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Tóm tắt

Phân tích quan điểm là chủ đề thu hút nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực khai phá tri thức và
xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong những năm gần đây. Bài toán đánh giá quan điểm trên từng thuộc
tính (aspect) của sản phẩm là công việc tính điểm hay xếp hạng đối với các thuộc tính đó dựa trên
ý kiến của người dùng, là bài toán quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu về phân tích quan điểm.
Các nghiên cứu trước đây thường xây dựng mô hình dựa trên luật xếp hạng và giả thiết hạng là số
nguyên đã khiến chi phí thời gian tính hạng lớn và thiếu chính xác khi áp dụng mô hình cho dữ liệu
xếp hạng là số thực. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất việc sử dụng mạng nơron để xây dựng mô
hình tính điểm (xếp hạng) cho quan điểm về thuộc tính sản phẩm. Mô hình xếp hạng chúng tôi đề
xuất là mô hình tổng quát xử lý dữ liệu xếp hạng là số thực và đã khắc phục được những hạn chế
của các mô hình trước. Kết quả thực nghiệm đã chứng tỏ được tính hiệu quả về chi phí thời gian và
đưa lại kết quả dự đoán chính xác hơn với các nghiên cứu trước đây sử dụng mô hình phân lớp tuyến
tính Perceptron hay sử dụng mô hình hồi qui véc-tơ hỗ trợ SVR (Support Vector Regression). Thực
nghiệm của chúng tôi được thực hiện trên tập dữ liệu lấy từ hệ thống Tripadvisor1. Sản phẩm được
lựa chọn thực nghiệm là dịch vụ khách sạn với các thuộc tính cần đánh giá là độ sạch (cleanliness),
địa điểm (location), phục vụ (service), phòng (room), giá (value).

Opinion mining and sentiment analysis has been one of the attracting topics of knowledge
mining and natural language processing in recent years. The problem of rating product aspects
from textual customer reviews is an important task in the field of opinion mining and sentiment
analysis. Previous studies have usually used rules of rating and have assumed that the rating scores
are integers, that cause the time costs and low accuracy. In this paper, we propose a model based on
neural networks for rating (or ranking) product aspects with rating scores are reals. The experimental
results show the effectiveness of our proposal on computational times and accuracies in comparison
with previous studies using model Perceptron classifier or nonlinear regression model (using Support
Vector Regression). Our experiments are carried out on the hotel services extracted from the system
Tripadvisor with the aspects including cleanliness, location, service, room, and value.

Từ khóa

Phân tích quan điểm, đánh giá quan điểm, mạng nơron.

1. Giới thiệu

(1)Đại học Điện lực
(2)Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

1www.tripadvisor.com

40



Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật - Học viện KTQS - Số 167 (4-2015)

.
Hình 1. Ví dụ một ý kiến thể hiện quan điểm về dịch vụ khách sạn Four Seasons Hotel George V Paris

của hệ thống tripadvistor.com [17]

CÙNG với sự phát triển của mạng internet các loại hình thương mại trực tuyến phát triển
rất nhanh, tiêu biểu như hệ thống Amazon (www.amazon.com), Yelp (www.yelp.com)

và Tripadvisor (www.tripadvisor.com). Đặc điểm chung của các hệ thống thương mại là cho
phép khách hàng thể hiện ý kiến đánh giá về các sản phẩm, dịch vụ. Những ý kiến đánh giá
này là phần quan trọng của mỗi hệ thống bởi nó cung cấp thông tin tới khách hàng khác và
giúp họ có sự hiểu biết nhất định về sản phẩm hay dịch vụ của hệ thống để đưa ra quyết
định có nên sử dụng dịch vụ này hay không.

Nhằm trợ giúp các hệ thống thương mại, cung cấp thông tin hiệu quả tới khách hàng, một
lớp bài toán về phân tích, khai phá quan điểm đã ra đời. Các nghiên cứu giải quyết lớp bài
toán này như phân tích, khai phá, rút trích thông tin tự động từ ý kiến đánh giá [12], [14],
[21], so sánh, tóm tắt quan điểm khách hàng, phân loại ý kiến theo độ phân cực quan điểm
[11], [15], [6], [5], trích rút câu so sánh từ ý kiến đánh giá [7], [8].

Đối với bài toán đánh giá ý kiến khách hàng, các công trình nghiên cứu trước đây chú
trọng việc xây dựng bộ phân loại nhị phân cho lớp từ thể hiện quan điểm tích cực hay tiêu
cực [5], [6], [15], [4], [9] chung cho cả sản phẩm trên một ý kiến của khách hàng. Gần đây,
nghiên cứu [20], [19], [17], [18], [16] cho rằng một ý kiến có thể tồn tại quan điểm về một
số thuộc tính sản phẩm và công việc phân tích ý kiến là xác định điểm hay xếp hạng cho
từng thuộc tính. Ví dụ trong Hình 1, ý kiến thể hiện quan điểm về các thuộc tính như địa
điểm (location), phòng (room), dịch vụ internet (wireless) của khách sạn.

Bài toán đánh giá thuộc tính sản phẩm trong cùng một ý kiến, một số nghiên cứu [2], [10],
[16], [1] xây dựng thuật toán huấn luyện xếp hạng dựa trên thuật toán phân lớp tuyến tính
Perceptron với kết quả chưa cao, nghiên cứu [17] sử dụng mô hình hồi quy cho kết quả dự
đoán hạng cao nhưng chi phí thời gian huấn luyện lại lớn. Trong bài báo này, chúng tôi đề
xuất sử dụng mô hình huấn luyện mạng nơron (mô hình tổng quát của mô hình Perceptron)
để giải quyết bài toán xếp hạng các thuộc tính sản phẩm.

Trong mô hình mạng nơron chúng tôi giả thiết độ phân cực từ chứa quan điểm (sau đây
gọi tắt là từ quan điểm) là trọng số của tín hiệu vào mạng nơron, tín hiệu vào mạng nơron là
xác suất xuất hiện của từ quan điểm thể hiện trong một thuộc tính. Việc học mạng nơron là
điều chỉnh trọng số (còn gọi là độ phân cực) của từ thể hiện quan điểm sao cho tín hiệu ra
của mạng phù hợp với giá trị đích nhất, giá trị đích là giá trị hạng thuộc tính được cho trước
trong dữ liệu huấn luyện. Do được giám sát bởi hạng nên chúng tôi gọi mô hình huấn luyện
này là NNRanking (Neural Network Ranking). Kết quả thực nghiệm mô hình NNRanking
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được thực hiện so sánh trên cùng một tập dữ liệu với mô hình PRank và SVR (Support Vector
Regression). Dữ liệu chúng tôi sử dụng trong thực nghiệm là dữ liệu dịch vụ khách sạn của
hệ thống Tripadvisor (www.tripadvisor.com). Để thuận tiện trình bày nội dung nghiên cứu,
chúng tôi coi mỗi ý kiến thể hiện quan điểm của khách hàng là một văn bản đánh giá dịch
vụ.

Phần tiếp theo của bài báo được trình bày theo bố cục sau: Đầu tiên, chúng tôi giới thiệu
các mô hình xếp hạng có liên quan, phân tích điểm hạn chế của các mô hình; Tiếp đến là
trình bày các khái niệm liên quan, mô hình hóa bài toán xếp hạng; Tiếp theo nữa, trình bày
đề xuất mô hình huấn luyện mạng nơron cho bài toán xác định hạng thuộc tính; Trong phần
thực nghiệm chúng tôi đi vào khảo sát và đánh giá các kết quả thực nghiệm; Cuối cùng,
chúng tôi đưa ra một số kết luận.

2. Các nghiên cứu có liên quan

Trong phần này của bài báo, chúng tôi giới thiệu các mô hình học xếp hạng gần với nghiên
cứu của chúng tôi nhất. Đầu tiên là mô hình trong nghiên cứu [2], mô hình này được huấn
luyện bởi thuật toán PRank (Perceptron Ranking), các bước của thuật toán PRank xây dựng
dựa trên thuật toán học phân lớp tuyến tính Perceptron. Một văn bản d được biểu diễn bởi
véc-tơ đặc trưng x = (x1, x2, ..., xn), (véc-tơ đặc trưng được biểu diễn theo bộ từ điển V, bộ
từ điển V cho trước gồm có n từ) mỗi thành phần véc-tơ là xác suất xuất hiện từ quan điểm
trong một văn bản d, w = (w1,w2,...,wn) là véc-tơ độ phân cực tương ứng với các từ thể hiện
quan điểm có xác suất trong véc-tơ x, b = (b1, b2, ..., bk) là véc-tơ ngưỡng, có các thành phần
thỏa mãn điều kiện: b0 = −∞ ≤ b1 ≤ ... ≤ bk−1 ≤ bk =∞, ký hiệu rd là hạng của văn bản
d, hàm xác định hạng cho văn bản d là rd = minr∈{1,...,k}{r : x.w − br < 0}. Ý tưởng của
thuật toán PRank xác định véc-tơ độ phân cực w và véc-tơ ngưỡng sao cho hạng phù hợp
nhất với hạng đích cho mỗi văn bản trong tập dữ liệu học. Mô hình học PRank đã được mở
rộng trong nghiên cứu [1], [10] thành mô hình học liên hợp JRank, hàm xác định hạng văn
bản d kết hợp hàm nhân trong lọc dựa trên nội dung:

rd = min
r∈{1,...,k}

{r : x.w +
∑
j=1

sim(d, dj)(x.wj)− bk < 0}

với sim(d, dj) là độ tương đồng giữa văn bản d với văn bản dj .

Nghiên cứu đầu tiên về xếp hạng thuộc tính sản phẩm/dịch vụ trong văn bản đánh giá
được thực hiện trong [16], nghiên cứu này đưa ra mô hình GG (Good Grief) gồm một mô
hình Ranking cho từng thuộc tính và một mô hình đồng thuận (agreement model). Mô hình
được huấn luyện bởi thuật toán GG, thuật toán GG cũng được xây dựng dựa trên thuật toán
PRank, hàm xác định hạng rd = (r1,r2,...,rk) cho k hạng thuộc tính trong văn bản d là hàm:

rd = agrmin
r

[
ga(x, r) +

k∑
i=1

gi(x, ri)

]

Trong đó, hàm ga(x, r) là hàm xác định giá trị nhỏ nhất, giá trị thỏa thuận giữa mô hình
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đồng thuận và văn bản d, được xác định bởi biểu thức:

ga(x, r) = min |c|
s.t.

a.x+ c > 0 ∧ ∀i, j ∈ 1..k : ri = rj
∨

a.x+ c ≤ 0 ∧ ∃i, j ∈ 1..k : ri 6= rj

a là tham số của mô hình đồng thuận, để xác định tham số a, chúng ta phải áp dụng
mô hình phân lớp, một số mô hình phân lớp có thể áp dụng như mô hình phân lớp nhị
phân Perceptron hay SVM (Support Vector Machine). c là tham số thỏa mãn điều kiện:
a.x+ c > 0 ∧ ∀i, j ∈ 1..k : ri = rj hoặc a.x+ c ≤ 0 ∧ ∃i, j ∈ 1..k : ri 6= rj .

Hàm gi(x, ri) là hàm xác định giá trị nhỏ nhất, giá trị thỏa mãn điều kiện ngưỡng của mô
hình ranking với thuộc tính thứ i, được xác định bởi biểu thức:

gi(x, ri) = min |c|
s.t.

b[i]r−1 ≤ wi.x + c < b[i]r

c là tham số thỏa mãn điều kiện: b[i]r−1 ≤ wi.x+ c ≤ b[i]r.

Hai điểm hạn chế của các mô hình trong [2], [1], [10], [16] như sau:

Thứ nhất là chi phí thời gian cho quá trình học và dự đoán cao vì hàm tính hạng sử dụng
luật thỏa mãn điều kiện ràng buộc giữa véc-tơ trọng số w và véc-tơ ngưỡng b. Trong nghiên
cứu [16] luật xác định hạng kết hợp thêm luật của mô hình đồng thuận.

Thứ hai là các thuật toán được đề xuất trong các mô hình này đều quy ước hạng sử dụng
trong huấn luyện hoặc được tính trong dự đoán phải là số nguyên, quy ước này không tổng
quát vì trong thực tế hạng có thể là số thực, ví dụ: Dữ liệu xếp hạng (số Sao) được gán trên
các văn bản đánh giá của hệ thống Tripadvisor (www.tripadvisor.com) sử dụng là số thực.
Trong trường hợp dữ liệu là số thực, cũng có thể áp dụng các mô hình này, nhưng chúng ta
phải chuyển đổi hạng số thực thành số nguyên, bằng cách lấy giá trị xấp xỉ của hạng số thực.
Ví dụ: Hạng của thuộc tính địa điểm (location) là 5.2 được lấy xấp xỉ là 5, việc lấy xấp xỉ
này đã ảnh hưởng đến kết quả huấn luyện cũng như dự đoán hạng.

Một hạn chế nữa, trong nghiên cứu [16], giả thiết các đặc trưng của các thuộc tính là như
nhau, chỉ khác nhau về giá trị trọng số từ quan điểm. Hạn chế này dẫn đến kết quả học và
dự đoán hạng thiếu chính xác. Bởi vì trong thực tế, mỗi thuộc tính được đặc trưng bởi một
số từ và sự xuất hiện các từ này trong mỗi thuộc tính được đề cập trong văn bản đánh giá là
khác nhau, do đó việc biểu diễn véc-tơ đặc trưng cho mỗi thuộc tính là khác nhau.

Trong nghiên cứu của chúng tôi, mỗi văn bản đánh dịch vụ có k thuộc tính sẽ được biểu
diễn tương ứng thành k véc-tơ đặc trưng. Đối với việc học và dự đoán hạng thuộc tính, thay
vì xây dựng luật tính hạng, chúng tôi xây dựng thuật toán huấn luyện NNRanking dựa trên
mô hình học mạng nơron, với giả thiết hàm dự đoán hạng thuộc tính được tổng quát hóa là
hàm g và hạng của mỗi thuộc tính được tính trực tiếp bởi hàm:

rA = g(
n∑

i=1

xi.wi + w0)
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A là một thuộc tính được đề cập trong văn bản d, x là véc-tơ đặc trưng của A, w là véc-tơ
độ phân cực của A, w0 là độ lệch, độ lệch là lỗi giữa hạng được dự đoán trong mô hình với
hạng đích.

3. Mô hình hóa bài toán

3.1. Một số khái niệm liên quan

Đánh giá chung (Overall rating): Một đánh giá chung Od là hạng chung của một văn bản
d, chỉ mức độ chung đánh giá quan điểm của văn bản d đối với dịch vụ hay sản phẩm mà
văn bản d đang nói tới.

Trong mỗi văn bản đánh giá dịch vụ (giả sử rằng chúng ta đang làm việc với các văn bản
đánh giá dịch vụ), giả thiết có k thuộc tính của dịch vụ là yếu tố được đánh giá ảnh hưởng
tới hạng chung của văn bản. Ví dụ văn bản đánh giá khách sạn có các thuộc tính như giá
thuê phòng (price) và địa điểm (location).

Biểu diễn thuộc tính (Aspect representation): Một thuộc tính là một tập các từ đặc trưng
cho một yếu tố đánh giá trong văn bản đánh giá. Ví dụ: “price”, “value” có thể đặc trưng
cho thuộc tính “giá” của một khách sạn.

Hạng thuộc tính (Aspect Rate): Hạng thuộc tính của văn bản d là một véc-tơ k chiều rd,
mỗi chiều là điểm đánh giá của một thuộc tính.

3.2. Mô hình hóa bài toán

Xét tập dữ liệu D = {d1,d2,...,dm} gồm m văn bản đánh giá dịch vụ của một loại sản
phẩm, loại sản phẩm mà chúng ta đang đề cập đến trong bài toán. Giả thiết nội dung các
văn bản trong tập D thảo luận về k-thuộc tính của sản phẩm, ký hiệu {A1,A2,...,Ak} là tập
k-thuộc tính, mỗi thuộc tính được đặc trưng bởi một tập từ thể hiện quan điểm. Chúng tôi
giả thiết các từ đặc trưng của các thuộc tính đều thuộc một bộ từ điển V. Bộ từ điển V được
xác định trước (cho biết trước) gồm có n từ thể hiện quan điểm. Ký hiệu {w1,w2, ...,wk} là
tập véc-tơ độ phân cực từ quan điểm tương ứng của tập thuộc tính {A1,A2,...,Ak}.

Trong bài toán huấn luyện xếp hạng thuộc tính sản phẩm, tập véc-tơ {w1,w2, ...,wk} chưa
biết, mục tiêu của chúng ta là xây dựng mô hình huấn luyện để xác định tập véc-tơ độ phân
cực này. Sau đó sử dụng véc-tơ phân cực và công thức tính hạng để dự đoán hạng cho các
văn bản đánh giá chưa biết hạng thuộc tính.

Trong một văn bản đánh giá dịch vụ d ∈ D, chúng tôi định nghĩa các ký hiệu sau:
rd = (rd1,rd2,...,rdk) là véc-tơ xếp hạng của k thuộc tính trong văn bản d.
xdi = (xdi1,xdi2,...,xdin) là véc-tơ biểu diễn thuộc tính Ai theo bộ từ điển V trong văn bản
d. Thành phần xdij của véc-tơ là biểu diễn của một từ quan điểm thứ j cho thuộc tính Ai và
được xác định bởi biểu thức:

xdij =
ndij
n∑

l=1

ndil
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với ndij là tổng số lần xuất hiện của từ quan điểm thứ j trong văn bản d.
n∑

l=1

ndil là tổng số

lần xuất hiện của tất cả các từ quan điểm cho thuộc tính Ai trong văn bản d.

wi = (wi1,wi2,...,win) là véc-tơ độ phân cực (trọng số) tương ứng của các từ véc-tơ xdi =
(xdi1,xdi2,...,xdin) trong thuộc tính Ai trong văn bản d.

Theo nghiên cứu [17], véc-tơ độ phân cực của thuộc tính Ai có mối quan hệ với hạng rdi
của thuộc tính Ai trong văn bản d theo biểu thức:

n∑
l=1

xdil.wil = rdi (1)

Mô hình hóa bài toán huấn luyện xếp hạng (Ranking) được mô tả như sau: Cho tập dữ
liệu D = {d1,d2,...,dm} gồm m văn bản đánh giá dịch vụ, mỗi văn bản d ∈ D có hạng
chung Od và k- thành phần: (xd1, rd1), (xd2, rd2),..., (xdk,rdk), trong đó thành phần thứ i là cặp
(xdi,rdi) biểu diễn cho thuộc tính Ai, cặp này gồm có: véc-tơ đặc trưng và giá trị hạng đích
của thuộc tính Ai. Yêu cầu xác định tập véc-tơ độ phân cực {w1,w2, ...,wk} của tập k-thuộc
tính {A1,A2,...,Ak}.

Xuất phát từ việc được giám sát hạng của mỗi thuộc tính chúng ta có thể xác định từ thể
hiện quan điểm là tích cực hay tiêu cực và trọng số của mỗi từ (trọng số từ quan điểm hay
còn gọi là độ phân cực từ quan điểm). Từ kết quả đó, chúng ta sẽ tính được hạng của thuộc
tính dựa trên các từ quan điểm và độ phân cực, hạng thuộc tính được tính như công thức (1).

4. Mô hình huấn luyện xếp hạng thuộc tính sử dụng mạng nơron

Trong phần này, chúng tôi trình bày mô hình huấn luyện xếp hạng thuộc tính sử dụng
mạng nơron, xác định độ phân cực từ quan điểm. Mô hình này được áp dụng cho mỗi loại
thuộc tính trong văn bản đánh giá dịch vụ.

Mô hình huấn luyện mạng nơron giám sát là mô hình điều chỉnh giá trị trọng số của tín
hiệu vào sao cho tín hiệu ra của mạng gần với giá trị đích nhất. Quá trình điều chỉnh trọng
số được thực hiện bởi thuật toán Lan truyền ngược (Back-Propagation) [3].

Ký hiệu DAi
= {(xji,rji)}mj=1 là tập m văn bản huấn luyện của thuộc tính Ai, j là chỉ mục

(index) của các văn bản, i là chỉ mục của thuộc tính Ai, biểu diễn thuộc tính Ai trong văn
bản đánh giá dj là cặp (xji,rji), gồm véc-tơ đặc trưng và giá trị hạng đích. Áp dụng mô
hình huấn luyện mạng nơron một lớp cho mô hình xếp hạng thuộc tính Ai, với giả thiết
wi = (wi1,wi2,...,win) là trọng số của tín hiệu vào. Tín hiệu vào là các véc-tơ đặc trưng của
thuộc tính Ai trong tập DAi

.

Trong mạng nơron, ký hiệu v là bộ cộng của mạng, bộ cộng là tổ hợp tuyến tính của tín
hiệu vào và trọng số của tín hiệu vào, đối với tín hiệu vào là véc-tơ xji= (xji1,xji2,...,xjin)

bộ cộng được xác định bởi biểu thức: v =
n∑

l=1

xjilwil + wi0, với wi0 là độ lệch.

Ký hiệu g(v) là hàm chuyển trạng thái của mạng nơron, khi đó hạng
∧
rji dự đoán của thuộc
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Hình 2. Mô hình mạng nơron với tín hiệu vào là xji= (xji1,xji2,...,xjin).

tính Ai trong văn bản dj là tín hiệu ra của mạng nơron được tính thông qua hàm g(v):

∧
rji = g(v) = g(

n∑
l=1

xjilwil + wi0) (2)

Hàm độ lệch (lỗi) trung bình bình phương trên toàn bộ tập DAi
là Ei = 1

2

m∑
j=1

(rji −
∧
rji)

2

.

Bài toán huấn luyện xếp hạng thuộc tính Ai là bài toán xác định véc-tơ wi = (wi1,wi2,...,win)
và độ lệch wi0 sao cho hàm lỗi Ei đạt giá trị nhỏ nhất. Để làm được việc này, chúng tôi xây
dựng thuật toán lặp NNRanking để xác định wi và wi0, giá trị hàm lỗi Ei sẽ được giảm dần
sau mỗi bước lặp.

Thuật toán NNRanking được xây dựng dựa trên thuật toán Lan truyền ngược (Back-
Propagation) như sau: Ban đầu, tại thời điểm t=0, khởi tạo giá trị trọng số wi = (wi1,wi2,...,win)
và độ lệch wi0, sau đó là hai vòng lặp lồng nhau, trong mỗi bước lặp của vòng lặp thứ hai
gồm hai pha ngược chiều nhau:
Pha 1: là quá trình lan truyền thẳng, hạng thuộc tính Ai trong văn bản dj tại thời điểm t
được tính theo công thức:

∧
rji(t) = g(

n∑
l=1

xjil.wil(t) + wi0(t)) (3)

l là chỉ mục của từ thể hiện quan điểm.
Pha 2: là quá trình lan truyền ngược, mỗi thành phần véc-tơ trọng số và độ lệch được cập
nhật tại thời điểm t+1 theo lỗi giữa giá trị tín hiệu ra và giá trị đích (hạng) của thuộc tính
Ai trong văn bản dj theo công thức:

wil(t+ 1) = wil(t) + ∆wil(t) (4)

wi0(t+ 1) = wi0(t) + ∆wi0(t) (5)

trong đó:

∆wil(t) = −η ∂Ei

∂wil(t)
= η(rji −

∧
rji(t))

∂g

∂wil(t)

∆wi0(t) = −η ∂Ei

∂wi0(t)
= η(rji −

∧
rji(t))

∂g

∂wi0(t)
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η ∈ (0, 1) là hệ số học.

Trong mỗi bước lặp của vòng lặp thứ nhất sẽ có m vòng lặp của m cặp (xji,rji) do đó độ

lệch trung bình trong m vòng lặp là 1
m

m∑
j=1

∣∣∣rji − ∧rji(t)∣∣∣, độ lệch trung bình sẽ giảm dần tại

mỗi thời điểm. Trọng số từ thể hiện quan điểm của thuộc tính Ai được cập nhật tại mỗi bước
trong vòng lặp thứ hai, vòng lặp thứ nhất sẽ lặp cho đến khi tổng lỗi trung bình nhỏ hơn
ngưỡng lỗi ε hoặc số vòng lặp đã bằng với ngưỡng vòng lặp I.
Thuật toán 1: Thuật toán NNRanking xác định wi, wi0 của thuộc tính Ai.
Input: Tập dữ liệu huấn luyện DAi

= {(xji,rji)}mj=1, hệ số học η, ngưỡng lỗi ε, ngưỡng vòng
lặp I

Bước 0: t=0; khởi tạo giá trị véc-tơ wi = (wi1,wi2,...,win); giá trị wi0

Bước 1: for iter=0 to I do
for each pair (xji,rji) ∈ DAi

do
1.a. Tính giá trị hạng dự đoán tại thời điểm t.

∧
rji(t) = g(

n∑
l=1

xjil.wil(t) + wi0(t))

1.b. Cập nhật trọng số wi và độ lệch wi0 tại thời điểm t+1

wil(t+ 1) = wil(t) + ∆wil(t) với 1 ≤ l ≤ n;

wi0(t+ 1) = wi0(t) + ∆wi0(t)

Bước 2: Thuật toán dừng khi tổng số lỗi (error) trung bình 1
m

m∑
j=1

∣∣∣rji − ∧rji(t)∣∣∣ trong

vòng lặp tại Bước 1 nhỏ hơn ε hoặc đã lặp đủ I vòng lặp.
Output: wi = (wi1,wi2,...,win), wi0

5. Thực nghiệm và đánh giá

5.1. Dữ liệu thực nghiệm

Dữ liệu thực nghiệm gồm 4000 tập dữ liệu văn bản đánh giá dịch vụ khách sạn được lấy
từ2, đây là dữ liệu văn bản đánh giá dịch vụ khách sạn mà nghiên cứu [17] đã lấy từ hệ thống
tripadvisor.com, với tổng số 315987 văn bản đánh giá.

Để tránh thiếu thông tin và mất tính tổng quát trong mỗi văn bản đánh giá, nghiên cứu
[17] đã tập hợp tất cả các văn bản trong mỗi tập dữ liệu về cùng một văn bản đánh giá dịch
vụ và xem như một văn bản mới, gọi là h-review, và tính giá trị trung bình hạng chung, giá
trị trung bình hạng thuộc tính trong mỗi tập dữ liệu.

Số lượng đặc trưng dữ liệu văn bản đánh giá khách sạn được nghiên cứu [17] lựa chọn
là bộ từ điển (kí hiệu là V) gồm 4000 từ quan điểm. Biểu diễn các thuộc tính của h-review
theo bộ từ điển V thành các véc-tơ văn bản, số lượng thuộc tính được lựa chọn gồm 5 thuộc
tính: Value, Rooms, Location, Cleanliness, Service. Mỗi h-review có 5 thuộc tính và với 4000
h-review sẽ có 20.000 véc-tơ đặc trưng của 5 thuộc tính. Chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên 75%
số lượng h-review sử dụng làm dữ liệu huấn luyện, còn lại 25% sử dụng làm dữ liệu kiểm
thử.
Bảng 1 dưới đây thống kê dữ liệu trong thực nghiệm của chúng tôi.

2http://times.cs.uiuc.edu/ wang296/Data
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Bảng 1. Thống kê dữ liệu sử dụng trong thực nghiệm

Số lượng văn bản đánh giá 315987
Số lượng h-review 4000
Số lượng từ quan điểm 4000
Số lượng khía cạnh 5

5.2. Môi trường thực nghiệm

Công việc thực nghiệm được chúng tôi thực hiện trên máy tính cá nhân ASUS với các
thông số kĩ thuật như sau:

Processor Intel(R) CoreTM i5-2450M CPU @2.50 GHz, 4.00 GB memory.

Hệ điều hành Window 7 Ultimate Service Pack 1.

5.3. Kết quả thực nghiệm

Trong thực nghiệm, để khảo sát kết quả huấn luyện của mỗi loại hàm Ranking được lựa
chọn, chúng tôi sử dụng ba loại hàm cho thuật toán NNRanking: Hàm tuyến tính g(v) = v,
hàm mũ g(v) = exp(v) và hàm đa thức bậc hai g(v) = v2. Trong mỗi trường hợp thực
nghiệm, lựa chọn số lần lặp là I = 500 và hệ số học η = 0.01, ngưỡng lỗi ε = 0.001.

Trong Bảng 2, thể hiện kết quả top 5 từ quan điểm có độ phân cực cao nhất và thấp nhất
của 4 thuộc tính được xác định thông qua thuật toán huấn luyện NNRanking (do giới hạn về
độ rộng của bảng, chúng tôi chỉ hiển thị kết quả của 4 thuộc tính). Chúng ta thấy rằng kết
quả đạt được rất đúng với ngôn ngữ tự nhiên của con người, các từ có quan điểm tích cực:
best, beautiful, excellent, great có điểm cao trong nhóm từ tích cực. Ngược lại các từ có quan
điểm tiêu cực: worst, dirty, bad, rude, poor có điểm rất thấp trong nhóm từ tiêu cực.

Sau khi xác định được độ phân cực từ quan điểm của mỗi thuộc tính, chúng ta sử dụng
kết quả này cho công việc dự đoán hạng. Hạng của một thuộc tính được dự đoán theo công
thức (2). Để đánh giá khả năng dự đoán của mô hình NNRanking, chúng tôi chọn ngẫu nhiên
3 khách sạn có cùng hạng chung 4.1 (khách sạn được gán là 4.1 Sao) nhưng hạng (số Sao)
các thuộc tính khác nhau và áp dụng mô hình NNRanking dự đoán hạng thuộc tính cho các
khách sạn này. Nội dung Bảng 3, thể hiện kết quả dự đoán hạng thuộc tính, dữ liệu trong
dấu ngoặc là dữ liệu theo giả thiết, dữ liệu ngoài dấu ngoặc là kết quả dự đoán.

Chúng ta thấy rằng, hạng thuộc tính được dự đoán theo mô hình NNRanking rất gần với
hạng theo giả thiết. Mặc dù 3 khách sạn có cùng hạng chung nhưng hạng các thuộc tính khác
nhau: Hạng thuộc tính "giá (value)" của khách sạn Hotel Europa là cao nhất trong 3 khách
sạn. Hạng thuộc tính "địa điểm (location)" của khách sạn Duke hotel và Hotel Europa cao hơn
hạng các thuộc tính còn lại, trong khi hạng "địa điểm" của khách sạn Hotel la Manufacture
thấp nhất. Hạng thể hiện chất lượng sản phẩm, nên thông tin này rất có giá trị đối với khách
hàng, nó cho khách hàng biết được chất lượng của mỗi thuộc tính sản phẩm là khác nhau.

5.4. Đánh giá kết quả

Để so sánh kết quả huấn luyện và dự đoán hạng thuộc tính với các phương pháp khác
chúng tôi cài đặt thêm thuật toán PRank và sử dụng thuật toán hồi quy SVR (Support Vector
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Bảng 2. Top 5 từ quan điểm có độ phân cực cao nhất và thấp nhất

Loại hàm
dự đoán hạng Value Rooms Location Cleanliness

Hàm tuyến tính

definitely 5.687
return 4.647
great 4.284
best 4.014
recommend 3.873

comfortable 10.425
nice 6.524
view 5.628
spacious 5.496
large 5.445

great 11.283
perfect 3.203
excellent 2.911
restaurants 2.653
paris 2.249

spotlessly 3.659
professional 2.921
well 2.439
spot 2.391
exceptionally 2.285

pay -5.150
worst -3.648
star -3.627
cheap -3.419
money -3.347

night -5.108
toilet -4.260
door -4.230
dirty -3.731
shower -3.192

bus -4.646
place -4.288
centre -3.183
parking -2.790
car -2.688

dirty -9.572
sheets -4.259
smell -2.539
cigarette -2.356
bug -2.197

Hàm đa thức

amazing 3.638
perfect 2.991
best 2.841
great 2.525
fantastic 2.479

comfortable 3.316
beautiful 3.291
great 2.996
huge 2.989
loved 2.896

excellent 3.923
perfect 3.410
wonderful 2.618
fantastic 2.464
amazing 1.900

amazing 2.549
immaculately 2.487
gym 2.377
interesting 2.187
sink 2.006

worst -4.830
terrible -3.083
horrible -2.661
refund -2.149
disgusting -2.076

dirty -4.106
carpet -3.277
filthy -3.006
tiny -2.631
broken -2.260

bad -3.086
worst -2.274
centre -1.930
long -1.900
nearest -1.787

filthy -2.192
towers -1.913
urine -1.750
dirty -1.693
wouldnt -1.673

Hàm mũ

best 2.842
perfect 2.530
amazing 2.522
wonderful 2.430
great 2.396

comfortable 3.430
great 3.020
modern 2.491
huge 2.201
beautiful 2.169

excellent 3.113
perfect 2.638
wonderful 1.706
fantastic 1.687
great 1.553

immaculately 2.074
interesting 1.695
exceptionally 1.585
sink 1.532
gym 1.486

worst-4.878
terrible -2.658
horrible -2.440
pay -1.918
refund -1.856

dirty -4.725
carpet-3.929
toilet-3.407
filthy-3.306
broken -2.721

bad-3.198
taxi-2.560
centre-2.510
long-1.923
bus -1.784

filthy-2.468
dirty-2.380
urine-2.042
stained-1.893
damp -1.750

Bảng 3. Kết quả dự đoán hạng khía cạnh của 3 khách sạn

Hotel Value Rooms Location Cleanliness Service
Duke hotel in Rome, Italy 3.795(3.851) 4.173(4.368) 4.741(4.658) 4.611(4.538) 4.176(4.117)
Hotel Europa in Madrid, Spain
Vecchio 4.353(4.418) 4.063(4.303) 5.065(4.93) 4.417(4.711) 4.227(4.36)

Hotel la Manufacture in Paris, France 3.985(4.0) 4.231(4.202) 3.467(3.209) 4.308(4.535) 4.274(4.313)

Regression) trong chương trình thực nghiệm3 của nghiên cứu [17].

Gọi Dtest là tập dữ liệu kiểm thử, theo [17] có 3 tiêu chí ảnh hưởng đến kết quả thực
nghiệm được sử dụng đánh giá như sau:

5.4.1. Trung bình lỗi bình phương của các hạng thuộc tính (aspect rate) trên toàn bộ tập
Dtest: Ký hiệu r∗di là hạng thuộc tính theo giả thiết của thuộc tính Ai, độ lệch lỗi trung bình
bình phương giữa hạng thuộc tính dự đoán rdi với r∗di được tính như sau:

∆2
aspect =

1

|Dtest|

|Dtest|∑
d=1

k∑
i=1

(r∗di − rdi)
2/k

3http://sifaka.cs.uiuc.edu/ wang296/Codes/LARA.zip
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5.4.2. Độ đo tương quan giữa các hạng thuộc tính (aspect rate) trên toàn bộ tập Dtest:
Ký hiệu pr∗d ,rd là độ đo tương quan giữa hai véc-tơ r∗d và rd, độ đo tương quan trung bình
giữa véc-tơ hạng thuộc tính dự đoán được với véc-tơ hạng thuộc tính theo giả thiết được tính
như sau:

Paspect =
1

|Dtest|

|Dtest|∑
d=1

pr∗d ,rd

5.4.3. Độ đo tương quan của mỗi loại hạng thuộc tính (aspect rate) trong tất cả các review
trên toàn bộ tập Dtest: Ký hiệu r∗i là véc-tơ hạng thuộc tính Ai theo giả thiết của tất cả các
văn bản trong tập Dtest, pr∗i ,ri là độ đo tương quan giữa hai véc-tơ r∗i và ri, độ đo tương
quan trung bình giữa véc-tơ hạng thuộc tính dự đoán được với véc-tơ hạng thuộc tính theo
giả thiết được tính như sau:

Preview =
1

k

k∑
i=1

pr∗i ,ri

Bảng 4. So sánh kết quả dự đoán hạng giữa các thuật toán

Thuật toán, Loại hàm dự đoán hạng ∆2
aspect Paspect Preview

PRank, Hàm tuyến tính 0.571 0.526 0.687
SVR, Hàm đa thức 0.456 0.665 0.768
SVR, Hàm mũ 0.441 0.678 0.778
NNRanking, Hàm tuyến tính 0.505 0.623 0.716
NNRanking, Hàm mũ 0.437 0.694 0.779
NNRanking, Hàm đa thức 0.428 0.698 0.791

Quan sát nội dung Bảng 4, chúng ta có nhận xét chung là kết quả dự đoán hạng sử dụng
tiếp cận mạng nơron tốt hơn tiếp cận PRank và SVR. Xét riêng từng trường hợp thì nếu
NNRanking sử dụng hàm dự đoán là hàm tuyến tính thì độ chính xác nhỉnh hơn PRank
nhưng lại thấp hơn SVR; nếu NNRanking sử dụng hàm dự đoán là hàm mũ hoặc hàm đa
thức thì kết quả dự đoán tốt hơn PRank và nhỉnh hơn SVR. Kết quả dự đoán này chứng tỏ
hai vấn đề: (1) Nếu dùng hàm ranking là hàm phi tuyến sẽ tốt hơn hàm tuyến tính; (2) Thuật
toán PRank dựa trên thuật toán phân lớp tuyến tính Perceptron không hiệu quả bằng thuật
toán NNRanking và SVR.

Bảng 5. So sánh thời gian huấn luyện giữa các thuật toán

Thuật toán, Loại hàm dự đoán hạng Thời gian huấn luyện
PRank, Hàm tuyến tính 16 giây
SVR, Hàm đa thức 29 giây
SVR, Hàm mũ 68 giây
NNRanking, Hàm tuyến tính 9 giây
NNRanking, Hàm đa thức 9 giây
NNRanking, Hàm mũ 9 giây

Nội dung Bảng 5 thể hiện kết quả so sánh thời gian thực hiện huấn luyện của các thuật
toán cho chúng ta thấy rằng, thuật toán SVR trong trường hợp dùng hàm Ranking là hàm
mũ cho chi phí về thời gian lớn nhất, 68 giây, tiếp đến là chi phí thời gian của SVR trong
trường hợp sử dụng hàm đa thức là 29 giây. Thuật toán PRank chi phí thời gian cho huấn
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luyện là 16 giây nhưng vẫn còn cao hơn so với chi phí của thuật toán NNRanking, khi cả 3
trường hợp hàm Ranking là tuyến tính, đa thức và hàm mũ chỉ chi phí là 9 giây.

6. Kết luận

Trong bài báo này, chúng tôi đã trình bày tiếp cận mới dựa trên mô hình học mạng nơron
cho bài toán đánh giá quan điểm cho thuộc tính sản phẩm/dịch vụ từ các văn bản chứa
quan điểm. Độ phân cực từ quan điểm thuộc tính được xác định thông qua mô hình học
NNRanking. Kết quả xác định độ phân cực từ quan điểm được sử dụng trực tiếp vào công
việc dự đoán hạng thuộc tính, thông qua đánh giá kết quả thực nghiệm trên tập dữ liệu văn
bản đánh giá dịch vụ khách sạn của Tripadvisor, chúng ta thấy mô hình NNRanking hiệu quả
hơn so với mô hình PRank và SVR.

Trong tương lai, chúng tôi nghiên cứu thêm về mối quan hệ giữa các thuộc tính của sản
phẩm. Dựa trên mối quan hệ giữa các thuộc tính, chúng tôi sẽ đề xuất mô hình sử dụng thêm
thông tin mối quan hệ giữa các thuộc tính để cải thiện kết quả huấn luyện cũng như dự đoán
hạng thuộc tính của sản phẩm.
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