
Phân tích cảm tính và các ứng dụng của nó trong việc 

chống lại COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm 

Đại dịch COVID-19 do virus coronavirus SARS-CoV-2 mới gây ra, bất ngờ 

xảy ra ở Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Hàng chục triệu trường hợp 

được xác nhận và hơn hàng trăm nghìn trường hợp tử vong được xác 

nhận được báo cáo trên toàn thế giới theo Tổ chức Y tế Thế giới. Tin tức 

về virus đang lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Do đó, các phương 

tiện truyền thông xã hội này đang trải qua và trình bày các quan điểm, ý 

kiến và cảm xúc khác nhau trong các sự cố khác nhau liên quan đến dịch 

bệnh. Đối với các nhà khoa học và nghiên cứu máy tính, dữ liệu lớn là tài 

sản quý giá để hiểu được cảm xúc của con người về các sự kiện hiện tại, 

đặc biệt là những sự kiện liên quan đến đại dịch.  

Do đó, phân tích những cảm xúc này sẽ mang lại những phát hiện đáng 

chú ý. Theo hiểu biết của chúng tôi, các nghiên cứu liên quan trước đây đã 

tập trung vào một loại bệnh truyền nhiễm. Không có nghiên cứu nào trước 

đây kiểm tra nhiều bệnh thông qua phân tích cảm tính. Theo đó, nghiên 

cứu này nhằm xem xét và phân tích các bài báo về sự xuất hiện của các 

loại bệnh truyền nhiễm khác nhau, chẳng hạn như dịch bệnh, đại dịch, vi 

rút hoặc bùng phát, trong suốt 10 năm qua, hiểu ứng dụng của phân tích 

cảm tính và thu được những phát hiện quan trọng nhất trong tài liệu.  

Các bài báo về các chủ đề liên quan đã được tìm kiếm một cách có hệ 

thống trong năm cơ sở dữ liệu chính, đó là ScienceDirect, PubMed, Web of 

Science, IEEE Xplore và Scopus, từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 đến ngày 30 

tháng 6 năm 2020. Các chỉ số này được coi là đủ rộng và đáng tin cậy để 

bao gồm phạm vi văn bản của chúng tôi. Các bài báo đã được chọn dựa 

trên các tiêu chí bao gồm và loại trừ của chúng tôi để đánh giá có hệ 



thống, với tổng số đại dịch, vi rút hoặc bùng phát, trong 10 năm qua, hiểu 

được ứng dụng của phân tích tình cảm và thu được những phát hiện tài 

liệu quan trọng nhất. Các bài báo về các chủ đề liên quan đã được tìm 

kiếm một cách có hệ thống trong năm cơ sở dữ liệu chính, đó là 

ScienceDirect, PubMed, Web of Science, IEEE Xplore và Scopus, từ ngày 

1 tháng 1 năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.  

Các chỉ số này được coi là đủ rộng và đáng tin cậy để bao gồm phạm vi 

văn bản của chúng tôi. Các bài báo đã được chọn dựa trên các tiêu chí 

bao gồm và loại trừ của chúng tôi để đánh giá có hệ thống, với tổng số đại 

dịch, vi rút hoặc bùng phát, trong 10 năm qua, hiểu được ứng dụng của 

phân tích tình cảm và thu được những phát hiện tài liệu quan trọng nhất.   

Các bài báo đã được chọn dựa trên các tiêu chí bao gồm và loại trừ của 

chúng tôi để đánh giá có hệ thống, với tổng sốn = 28 các bài báo được chọn.  

Tất cả các bài viết này được tạo thành một phân loại mạch lạc để mô tả các 

quan điểm hiện tại tương ứng trong tài liệu theo bốn loại chính: mô hình dựa 

trên từ vựng, mô hình dựa trên máy học, mô hình dựa trên kết hợp và cá 

nhân. Các bài báo thu được được phân loại thành các động lực liên quan 

đến giảm thiểu dịch bệnh, phân tích dữ liệu và những thách thức mà các 

nhà nghiên cứu phải đối mặt đối với dữ liệu, nền tảng truyền thông xã hội và 

cộng đồng. Các khía cạnh khác, chẳng hạn như giao thức được tuân theo 

bởi việc xem xét có hệ thống và thống kê nhân khẩu học của phân phối tài 

liệu, được đưa vào đánh giá. Các mô hình thú vị đã được quan sát thấy 

trong tài liệu, và các bài báo đã xác định được nhóm lại cho phù hợp. 



1. Giới thiệu 

COVID-19 có nguồn gốc từ SARS-CoV-2 hiện đang lây lan mạnh trên toàn 

thế giới và gây ra hàng triệu ca nhiễm trùng và tử vong trong dân 

số. SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở Trung Quốc vào cuối năm 2019 

trong một chợ thủy sản nói chung và cuối cùng đã lây nhiễm cho hàng triệu 

người. Các báo cáo tình huống của thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) đã chỉ ra rằng số trường hợp được xác nhận vượt 

quá 37.109.851 và số ca tử vong vượt quá 1.070.355 trên toàn thế 

giới. Những hiểu biết chính xác về COVID-19 chỉ có thể có được khi đại 

dịch kết thúc khi các tài liệu và số liệu thống kê ngày càng gia tăng, và việc 

cập nhật dữ liệu là điều gần như không thể. Vào ngày 28 tháng 2 năm 

2020, WHO đã đưa ra các quy trình khẩn cấp trong tất cả các hệ thống y tế 

và y tế công cộng vì mức độ nghiêm trọng và nguy cơ của COVID-19.  

COVID-19 không phải là đại dịch toàn cầu đầu tiên. Một số loại virus và đại 

dịch khác nhau, bao gồm Ebola, Mers-Cov và SARS, đã từng xảy ra trong 

quá khứ. Các bác sĩ y khoa và các nhà nghiên cứu y tế đã nghiêm túc đối 

phó với những đại dịch này, và những nỗ lực của họ đã không vô ích. Tuy 

nhiên, với xu hướng hiện nay của công nghệ, đặc biệt là vai trò của khoa 

học máy tính, công nghệ máy tính đã thể hiện khá rõ sự đóng góp của 

chúng đối với các quyết định y tế, chẳng hạn như các bệnh truyền nhiễm 

và bùng phát. Dữ liệu lịch sử được sử dụng trong quá trình này và sự gia 

tăng tính sẵn có của dữ liệu cho phép các nhà nghiên cứu đưa ra các 

quyết định và kết luận tốt hơn. Các nguồn hiện tại và thực sự hợp lý để lấy 

những dữ liệu này bao gồm các nền tảng truyền thông xã hội cung cấp dữ 

liệu sẵn có hơn bao giờ hết. Điều thú vị là những dữ liệu này là cơ sở để 

tiến hành khai thác ý kiến và phân tích tình cảm. 



1.1. Phân tích tình cảm và truyền thông xã hội 

Truyền thông xã hội đã đưa ra các nền tảng để tạo điều kiện giao tiếp giữa 

các cộng đồng con người và giúp họ chia sẻ ý tưởng, thông tin, kiến thức 

và các dữ liệu khác bằng các hình thức giao tiếp điện tử này. Các nền tảng 

truyền thông xã hội đang có ảnh hưởng đáng kể hơn bao giờ hết và được 

coi là một trong những hệ thống thông tin phát triển nhanh nhất cho các 

ứng dụng xã hội. Các nền tảng truyền thông xã hội được coi là trung tâm 

toàn cầu của dữ liệu lớn khi mọi người sử dụng các ứng dụng của họ và 

dành nhiều giờ trên các phương tiện truyền thông này.  

Một số ứng dụng truyền thông xã hội được sử dụng phổ biến nhất trên thế 

giới là Facebook, Twitter, Instagram và Reddit. Các nghiên cứu thống kê 

và xã hội đã chỉ ra rằng các ứng dụng này ảnh hưởng đến hành vi của con 

người, dựa trên thời lượng người dùng dành cho chúng, dao động từ giờ 

mỗi tuần đến sử dụng hàng ngày. Bất chấp dữ liệu lớn được trình bày trên 

các nền tảng truyền thông xã hội này, nội dung của chúng có thể có những 

tác động trái ngược nhau, từ ảnh hưởng tâm lý tiêu cực đến cuộc sống của 

con người đến ảnh hưởng tâm lý tích cực đến cuộc sống của con người.  

Những người nghiện mạng xã hội có khả năng giải phóng và chia sẻ quan 

điểm và ý tưởng trên các nền tảng này. Sau đó, biến những ý kiến và bài 

đăng này thành tài sản có giá trị cao. Việc khám phá một Tweet hoặc bài 

đăng trên Facebook có thể có hàng triệu lượt thích và retweet, nhưng 

lượng tương tác lớn này với một bài đăng như vậy không phản ánh tầm 

quan trọng của nó hoặc cảm xúc của người dùng tham gia vào bài đăng vì 

nhiều yếu tố, chẳng hạn như bản chất của bài đăng , bao gồm cả phủ định 

và trớ trêu; hạnh phúc và nỗi buồn; tức giận; tích cực và tiêu cực; lo lắng, 

ngạc nhiên, ghê tởm hoặc bối rối; và số lượng lớn các tweet.  



Tuy nhiên, việc khai thác cảm xúc và giải trí trên quy mô lớn của con người 

từ các mạng truyền thông xã hội là điều cần thiết cho ảnh hưởng đến công 

chúng quốc tế, các quyết định kinh doanh và xây dựng chính sách. Phân 

tích cảm xúc và khai thác ý kiến đã trở nên hữu ích. Phân tích cảm xúc góp 

phần vào sự hiểu biết về cảm xúc của con người vì nó có thể tìm kiếm 

hành vi của mọi người khi người dùng tham gia vào các ứng dụng truyền 

thông xã hội này.  

Ngoài ra, các ứng dụng truyền thông đã được sử dụng trong các lĩnh vực 

ứng dụng khác nhau, bao gồm du lịch, kinh doanh, giáo dục và sức khỏe, vì 

các mục đích có lợi khác nhau, chẳng hạn như phân tích ý kiến và cho phép 

mọi người thể hiện cảm xúc của họ một cách tự do, và cho xu hướng dữ liệu 

thời gian thực và năng động cao. Với tính năng này, có thể quan sát các 

cộng đồng quy mô lớn với chi phí thấp. Do đó, phân tích tình cảm là một 

công cụ mạnh mẽ để hiểu các sự kiện và xu hướng quan trọng nhất. 

1.2. Phân tích cảm xúc khi có dịch, bệnh bùng phát 

Công nghệ máy tính mang lại cơ hội sâu sắc để chống lại sự bùng phát bệnh 

truyền nhiễm và có một vai trò đáng chú ý, đặc biệt là trong phân tích tình 

cảm đối với truyền thông xã hội; tầm quan trọng này là do vai trò to lớn của 

chúng trong việc phân tích tình cảm của công chúng. Nhiều bài báo nghiên 

cứu khác nhau đã chỉ ra rằng nhiều vụ bùng phát và đại dịch có thể được 

kiểm soát kịp thời nếu các chuyên gia xem xét dữ liệu truyền thông xã hội.  

Do đó, các phân tích cảm tính khi nghiên cứu các đại dịch, chẳng hạn 

như COVID-19, rất quan trọng dựa trên các sự kiện gần đây. COVID-

19 vẫn là một chủ đề toàn cầu gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đánh giá 

này nhằm mục đích kiểm tra vai trò của phân tích cảm xúc trong sự xuất 

hiện của COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác trước đó thông qua 



một quy trình đánh giá có hệ thống bao gồm các nỗ lực liên quan đến 

nghiên cứu trước đó đã được thông qua trong khoảng thời gian 10 năm. 

1.3. Phân tích tình cảm hoạt động như thế nào 

Phần này minh họa quá trình phân tích tình cảm. Mặc dù một số tác giả đã 

thực hiện các bước khác nhau, Hình 1 hiển thị luồng phân tích tình cảm chính. 

• Bước đầu tiên: Nền tảng truyền thông xã hội: Ở giai đoạn này, người 

dùng chọn nguồn từ nơi họ muốn trích xuất cảm xúc; ví dụ, trong lựa 

chọn phương tiện truyền thông xã hội, người dùng có thể chọn các 

nguồn trực tuyến khác nhau, như Facebook, Twitter và Reddit. 

• Bước thứ hai: Quy trình thu thập dữ liệu: Trong giai đoạn này, người 

dùng bắt đầu với việc sử dụng các từ khóa nhất định hoặc thẻ băm (tức 

là, #) để lấy thông tin mong muốn dựa trên sở thích của họ. Thông tin 

này có các hình thức khác nhau (tweet, bài đăng, tin tức và văn bản). 

• Bước thứ ba: Xử lý trước: Trong giai đoạn này, thông tin trích xuất 

được xử lý để chuẩn bị dữ liệu cho giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn này 

bao gồm trích xuất tính năng (tức là cấu trúc ngữ pháp và đặc điểm 

khai thác), mã hóa (tức là quá trình chuyển đổi văn bản thành mã 

thông báo trước khi chuyển đổi nó thành vectơ) và làm sạch (tức là, 

loại bỏ chữ cái lặp lại, sửa văn bản, chuẩn hóa, dừng loại bỏ 

từ và phát hiện ngôn ngữ). 

• Bước thứ tư; Phân tích dữ liệu: Trong giai đoạn này, tất cả dữ liệu 

được xử lý trước đều được sử dụng cho các mục đích dự định của 

chúng, chẳng hạn như nhận dạng cực, phân tích tình cảm hoặc tần 

số phân tích. 
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Hình 1 Luồng phân tích tình cảm. 

Đóng góp 

Phần này nhằm mục đích mô tả những đóng góp của tổng quan này dưới 

hai khía cạnh khác nhau: đóng góp lý thuyết và đóng góp thực tiễn. 

2.1. Đóng góp lý thuyết 

Nghiên cứu này giới thiệu một số đóng góp lý thuyết. Đầu tiên, cuộc thảo 

luận trong nghiên cứu này đóng vai trò như một hướng dẫn và nguồn kiến 

thức quan trọng liên quan đến các ứng dụng phân tích cảm xúc trong các 

bệnh truyền nhiễm. Một giao thức tổng quan tài liệu có hệ thống đã được 

thông qua để tóm tắt các nghiên cứu được bao gồm trong các tiêu chí 

được chỉ định và giới thiệu lại chúng trong một chủ đề mới, giúp các nhà 

nghiên cứu xem xét các nghiên cứu này từ các khía cạnh khác nhau.  

Các nhà nghiên cứu có thể suy ngẫm về phần thảo luận và xem xét những 

thách thức mà các đồng nghiệp của họ trước đây phải đối mặt. Họ có thể 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7591875/figure/f0005/
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hiểu được những vấn đề cần được chú ý và hướng nỗ lực của họ vào việc 

giải quyết những vấn đề này trong tương lai. Một khía cạnh khác liên quan 

đến động cơ đóng góp vào kiến thức lý thuyết được giới thiệu trong nghiên 

cứu này bằng cách cho thấy ý nghĩa của việc thực hiện các nghiên cứu 

này, không chỉ để giải quyết vấn đề mà còn hoặc mang lại những lợi ích và 

lợi thế tiềm năng, chẳng hạn như giảm thiểu chi phí giảm thiểu dịch bệnh.  

Một đóng góp lý thuyết khác được liên kết với thống kê nhân khẩu học giới 

thiệu số liệu thống kê gần đây của các nghiên cứu được đưa vào tổng 

quan này. Những thống kê này có thể giúp các nhà nghiên cứu có được ý 

tưởng rõ ràng về các xuất bản gần đây trong nhiều năm và các nguồn khác 

nhau làm tài liệu tham khảo trong tương lai. 

2.2. Đóng góp thiết thực 

Tất cả các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực học thuật đều khám phá các 

chủ đề tương tự hoặc liên quan đến các bệnh truyền nhiễm vì COVID-

19. Nghiên cứu này thực tế đóng góp vào dữ liệu hiện tại bằng cách trình 

bày thông tin, hỗ trợ trong việc thiết kế các khía cạnh phương pháp luận 

dựa trên các kết quả nghiên cứu trước đó.  

Nhiệm vụ này giúp xác định thông tin rất quan trọng, chẳng hạn như nền 

tảng truyền thông xã hội tốt nhất có thể được sử dụng để phân tích tình 

cảm và khai thác dữ liệu và phương pháp trích xuất dữ liệu. Ngoài ra, 

nghiên cứu này có thể giúp xác định khối lượng dữ liệu bằng cách trình 

bày các khía cạnh phương pháp luận khác liên quan đến phần này và cung 

cấp cơ sở để lập kế hoạch cho các nghiên cứu trong tương lai.  

Tất cả các khía cạnh được thảo luận có thể giúp các nhà nghiên cứu giải 

quyết mối quan tâm thực tế của họ liên quan đến phân tích tình cảm. Một 

đóng góp khác của nghiên cứu là việc sử dụng SLR để nâng cao hiểu biết về 



chủ đề này. Đánh giá này minh họa cách mỗi nghiên cứu được lựa chọn và 

phân tích, tức là từ tìm kiếm đến chọn từ khóa và đưa ra một cuộc thảo luận. 

3. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, các nghiên cứu về phân tích cảm xúc trước sự hiện 

diện của các bệnh truyền nhiễm, bùng phát, dịch bệnh và đại dịch trong 

khoảng thời gian 10 năm (1 tháng 1 năm 2010 đến 30 tháng 6 năm 2020) 

đã được xem xét một cách có hệ thống. Động lực nghiên cứu của công 

trình này là sự lan rộng lớn của COVID-19. COVID-19 như một bệnh 

truyền nhiễm vẫn còn mơ hồ vì tài liệu và các ca bệnh đang gia tăng ồ 

ạt; do đó, báo cáo thông tin cập nhật là gần như không thể.  

Hơn nữa, thông tin chính xác chỉ có thể có được khi đại dịch kết thúc. Các 

nghiên cứu sâu hơn nên tập trung vào vai trò của phương tiện truyền 

thông xã hội và phân tích cảm xúc khi một sự cố tương tự tái diễn. Đánh 

giá có hệ thống này đề cập đến những điểm nổi bật chính: giao thức giải 

thích cách tập hợp các bài báo cuối cùng được chọn, phân tích phân loại 

các bài báo hiện tại trong lĩnh vực này và các nỗ lực nghiên cứu trước đây 

dưới dạng thách thức và động lực. Mặc dù số lượng nghiên cứu trong lĩnh 

vực này tương đối thấp, nhưng dữ liệu hiện tại là rất cần thiết để chống lại 

các đợt bùng phát tương tự trong tương lai và đối mặt với những cuộc 

khủng hoảng này, không chỉ với các bác sĩ và nhà nghiên cứu y tế mà còn 

là các nhà khoa học từ mọi lĩnh vực, cộng đồng và cơ quan ra quyết định.  

Ngoài ra, các nghiên cứu nên xem xét khu vực được tôn trọng của chúng 

ta có thể trở thành tài sản như thế nào trong tương lai gần. Từ quan điểm 

của khoa học máy tính, tích hợp các công nghệ khác, chẳng hạn như AI, 

ML và các quy trình phân tích khác nhau, có thể góp phần tạo ra sự khác 



biệt. Tất cả chúng ta đều đứng như một thực thể với hy vọng rằng công 

nghệ và khoa học sẽ giúp ngăn chặn sự tái xuất hiện của các bệnh 

nhưCOVID-19. 

 
 


