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چکیده
با توسعه ارتباطات سیار و ظهور نسل پنجم ،افزایش سرعت و قابمیتهای اینترنت به عنوان توان ندساز
اینترنت اشیا ،تغییراتی را در زندگی و کار روزمره افراد ایجاد میکند .از سوی دیگر ،مسائل
زیستمحیطی ،احت ال بی اریزایی و تردید در تحقق ویژگیهای متصور وعود دارد که امروزه مورد
بحث فراوان است .اکثر تحقیقات به ابعاد فنی و توسعهای توعه داشتهاند ،در حالی که از منظر عموت
اعت اعی ،پذیرش فناوری عدید و از دیدگاه بازاریابی ،رضایت مصرف کننده میتواند برای ارائهدهندگان
خدمات مهم باشد .بر این اساس ،هدف از این مطالعه بررسی درک کاربران شبکه اعت اعی توییتر به
عنوان ی

بستر میکروبالگینگ در مورد نسل پنجم ارتباطات سیار با استفاده از روشهای یادگیری

ماشینی و تحمیل احساسات میباشد .از این رو ،مج وعهای از بیش از  40000توییت در این زمینه از
طریق رابط کاربری توییتر گردآوری شد و مدل شبکه عصبی بازگشتی با دقت  79درصد ایجاد شد .در
نهایت مدلسازی موضوع به روش آنالیز تشخیصی خطی برای تع یق بیشتر انجات شد .نتایج نشان
میدهد که اگرچه نارضایتی از کیفیت ارائه شده ،هزینه و پوشش نسل پنجم ارتباطات سیار ،نگرانیهای
بهداشتی ،شایعات مربوط به کووید  19با نسل پنجم وعود دارد ،اما ه چنان افراد بیشتری نسبت به آینده
این فناوری در زمینههای مختمف مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی خوش بین هستند.
کلیدواژهها :نسل پنجم ارتباطات سیار ،تحمیل احساسات ،توییتر ،مدلسازی موضوع ،شبکه عصبی
بازگشتی)(RNN
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 -1مقدمه
نسل پنجم ارتباطات سیار 1برای پشتیبانی از ترافی

بالی داده و گستردگی اتصالت بیسیم

پیشبینی شده است و قصد دارد محدودیتهای استانداردهای قبمی را برطرف کرده و به عنوان
ی

کمید اصمی تواناساز برای اینترنت اشیا 2در آینده باشد .این شبکه از طیف گستردهای از

کاربردها مانند خانه هوش ند ،رانندگی خودکار ،هواپی اهای بدونسرنشین ،برنامههای مهم
بهداشتی ،اینترنت اشیای صنعتی ،سرگرمی و چندرسانهای پشتیبانی میکند ] .[1پذیرش این
فناوری عدید ،نویدبخش ایجاد ی

شبکه ارتباطی تحولآفرین ه راه با انفجار سرعت ،افزایش

حجم داده و افزایش تعداد دستگاههای با قدرت محاسباتی نامحدود است .وعده اتصال تمفن و
ال بسیاری از ع مکردهای روزمره خانگی و شغمی را دگرگون میکند .این
ه گی وسایل ،3ع ً
فناوری عامعهای برتر و متصل و رشد اقتصادی بیسابقهای را ایجاد خواهد کرد .در کنار ه ه
مزیتهای ذکرشده ،بسیاری از سؤالت مهم پیرامون اثرات سوء احت الی این فناوری عدید بر
محیط زیست مانند تولید زباله الکترونی (به دستگاههای الکترونیکی مصرف شده و قطعات آن
گفته میشود که در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان ع ر مفید و عدت بازیافت صحیح،
آلودهکننده خطرناک محیط زیست بهش ار میروند) ،تغییرات آبوهوایی عهانی ،انتشار س وت،
بی اری زایی ،ریس های امنیتی و حریم خصوصی وعود دارد که ک تر به آنها توعه شده
است و نیازمند بررسی دقیقتر و عامعتری است .با وعود این چالشها ،صنعت و سیاستهای
دولتی ه راه با تبمیغات ،تولید و پذیرش این فناوری عدید به عمو پیش رفته است ].[2
در سالهای اخیر با فراگیری شبکههای اعت اعی ،موضوعی که بیش از پیش مورد توعه
محققان و تحمیلگران قرار گرفته است ،محتوای تولید شده توسط کاربران 4میباشد .این محتوا
که خارج از روال و روش روتین حرفهای توسط کاربران تولید میشود به عنوان منبعی برای
کاوش نظرات کاربران پیرامون مسائل مختمف شناخته شده است ] .[3به ه ین سبب
تجزیهوتحمیل احساسات به ابزاری بسیار محبوب تبدیل شده است که در زمینههای تحمیمی
مختمفی از ع مه اطالعات مصرفکننده ،بازاریابی ،کتابها ،اپمیکیشنها ،وبسایتها و امور
اعت اعی در وب و رسانههای اعت اعی اع ال میشود .هدف اصمی تجزیهوتحمیل احساسات،
تجزیهوتحمیل نظرات و بررسی ن رات احساسات است ].[4
در این پژوهش سعی داریم تا با دسترسی به توییتهای کاربران در شبکه اعت اعی توییتر
و بهرهگیری از روشهای یادگیری ماشین ،تجزیهوتحمیل احساسات و مدلسازی موضوعی
1 5G
2 Internet of things / IoT
3 Internet of everything
4 user generated content / UGC
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بینشی نسبت به ادراک ع ومی از نسل پنجم ارتباطات سیار بدست آوریم .پرسشهای اصمی
پژوهش عاری عبارتاند از :موضوعات نظرات کاربران درباره نسل پنجم ارتباطات سیار در
چند دسته قرار میگیرد؟ چه تکنیکی میتواند تحمیل احساسات نظرات شبکه اعت اعی توییتر را
با دقت مناسبی انجات دهد؟ مدل مناسب عهت تحمیل احساسات نظرات شبکه اعت اعی توییتر
چگونه است؟ نرخ احساسات مثبت و منفی بر مبنای تحمیل احساسات در این موضوع چگونه
است؟ تأثیر نظرات مثبت و منفی کاربران بر ارزیابی نسل پنجم چگونه است؟

 -2مبانی نظری
 -1-2نسل پنجم ارتباطات سیار
پس از چهل سال از ظهور اولین نسل ارتباطات سیار که صرف ًا امکان برقراری ارتباط صوتی را
بدون سیم فراهم میکرد ،در سال  2020شاهد ظهور نسل پنجم هستیم که عالوه بر اینکه
قابمیتهای نسلهای قبل یعنی انتقال داده ،اینترنت ه راه ،ت اس تصویری ،بازی آنالین،
کنفرانس ویدیویی و تمویزیون اچدی را داراست ،پهنای باند افزودهشده ،5ارتباطات گسترده
ماشینی ،6ارتباط بسیار معتبر 7و کم تأخیری 98را دارد که حداقل  10برابر افزایش سرعت
عستجو را نسبت به نسل قبمی میسر میکند ] .[2], [5پهنای باند ذکرشده از  1گیگابیت بر ثانیه

با دانمود بیش از  200مگابیت بر ثانیه شروع میشود که حجم دادههای بیشتر و تجربه
کاربری 10بهبودیافتهتر را م کن میسازد .ارتباطات بین ماشینها 11هم برای تحقق بخشیدن به
رویای اینترنت اشیا با مرتبط ساختن دستگاههای هوش ند روزمره ،وسایل نقمیه و تجهیزات
صنعتی نیازمند پشتیبانی از دستگاههای کمهزینه با مصرف انرژی پایین است که امکان ع ر
طولنیتر باتری دستگاهها را تا حداقل چند سال م کن کند .سومین ویژگی یعنی اعتبار زیاد و
تأخیر کم ،کاربردی بسیار حیاتی در ع ع آوری دادههای در لحظه دارد که برای آگاهی از
موقعیت و تص یمگیری سریع لزت است ،که ن ونههای آن در پزشکی ،ای نی ترافی  ،کنترل

خودکار و اتوماسیون کارخانه است ] .[6], [7از دیگر ویژگیهایی که برای این نسل ذکر شده

است میتوان به خدمات قابل اط ینان در مناطق شموغ اشاره کرد .در مکانهای پرع عیت مانند
مراکز خرید و ایستگاههای مترو به دلیل ایجاد بار بیش از حد در شبکه ،کاربران با قطعی
سرویس مواعه میشدند .انتقال هوش ند دیگر ویژگی آن است که به معنای تغییر از ی شبکه
5 eMBB
6 mMT C
7 ultra-reliable
8 low-latency
9 URLLC
10 User experience
11 IoV
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ال پیچیده است زیرا
به شبکه یا سوئیچینگ درون سمول ه ان شبکه است .سناریو کنونی کام ً
تأخیر در زمان انتقال بسیارزیاد است که منجر به ازدسترفتن ارتباط میشود .ازاینرو در
نسل پنجم ارتباطات سیار ،ی انتقال هوش ند با حداقل تأخیر در هنگات تعویض شبکه پیشبینی
میشود .تحقیقات ثابت کردهاند که بیش از 50درصد از ترافی صوتی و  70درصد از ترافی
دادهها از مناطق داخمی سرچش ه میگیرند اما پوشش شبکه و سرویس در فضای داخمی در
مقایسه با فضای خارج از خانه چندان مناسب نیستند .از اینرو ،سیستم ارتباطات سیار نسل
بعدی با هدف ارتباط شبه فضای باز به گونهای انجات میشود که پوشش شبکه ،سرعت داده و

سایر خدمات در فضای داخمی معادل فضای خارج از خانه باشد ].[8

ال
ه انطور که اشاره شد قابمیتهای نسل پنجم از کاربردهایی پشتیبانی خواهد کرد که قب ً
امکان آنها فراهم نبودهاست به طور مثال در زمینه پزشکی ،ع لهای عراحی رباتی

نیازمند

پهنای باند گسترده ،حداقل از دست رفتن اطالعات ،حداقل تأخیر و پاسخ در لحظهاند که انتظار

میرود با انتقال تصاویر پزشکی در لحظه توسط نسل پنجم میسر شود ] .[9یا کاربرد عدید در

ارزیابی قمبی-ریوی از بی اران کووید  19که برخالف روشهای سنتی ،در معاینه از راه دور
بدون آن که کیفیت اطالعات آسیبی ببیند و خطر انتقال بی اری وعود داشته باشد میسر میشود

] .[10امروزه ما در آستانه انقالب صنعتی عدید هستیم ،صنعت  4.0آغاز شده است که انتظار
میرود در آن شبکههای واقعی و مجازی با بهرهگیری از توان ندیهای نسل پنجم ادغات شوند.
محصولت ،ماشینآلت ،سیستمهای مشتریان به منظور امکانپذیرکردن فرآیندی که بهطور ع ده
خودکار است ،به هم متصل شده و سیست ی که شامل ت ات مرحمه از ایده اولیه ،طراحی ،توسعه و
ال یکپارچه و در زمان واقعی به
ساخت ،تا تع یر و نگهداری ،سرویس و بازیافت است بهطور کام ً
یکدیگر متصل شوند .امکان خودکارسازی بیشتر فرآیندها در کل زنجیره ارزش امکانپذیر خواهد
شد ،ماشینآلت با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و با استفاده از سنسورها برای ع عآوری دادهها

به تنهایی تص یم خواهند گرفت ] .[11], [12استراتژیهای نظامی متکی بر ارتباطات قابل اعت اد،

ای ن و سریع است که فناوری نسل پنجم ارتباطات سیار امکان اتصال از راه دور ،قابل اعت اد ،کم
تأخیر ،با کارآیی انرژی و پهنای باند گسترده را فراهم خواهد کرد .ه ه این ویژگیها با
بازگرداندن اوضاع تهدیدآمیز احت ا ًل باعث کاهش تمفات در منطقه عنگ خواهد شد .ه چنین
قابمیت اشتراکگذاری ای ن و قابل اعت اد ویدیو بین گروههای مختمف عنگی با استفاده از دوربین
نصب شده بر روی بدن ،اتصال پیشرفته سنسورها ،رباتها ،وسایل نقمیه و سربازان در مناطق
دورافتاده باعث کاهش زمان واکنش در مواقع اضطراری شده و تحویل سریع تجهیزات لزت -
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مه ات ،مواد غذایی ،داروها و غیره  -را به مکانهای دقیق از طریق هواپی اهای بدون سرنشین

متصل به نسل پنجم ارتباطات سیار امکانپذیر میکند ].[6

در کنار کاربردهای فراوان پزشکی ،صنعتی ،خانگی و نظامی ،چالشهایی وعود دارد که

متاسفانه به خوبی به آنها پاسخ داده نشده است .دادههای زیادی از مطالعات آزمایشگاهی و
اپیدمیولوژیکی وعود دارد که نشان میدهد نسلهای قبمی و حال فناوری شبکههای بیسیم
دارای تأثیرات منفی بر سالمتی هستند .برای مثال طبق پژوهشهایی که در این زمینه انجات
گرفته است ،قرارگیری در معرض امواج با طول موج کوتاه و فرکانس بالی نسل پنجم میتواند

منجر به بی اریزایی در پوست ،سیستم عصبی ،قمب و سیستم ای نی بدن گردد ] .[2از طرفی
بخش اعظم این دادهها در شرایطی که منعکسکننده زندگی واقعی نیستند ،بهدست آمده است.

هنگامی که مالحظات زندگی واقعی افزوده میشود ،مانند محتوای اطالعات سیگنالها به ه راه
فرکانس حامل و سایر محرکهای س ی به ه راه تابش بیسیم ،اثرات سوء مرتبط با اشعه
بیسیم بهطور قابل توعهی افزایش مییابد .به نظر میرسد که تحقیقات و آزمایشهای بیشتری
در مورد اثرات بالقوه سالمت نسل پنجم ارتباطات سیار در شرایط زندگی واقعی قبل از حضور

بیشتر مورد نیاز است ] .[13ه ینطور نقاط دسترسی بیشتری برای اشتراکگذاری اطالعات
در شبکه (اینترنت) ایجاد خواهد شد .به نظر میرسد که سیستمهای ذخیرهسازی مت رکز مانند
فضای ابری ،بهعنوان ی

ععبه سیاه ع ل میکنند ،عایی که شرکتکنندگان از استفاده از

اطالعاتی که در شبکه به اشتراک میگذارند ،آگاهی ندارند .بنابراین ،چنین ساختار مت رکزی
م کن است نتواند شفافیت دادهها را تأمین کند ].[14

در کنار نسل پنجم ،اینترنت اشیا و بالکچین 12دو واژهای هستند که بسیار مطرح میشوند.
چشم انداز اینترنت اشیا اشیای هوش ند ،خانههای هوش ند و شهرهای هوش ند است که امکان
برقراری ارتباط بین هر شیء دارای حسگر و هوش داخمی بهمنظور حسکردن و تص یمگرفتن
به ه راه توانایی برقراری ارتباط با هر شی دیگر در مجاورت آن در زمان واقعی بدون دخالت
انسان خواهد داشت .شبکه نسل پنجم ارتباطات سیار به عنوان زیرساخت ضروری برای تحقق

این امر در نظر گرفته میشود ] .[15از سوی دیگر ،بالکچین با تقویت امنیت و حفظ حریم
خصوصی ،توانایی انقالب در اینترنت اشیا مبتنی بر نسل پنجم را با ی

بستر اشتراکگذاری

باز و قابل اعت اد که در آن هرگونه اطالعات تبادلشده ،قابل اعت اد و قابل ردیابی است،

داراست ].[16

12 Blockchain
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 -2-2تجزیهوتحلیل احساسات
با تکامل سریع اینترنت وبسایتها ،شبکههای اعت اعی ،وبالگها ،پرتالهای آنالین ،بررسیها،
نظرات ،توصیهها ،رتبهبندیها و بازخوردهایی که توسط نویسندگان نوشته میشود ،ایجاد
شده است ] .[17تجزیهوتحمیل احساسات 13زمینه مطالعاتی است که این نظرات ،احساسات،
ارزیابیها ،نگرشها وهیجانات افراد را نسبت به محصولت ،خدمات ،سازمانها ،افراد ،مسائل،
رویدادها ،موضوعات و ویژگیهای آنها تحمیل میکند؛ نتایج این تحمیل میتواند برای مشاغل،
دولتها و افراد بسیار مفید باشد .تجزیهوتحمیل احساسات با استفاده از پردازش زبان طبیعی،14
تجزیهوتحمیل متن و تکنی های محاسباتی به منظور استخراج خودکار یا طبقهبندی ،بررسی
احساسات را انجات میدهد .روشهای طبقه بندی احساسات شامل دو رویکرد مبتنی بر
واژهنامه و یادگیری ماشین و روش هایبریدی که ترکیبی از این دو روش است میشود [18],
] .[19یادگیری ماشینی ،ی

زیر کالس از هوش مصنوعی است .خودآموزی آن مبتنی بر

الگوریتمهایی است که به معنای یادگیری سیستم از تجربه خود است .به عنوان مثال ،نوع داده
دادهشده به سیستم الگویی را یاد میگیرد و از یادگیری آن در خروعی پاسخ میدهد .در این
حالت ،سیستم بدون دخالت انسان با گذشت زمان ،هوش ند میشود .از طرف دیگر ،در ی
سیستم یادگیری ع یق ،این تجربه را از ی پایگاه داده بزرگ یا اطالعات زیادی که در ورودی
آن ارائه میشود ،میآموزد .ع یق اصطالحی است که به چندین لیه در بین ورودی و خروعی
ی شبکه عصبی اشاره دارد ،در حالی که در شبکههای عصبی کم ع ق حداکثر دو لیه در بین
شبکه عصبی ورودی و خروعی وعود دارد ].[20
روشهای یادگیری ماشین شامل پنج دسته یادگیری بانظارت ،یادگیری بدوننظارت،
یادگیری نی هنظارت ،یادگیری تقویتی و یادگیری فعال میشود .یادگیری بانظارت یکی از
پرکاربردترین روشهای یادگیری ماشین است .در یادگیری بانظارت ،دادههای آموزشی که
استفاده میشود ،از قبل برچسبگذاری شده است .الگوریتمهای طبقهبندی و تکنی های
رگرسیون دو نوع یادگیری تحت نظارت است که به طور گستردهای برای توسعه مدلهای
پیشبینی استفاده میشود .یادگیری بدوننظارت از دادههای آموزشی بدون برچسب و
طبقهبندی نشده استفاده میکند .هدف اصمی از یادگیری بدوننظارت ،کشف الگوهای پنهان و
عالب در دادههای بدون برچسب است ] .[21یادگیری نی هنظارت هم ترکیبی از روش بانظارت
و بدوننظارت است .الگوریتمهای یادگیری نی هنظارتشده از دادههای آموزش دارای برچسب
13 Sentiment analys is
14 NLP
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عزئی استفاده میکنند ،به طور مع ول مقدار ک ی از دادههای دارای برچسب با مقدار زیادی از
دادههای بدونبرچسب که این موضوع برای بهبود دقت یادگیری بسیار مفید است ].[22

 -2-3مدلسازی موضوع
یکی از اصمیترین کاربردهای پردازش زبان طبیعی ،استخراج خودکار موضوعاتی که مردت
درباره آن بحث میکنند از حجم زیادی از متن است .دانستن اینکه مردت در مورد چه چیزی
صحبت میکنند و درک مشکالت و نظرات آنها برای مشاغل ،مدیران ،کارزارهای سیاسی بسیار
ارزش ند است و واقع ًا دشوار است که به صورت دستی چنین حجم زیادی داده خوانده و
16

تحمیل شود« .آنالیز تشخیصی خطی» 15یکی از پرکاربردترین روشهای مدلسازی موضوع

است .رویکرد آن به این صورت است که هر سند را به عنوان مج وعهای از موضوعات به
نسبت خاص و هر موضوع را به عنوان مج وعهای از کم ات کمیدی درنظر میگیرد تا ترکیب
خوبی از توزیع کم ات کمیدی موضوع بهدست آید .ی موضوع چیزی نیست عز مج وعهای از
کم ات کمیدی و فقط با مشاهده کم ات کمیدی میتوان موضوع را مشخص کرد ].[23

 -3روششناسی پژوهش
در شکل  1و 2ن ایی کمی از چارچوب مفهومی پژوهش که براساس متدولوژی  CRISPکه شامل
شناخت داده ،آمادهسازی داده ،ارزیابی و پیادهسازی است ،طراحی شده است را مشاهده
میکنید .شکل  1عریان ابتدایی پژوهش یعنی ساخت مدل و شکل  2عریان ثانویه پژوهش یعنی
پیشبینی را نشان میدهد .در عریان ابتدایی دادهها آمادهسازی شده و مدل ساخته میشود و
در عریان ثانویه مج وعه داده اصمی پژوهش که دارای هشتگ  5Gاست ،برای تحمیل
احساسات به مدل ساخته شده داده میشود و مدلسازی موضوعی انجات میگیرد .در ادامه
اعزای این چارچوب مورد بررسی بیشتری قرار میگیرد.
15 Linear Discriminant Analysis / LDA
16 Topic modeling
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مدلسازی

پیشپردازش

منبع داده

کوچکسازی
حروف

تعبیهسازی
واژه

حذف ایست

دادهها

واژهها

حذف ایموجیها

مدل شبکه
عصبی

حذف URL

ارزیابی مدل

دریافت

واحدسازی
ریشه یابی

شکل  - 1ن ای مدلسازی
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محتوا کاوی

پیش پردازش

منبع داده

کوچک سازی
حروف

استخراج
ارزیابی
احساسات
نتیجه

حذف ایست

فراخوانی api
توییتر

واژهها

حذف ایموجیها

فیلتر زمانی،

مدل سازی
موضوعی

حذف URL

زبانی و
موضوعی با
حذف

واحدسازی

retweets

ریشه یابی

شکل  - 2ن ای پیشبینی

 -1-3منابع داده
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است؛ به این معنی که به دنبال یافتن نقطهنظر کــاربران و
شــناخت آنهــا بــه منظــور اســتفاده در سیاســتگذاری و بهبــود خــدمات اســت و از نظــر داده،
توصـیفی اســت .عامعــه مــورد تحمیـل ایـن پــژوهش فضــای شــبکه اعت ــاعی تــوییتر اســت .از
آنعاییکه توییتهای قابل دسترسی از طریـق  apiمحــدودیت زمــانی و تعــداد دارد ،توانســتیم
چهل هزار ( )40،465توییت با هشتگ 5Gدر ژانویه سال  2021به زبــان انگمیسـی دریافــت کنـیم.
ابزار پژوهش ،زبان برنامهنویسی پــایتون در محــیط گوگــل کولــب میباشــد .ایــن زبــان شــامل
غنیترین کتابخانههای یادگیری ماشین و گوگل کولب 17ابزاری مبتنی بر وب با سرعت پردازش
بال است.
مج وعه داده بهدست آمده شامل دادههایی بدون برچسب است به ه ین خاطر به منظور
پیادهسازی تحمیل احساسات به چند روش میتوان ع ل کرد؛ روش مبتنی بر واژهنامه ،مدلهای
17 Google colab
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از پیش آموزش دیده ،روش باناظر و روش نی هناظر .در این پژوهش با بررسی پیشینه و نظر
خبرگان قصد خواهیم داشت تا با استفاده از روش با ناظر مدل خود را توسعه دهیم ،پس نیاز
داریم تا از ی

مج وعه داده از پیش برچسبگذاریشده از دادههایی با بیشترین شباهت به

منظور مدلسازی استفاده کنیم .این مج وعه داده شامل  1.6میمیون توییت ع عآوریشده و
برچسبگذاری شده است که از سایت کگل 18بهدست آمده است .برچسبها به صورت صفر به
معنی منفی و چهار به معنی مثبت است و برای حفظ تعادل توزیع برابر دارند .در انتها بهمنظور
ارزیابی دقت پیشبینی به دادههای برچسبگذاری شده از مج وعه داده  5Gنیاز خواهیم داشت
که به این منظور ،به صورت تصادفی  1000مورد از توییتهای مج وعه داده اصمی را بهطور
دستی برچسبگذاری میکنیم و در نهایت مورد استفاده قرار خواهیم داد.

 -3-2پیشپردازش دادهها
19

سپس مرحمه پیشپردازش که شامل مراحل کوچ سازی حروف  ،حذف عالئم نگارشی ،حذف
ایستواژهها ،20حذف لین ها ،واحدسازی 21و ریشهیابی 22است انجات میشود .پیشپردازش
متن از آن عهت حائز اه یت است که متن را از زبانطبیعی به فرمت قابل خواندن توسط ماشین
تبدیل میکند .کوچ سازی حروف متداولترین و سادهترین تکنی
هدف اصمی این است که متن به حروف کوچ

پیشپردازش متن است و

تبدیل شود تا با " "Apple" ،"appleو

" "APPLEیکسان رفتار شود .ایستواژهها مج وعهای از کم ات متداول در ی

زبان هستند.

ن ونههایی از آنها در انگمیسی عبارتاند از "" are" ،"is"،"the"،"we"،"aو غیره .ایده
استفاده از ایستواژهها این است که با حذف کم ات کم اطالعات از متن ،میتوانیم بر کم ات مهم
ت رکز کنیم .بدین منظور میتوانیم ی

لیست سفارشی از ایستواژهها ایجاد کنیم (بر اساس

مورد استفاده) یا میتوانیم از کتابخانههای از پیش تعریف شده استفاده کنیم .ما در این پژوهش
از ترکیبی از کتابخانه  nltkو ایستواژههای منحصر مج وعه داده ( 5Gمستخرج از ابر کم ات)
استفاده میکنیم ] .[24حذف عالئم نگارشی در روش مورد استفاده ما ،به دلیل ایجاد مشکل در
تشخیص ع الت و ساخت توکن ها مورد استفاده قرار نگرفته است .ه ینطور بر اساس مورد
استفاده میتوانیم ای وعیها را حذف و یا آنها را بر اساس مفهوتشان مورد استفاده قرار
دهیم .در این پژوهش تالش شد تا با استفاده از روش عبارات منظم و کتابخانههای توسعه داده
شده بهمنظور عایگزینی ای وعیها با تعاریفشان آنها را مدیریت کنیم اما با توعه به
18 Kaggle.com
19 Lower Casing
20 Stop w ords
21 Tokenization
22 Stemming
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فرمتشان که به طور مثال به صورت  \xF0\x9F\x98\x82برای چهره خندان بود ،تنها
توانستیم با حذفشان مدلسازی را بهبود بخشیم.

 -3-3مدلسازی
در گات بعد ،دادههای مدلسازی به صورت تصادفی به مج وعه داده آموزش و تست با نسبت
 0.8و  0.2تقسیم و سپس مدل  word2vecساخته میشود Word2vec .ی شبکه عصبی دو
لیه برای آموزش تعبیهسازیواژه 23از متن خات است که از لحاظ پیچیدگی محاسباتی بسیار
کارا است .به بیان سادهتر در این مدل قرار است روابط بین واژهها از نحوه قرارگیری آنها در
متون استخراج شود .این مدل ،واژهها و عبارتها را در قالب بردارهایی عددی (غیر دودویی
برخالف آنچه در کدگذاری  one-hotاتفاق میافتد) و با ابعادی به مراتب کوچ تر ارائه میکند.
درحالیکه  Word2vecی

شبکه عصبی ع یق نیست ،متن را به شکل عددی تبدیل میکند که

شبکههای عصبی ع یق میتوانند آن را درک کنند.
سپس از کتابخانه  kerasکه دومین رتبه بین هشت کتابخانــه برتــر پــایتون بــرای یـادگیری
ماشین بر اساس نظــرات مشــارکتکنندگان در گیتهــاب داراســت ،بــه منظــور یـادگیری ع یـق
استفاده میشود .یادگیری ع یق زیرمج وعه خاصی از روشهای یادگیری ماشـین بــا اســتفاده
از شبکههای عصبی مصنوعی است ].[25], [26
قصد داریم تا از شبکه عصبی بازگشتی 24استفاده کنیم .شبکه عصبی بازگشتی نوعی شــبکه
عصبی است که در آن ی ارتباط بین گرهها طی ی توالی زمانی وعود دارد .ایـن ارتبــاط ،یـ
گراف عهتدار است .این شبکههای عصــبی بازگشــتی از حالــت داخمـی یـا حافظــه خــود بــرای
پردازش دنباله دادههای ورودی استفاده میکنند .این قبیل ورودیهــا بــه ورودی قبمـی وابســته
هستند .بنابراین ،ی ارتباط بین دنبالههای ورودی وعود دارد .لــذا از آنهــا در حــوزه پــردازش
زبان طبیعی استفاده میشود .شبکههای عصبی قدی ی ،توانایی پرداختن بــه ورودیهــای بعــدی
براساس موارد قبمی را ندارنــد .بــرای مثــال ،یـ شــبکه عصــبی مع ــولی ن یتوانــد بــر اســاس
دنبالههای قبمی ،کم ه بعدی را در دنباله پیشبینی کند .در حالیکه ،یـ شــبکه عصــبی بازگشــتی
قطع ًا میتواند این کار را انجات دهد .شبکه عصبی بازگشتی ،ه ــانطــور کــه از نــامش پیداســت،
تکرارشونده است .بنابراین به صورت حمقههایی اعرا میشــوند کــه باعــث مانــدگاری اطالعــات
میشود« .حافظه کوتاه مدت بمند »25نوعی از شبکه عصبی بازگشــتی اســت کــه نــوع عدیـدی از
23 Word embedding
24 Recurrent neural network / RNN
25 Long- Shor t Term Memory / L STM
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«سمول حافظه» را معرفی میکند .این سمول میتواند دادهها را هنگامی کــه دارای شــکاف زمــانی
(یا تأخیر زمانی) هستند ،پردازش کند .شــبکه عصــبی پیشخــور میتوانــد مــتن را بــا بــه خــاطر
سپردن ده کم ه پیشین پردازش کند .این در حــالی اســت کــه حافظــه کوتــاهمــدت بمنــد میتوانــد
قابهای ویدئو را با «به خاطر سپردن» چیزی که در قابهای بسیار پیشین اتفــاق افتــاده اســت،
پــردازش کنــد .ایــن شــبکههای بــه طــور گســتردهای بــرای بازشناس ـی گفتــار 26و بازشناس ـی
نوشتار27مورد استفاده قرار میگیرند .سمولهای حافظه اساس ًا ترکیبی از ی عفت عنصر که به
آنها گیت گفته میشود ،هستند .ایـن عنصــرها ،بازگشــتی هســتند و چگــونگی بــه یـاد آوردن و
فراموش کردن اطالعات را کنترل میکنند .این نکته که هیچ تابع فعالسازی بـین بموکهــا وعــود
ال متصــل،
ندارد نیز شایان توعه است .در اینجا مدل ایجاد شده از نوع ترتیبی ،بــا لیـههای کــام ً
شامل لیه واژگان تعبیهسازی شده( ،با نادیده گرفتن برخی از نورنها بــه منظــور عمــوگیری از
بیشبرازش و کاهش زمان مدلسازی) و  100واحد شبکه عصبی حافظه کوتاهمدت بمند است.
اکنون که مدل تعریف شد ،میتوانیم آن را کامپایل کنیم .هنگات کامپایل کردن ،باید برخی
خصوصیات اضافی مورد نیاز هنگات آموزش شبکه را مشخص کنیم .ما تابع زیان را تعیین
میکنیم تا از آن برای ارزیابی مج وعهای از وزن استفاده شود ،از بهینهساز برای عستجو در
وزنهای مختمف شبکه استفاده میکنیم .ما بهینهساز  adamرا به عنوان الگوریتم فرود شیب
تصادفی کارآمد تعریف خواهیم کرد که ی

نسخه محبوب از شیب نزولی است زیرا به طور

خودکار خود را تنظیم میکند و در طیف گستردهای از مشکالت نتایج خوبی میدهد .پس از این
مرحمه میتوانیم با فراخوانی تابع فیت ،مدل خود را بر روی دادههای بارگذاریشده آموزش
دهیم .آموزش در دورههای مختمف رخ میدهد و هر دوره به چند دسته تقسیم میشود .در
اینجا ما مدل را هشت مرحمه اعرا و در هر مرحمه با  1024ن ونه ع ع آوریشده اعرا کردهایم.
روش ارزیابی مورد استفاده در این پژوهش شامل روش اعتبارسنجی متقابل و ماتریس
درهمریختگی است .در روش اعتبارسنجی متقابل دادهها به سه قس ت تست ،آموزش و
اعتبارسنجی تقسیم میشود .سپس چهار معیار زیان ،دقت ،زیان اعتبارسنجی

28

و دقت

اعتبارسنجی29را طبق روش اعتبارسنجی متقابل مورد مقایسه قرار میدهیم .مج وعه آموزش
برای آموزش مدل استفاده میشود ،درحالیکه مج وعه اعتبارسنجی فقط برای ارزیابی ع مکرد
مدل استفاده میشود .معیارهای موعود در مج وعه آموزش به ما امکان میدهد که از نظر
آموزش به پیشرفت مدل خود بپردازیم ،اما معیارهای مربوط به مج وعه اعتبارسنجی است که
26 Speech Recognition
27 Writing Recognition
28 val_loss
29 val_acc
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به ما امکان میدهد تا کیفیت مدل خود را بسنجیم که تا چه اندازه قادر است براساس دادههایی
ال ندیده است ،پیشبینیهای عدیدی انجات دهد .با توعه به این موضوع ،زیان و دقت
که قب ً
معیارهای مج وعه آموزش هستند ،در حالی که زیان اعتبارسنجی و دقت اعتبارسنجی
معیارهای مج وعه اعتبار سنجی هستند ].[27
30

ماتریس درهمریختگی برای اندازهگیری فراخوانی یعنی درصد متونی که مدل برای ی
موضوع خاص پیشبینی کرده است ،از تعداد کل متنهایی که باید برای آن موضوع پیشبینی
میکرد؛ صحت 31یعنی درصد متونی که مدل از تعداد کل متنهایی که برای ی موضوع خاص
پیشبینی کرده است ،درست بهدست آمده است ،دقت 32یعنی درصد متونی که با موضوع
صحیح پیشبینی شدهاند و امتیاز  Fکه میانگین ه اهنگی صحت و فراخوانی است ،بسیار مفید
است].[28
معیارهای ارزیابی:
𝑃𝑇
فراخوانی =
𝑁𝐹𝑇𝑃+
𝑃𝑇
صحت =
𝑃𝐹𝑇𝑃+
𝑁𝑇
دقت =
𝑁𝐹𝑇𝑁+
فراخوانی∗صحت

امتیاز = F

فراخوانی+صحت

∗2

 -3-4پیشبینی
پس از ارزیابی مدل ،در فاز دوت دادههای مورد استفاده بــه منظــور پیشبینـی کــه بــه ک ـ کتابخانــه
 tweepyدریافت شده است و فیمتــر زبــان انگمیســی و موضــوع  ،5Gمحــدوده زمــانی مــاه اول ســال
 2021و حذف  retweetsبر روی آن اع ال شده است ،وارد مرحمه پیشپــردازش شــده و ســپس بــه
مدل داده میشود .ه انطور که پیشتر اشاره شد دادههای پیشبینی شــده توســط بخشـی از دادههــا
که به صورت دستی برچسبگذاری شدهاند ،مورد ارزیـابی قــرار میگیـرد و در آخــر نتیجــه تحمیــل
احساسات و مدلسازی موضوعی حاصل میشود که در بخش بعدی به این نتایج خواهیم پرداخت.

30 Recall
31 Precision
32 Accuracy
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 -4یافتهها
 -4-1یافتههای کمی
ه انطور که پیشتر اشاره شد ،از دو روش ارزیابی اعتبارسنجی متقابل و ماتریس درهمریختگـی
برای ارزیابی مدل استفاده کردهایم .در شکل  3نتایج اعتبارسنجی متقابل را مشاهده میکنید کــه در
آخرین مرحمه از اعرای آموزش دقت  0.791و زیان  0.444بهدســت آمدهاســت کــه نشــان میدهــد
ع مکرد مدل مناسب و رو به بهبود بوده است و بیش برازش مشاهده نشده است .مــاتریس درهــم
ریختگی در شکل  4گویاست که مدل دچار خطا نشده است به این معنی که به درســتی احساســات
مثبت را مثبت و منفی را منفی تشخیص میدهد .ارزیابی فاز پیشبینی پژوهش هم با شاخص دقــت
سنجیده شد و از قیاس نتایج پیشبینی و دادههایی که به صورت دستی برچســبزده شــده بودنــد
دقت  0.75بدست آمد که در عدول ش اره  1خالصه نتایج را مشاهده میکنید.

شکل  - 3اعتبارسنجی متقابل (منبع :یافتههای پژوهش)
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شکل  - 4ماتریس درهم ریختگی(منبع :یافتههای پژوهش)

جدول  1خالصه نتایج (منبع :یافتههای پژوهش)
معیار

اندازه معیار

دقت اعتبارسنجی

0.791

زیان اعتبارسنجی

0.444

امتیاز f

.079

بازخوانی مدل

0,797

صحت مدل

0,797

دقت پیشبینی

0.758

در نهایت توزیع تحمیل احساسات در موضوع نسل پنجم ارتباطات سیار بدین صورت
حاصل شد که  %39.7از نظرات خنثی %31.5 ،مثبت و  %28.9منفی است .بهطور کمی میتوان
گفت قالب نظرات در مج وعهداده مورد بررسی به س ت مثبت گرایش دارد اما نظرات منفی هم
شایان توعه است که در ادامه در مدلسازی موضوع ،موضوعات این دسته مورد تحمیل قرار
خواهد گرفت .در عدول  2چند ن ونه از خروعی تحمیل احساسات ارائه شدهاست:
125

...یاسمن عالیخانی و همکاران ـــــــــــــــــــــــــــ ارزیابی ادراک عمومی از نسل پنجم

) یافتههای پژوهش: ن ونه خروعی تحمیل احساسات(منبع- 2 جدول
زمان

نام کاربری

مکان

2020/16/12
19:41

Eggman602

2020/16/12
20:35

DKanayet

Doral,
FL

2020/16/12
20:33

Ray_Zinn_

San
Jose,
CA

2020/17/12
8:29

TarekBelghith

Ottawa,
Canada

متن توییت
You must not have seen the
memo that thousands of
scientists went to court about
The 5G broadcast signals are
radioactive. Radioactive means
mutated biology; cancer,
disease, death...great technology
add for our society.'
@Verizon @VerizonSupport
what is going on with the 5G
speed in Miami???
https://t.co/fwhQ1N8KZv'
Samsung, IBM, 5G, IoT ... this
is worth paying attention
to.\nhttps://t.co/fi6jjOxkSr'
"Vodafone, AT&T sign up for
5G via SpaceMobile's satellites
https://t.co/bZZborCnle
https://t.co/iNDHiCSpPX"

) یافتههای پژوهش: توزیع احساسات(منبع- 5 شکل
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تحلیل احساسات

NEGATIVE

NEGATIVE

POSITIVE

NEUTRAL
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 -4-2یافتههای کیفی
بهمنظور کشف موضوعاتی که بیشتر مورد بحث کاربران بوده است ،ابرکم ات و
مدلسازی موضوع انجات شده است .ابرکم ات کم اتی را که دارای بیشترین فراوانی هستند،
ن ایش میدهد و بهعنوان ابزار پاکسازی در اینجا استفاده شده است .در نهایت پس از حذف
ایست واژههای شخصیسازی شده ،ابرکم ات زیر بهدست آمد.

شکل  - 6ابر کم ات(منبع :یافتههای پژوهش)

مشاهده کردهایم که کم ه نسل پنجم ارتباطات سیار ،سپس شبکه نسل پنجم ارتباطات سیار،
واکسن ،نیاز ،مردت ،گوشی نسل پنجم ارتباطات سیار ،برج نسل پنجم ارتباطات سیار ،زمان،
اکنون ،امریکا و  ...دارای بیشترین فراوانی بودهاند .این نتایج نشان میدهد در موضوع نسل
ل نیازهایی از عانب
پنجم ارتباطات سیار در مج وعه داده مورد بررسی در این پژوهش ،احت ا ً
ل ارتباطاتی با
کاربران مطرح شده ،در مورد برجهای مخابراتی مطالبی گفته شده ،احت ا ً
موضوع واکسن برقرار شده و بهعنوان مطمب روز به آن پرداخته شده است .در ادامه با
مدلسازی موضوع و ارتباط آن با نتایج تحمیل احساسات به عزییات این موضوعات خواهیم
پرداخت.
پس از پاکسازی و آشنایی با کم ات پرتکرار ،مدل سازی موضوع را بدون در نظر گرفتن
برچسبها (احساسات مثبت ،منفی و خنثی) در  10موضوع انجات دادهایم .در شکل  7ن ای کمی
مدل بدست آمده را مالحظه میکنید.
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در س ت راست کم اتی با بیشترین فراوانی در کل متون و در س ت چپ موضوعات را
مشاهده میکنید .هر دایره که ن اینده ی موضوع است با عددی مشخص شده است ،اندازه هر
دایره نشان از تکرار (اه یت) بیشتر در کل متون و نزدیکی دایرهها به هم نشان از نزدیکی
موضوعات آنها به هم دارد.
ه انطور که در ن ای کمی مشخص است چهار خوشه اصمی و  3موضوع پراه یت وعود
دارد:
 خوشه )1خوشهای با کم ات اصمی اینترنت اشیا ،هوش مصنوعی و فضایابری کهمیتوان گفت نشان از موضوعاتی دارد که بیشترین ه بستگی با نسل پنجم ارتباطات سیار را
از عهت کاربرد دارد؛

2

3

1

شکل  - 7ن ای کمی مدل سازی موضوع (منبع :یافتههای پژوهش)

 -خوشه  )2خوشه سامسونگ ،تی موبایل ،گمکسی ،هواوی ،دوربین ،پیکسل ،طرح فروش

با تخفیف بال ،سری  ،edgeگوشی  oneplusو ...که به فعالیتهای بازاریابی تولیدکنندگان
تمفنهای ه راه در ارائه خدمات نسل پنجم ارتباطات سیار اشاره دارد؛
 خوشه )3در نهایت دو خوشه امنیت سایبری و کووید که ن اینده دو گروه از دغدغههاو نگرانیهای کاربران بوده است.
 موضوع )1این بخش از مهمترین بخشها و شامل موضوعات کووید ،واکسن ،برجها،128

`

پژوهشهای نوین در تصمیمگیری ـــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،7شماره  ،2تابستان 1401

ویروس ،امواج رادیویی و کرونا است.
 -موضوع )2این بخش شامل موضوعات تکنولوژی

مرتبط مثل اینترنت اشیا ،هوش

مصنوعی ،فضای ابری ،آینده ،تولید ،زیرساخت ،داده ،کسبوکار ،نوآوری ،تحمیل و ...است.
 موضوع )3این بخش شامل ویژگیهای شبکه یعنی سرعت شبکه ،هزینهها و پوشششبکه است.
سپس بار دیگر مدل سازی موضوع را با درنظرگرفتن احساسات یعنی برچسبها (مثبت،
منفی و خنثی) انجات دادیم و نتایج زیر که به طور خالصه در عدول  3آمده است حاصل شد:
جدول  3خالصه نتایج مدلسازی موضوعی و تحمیل احساسات (منبع :یافتههای پژوهش
نظرات مثبت
کیفیت تمفنهای
موضوعات

نظرات خنثی

نظرات منفی
اینترنت اشیا،

سرعت

کرونا،

امنیت

سامسونگ ،تی موبایل،

هوش ند ارائهشده با

هوشمصنوعی

شبکه

واکسن

شبکه

گمکسی ،هواوی ،آیفون،

قابمیت اتصال به نسل

و فضای ابری

پنجم ارتباطات سیار

طرح فروش با تخفیف
بال،

 موضوعات نظرات خنثی:« )1سامسونگ ،تی موبایل ،گمکسی ،هواوی ،آیفون ،طرح فروش با تخفیف بال ،سری
 ،edgeگوشی »oneplusکه نشاندهنده فعالیتهای بازاریابی سازندگان تمفن ه راه بوده است.
(توییت هایی که برای معرفی محصولت زدهاند).
« )2امنیت شبکه»
دو موضوعی بوده است که کاربران در مورد آنها صحبت کردهاند اما تحمیل مثبت و یا
منفی نداشتهاند.
 موضوعات نظرات منفی:« )1کرونا و واکسن» با دید منفی مورد بحث بودهاند .شایعاتی در دوران ه هگیری کرونا
مطرح شده بوده است که از طریق دریافت واکسن ،چیپست نسل پنجم ارتباطات سیار به بدن
افراد افراد وارد میشود ،که میتوان این موضوع را به شکلگیری این دیدگاه منفی نسبت داد.
« )2سرعت شبکه» هم با دیدگاههای منفی ه راه بوده است .با در دسترس قرار گرفتن
شبکه نسل پنجم برای کاربران به خصوص در امریکا ،به نظر میرسد که کیفیت مورد انتظار
کاربران از سرعت شبکه تأمین نشدهاست و با درنظر گرفتن هزینههای تح یلشده رضایت
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آنها هنوز بدست نیامده است.
 موضوعات نظرات مثبت:« )1اینترنت اشیا ،هوش مصنوعی و فضای ابری» که با تواناسازی تکنولوژیکی این نسل
از شبکه ه راه خواهد شد از موضوعات مثبت بودهاست .ه ینطور نشان میدهد که افراد
نسبت به آینده این تکنولوژی مثبت اندیش بوده و از کاربردهای آن تا حدودی آگاهی دارند.
« )2کیفیت تمفنهای هوش ند ارائهشده با قابمیت اتصال به نسل پنجم ارتباطات سیار» که
نشان میدهد پیشگامی سازندگان تمفنهای ه راه در ارائه تمفنهای هوش ند با قابمیت اتصال به
نسل پنجم مورد رضایت کاربران بوده است.

 -5بحث و نتیجهگیری
در پژوهش سکین و کیمیمچی

33

برای مشاهده ادراک از نسل پنجم ارتباطات سیار از

الگوریتمهای مختمف یادگیری ماشین و یادگیری ع یق استفاده شده است .برای این منظور،
روش ای بیز ساده ،ماشین بردار پشتیبان و نزدیکترین ه سایه بهعنوان الگوریتمهای یادگیری
ماشین مع ولی و شبکه عصبی بازگشتکننده و شبکه حافظه کوتاهمدت استفاده شده که از
روش شبکه عصبی بازگشت کننده دقت بالتری گرفته شده است ] .[29در پژوهش پیش رو نیز
از روش شبکه عصبی بازگشتکننده و شبکه حافظه کوتاهمدت دقت مورد نظر حاصل شده
است .در پژوهش هررا 34از روش طبقهبندی استفاده شده است و کالسها متعادل نیستند که
میتواند تأثیر منفی بر نتیجه بگذارد .این تحقیق نشان داده است که فناوری ارتباطات سیار نسل
پنجم با  ٪64.35از توییت های مثبت ،عایگاه خوبی دارد .با این حال ،برخی نگرانیها مانند
تأثیراتی که تابش اشعه بر روی افراد ایجاد میکند ،مورد بحث بوده است .ه ینطور چشم انداز
مثبت به امکان استفاده از فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی ،اینترنت اشیا و غیره
وعود داشته است ] .[30پژوهش پیشرو با استفاده از مج وعه داده متوازن سعی بر عموگیری
از سوءگیری نتایج داشته است .ه ینطور مج وعه داده بهکارگرفته حجم بیشتری داشته و
نتایج حاصل شده متفاوت بوده است.
پژوهش پیشرو چهار خوشه اصمی از نظرات را نشان داد که شامل ابعاد پیشران
تکنولوژی با کم ات کمیدی اینترنت اشیا ،هوش مصنوعی و فضای ابری؛ فعالیتهای بازاریابی
33 Seckin & Kilimci
34 Herrera Contreras
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تولیدکنندگان تمفنهای ه راه و ارائه دهندگان خدمت؛ سالمت و بی اری کووید  19با کم ات
کمیدی واکسن ،برجها ،ویروس ،امواج رادویی ،کرونا؛ و ویژگیهای نسل پنجم ارتباطات سیار با
کم ات کمیدی سرعت شبکه ،هزینهها و پوشش شبکه است.
ه ینطور دریافتیم که با استفاده از شبکه عصبی بازگشتکننده میتوان احساسات کاربران
شبکه اعت اعی توییتر را با دقت مناسبی پیشبینی کرد و روش آنالیز تشخیصی خطی هم
توانست مدلسازی موضوع را مبتنی بر تحمیل احساسات انجات دهد .دادههای مورد بررسی در
این پژوهش بیشتر نظرات خنثی و مثبت را در برگرفته بود که نشان از نگرش ک تر منفی به
نسل پنجم ارتباطات سیار داشته است .از مقایسه نتایج حاصل تحمیل احساسات و مدلسازی
موضوعی میتوان گفت که اگرچه عدت رضایت از کیفیت ،هزینه و پوشش دهی نسل پنجم
ارتباطات سیار ارائه شده و نگرانیهای مرتبط با سالمت و شایعاتی که کووید  19را مرتبط با
نسل پنجم ارتباطات سیار میداند ،وعود دارد اما با این حال هنوز هم بیشتر افراد نسبت به
آینده این فناوری در حوزههای مختمف مثل اینترنت اشیا و هوش مصنوعی خوش بین هستند.
نتایج حاصل شده ازین پژوهش نشان داد که با استفاده از روش تحمیل احساسات در
توییتر در موضوع نسل پنجم ارتباطات سیار میتوان به نگرانیها ،دغدغهها ،میزان رضایت
مندی از خدمات و آگاهی مردت در این خصوص اطالعات کسب کرد .این اطالعات میتواند منبع
مناسبی برای ارائهدهندگان خدمت به منظور بهبود خدمات باشد؛ آنها میتوانند با آگاهی از
موقعیتمکانی افراد از میزان رضایتمندی از پوششدهی شبکه اطالع کسب کنند و از این طریق
در بهبود خدمات و یا رفع اشکالت احت الی اقدات کنند .نگرانیهای مطرحشده مرتبط با سالمت
میتواند توسط سیاستگذاران بهداشت به عنوان موضوع اطالعرسانی و فرهنگسازی به کار
رود .ه ینطور کاربردهای دیگر نسل پنجم در صنعت ،پزشکی و غیره که به نظر میرسد از
ع وت مردت پوشیده است مورد اطالعرسانی توسط دولت و شرکتهای خصوصی بهعنوان
مزیت و قابمیت ارائه شود .از سوی دیگر نگرانیهای زیستمحیطی و بی اریزایی که در
تحقیقات آکادمی

مطرح شده است اما مورد توعه ع وت نبوده است یا به نحوی از آنها

پوشانده شده است لزت است تا مورد اطالعات ه گان قرارگرفته تا با آگاهی بیشتری نسبت به
پذیرش آن در کاربری ع ومی اقدات کنند.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده کاراکترهای ای وعی بهعنوان بخشی از فرآیند
شناسایی قطبیت توییت ها در نظر گرفته شود ،زیرا کاراکترهای ای وعی به دقت تحمیل
احساسات ک

میکنند .ه ینطور پیادهسازی این پژوهش بر روی مج وعه توییتهایی از
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زمانهای متفاوت و مقایسه ترکیب نتایج تحمیل احساسات و مدلسازی موضوعی میتواند
.تحمیمی از تغییر موضوعات و احساسات در طی زمان ارائه کند
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