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Özet
Bu çalışmanın amacı, metin madenciliği yöntemleri ve duygu analizi teknikleri kullanarak
metinin ana duygusunun emoji olarak ifade edilmesidir. Metin hakkında ön bilgi edinmenin
kolaylaşması hedeflenir. Bu amaç doğrultusunda insanların Twitter üzerinden yapmış olduğu
yazılı paylaşımlar toplanmış ve bu veriler üzerinde çalışılmıştır. Bu yazıda sırası ile verilerin
toplanma aşamaları, veriler üzerinde makine öğrenmesi algoritmalarının uygulanması, verilerin
sınıflandırılması ve son olarak sonuçların analiz edilmesi aşamaları açıklanmıştır.
Anahtar Kavramlar: Emoji, Twitter, Makine Öğrenmesi,Metin Madenciliği, Veri Madenciliği, Knime, RapidMiner

Abstract
The purpose of this study is to represent the main idea of a text as emoji by using text
mining methods and sentiment analysis techniques. This study is aimed at making it easier to get
preliminary information about the text. For this purpose, the writings that people share via
Twitter were collected and worked on these data. In this article, the steps of gathering data,
applying machine learning algorithms, classifying data, and finally analyzing the results are
explained.
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1. Giriş
Simgelerin iletişimdeki önemi yadsınamaz. Binlerce yıl önce, mağara duvarlarına semboller
çizerek düşüncelerini ve duygularını daha iyi anlatma yolunu seçen insanoğlu, sanal iletişimin
yoğun olduğu çağımızda da benzer bir yolu seçmiştir. İnsanlar yüz yüze iletişimde, düşüncelerini
ve duygularını ifade ederken mimiklerinden sık sık faydalanır. Fakat sanal iletişimde böyle bir
kolaylık yoktur. Emojiler, sanal iletişimde bir nevi mimik görevi görerek bu kolaylığı bizlere
sunar. Emojilerin kullanımlarını ve etkilerini inceleyen psikolog Dr. Owen Church, insan
beyninin emojilere tıpkı gerçek insan yüzü gibi tepki verdiğini [1] dile getiriyor.
Peki günümüzün trendi haline gelen emojilerin, günlük iletişimimizin vazgeçilmez bir parçası
haline geldiğini söylemek ne kadar doğru olur? Oxford Sözlük tarafından düzenli olarak her yıl
seçilen yılın kelimesi, 2015 yılında bir kelime değil bir emoji( Face with Tears of Joy/
Mutluluk Göz Yaşları) olmuştur.[2] Sosyal medya kullanımının son yıllarda önemli ölçüde
artmasıyla[3] birlikte Twitter, Instagram, Facebook , WhatsApp gibi sosyal ağlar günlük
yaşantımızda önemli rol oynamaktadır. Bu ağlarda yapılan paylaşımların çoğunda[4] emoji
kullanılmaktadır. Adweek’in 2015’de yayınladığı rapora göre internet kullanıcılarının %92’si
emojileri iletişimlerinde kullanmaktadır.[5] Sadece Twitter’da, 2014–2016 yılları arasında 110
milyardan fazla emoji tweet edilmiştir.[6] 1990’ların sonunda Japonya’da mobil internet
platformunda çalışan Shigetaka Kurita tarafından yaratılan emoji [7], bugün kendine ait bir günü
olan(17 Temmuz Dünya Emoji Günü) evrensel bir dil haline gelmiştir. Bütün bu bilgiler
ışığında, hızın ve iletişimin vazgeçilmez olduğu günümüzde, bizlere hızlı bir iletişim imkanı
sağlayan emojilerin, sanal iletişimin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söylemek mümkün.

Illustrator: Minh Uong

Bu çalışmada emojilerden faydalanarak duygu analizi yapılmıştır.
Duygu analizi temel olarak bir metin işleme (text processing)
işlemi olup verilen metinin duygusal olarak ifade etmek istediği
sınıfı belirlemeyi amaçlar.[8]. Bu çalışmada, Twitter üzerinde duygu
analizi yapılması problemi, bir sınıflandırma problemi olarak
düşünülmüştür. Twitter’dan toplanan veriler üzerinde çeşitli makine
öğrenmesi algoritmaları uygulanarak yüksek başarı oranı elde etmek
amaçlanmıştır. Literatürde benzer çalışmalar mevcuttur. Bu alanda
yapılan çalışmalar yaygın olarak metinleri olumlu veya
olumsuz(sentimental polarity) olarak iki sınıfa ayırır. Bu çalışmada
duygular 15 ayrı sınıfa ayrılmıştır. Tweetlerin toplanma aşamasında
Türkçe karakterler problem teşkil ettiği için İngilizce tweetler ile
çalışılmıştır.

2. Emojilerin Gruplandırılması
Çalışmanın ilk aşamasında sınıflandırılacak grupların ne olacağına karar verilmiştir. Şekil-1 de
görüldüğü gibi 15 ayrı emoji grubu oluşturulmuştur. Her bir duygu grubu için veriler toplanırken
o duyguyu ifade eden emojileri içeren tweetler toplanmıştır. Örneğin
emojilerinden en az
birisini içeren tweetler “joyful” grubunu,
emojilerinden en az birini içeren tweetler “face
with cold sweat” grubunu oluşturucak şekilde 15 ayrı emoji grubu belirlenmiştir. Sınıflandırma
yapılırken temel duyguları ifade eden emojiler(mutlu/üzgün/korkmuş vb.) seçilmesine özen
gösterilmiştir. Bunun yanında emojilerin kulllanım sıklıkları da göz önünde bulundurulmustur.
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Örneğin “face with tear of joy” adlı emoji en sık kullanılan emojilerden biri olduğu için bu
emojiyi içeren “joyful” adlı sınıfın oluşturulmasına karar verilmiştir.

Şekil-1 Emoji Grupları
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3. Metodoloji
Bu çalışmada uygulanan metodolojinin temel basamakları aşağıda sıralanmıştır. Metodolojinin
detayları Şekil-2’de çizilen şema yardımı ile gösterilmiştir.
•
•
•
•
•
•

Verilerin Tespiti
Verilerin Toplanması
Özellik Çıkarımı
Verilerin Sınıflandırılması
Algoritma Seçimi
Sonuçların Değerlendirilmesi

Model

Sonuç
Test
Verisi

Şekil-2 Metodoloji Şeması
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4. Veriler
Emojiler Şekil-1’de gösterildiği gibi gruplara ayrıldıktan sonra her bir grup için 8000 ile
10.000 arasında tweet toplanmıştır. Toplamda 142.000 tweet toplanmıştır.
4.1 Verilerin Toplanması
Veriler Knime programı kullanılarak toplanmıştır. Knime açık kaynak kodlu veri madenciliği
programıdır.
4.1.2 Knime Programı ile Verilerin Toplanma Süreci
Knime ile veriler akış şeması oluşturularak toplanır. Oluşturulan akış şeması bütün olarak
Şekil-3’de gösterilmişir. Akış şemasını oluşturan düğümler(node) Şekil-4’de net olarak
gösterilmiştir.

Şekil-3 Knime Akış Şeması

Şekil-4
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İlk adımda Twitter API Connector Node’unu kullanmak için Twitter Application
oluşturulmuştur. Daha sonra Twitter Search Node’u kullanılarak 15 gruba ayırdığımız emoji
kümelerindeki emojilerden en az birini içeren ve İngilizce olan 10.000 tweet aranmıştır. Bulunan
sonuçlar CSV Writer Node’u kullanılarak excel dosyasına kayıt edilmiştir. Her bir grup için bu
işlemler gerçekleştirilmiştir. Knime her zaman istenilen sayıda tweet getiremediğinden bazı
node’lar istenilen sayıda tweet çekilene kadar farklı zamanlarda çalıştırılmıştır. Bütün bu
işlemler sonucunda 15 adet excel dosyası elde edilmiştir. Şekil-5’de bu dosyaların içerikleri
gösterilmiştir.

Şekil-5 Dosya İçeriği
4.2 Verilerin Tek Dosyada Toplanması ve Boyutunun Azaltılması
Şekil-5’de görüleceği gibi elde edilen 15 dosyanın her birinde kullanıcı ismi, tweet, tarih, kaç
defa favorilendiği, kaç defa retweet edildiği ve kim tarafından retweet edildiği bilgisi
tutulmaktadır. Bu çalışma kapsamında yalnızca tweet bilgisi gereklidir. Bu sebeple özellik
çıkarımı yapılarak verinin boyutu azaltılmıştır. Özellik çıkarımı (vasıflandırma, feature
extraction) işlemi bir boyut azaltma (dimension reduction, dimensionality reduction) işlemidir.
Karmaşık olan bir verinin boyutları azaltılarak daha basit bir problem haline indirgenir.[9]
Dosyaların içerisinde sadece tweet bilgisi olacak diğer sütunlar silinmiştir. Daha sonra bütün
dosyalara id bilgisi eklenmiştir. Ardından bütün dosyalar birleştirilerek tek bir dosya elde
edilmiştir. Verileri tek bir dosyada birleştirme işlemi Şekil-6’de şematize edilmiştir.
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Şekil-6

5. Makine Öğrenmesi ve Sınıflandırma
Çalışmanın bu aşamasında RapidMiner programı kullanılmıştır. RapidMiner makine
öğrenmesi, veri madenciliği, metin madenciliği, tahmin edici analiz ve iş analizi amaçlarına
yönelik olarak geliştirilmiş bir yazılım platformudur.[10] RapidMiner ile oluşturulan akış şeması
Şekil-7’da gösterilmiştir.

Şekil-7: RapidMiner Akış Şeması
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5.1 Gözetimli Öğrenme (Supervised Learning)
Veri içindeki gizli örüntülerin ortaya çıkarılması amacıyla sınıflandırma modelleri kullanılır.
Sınıflandırmanın kümelemeden farkı veri içerisinde sınıflar belirlidir. Sınıfların yeniden
oluşturulması söz konusu olamaz. Sınıflandırma(Classification) gözetimli öğrenme (supervised)
yöntemleri içerisinde yer almaktadır.[11] Gözetimli öğrenme, yapay sinir ağları başta olmak
üzere bilgisayar bilimlerinin alt dalı olan yapay zekanın çeşitli alanlarında kullanılan öğrenme
çeşididir. Diğer alternatifi olan gözetimsiz öğrenme (unsupervised learning)’e göre daha kısa
sürmesinin en büyük sebebi hata miktarlarının sisteme öğrenme olarak giriyor olmasıdır. Buna
göre sistem yaptığı hatalardan ders çıkararak bu hataları öğrenmek için kullanır.[12] Bu
çalışmada gözetimli öğrenme modeli kullanılmıştır.
5.2 RapidMiner ile Akış Şeması Oluşturma Süreci
“Retrive” operatörü ile toplanılan veri RapidMiner’ın yerel hafızasına kaydedilmiştir.
“Nominal To Text” operatörü ile seçilen nominal özniteliklerin türü metne dönüştürülmüştür.
“Set Role” operatörü ile ‘id’ sütunu hedef sütün olarak etiketlenmiştir. “Process Document from
Data” operatörü ile kelime vektör dönüşümü (Word2Vec) yapılmıştır. Verilerin
parçalanması(tokenize) word-gram yöntemiyle yapılmıştır. Elde edilen vektör kümesi “Split
Data” operatörü ile rastgele(shuffled sampling) olarak 0.7 ve 0.3 oranlarında iki alt kümeye
bölünmüştür. Bu alt kümelerden 0.7’lik kısım eğitim(training) için 0.3’lük kısım test için
kullanılmıştır. Şekil-7 ‘da gösterilen akış şemasında makine öğrenmesi algoritması olarak Naïve
Bayes kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında farklı makine öğrenme algoritmaları
denenerek yüksek başarı oranlarına sahip sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.
6. İstatiksel Analiz ve Sonuçların Karşılaştırılması
Şekil 8’de hangi algoritmanın yüzde kaç başarı sağladığı gösterilmiştir.

Algoritma Başarı Sonuçları

Accuracy %

100
80
60
48.72

40
20
0

7.04

7.59

Random
Forest

Random
Tree

52.09

23.46
Gradient
Boosted
Trees

Naïve
Bayes

Naïve
Bayes
Kernel

Şekil-8: Algoritma Başarı Sonuçları
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%52.09 başarı oranı ile en yüksek başarı Naïve-Bayes(Kernel) algoritmasıyla elde edilmiştir.
K-nn, default model, Logistic Regretion(SVM), Neural Net, Decision Tree(Weight-Based)
algoritmaları donanım kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle sonuç alınamadan durdurulmuştur.
6.1 Confusion Matrisleri
Naïve Bayes(Kernel), Naïve Bayes ve Gradient Boosted Trees Confusion Matrisleri aşağıdaki
gösterilmiştir.

Şekil -9 Naive Bayes (Kernel) Confusion Matrix

Şekil-10 Naïve Bayes Confusion Matrix
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Şekil-11 Gradient Boosted Confusion Matrix
7. Sonuç
Bu çalışmada metin madenciliği yöntemleri Twitter üzerinden toplanan verilere uygulanmıştır.
Duygu analizi problemi, sınıflandırma(classification) problemi olarak ele alınmıştır. Emoji
içeren İngilizce tweetler toplanmış ve bu veriler üzerinde çalışılmıştır. Emojiler 15 ayrı duygu
grubuna ayrılmıştır. Her bir emoji grubu için 8000-10000 arasında tweet toplanmıştır. Toplamda
142000 tweet toplanmıştır. Veri kümesinin homojen olmasının başarı oranını artırdığı
görülmüştür. Emoji içeren veriler ile çalışılarak duygu analizi yapmanın mümkün olduğu
görülmüştür. Bu çalışma kapsamında farklı makine öğrenme algoritmaları denenerek yüksek
başarı oranlarına sahip sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.
En yüksek başarı oranı %52.09 ile Naive Bayes(Kernel) algoritmasıyla elde edilmiştir.
Donanım kapasitesinin kısıtlı olması nedeniyle çok sayıda algoritma çalıştırılamamıştır.
Gelecekte bu çalışmanın devamı olarak daha büyük veri kümeleri ile, yeterli donanım kapasitesi
sağlanarak daha fazla makine öğrenmesi algoritması denenebilir.
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