوع یا عدم وقوع یک
رویداد ،طبقهبندی را انجام میدهد و زیرمجموعه الگوریتم بیز
ساده است .در حقیقت این روش با فرض مستقل بودن هر کدام از
ویژگیها ،عملیات برچسبگذاری را انجام میدهد و بر اساس []11
بهترین الگوریتم بهمنظور طبقهبندی نظرها با استفاده از
ویژگیهای متنی و حتی بدون استفاده از یادگیرندههای تجمعی
است.
ماشین بردار پشتیبان نیز بهوسیله نگاشت هر کدام از دادهها به
فضای  nبعدی و ایجاد صفحهای در فضا اقدام به گروهبندی دادهها
میکند .هسته این روش میتواند بهصورت خطی یا غیر خطی
باشد .در  LSVMتأثیر استفاده از هسته خطی و در RBFSVM
تأثیر استفاده از هسته غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است.

این روش ،یک روش نمونهبرداری بهمنظور آموزش ماشین است.
در این روش ،زیرمجموعهای از نمونهها با جایگزینی انتخاب
میشود بهاین صورت که بعد از انتخاب هر نمونه ،دوباره به مجموعه
کلی دادهها بازگردانی میشود و مجدداً شانس انتخاب و قرارگیری
در بین نمونههای زیرمجموعه را دارد .در ضمن اندازه زیرمجموعه
انتخاب شده ،معادل اندازه کلی مجموعه داده است .در روش
دستهبندی با استفاده از روش خودراهاندازی چندین زیرمجموعه از
دادهها ،هم اندازه مجموعه داده کلی ،انتخاب و عملیات یادگیری با
استفاده از الگوریتمهای پایه معرفی شده بهصورت موازی بر روی
هر کدام از این زیرمجموعهها انجام میشود و در نهایت با ادغام
نتایج هر کدام از این مدلها ،نتیجه نهایی و عملکرد کلی مدل
بررسی میشود [ . ]11در کارهای پیشین انجام شده مشخص شده
است که این روش عملکرد مدل را در استفاده از ویژگیهای متنی
و زبانی افزایش میدهد [.]32
 -2-5-4روش تقویتی
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این روش نیز با استفاده از روش خودراهاندازی اقدام به نمونهگیری
از مجموعه داده اصلی میکند .روش تقویتی یک رویکرد مبتنی بر
تکرار است [ .]33بهاینصورت که در مرحله اول بهمنظور آموزش
ماشین به هر کدام از نمونهها وزنی اختصاص میدهد و اقدام به
آموزش با استفاده از الگوریتمهای پایه میکند .سپس در مراحل
بعدی نیز همین عمل را تکرار میکند با این تفاوت که نمونههایی
که در مراحل قبلی درست پیشبینی نشدهاند وزن بیشتری را
دریافت و احتمال بیشتری در انتخاب بهعنوان اعضای
زیرمجموعهها را دارند [.]11

 -5-4روشهای یادگیری ماشین تجمعی

در الگوریتمهای یادگیری ماشین ،دادهها به دو بخش دادههای
مرحله آموزش و مرحله آزمون تقسیمبندی میشوند .در مرحله
آموزش ،بخش اعظمی از مجموعه داده ،بههمراه برچسب اختصاص
داده شده ،بهمنظور یادگیری و مدلسازی در اختیار ماشین قرار
داده میشود و بخش باقیمانده نیز بهمنظور ارزیابی مدل ،بدون
برچسب ،بهعنوان داده مرحله آزمون در اختیار ماشین قرار
میگیرد .در نهایت برچسب پیشبینی شده ،بهوسیله هر کدام از
یادگیرندهها برای دادههای مرحله آزمون ،با برچسبهای واقعی
مقایسه و عملکرد هر کدام از روشها ارزیابی میشود .در روشهای
تجمعی بخشی از کار نیز بر روی نحوه انتخاب دادههای این دو
مرحله تمرکز دارد.
 -1-5-4روش دستهبندی
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معرفی این بخش نیازمند معرفی روشی بهنام خودراهاندازی 52است.
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 -3-5-4روش جنگل تصادفی و درخت اضافی

55

همانند روشهای پیشین که از الگوریتمهای پایه بهمنظور ایجاد
مدل قویتر استفاده میکردند ،روشهای جنگل تصادفی و درخت
اضافی نیز از الگوریتم درخت تصمیم بهمنظور ایجاد مدلهای با
کارایی باالتر استفاده میکنند .تفاوت جنگل تصادفی با درخت
اضافی در دو مورد مهم است .اوالً روش درخت اضافی از
نمونهبرداری خودراهاندازی استفاده نمیکند و دادهها با جایگزینی
انتخاب نمیشوند و دوما در جنگل تصادفی گرههای ایجاد شده بر
اساس بهترین ویژگیها ایجاد میشود در حالی که در درخت
اضافی این گرهها بهصورت تصادفی انتخاب میشوند [.]34
همچنین در جنگل تصادفی باید تعداد تخمینزنندهها یا بهعبارتی
تعداد درختهای تصمیمی که با ادغام نتایج آنها ،نتیجه نهایی
حاصل میشود نیز مشخص شود که در این کار برابر با  1000در
نظر گرفته شده است.
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جدول  :2ساختار ماتریس درهمریختگی.

 -6-4معرفی اعتبارسنجی متقاطع  kبخشی ،56جستجوی
شبکهای 57و معیارهای اندازهگیری دقت و عملکرد

برچسب پیشبینی شده

ماتریس

واقعی

هرز

TP67

FN68

سالم

FP69

TN70

برچسب

یکی از مواردی که تأثیر بسیاری در مرحله آموزش و آزمون
الگوریتمهای یادگیری ماشین دارد نحوه تقسیمبندی نمونهها
است .با استفاده از اعتبارسنجی متقاطع  kبخشی ،نمونههای در
اختیار ماشین در هر مرحله به  kبخش تقسیم میشوند که یک
بخش بهمنظور آزمون و  k-1بخش باقیمانده نیز بهمنظور آموزش
ماشین استفاده میشوند .در حقیقت با استفاده از این روش k
تجربه متفاوت از آموزش را برای ماشین ایجاد میکنیم و میتوانیم
مابین نتایج حاصل در هر مرحله میانگین ،بیشترین و کمترین
میزان صحت را محاسبه کنیم و بهینهترین حالت را بهدست آوریم.
در این مطالعه اعتبارسنجی  5بخشی و  10بخشی مورد بررسی
قرار میگیرند.
هر کدام از الگوریتمهای پایه و روشهای تجمعی که در این
مطالعه مورد بررسی قرار میگیرند دارای ضرایبی هستند که به
آنها ابرپارامتر 58گفته میشود و تعیینکننده پیچیدگی مدل ایجاد
شده هستند .روشی که در این مطالعه بهمنظور بهینهسازی مقادیر
این پارامترها استفاده میشود ،جستجوی شبکهای است .در این
روش با استفاده از مقادیر مختلف این پارامترها در یک بازه خاص،
نتایج حاصله از هر کدام ،محاسبه و در یک جدول شبکهای ثبت
میشود و در نهایت بهترین نتیجه و بهینهترین پارامتر مشخص
میگردد .در استفاده از این روش نیاز است که مقادیر اعتبارسنجی
متقاطع نیز مشخص شود.
پارامترهایی که در هر کدام از یادگیرندههای پایه و تجمعی
استفاده میشوند و با استفاده از این روش بهینهترین مقادیر
استخراج میشوند عبارتند از :تعداد همسایگان یا  Kدر ،KNN
حداکثر عمق ،حداکثر ویژگیهای مورد استفاده و حداقل تعداد
نمونههای مورد نیاز برای ساخت برگ در  ،DTپارامترهای
منظمسازی 59و نوع جریمه 60در  SVM ،PLR ،LLRو ،LSVM
پارامتر آلفا بهمنظور تناسب و برازندگی نرمتر در  MNBو تعداد
تخمینزنندهها در هر کدام از یادگیرندههای تجمعی.
در مدل های دودویی که یادگیرنده موظف است مابین دو حالت از
کالسها ،یکی را انتخاب کند (بهعنوان نمونه :هرز و سالم)
معیارهای مناسبی که بهمنظور بررسی کیفیت مدل وجود دارند
عبارتند از :ماتریس درهمریختگی ،61صحت ،62دقت ،63فراخوانی 64یا
حساسیت 65و معیار اف .66ساختار ماتریس درهمریختگی در جدول
 2قابل مشاهده است .مقادیر ردیفهای این جدول برچسب واقعی
نظرها و مقادیر ستونها نشاندهنده برچسب پیشبینی شده است.

درهمریختگی

هرز

سالم

در جدول 2جدول  TP ،2نشاندهنده تعداد نظرهایی است که به
درستی هرز تشخیص داده شدهاند FN ،نشاندهنده تعداد نظرهای
هرزی است که به اشتباه سالم تشخیص داده شدهاندFP ،
نشان دهنده تعداد نظرهای سالمی است که به اشتباه هرز تشخیص
داده شده و  TNنشاندهنده تعداد نظرهایی است که به درستی
سالم شناسایی شدهاند .الزم بهذکر است این مقادیر میتوانند
بهصورت درصد نیز بیان شوند.
مقادیر هر کدام از معیارهای دیگر نیز بر اساس ماتریس
درهمریختگی محاسبه میشوند که بهترتیب ،صحت توسط
فرمول( ، )7دقت توسط فرمول ( ،)8فراخوانی یا حساسیت توسط
فرمول ( )9و معیار اف توسط فرمول ( )10محاسبه میشوند.
()7

𝑁𝑇 𝑇𝑃 +
𝑁𝐹 𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 +

= 𝑦𝑐𝑎𝑟𝑢𝑐𝑐𝐴

این معیار نسبت تعداد نظرهایی را که به درستی ،هرز و سالم
تشخیص داده شدهاند ،به همه حالتهای موجود محاسبه میکند.
𝑃𝑇
𝑃𝐹 𝑇𝑃 +

()8

= 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃

این معیار نیز نسبت تعداد نظرهای هرزی را که به درستی
شناسایی شدهاند ،به تعداد کل نظرهایی که به درست یا اشتباه،
هرز تشخیص داده شدهاند را محاسبه میکند .مقدار باالی این
معیار بدین معنی است که نظرهای سالم زیادی نبودهاند که به
اشتباه هرز تشخیص داده شده باشند.
()9

𝑃𝑇
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +

= )𝑦𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑖𝑠𝑛𝑒𝑆(𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅

این معیار نیز نسبت تعداد نظرهایی است که به درستی هرز
تشخیص داده شدهاند ،به مجموع تعداد نظرهایی که به درستی
هرز تشخیص داده شده و نظرهای هرزی که به اشتباه سالم
تشخیص داده شدهاند .مقدار باالی این معیار نیز نشان دهنده این
است که نظرهای هرز بسیاری ،به درستی تشخیص داده شدهاند.
()10

𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 ∗ 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃
𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +

∗ 𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2

این معیار نیز در صورتی مورد استفاده قرار میگیرد که نیاز به
انتخاب مدلی با حالت تعادلی مابین مقدار محاسبه شده برای
فراخوانی و دقت باشد.
 -5نتایج
مجموعه نظرها ،بهمنظور ارزیابی نتایج این کار تحقیقاتی ،از وبگاه
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یلپ جمعآوری شده است که توسط [ ]9معرفی شده است .از این
مجموعه نظرها بهمنظور ارائه روشی بهنام اسپیگل 71استفاده شده
است که از روشهای مطرح در زمینه انجام کارهای تحقیقاتی
مبتنی بر گراف ،بهمنظور طبقهبندی نظرها است .اطالعات آماری
در مورد این مجموعه دادهها در جدول  3ذکر شده است.
مجموعه دادههای مدنظر ما ،با نام یلپچی ،شامل نظرهایی در مورد
مجموعهای از رستورانها و هتلها در اطراف شیکاگو است .این
وبگاه ،هرساله چالشی را بهمنظور ارائه الگوریتمهایی توسط
محققان ،در زمینه تمییز نظرهای هرز از سالم برگزار میکند که از
نتایج این چالش بهمنظور ارتقای الگوریتمهای فیلترسازی نظرهای
خود استفاده میکند .دادههای ما نیز توسط الگوریتمهای
فیلترسازی خود وبگاه ،طبقهبندی و برچسب گذاری شدهاند .الزم
بهذکر است که نظرهای فیلترشده نیز ،بهمنظور انجام تحقیقات ،در
نهایت در اختیار عموم قرار میگیرند.
در این کار از دو مجموعه داده استفاده شده است ولی با توجه به
شباهت کلی نتایج در هر سه حالت استفاده از یادگیرندههای پایه
و تجمعی و مقایسه با ویژگیهای متنی ،تنها نتایج مربوط به
مجموعه داده بزرگتر ارائه میشود.

اولیه ایجاد میشوند که دارای تعداد مساوی نظرهای هرز و سالم
هستند و نحوه انتخاب نمونهها بهصورت تصادفی و بر اساس []12
است .در نهایت میانگین صحت حاصل با توجه به مجموعه
دادههای ایجاد شده ،محاسبه و بهترین الگوریتمهای پایه و
روشهای تجمعی معرفی خواهند شد .در این حالت تأثیر توزیع
مساوی و نامساوی نمونهها در مجموعه داده نیز مورد بررسی قرار
میگیرد .الزم بهذکر است که بررسیهای انجام شده ،تحت
سیستمی با حافظه موقت  8گیگابایت و پردازنده  5هستهای
صورت گرفته است.

جدول  :3جزئیات آماری مجموعه دادهها.
تجارت

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

هدف (هتل

نظرهای

نظرهای

کل

کاربران

یا رستوران)

هرز

سالم

نظرها

نظردهنده

تعداد
هتل یا

جدول  :4صحت روشهای پایه و تجمعی در مجموعه داده نامتوازن.
تعداد
الگوریتم

بخشهای

کمترین

بیشترین

میانگین

اعتبارسنجی

صحت

صحت

صحتها

متقاطع
0.9825

0.9834

0.9830

0.9806

0.9825

0.9813

تقویتسازی با KNN

0.9820

0.9845

0.9833

KNN

0.9819

0.9850

0.9836

0.98

0.9835

0.9815

تقویتسازی باKNN

0.9801

0.9912

0.9848

DT

0.9878

0.9940

0.9897

0.9903

0.9934

0.9921

0.9946

0.9904
0.9928

KNN
دستهبندی با KNN

دستهبندی باKNN

cv = 5

cv =10

cv =5

رستوران

دستهبندی با DT

هدف

تقویتسازی با DT

0.9872

DT

0.99

0.9956

0.9862

0.9943

0.9914

تقویتسازی باDT

0.9918

0.9975

0.9950

LLR

0.9815

0.9822

0.9817

0.9815

0.9822

0.9817

تقویتسازی با LLR

0.9815

0.9815

0.9815

LLR

0.9812

0.9825

0.9817

0.9812

0.9825

0.9817

تقویتسازی باLLR

0.9812

0.9818

0.9815

MNB

0.9815

0.9815

0.9815

0.9815

0.9815

0.9815

تقویتسازی با MNB

0.9815

0.9815

0.9815

MNB

0.9812

0.9818

0.9815

0.9812

0.9818

0.9815

0.9812

0.9818

0.9815

هتل

778

5076

5854

5026

72

رستوران

8141

53400

61541

33964
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در این مرحله مقدار صحت حاصل از هر کدام از الگوریتمهای پایه
و مدلهای تجمعی آنها با استفاده از روشهای دستهبندی و
تقویتی محاسبه و با توجه به اینکه از اعتبارسنجی متقاطع استفاده
میشود ،بهمنظور بررسی تأثیر این عامل نیز ،اعتبارسنجیهای
متقاطع  5بخشی و  10بخشی مورد استفاده قرار میگیرند و نتایج
حاصل بهصورت جداگانه ارائه میشوند .در جدول  4که مقادیر
صحت ذکر میشوند میزان باالترین ،پایینترین و میانگین مقادیر،
در هر کدام از بخشهای اعتبارسنجی محاسبه و ذکر شده است.
با توجه به اینکه تعداد نظرهای هرز در مجموعه داده مورد بررسی،
بهنسبت تعداد نظرهای سالم بسیار کمتر است و این عامل باعث
تاثیرگذاری بر نتایج حاصل ،بهدلیل کمبود نظرهای هرز در مرحله
آموزش ماشین میشود بدین منظور نتایج را در دو حالت مورد
بررسی قرار میدهیم .در مرحله اول ،دادهها با استفاده از همین
نسبت موجود در مجموعه داده ،به الگوریتمها ارائه میشوند ولی
در مرحله دوم مجموعه دادههای جدیدی از روی مجموعه داده
141

دستهبندی باDT

دستهبندی باLLR

دستهبندی باLLR

دستهبندی باMNB

دستهبندی باMNB
تقویتسازی باMNB

cv =10

cv =5

cv =10

cv =5

cv =10

بررسی تأثیر استفاده از روشهای یادگیری ماشین تجمعی در شناسایی نظرهای هرز بر اساس ویژگیهای رفتاری  ....محمدی و موسوی
 -1-5مجموعه داده نامتوازن

درجدول  5نیز صحت حاصله از هرکدام از روشهای تجمعی
جنگلتصادفی با  1000تخمین زننده و درختاضافی ذکر شده
است.
جدول  :5صحت روشهای تجمعی جنگل تصادفی و درخت اضافی در
مجموعه داده نامتوازن.

مقادیر جدول  7نیز نشانگر دقت ،فراخوانی و معیار اف در هر کدام
از الگوریتمهای  KNNو  DTو روشهای تجمعی آنها است .الزم
بهذکر است که این مقادیر هم برای شناسایی نظرهای هرز و هم
برای شناسایی نظرهای سالم قابل محاسبه است و نظر به اینکه
هدف این مطالعه شناسایی نظرهای هرز است فقط برای این دسته
از نظرها ذکر و مقایسه میشوند.

کمترین

بیشترین

میانگین

جدول  :6ماتریس درهمریختگی الگوریتمهای  DT ،KNNو روشهای

صحت

صحت

صحتها

تجمعی آنها.

0.99

0.9890
0.9901
0.9791
0.9822

الگوریتم

cv

جنگل تصادفی

5

0.9875

جنگل تصادفی

10

0.9856

0.9931

درخت اضافی

5

0.9756

0.9834

درخت اضافی

10

0.9787

0.9868

الگوریتم

cv
AR

KNN

دستهبندی با KNN

مقدار صحت حاصل از الگوریتمهای  LSVM ،PLR ،MNBو
 RBFSVMو روشهای تجمعی آنها تقریباً مشابه یکدیگر است
و با توجه به بررسیهای بیشتر صورت گرفته نظیر محاسبه
ماتریس درهمریختگی ،دقت ،فراخوانی و معیار اف برای این
روشها ،مشخص شد که این الگوریتمها در حالت استفاده از
مجموعه داده نامتوازن بههمراه الگوریتم  LLRو روشهای
تجمعی آن ،با اینکه در شناسایی نظرهای سالم عملکرد خوبی
دارند ولی در شناسایی نظرهای هرز که موضوع اصلی این کار
تحقیقاتی است کارایی خوبی از خود نشان نمیدهند و مقدار
صحت باالی بهدست آمده در جدول  4نیز ،بهدلیل شناسایی بهتر
نظرهای سالم است که نسبت باالیی از مجموعه داده ما را شامل
شده است .در نتیجه ادامه کار و بررسیهای بیشتر بر روی
الگوریتمهای  KNNو  DTو روشهای تجمعی آنها صورت
میگیرد و نتایج بهدست آمده با یکدیگر مورد قیاس قرار میگیرند
تا بهترین الگوریتم و تاثیرگذارترین روش تجمعی مرتبط مشخص
گردد.
الزم بهذکر است که در ادامه مواردی نظیر ماتریس درهمریختگی
هر کدام از روشهای باقیمانده بههمراه مقدار دقت و فراخوانی
محاسبه و ذکر میشوند.
در جدول  6ماتریس درهمریختگی هر کدام از روشهای باقیمانده
بهمنظور مقایسه ارائه شده است .در این جدول  PRبیانگر
پیشبینی نظرها بهصورت واقعی PS،72بیانگر پیشبینی نظرها
بهصورت هرز AR ،73بیانگر برچسب واقعی نظرها بهصورت واقعی74
و  ASنشاندهنده برچسب واقعی نظرها بهصورت هرز 75است.
بهعنوان نمونه تقاطع  ASبا  PSنمایش دهنده درصد نظرهای
هرزی است که توسط مدل بهدرستی پیشبینی شده یا همان
مقدار  TPاست.

5

تقویتسازی با KNN
KNN

دستهبندی با KNN

10

تقویتسازی با KNN
DT

دستهبندی با DT

5

تقویتسازی با DT
DT

دستهبندی با DT

10

تقویتسازی با DT

درخت اضافی

5

درخت اضافی

10

جنگل تصادفی

5

جنگل تصادفی

10

PR

PS

0.9990

0.0009

AS

0.6836

0.3163

AR

0.9954

0.0045

AS

0.6530

0.3469

AR

0.9992

0.0007

AS

0.6224

0.3775

AR

0.9990

0.0009

AS

0.6836

0.3163

AR

0.9954

0.0045

AS

0.6530

0.3469

AR

0.9992

0.0007

AS

0.6224

0.3775

AR

0.9969

0.0030

AS

0.2448

0.7551

AR

0.9996

0.0003

AS

0.2551

0.7448

AR

0.9969

0.0030

AS

0.2142

0.7857

AR

0.9982

0.0017

AS

0.2755

0.7244

AR

0.9998

0.0001

AS

0.2857

0.7142

AR

0.9996

0.0003

AS

0.2040

0.7959

AR

0.9917

0.0082

AS

0.4897

0.5102

AR

0.9958

0.0041

AS

0.3367

0.6632

AR

0.9998

0.0001

AS

0.3877

0.6122

AR

0.9998

0.0001

AS

0.3877

0.6122

در جدول  6مقادیری که از اهمیت باالیی بهمنظور مقایسه
الگوریتمها برخوردارند تقاطع ستون  PSبا ردیفهای  ASهر کدام
از روشها است که همانطوری که مطرح شد ،بیانگر درصد نظرهای
هرزیست که بهدرستی پیشبینی شدهاند .بهعبارت دیگر این
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مقدار ،همان مقدار فراخوانی در جدول  7است .بر اساس مقادیر
بهدستآمده ،روش تجمعی تقویتسازی بههمراه الگوریتم پایه DT
با تعداد  10بخش اعتبارسنجی متقاطع و درصد پیشبینی 79.59
درصد باالترین میزان فراخوانی را درمیان سایر روشها دارا است.
در ضمن بررسیهای بیشتر نیز نشاندهنده این است که روش
تجمعی تقویتسازی نسب به دستهبندی تأثیر بیشتری بر افزایش
کارایی الگوریتمها در این حالت دارد .با افزایش تعداد بخشهای
اعتبارسنجی متقاطع نیز ،بسته به الگوریتم مورد استفاده ،میتوان
فراخوانی را همانطوری که در روش درخت اضافی نیز قابل مشاهده
است ،بهمیزان قابل توجهی افزایش داد.
جدول  :7مقادیر دقت ،فراخوانی و معیار اف برای الگوریتمهای ،KNN
 DTو روشهای تجمعی آنها.
الگوریتم

cv

دقت

فراخوانی

معیار اف

در جدول  8میانگین صحت حاصل هر کدام از روشهای پایه و
تجمعی ،با تعداد بررسی بر روی  33مجموعه دادهای که از
مجموعه داده اصلی استخراج شدهاند ،ذکر میشود.
نتایج حاصل در روش  RBFSVMتقریباً مشابه  LSVMاست و
بههمین دلیل ذکر نشده است .در جدول  9نیز نتایج درخت اضافی
و جنگل تصادفی با  1000تخمینزننده ذکر میشوند.
با توجه به مقادیر صحتهای بهدست آمده ،مشخص است که
بهغیر از الگوریتم درخت تصمیم و روشهای تجمعی آن بهغیر از
درخت اضافی ،سایر روشها اختالف بسیار زیادی با این روشها
دارند و دارای عملکرد خوبی نیستند .بدین لحاظ ادامه بررسیها بر
روی الگوریتم درخت تصمیم و روشهای تجمعی دستهبندی،
تقویتسازی و جنگل تصادفی صورت میگیرد .در جدول 10
فراخوانی تشخیص نظرهای هرز در این الگوریتمها محاسبه و ذکر
شدهاند.

KNN

0.86

0.32

0.46

دستهبندی با KNN

0.59

0.35

0.44

0.9

0.38

0.53

0.86

0.32

0.46

0.59

0.35

0.44

الگوریتم

0.9

0.38

0.53

KNN

0.82

0.76

0.79

0.97

0.74

0.84

0.83

0.79

0.81

تقویتسازی با

5

KNN
KNN
دستهبندی با KNN

تقویتسازی با

10

KNN
DT

جدول  :8میانگین صحت روشهای پایه و تجمعی در مجموعه دادههای
متوازن.
cv

صحت

صحت

0.6950

0.7563

0.7266

0.6944

0.7584

0.7281

تقویتسازی باKNN

0.6915

0.7598

0.7290

0.89

0.72

0.80

KNN

0.6768

0.7859

0.7316

0.99

0.71

0.83

دستهبندی باKNN

0.6786

0.7897

0.7346

0.97

0.80

0.88

تقویتسازی باKNN

0.6794

0.7904

0.7352

درخت اضافی

5

0.54

0.51

0.52

DT

0.7852

0.8516

0.8201

درخت اضافی

10

0.75

0.66

0.70

جنگل تصادفی

5

0.98

0.61

0.75

جنگل تصادفی

10

0.98

0.61

0.75

دستهبندی با DT

5

تقویتسازی با DT
DT
دستهبندی با DT

10

تقویتسازی با DT

دستهبندی باKNN

5

کمترین

بیشترین

میانگین
صحتها

10

0.8397

0.8810

0.8689

تقویتسازی با DT

0.8194

0.8727

0.8572

DT

0.7590

0.8782

0.8285

0.8227

0.9167

0.8702

0.8903

0.8589
0.7221

دستهبندی باDT

5

 -2-5مجموعه داده متوازن

دستهبندی با DT

در این حالت ،کل نظرهای هرز و بههمان تعداد نظرهای سالم را
بهصورت تصادفی از مجموعه داده اولیه و بر اساس روش []12
انتخاب و ایجاد چند مجموعه داده میدهیم بهصورتی که مجموع
تعداد نظرهای سالم در این چند مجموعه داده ،برابر با تعداد
نظرهای سالم در مجموعه داده اولیه باشد و سپس هر کدام از
الگوریتمهای پایه و روشهای تجمعی را بر روی هر کدام از این
مجموعه دادهها اعمال و میانگین نتایج را محاسبه میکنیم تا
موثرترین الگوریتم پایه و روش تجمعی را در حالت استفاده از
مجموعه دادهای با تعداد نمونههای مساوی ،بهمنظور پیشبینی
نظرهای هرز ،شناسایی و معرفی نماییم.

تقویتسازی با DT

0.7963

LLR

0.6668

0.7620

0.6702

0.7610

0.7250

تقویتسازی باLLR

0.6512

0.7348

0.7006

LLR

0.6468

0.7745

0.7209

0.6539

0.7794

0.7239

تقویتسازی باLLR

0.6291

0.7591

0.7011

PLR

0.6942

0.7704

0.7349

0.6972

0.7711

0.7367

0.6811

0.7325

0.7080

143

دستهبندی باLLR

دستهبندی باLLR

دستهبندی باPLR
تقویتسازی باPLR

10

5

10

5

بررسی تأثیر استفاده از روشهای یادگیری ماشین تجمعی در شناسایی نظرهای هرز بر اساس ویژگیهای رفتاری  ....محمدی و موسوی
جدول  11نشانگر فراخوانی بهدست آمده توسط هر کدام از
الگوریتمها در شناسایی نظرهای سالم است.
با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان عنوان کرد که حالت
تجمعی دستهبندی با درخت تصمیم ،نتایج بهتری در مقایسه با
جنگل تصادفی چه در شناسایی نظرهای هرز و چه سالم ارائه
میکند.

0.6894

0.7908

0.7340

0.6713

0.7922

0.7365

تقویتسازی باPLR

0.6568

0.7781

0.7130

MNB

0.6502

0.7177

0.6857

0.6504

0.7209

0.6874

تقویتسازی باMNB

0.6736

0.7567

0.7202

MNB

0.6373

0.7301

0.6852

0.6369

0.7333

0.6873

جدول  :11فراخوانی تشخیص نظرهای سالم در یادگیرنده پایه درخت

تقویتسازی باMNB

0.6450

0.7757

0.7178

تصمیم و روشهای تجمعی دستهبندی ،تقویتسازی و جنگل تصادفی.

LSVM

0.6186

0.6749

0.6485

الگوریتم

0.6195

0.6770

0.65

تقویتسازی باLSVM

0.6020

0.6512

0.6288

LSVM

0.6052

0.7031

0.6493

PLR

10

دستهبندی باPLR

5

دستهبندی باMNB

10

دستهبندی باMNB

5

دستهبندی با LSVM

10

دستهبندی با LSVM
تقویتسازی با LSVM

cv

فراخوانی نظرهای سالم

DT

5

0.83

دستهبندی با DT

5

0.86

تقویتسازی با DT

5

0.84

DT

10

0.83

0.6081

0.7033

0.6507

دستهبندی با DT

10

0.86

0.5885

0.6856

0.6313

تقویتسازی با DT

10

0.84

جنگل تصادفی

5

0.83

جنگل تصادفی

10

0.83

جدول  :9صحت روشهای تجمعی جنگلتصادفی و درختاضافی در
حالت استفاده از مجموعه دادههای متوازن.
کمترین

بیشترین

میانگین

صحت

صحت

صحتها

0.8752

0.8468

0.9079

0.8565
0.7595
0.7614

الگوریتم

cv

جنگل تصادفی

5

0.8191

جنگل تصادفی

10

0.8076

درخت اضافی

5

0.7235

0.7825

درخت اضافی

10

0.7032

0.8264

جدول  :10فراخوانی تشخیص نظرهای هرز در یادگیرنده پایه درخت
تصمیم و روشهای تجمعی دستهبندی ،تقویتسازی و جنگل تصادفی.
الگوریتم

cv

دستهبندی با DT

5

0.83

DT

0.87
0.84

تقویتسازی با DT

0.83

DT
دستهبندی با DT

فراخوانی نظرهای هرز

10

0.87
0.84

تقویتسازی با DT

جنگل تصادفی

5

0.87

جنگل تصادفی

10

0.87

با توجه به میزان فراخوانی بهدست آمده در شناسایی نظرهای هرز
میتوان گفت که تجمیع دستهبندی با درخت تصمیم ،عملکردی
نزدیک به جنگل تصادفی در شناسایی نظرهای هرز ارائه میکند .از
این رو بهمنظور اینکه مشخص کنیم کدام الگوریتم عملکرد بهتری
دارد بهسراغ مقایسه فراخوانی در شناسایی نظرهای سالم میرویم.

در نهایت میتوان عنوان کرد که با استفاده از الگوریتم درخت
تصمیم ،در صورتی که مجموعه دادهای متوازن در اختیار داشته
باشیم میتوان با استفاده از روش تجمعی دستهبندی به فراخوانی
 %87و در صورتی که مجموعه داده بهصورت نامتوازن باشد با روش
تجمعی تقویتسازی به فراخوانی  %79در شناسایی نظرهای هرز
دست یافت.
بهمنظور بررسی بیشتر نیز ،ویژگیهای متنی با استفاده از روش
 TFIDFاستخراج و الگوریتم  MNBبهعنوان بهترین الگوریتم و
روش تجمعی تقویتسازی بهعنوان بهترین روش تجمعی در ادغام
با این الگوریتم ،با توجه به [ ]11پیادهسازی شدند که نتایج حاصله
در شکل  3و در مقایسه با بهترین الگوریتمهای پایه و تجمعی در
استفاده از ویژگیهای رفتاری ،قابل مالحظه است .الزم بهذکر است
که مقایسهها فقط در مجموعه داده متوازن صورت میگیرد زیرا در
استفاده از مجموعه داده نامتوازن نیاز به بررسی حالتهای
مختلفی است که تعداد نظرهای هرز به چه نسبتی از نظرهای
سالم باشند که این موضوع ،روند مطالعه را طوالنیتر میکند.
همانطوری که در شکل  3قابل مالحظه است تأثیر استفاده از
روش تجمعی دستهبندی بر روی  DTدر استفاده از ویژگیهای
رفتاری ،در تمامی معیارهای ارزیابی ،بهمراتب بیشتر از تأثیر روش
تقویتی بر روی  MNBدر استفاده از ویژگیهای متنی است .روش
تقویتی در ادغام با  ،MNBتنها موجب نزدیکی مقدار دقت و
فراخوانی بههمدیگر میشود که بهمعنای ایجاد مساوات بیشتر در
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الزم بهذکر است که بررسیها بیانگر این است که یادگیرندههای
تجمعی ،بیشترین تاثیرگذاری را بر روی یادگیرندههای پایه با نتایج
و دقت باالتر دارند .بهعنوان نمونه در این کار مطالعاتی تاثیرگذاری
یادگیرندههای تجمعی بر روی روش پایه درخت تصمیم که
بهتنهایی عملکرد قابل قبولی دارد نسبت به سایر روشهایی که
عملکرد ضعیفتری دارند بیشتر است.

طبقهبندی نظرهای هرز و سالم است.

 -6جمعبندی و کارهای آتی

شکل  :3مقایسه بهترین یادگیرندههای پایه و تجمعی از نظر
صحت ،دقت ،فراخوانی و معیار اف در استفاده از ویژگیهای متنی
و رفتاری.

در نتیجه میتوان عنوان کرد که استفاده از روش تجمعی
تقویتسازی با ویژگیهای متنی تنها موجب تحمیل بار محاسباتی
فر
بیشتر میشود در صورتی که روش تجمعی دستهبندی با
ویژگیهای رفتاری موجب بهبود عملکرد نیز میشود در حالی که
یادگیرنده پایه  DTبا ویژگیهای رفتاری و  MNBبا ویژگیهای
متنی تقریباً به نتایج مشابهی دست یافتهاند.
در شکل  4نیز مقایسهای مابین روش تجمعی دستهبندی در ادغام
با  DTدر استفاده از ویژگیهای رفتاری ،روش تقویتی در ادغام با
 MNBدر استفاده از ویژگیهای متنی و روش  ELMمعرفیشده
توسط [ ]17در استفاده از ویژگیهای متنی ارائه شده است که
نشاندهنده عملکرد بهتر روش ارائه شده است.

شکل  :4مقایسه بهترین یادگیرندههای تجمعی از نظر صحت،
دقت ،فراخوانی و معیار اف در استفاده از ویژگیهای متنی و
رفتاری.

بر اساس بررسی های صورت گرفته مشخص شد که تاکنون بیشتر
مطالعهها بر روی تأثیر استفاده از یادگیرندههای تجمعی با استفاده
از ویژگیهای متنی و الگوهای زبانی نظرها تمرکز کردهاند و نیاز
است که تأثیر این روشها با استفاده از ویژگیهای رفتاری نیز در
نظر گرفته شود .نتایج بهدستآمده در این مطالعه ،حاکی از آن
است که بهترین الگوریتم پایه بهمنظور طبقهبندی نظرهای هرز با
استفاده از ویژگیهای رفتاری ،درخت تصمیم است و یادگیرنده
تجمعی تقویتسازی در حالت استفاده از مجموعه داده نامتوازن و
دسته بندی در حالت استفاده از مجموعه داده متوازن بیشترین
تأثیر را در ارتقای عملکرد این الگوریتم پایه دارد .در ضمن استفاده
از ویژگیهای رفتاری در شناسایی نظرهای هرز عملکرد بهتری را
نسبت به ویژگیهای متنی ارائه میدهد و میزان بهبودی که
یادگیرندههای تجمعی در عملکرد بهترین الگوریتمهای یادگیری
ماشین پایه ،در استفاده از ویژگیهای رفتاری ،ایجاد میکنند
بهمراتب بیشتر از ویژگیهای متنی است.
اما با تمامی موارد مطرح شده و نتایج بهدستآمده باید این موضوع
در نظر گرفته شود که استفاده از یادگیرندههای تجمعی چه با
ویژگیهای رفتاری و چه با ویژگیهای متنی ،دارای بار محاسباتی،
زمانی و هزینههایی است که بهاصطالح ،هزینه طبقهبندی
نادرست 76نامیده میشود و باید روشهای تجمعی ارائه شوند تا
ضمن کاهش این هزینهها به عملکردی مشابه یا حتی بهتر از
روشهای تجمعی موجود دست پیدا کرد .اخیرا استفاده از
تصمیمگیریهای فازی و اعمال هزینههای مختلف زمانی و
محاسباتی برای طبقهبندیهای نادرست ،که در نهایت منجر به
کاهش هزینههای کلی میشود به مبحثی داغ در میان محققان
این حوزه تبدیل شده است که الزم است بر روی شناسایی
نظرهای هرز نیز اعمال شود.
در ضمن کمبود مجموعه نظرهای برچسبگذاری شده که الزمه
الگوریتمهای یادگیری ماشین نظارتشده است یکی دیگر از
مشکلهای استفاده از این روشهاست که با تمرکز بیشتر بر روی
اعمال الگوریتمهای نظارتنشده و ایجاد یادگیرندههای تجمعی بر
اساس آنها قابل بررسی است.
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Polynomial Logistic Regression
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Multinomial Naïve Bayes
49
Linear Support Vector Machine
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Radial Based Function SVM
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Bagging
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Bootstrapping
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