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Резюме
Едно от предимствата на системите за електронна търговия е, че
дават възможност на потребителите и търговците да се запознаят
с клиентските мнения за стоките и услугите. Сега в по-известните
електронни магазини за някои видове стоки има стотици и дори
хиляди коментари, в които се съдържа ценна информация за
качеството на предлагания асортимент. Това налага търсенето на
начини за тяхната компютърна обработка. В статията се предлага
подход за автоматичен анализ на клиентски мнения, чрез компютърната обработка на естествен език и приложение на методите за
машинното самообучение. Направена е и апробация на предложения метод със софтуерния продукт RapidMiner.

Въведение
През последните години Световната мрежа Интернет се обособи като един
от най-богатите и лесно достъпни източници на информация. В мрежата има
голямо количество документи, данни, аудио и видеофайлове, множество записани мнения на потребители по различни въпроси. Всички тези ресурси са носители на полезни знания за бизнеса, които след подходяща обработка могат да
допринесат за осъществяване на по-детайлни анализи и за откриване и изследване на нови зависимости.
В сферата на електронната търговия основните бизнесдейности се осъществяват чрез динамични онлайнсистеми. Едно от основните предизвикателства
пред развитието на този вид бизнес е вземането на бързи и адекватни решения,
съобразени с промените в пазарната среда. Системите за е-търговия позволяват
извеждането на детайлни и многообразни справки, но те са най-вече въз основа
на статистическа обработка на съхранените данни в базата от данни. За пообстойни и задълбочени анализи в тази сфера напоследък все повече се използ1
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ват интелигентните бизнесанализи, въз основа, както на структурирани, така и
на неструктурирани данни.
Практиката е доказала, че в клиентите на електронните магазини при пазаруване до голяма степен разчитат на мненията, публикувани от съществуващите
клиенти. Освен това, производителите и доставчиците на услуги също се интересуват от мненията на клиентите, за да подобрят качеството и стандартите на
предлаганите продукти и услуги. Всичко това налага търсене на нови и ефективни начини за трансформирането на неструктурираните данни, каквито са
клиентските мнения в детайлни справки и анализи.
Цел на тазиа статия е въз основа на изследване на съществуващите технологии за компютърната обработка на естествен език да се предложи подход за
автоматичен анализ на клиентските мнения, записани чрез платформите за етърговия.
I. Теоретични основи на технологиите
за компютърната обработка на естествен език
Концепцията обработка на естествен език (Natural Language Processing,
NLP) е обширно понятие, което може да се разглежда като синтез между изкуствения интелект и компютърната лингвистика. Тя е насочена към „пълното
разбиране на текста, проверка на синтактичната и семантичната валидност на
лингвистичния вход, като се използват знанията за реалния свят за разбиране на
целите и убежденията, а също и речевите действия, разговорите и дискурс за
структурата” (Kumar, 2011, с. 4). Сега много изследователи се занимават с различни аспекти на интелигентната обработка на текст. Най-общо, откриването на
знания в неструктурирани данни в литературата е известно като извличане на
текст (Text Mining, TM) (Fayyad, Piatetsky-Shapiro and Smith, 1996; Feldman,
Sanger, 2007). Този процес се осъществява чрез приложение на технологиите за
извличането на знания (Data Mining, DM) върху неструктурирани текстови
данни. „Типичните TM задачи включват категоризация на текст, клъстеризиране, извличане на понятия, създаване на граматични таксономии, анализ на нагласи и отношения, анотиране на документи и моделиране на връзки между
същности” (Pena-Ayala, 2014, с. 37).
Натрупването на все повече информация в уебпространството става предпоставка за извличането на знания от източници в Интернет, каквито са уебстраниците. В литературата се появява и понятието извличане на знания от уебресурси (Web Мining, WM). Ециони пръв използва този термин и го определя
„като процес на използване на DM-техниките за изследване и извличане на
478

Снежана Сълова. Подход за автоматичен анализ на клиентски мнения за предлаганите
стоки и услуги в електронните магазини

информация от Интернет документи и услуги” (Etzioni, 1996, с. 65). По-късно
понятието WM се обогатява, като към него се включват и техниките за изследване и анализ на данните за използваемостта на уебресурсите (Cooley,
Mobasher, Srivastave, 1997; Markov, Larosed, 2007). Дефинират се и три основни
вида извличане на знания от уебресурси (Cooley, Mobasher, Srivastave, 1997):
• извличане на полезни знания от съдържанието на уебдокументите (Web
content mining, WCM);
• извличане на полезни знания на базата на структурата от входящи и изходящи връзки (топологията) в уеб (Web structured mining WSM);
• извличане на полезни знания на базата на данните за използване на Интернетресурсите (Web usage mining, WUM).
С WCM се занимават много изследователи (Kosala, Blockeel, 2000;
Navadiya, Patel, 2012; Markov, Larosed, 2007). Повечето разработки са диференцирани в зависимост от конкретните изследователски задачи и типа на ресурсите, които се използват. Появяват се изследвания зa автоматична класификация
на уебстраници (Materna, 2008), групиране на документи (Markov, Larosed,
2007), откриване на сходство на текстови документи (Huang, 2008; Lakshmi,
2013), извличане на мнения от текст и анализ на нагласи и отношения (Liu 2012;
Medhat, Hassan, Korashy, 2014; D’Avanzo, Pilato, 2015; Patel, Prabhu and
Bhowmick, 2015).
През последните години, най-вече благодарение на развитието на уебприложенията и социалните мрежи, в Интернет пространството се натрупаха голямо количество потребителски мнения, споделени впечатления, намерения, емоции. Това става причина много изследователи да фокусират своите изследвания
върху две взаимно свързани области, каквито са: извличането на мнения
(Opinion mining – OM) и анализът на нагласи и отношения (Sentiment analysis –
SA)1 от текст (фиг. 1).
Терминът „извличане на мнения” е въведен от Дав, Лауренс и Пенок
(2003). Tе го дефинират като „процес на обработка на търсените резултати за
определен елемент и генериране на мнения за неговите продуктови характеристики” (Dave, Lawrence, Pennock, 2003, p. 519). След това, за извличането на
мнения в литературата се срещат и по-широки тълкувания, включващи различни видове анализ и оценка на текст. Садех, Ибрахим и Али Отман (2012) казват,
че това са техники за откриване и извличане на субективна информация в текстови документи. Извличането на мнения се базира на технологиите за обработка
на естествен език, като се фокусира върху определяне на схващанията, възгле479
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дите, идеите и разбиранията по дадена тематика, а автоматичният анализ има за
цел да извлече атрибути, характеристики на обекта и въз основа на тях и да
определи дали коментарите са положителни, отрицателни или неутрални.

Извличане на знаия
от съдържанието на
Интернетресурсите
(WСM)

Извличане на
знания от
Интернетресурси
(WM)

Извличане на мнения
(ОМ)
Анализ на нагласи и
отношения (SA)

Извличане на знания
от структурата на
Интернетресурсите
(WSM)

Извличане на
знания от данните за
използваемостта на
Интернетресурсите
(WUM)

Фиг. 1. Извличане на мнения и анализ на нагласи и настроения
В изследванията на Дас, Чен (2001) и Тонг (2001) за пръв път се споменава
за анализ на нагласи и отношения. Те използват термина при автоматичния
анализ и оценката на текст. Впоследствие в редица разработки се разглеждат
различни аспекти на анализа на нагласи и отношения и в много от изследванията терминът се използва като синоним на извличането на мнения, тъй като настроенията се извличат от записани мнения (Pang, Lee, 2008; Sadegh, Ibrahim,
Othman 2012; Ankitkumar, Badre, Kinikar, 2014; Rahmath, 2014).
За да анализира какви са нагласите и отношенията в даден текст Liu (2012)
прави обстойно проучване и разделя методите, които използва, в зависимост от
частите за анализ – дума, фраза или цял документ. При анализа на ниво документ се класифицира общото становище, представено в документа, като поло480
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жително, отрицателно или неутрално. Той спомага за установяване на цялостната полярност на текст, но чрез него не могат да се оценяват различните емоции около отделни аспекти на текста. За осъществяване на класификацията се
използват алгоритмите за машинно самообучение с и без учител (Varghese,
Jayasree, 2013). В анализа на ниво изречение се изследва полярността на всяко
изречение и се установява дали то e положително, отрицателно или неутрално,
като се прилагат същите методи. Редица автори се занимават и с анализ на текста на ново дума. Известно е, че в текстовете има думи, които са носители на
емоции, настроения. В литературата има разработки, свързани с групиране на
думите в речници и тяхната автоматична класификация, с извличане на ключови думи и идентифициране на теми и др. (Hu and Liu, 2004; Zhang, et. al. 2008;
Heerschop, et. al. 2011; Taboada, et. al 2011).
Едно от най-обстойните проучвания за изследванията в областта на изучаването на мнения правят Рави К. и Рави В. (2015). Те класифицират съществуващите проучвания и използваните в тях методи. Според тези изследователи SA
решават задачи, свързани с: класифициране на текст, според неговата субективност; класифициране, според изразените в него настроения; изследване на полезността на мненията; откриване на спамтекстове; създаване на речници и
лексикони; извличане на характерни черти и аспекти. В така представената
систематизация не може да се направи ясно разграничаване между първата и
втората група, затова считаме, че е по-сполучливо задачите на SA да се представят по следния начин (фиг. 2).
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Класифициране на текст,
в зависимост от изразените
в него нагласи

Изследване полезността
на мненията

Анализ на нагласи и
отношения (SA)

Откриване на спамтекстове

Създаване на речници
и лексикони

Откриване на характерни
черти и аспекти

Фиг. 2. Основни задачи, решавани с анализа на нагласи и отношения
Предметните области на приложение на извличането и анализа на мнения
са дефинирани добре от Рахмат (2014). Този вид анализи се използват главно:
• от клиентите на онлайнмагазините при вземане на решение за покупка на
стока или услуга;
• oт производителите за подобряване на качеството на предлаганите стоки;
• от маркетинговите специалисти за изследване и анализ на настроенията и
нагласите на клиентите;
• от анализаторите на дискусионни групи, форуми, блогове и социални медии.
• при откриване на спамсъдържание в мрежата;
• за откриване на гледни точки по определени тематики.
II. Подход за автоматичен анализ на клиентски мнения,
записани чрез системите за е-търговия
Както беше споменато вече в целта на нашето изследване ще насочим вниманието си към анализ на клиентските мнения, споделяне в онлайн магазините.
Системите за е-търговия са динамични уеббазирани приложения и позволяват
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интерактивност и общуване с клиентите. Записаните становища на клиентите са
един от най-добрите измерители за това дали обслужването в електронния магазин е добро и от какво са удовлетворени или не пазаруващите, дали стоките и
услугите отговарят на описанията и представянията, какво още като асортимент
искат да открият клиентите в е-магазина, както и какви са като цяло оценките на
клиентите. Анализът на нагласите, отношенията, изразени в клиентските мнения
е важен за търговците, защото създава предпоставки за индивидуален маркетинг
спрямо всеки един клиент и за осъществяване на по-добро обслужване.
За изследване и анализ на мненията на клиентите за потребителските стоки
предлагаме със средствата за извличане на знания и методите за класификация,
първо, да се разграничат мненията за различни характеристики на стоките и
след това да се оцени полярността на мненията за тях. Моделът за анализ е
показан на фиг. 3.

Фиг. 3. Модел за анализ на клиентски мнения от електронен магазин
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Тъй като търсенето на знания и намерения в текст по същество представлява нетрадиционен процес на обработка на неструктурирани текстови данни и
се базира на WCM, предлагаме анализът на мненията, написани от клиентите на
онлайнмагазините да се осъществи по следните стъпки:
1. Събиране и запис на продуктовите мнения.
2. Предварителна обработка на текста от мненията.
3. Прилагане на методи за обработка на текста.
4. Анализ и интерпретация на получените резултати.
Събирането на клиентски мнения е функция, която е интегрирана в повечето системи за е-търговия. В някои от системите мненията се записват директно
в дадена уебстраница в html формат, а при други се записват и в базата от данни. Независимо от начина на съхраняване, мненията са под формата на неструктурирани данни – текст.
Предварителната обработка на текста е процес на подготовка за прилагане
на методи за извличане на знания като класификация, клъстеризация и др. В
текстовите документи има голямо количество думи, които не са носители на
полезна информация и не е целесъобразно всички те да се подлагат на анализ.
Препоръчителните техники за обработка на текстовете от потребителските
менения са:
•

токънизация – разделяне на пълния текст на списък от отделни думи;

•

лематизация – автоматично определяне на основната форма на думата;

премахване на излишните думи (stop words) – това са спомагателни думи,
които носят малко информация за съдържанието на текста, като например: „за”,
„през”, „след”, „така”, „по-късно”, „отново”, „срещу” и др.;
•

• преобразуване на символите – да бъдат изписани само с малки букви.
Методите, които могат да се използват за анализ на нагласите и отношенията в текст са добре обобщени от Мадхат и др. (2014) (фиг. 4).
Повечето от цитираните по-горе изследвания доказват, че за анализ на
нагласи и намерения, изразени в мненията на клиентите за стоките и услугите,
е удачно да се използват методите на машинното самообучение с учител, като
от тях най-успешно прилагани за категоризация на текст са линейният класификатор Support Vector Machines (SVM) и класификаторът, базиран на алгоритъма Naive Bayes (NB) (Singh, Husain, 2014; Verma, Kiranjyoti, 2015).
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Дърво на
решенията

Машинно
самообучение
с учител

Методи на
машинно
самообучение
Методи за анализ
нагласи и
отношения

Линейна
класификация
Класификация
по правила
Вероятностни
класификации

Машинно
самообучение
без учител

Методи базирани
на лексикони и
речници

Фиг. 4. Методи, използвани за анализ на нагласи
и отношения (Medhat, Hassan, Korashy, 2014)
SVM е алгоритъм, чрез който на базата на набор от обучителни примери,
разделени в категории, се създава модел, който предвижда нови примери към
коя категория могат да се причислят. При класификация, базирана на алгоритъма на NB, принадлежността към даден клас се изчислява на базата на формулата за намиране на условната вероятност за отнасяне на обекта към даден клас.
Двата метода са подходящи за създаване и прилагане на модел за класифициране на потребителски мнения в две категории - положителни и отрицателни.
За да апробираме автоматичната класификация на базата на SVM-метода
сме използвали един от най-разпространените софтуерни продукти –
RapidMinier. Той предоставя интерактивен графичен потребителски интерфейс
и средства за анализ на връзките, анализ на неструктуриран текст и логфайлове.
Процесът на извличане на знания се реализира чрез дървета с оператори. Софтуерният продукт осигурява повече от 400 оператора за анализиране на данни,
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включително за класифициране, клъстеризиране и намиране на асоциативни
правила.
Данните, използвани за тестване на предложения в изследването модел, са
онлайн коментари, събрани от уеб сайта Аmazon.com и се отнасят до таблети с
марка Apple. Тренировъчните данни е добре да са повече и да са проверени,
защото са много важен елемент от реализацията на машинното самообучение,
въз основа на тях след това се валидира моделът. Създаденият с Rapid Miner
модел показва класификация на клиентските мнения по полярност (фиг. 5).

Фиг. 5. Класификация на клиентски мнения чрез метода SVM
На базата на създадения модел успешно са тествани няколко мнения и резултатът показва, че правилно се идентифицира тяхната полярност и от анализираните 6 примерни коментара 5 са оценени като положителни и само един е
оценен като отрицателен (фиг. 6).
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Фиг. 6. Резултат от анализ на мнения чрез RapidMiner
Представянето на резултата на практика е последният етап от анализа на
мнения. При него се визуализират и интерпретират получените резултати и
затова от изключително значение са използваните софтуерни средства и ролята
на човека и неговото тълкуване на резултатите.
Аналогично би могъл да се построи и моделът, базиран на NB алгоритъма.
При неговата апробация се установи, че се получават сходни резултати.
Заключение
Бързото развитие на социалните мрежи, както и възможностите за споделяне, които предоставят много от приложенията, работещи в Интернет среда са
предпоставка за генериране на големи колекции от потребителски мнения,
впечатления, споделени намерения и емоции. Интелигентните бизнесанализи на
тези клиентски мнения имат важно значение за бизнеса и затова са обект на
изследователски интерес през последните години. Тъй като за осъществяване на
търсенето на знания в текст няма точно определен алгоритъм, въз основа на
резултатите от направените проучвания в това изследване се предлага подход за
анализ на мнения на клиентите на онлайнмагазините, чрез който могат да се
класифицират изказаните становища и да се правят изводи за качеството на
предлаганите стоки.
Получените нови знания биха могли да помогнат за подобряване на продуктовия асортимент и на удовлетвореността на клиентите, а знаем, че за фирмите, осъществяващи електронна търговия, това е от изключително значение,
тъй като при тях от лоялността на клиентите до голяма степен зависят и приходите от продажбите. Освен това, този вид анализи могат да се използват от
мениджърите за създаване на по-успешни бизнесстратегии. Извличането на
нови знания от Интернет би могло да бъде важно конкурентно предимство за
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фирмите, занимаващи се с електронна търговия, защото допринася за подобряване на търговската им дейност.
Бележки
1 В българската литература няма наложил се термин за понятието „Sentiment
analysis”. Срещат се разработки, където на български се използва терминът
„анализ на чувства”. В тази статия ще използваме приетите в маркетинговата
и икономическата теория на български език понятия като „нагласи”, „отношения”, „настроения”.
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