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 چكيده

، مورد توجه قرارگيرند. نظرکاوی به گيری در فرایند تصميم توانند به عنوان یک منبع اطالعاتی مهم می نظرات منتشر شده در وب

این است  2هدف نظرکاویدارد.  استخراج دانش از متن نظراتسعی در ، 1پردازش زبان طبيعیدر علمی نسبتاً جدید حوزه عنوان یک 

از نظرات پيرامون یک موجودیت )یک پدیده، یک محصول و ...( توسط ماشين مورد بررسیی قیرار گيیرد و گی ارش      انبوهیکه حجم 

و پردازش  3آماری، داده کاویهای   تكنيکهدف به این ابی دستيآن به کاربر ارائه گردد. برای احساس بيان شده در از ای  خالصه شده

 د.نگير زبان طبيعی مورد استفاده قرار می

و کشف ارتباطیات ميیان ایین     معنایی برای نظرات جدیدهای   برچسبتعریف که با استفاده از  شده استدر این پژوهش تالش 

زبیان   در نظرکیاوی هیای    پیژوهش  ی بخش عمدههمچنين یابيم. در  واحد جمله به دقت باالتری دست  و نقشهای نحوی ها  برچسب

در  .تحقيقات کمی انجام شده و دستاوردهای اندکی بدست آمده است ها از جمله فارسی زبانانگليسی صورت گرفته است و در سایر 

ان فارسی روبرو شده و تیالش  های زب  نتيجه با چالش در ،استزبان فارسی استفاده شده در نظرات نظر کاوی برای متن  تحقيقاین 

نتیای  بدسیت آمیده، حیاکی از      .قرار گرفته است و ارزیابی در انتها ني  روش پيشنهادی مورد مقایسه .ها رفع شوند شده است که آن

 بر روی زبان فارسی است.های مشابه  نسبت به روشبهبود دقت روش پيشنهادی 
  

 کليدی کلمات

 معناییهای   برچسب، اتنظرکشف های   ، الگوحسیهای   کشف حس، برچسب ، نظرکاوی
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 مقدمه -1
از  .شاود  گیری نیاز به مشورت با سایرین احساا  مای   اغلب در فرایند تصمیم

، ضرورتاً نیاز به رابطه مساتییم باا افاراد بارای در      عصر ارتباطاتطرفی در 
با   تواند به عنوان من و اینترنت می نیستاحسا  و بهره گیری از نظرات آنها 

مناسبی برای آگاهی از نظرات سایرین به کاار ماا کمان کنادا اماا در اینجاا       
نظار   هشود: اینکه با توجه به شناخت کم از افاراد نظردهناد   چالشی مطرح می

از  اتواند معیار خاوبی بارای اوااوت باشاد     ین یا تعداد محدودی از افراد نمی
اری دشوار اساتا  طرفی بررسی حجم انبوه از نظرات منتشر شده در وب نیز ک

برای رف  این چالش حوزه نظرکاوی به بررسای خودکاار نظارات وب و ارا اه     
مثبات و منیای و یاا    هاای     گزارش از حجم عظیمی از نظرات به صورت گزاره

حیطاه نظرکااوی نیاز باا      اما خاود  ا[7]پردازد میدرصد گرایش مثبت و منیی 
ناه چنادان ااباب اباو       توان به دات مسا لی مواجه است که از جمله آنها می

پاردازش  هاای    فعلی به علت ضعف در در  درست متن توسط ابازار های   کار
 [4]زبان و نیز عدم کشف دایق احسا  در نظر بیان شده، اشاره کردا 

و  معناایی هاای    شود تا باا تعریاف برچساب    می پیشنهاد یروش اینجا در
در  داییتری از احسا  بیان شده در نظر  نحویهای   ترکیب آنها با برچسب

به  ؛عالوه بر مشکب عدم کشف دایق حس در میاالت نظرکاوی دداحاصب گر
خاص این زباان نیاز روبارو    های   دلیب استیاده از نظرات زبان فارسی با چالش

 :اند شدهلیست  [3]خواهیم شد که برخی از آنها در 
 سیپردازش زبان فارهای   ابزار نیص 
  یییتصرهای   وند گسترده دامنه 
  4یخالهای   انواع فوا 
  یرسم یرو غای  ه  کلمات محاور یحجم باال 

توجاه داشات کاه در زباان انگلیسای      بایاد   [3]مسا ب بیان شده در عالوه بر 
چندین پیکره استاندارد شده برای نظرکاوی منتشر شاده اساتا عادم انتشاار     

 دارد برای زبان فارسی، خود ین چالش اساسی استامجموعه داده استان
بازگو  پیشینهای   مرور کارابلی همانطور که در بخش های   در اکثر روش

به عنوان الگوی حاوی حاس  ای  خواهد شد، از تعدادی الگوی ثابت چند کلمه
شودا هدف این میاله این است تا الگاوی مناسابتری و بار مبناای      می استیاده

شاود کاه باا     مای  بیان بشودا عالوه بر این تا حد ممکن تاالش ساختار جمله 
مشکالت خاص زبان فارسی نیز مواجه شده و راه حب مناسبی برای آنها ارا اه  
گرددا ساختاری که در ادامه دنبا  خواهیم کرد به شرح زیار اساتا در فصاب    

شودا در فصب سوم روش پیشانهادی   می پیشین پرداختههای   دوم به مرور کار
بیان خواهد شدا در انتها  سیستمح داده خواهد شدا در فصب چهارم ارزیابی شر

 گرددا می آتی ذکرهای   نیز جم  بندی و کار

 پيشينهای   مرور کار -2
و نیاز   5و یاا جملاه   نظرکاوی از منظر سطح به دو دسته کلی سطح سند

شودا در دسته او  یان ساند ایاا     تیسیم بندی می 6نظرکاوی مبتنی بر ویژگی
گیرد و  مله( نظری به صورت کامب به عنوان ین نظر مورد سنجش ارار میج

شودا در گزارش نهایی این دساته   احسا  مثبت و منیی به آن نسبت داده می
میزان رضایت نهایی کاربران نسبت به موجودیت بیان خواهاد شادا در دساته    

مثاا   گیردا بارای   دوم ویژگیهای خاصی از ین موجودیت مورد توجه ارار می

، باطری، صیحه نماایش، بدناه و   اگر نظرات پیرامون ین گوشی موبایب باشند
باشاندا در گازارش نهاایی ایان دساته       ااا ویژگیهایی از این گوشی موبایب می

 شودا میزان رضایت نظرات کاربران نسبت به هر ویژگی بیان می
 کاری برای نظرکاوی در سطح جمله ارا ه خواهد شادا  در این تحییق راه

از این رو در بخش پیشاینه روشاهای مطرحای کاه باه ساطح ساند و جملاه         
در دو دساته   یناه زم یان در ا یافتاه مناب  انتشاار  شودا  اند شرح داده می پرداخته
در  اگیارد  یما  یجا بر لغتنامه یمبتنهای   و روش باناظر یادگیریهای    یتمالگور

رکااوی در زباان   انتهای این بخش نیز برخی تالشهای انجام گرفته بارای نظ 
 فارسی ذکر خواهد شدا

 بر لغتنامه یمبتن -2-1

پرداخت  ینظرکاو یبر فرهنگ لغت برا یمبتن یکه به شرح روش یکار اولین
کار نظرات توسط برچساب   ینمطرح شدا در گام او  ا Turney [14]توسط 
POSلغات ا یزن نحو

7
خاص  یچهار الگو ینطوراندا هم شده یگذار برچسب(  

انادا در گاام دوم باا     نظر در نظر گرفته شده یانب یبرا یدکاند یبه عنوان الگو
اناد،   الگو صدق کارده  ینکه در ا ینسبت ارتباط کلمات  PMI یاراستیاده از مع
 : شود می یانب یربه صورت ز یارمع ینا ایگیردارار م یمورد بررس

 (          1ا
بت واوع همزمان دو اصطالح نس Pr(term1 ^ term2افرمو   ینا در

دو  یان نسبت وااوع ا  Pr(term2) Pr(term1)و  دهد یو دو را نشان م ین
ا  دهاد  یوابسته نباشند را نشان م یکدیگربه  یکه به لحاظ آمار یاصطالح زمان

 : شود یاستخراج م یرکلمه بر اسا  فرمو  ز ین یشگرا ینبنابرا
SO(phrase)=PMI(phrase,“excellent”)– PMI (phrase,“poor”)    (2) 

 یشتماام کلماات، گارا    یمحاسبه شاده بارا   SO یانگیندر گام سوم م 
 اکند یسند را مشخص م یمنی یامثبت و 
لغات به کشاف   یبوده است که توسط برچسب زن ینتالش بر ا [15] در

کننادا   یادا دست پ -که از دامنه مستیب هستند-نظر  یحاو ینحوهای    یژگیو
 یدهاندا ا ااسم، صیت فعب( مد نظر ارار گرفته ینحوهای    میاله برچسب یندر ا
 توساط که  هایی یژگیو یاناز م مطلب استوار است که ینروش بر ا ینا یاصل

وابسته به دامنه و  یتعداد گیرند یلغات مورد استیاده ارار م یبرچسب زن نحو
 مستیب از دامنه هستندا  یتعداد

بر  یا ینحو یالگو یبر رو یابر فرهنگ لغت تمرکز  یمبتنهای    روش در
 یروبار   یشد، تمرکز اصل یانکه تاکنون ب ییخود لغات استا در روشها یرو

 یشاز لغات و عبارات به همراه گراهای   مجموع [13]در  یبود ول ینیش نحو
باه   اتعباار  یان روش ا یان در ا ینآنها مورد استیاده ارار گرفته استا همچنا 

کنناده   ی( و منیا «خیلای »یار  ا انظمعنهای    یدکنندهاز تشدهای   همراه مجموع
 کلمات مورد استیاده ارار گرفته استا یینها یشگرا یینتع ی( برا«نه» یرانظ

کاار   یبه عنوان مبناا  یکه از برچسب زن نحو یگریدهای   کار یانم از
کارهاا   یان اشاره کردا در تماام ا  [5] و [12]به  توان یاند، م خود استیاده کرده

نشاان   (1اجادو   .ه شاده اسات  کشف نظر در نظر گرفتا  یبرا یثابتهای   الگو
 یا براباشند یابراز نظر در متن م یندهلغات است که نما ینحوهای   دهنده الگو

که اگر کلمه او  صیت و کلمه بعد از  کند یم یانب این جدو نمونه سطر او  
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 یاز ن (2ادو کلمه وجود داردا جدو  یننظر در ا ین یاناحتما  ب ،آن اسم باشد
 اباشد یم یتیاده شده توسط برچسب زن نحوکننده عال م اس یفتعر

 [5]کشف حسهای   : الگو(1)جدول 

 
 [5]لغات یمورد استفاده در برچسب زن نحوهای   : برچسب(2) جدول

 

 مبتنی بر یادگيری باناظرهای   روش -2-2

-دو یبناد  مسئله طبیه یننظرات غالباً به صورت  یبند در مد  با ناظر طبیه
کاال    دیگار منااب    یدر بعوا شود ی( مد نظر گرفته میکال  امثبت و منی

اساتیاده از   یاده ا بارای نخساتین باار    [9]در نظر گرفته شده اساتا   یزن یخنث
میالاه  ایان  نظارات مطارح کاردا در     یبند دسته یبا ناظر را براهای    یتمالگور
  یبناد  دساته هاای     یتمنظرات به الگور یبند دسته یمختلف برا یژگیو ینچند

SVM  وNBA   تواناد  یم 8لغات یفِک یژگیشد و نشان داده شد که و میداده 
  نظرات موثر واا  شودا یبند در دسته

متن مورد  یاحساسات از رو یبتحل یکه معموال برا هایی یژگیاز جمله و
: عباارات و نارو وااوع    اره کارد اش یربه موارد ز توان یم گیرد یاستیاده ارار م

، 12ینظار هاای    ، نیاش 11ی، عبارات و لغاات حسا  10کالم ی، برچسب اجزا9آنها
 [7]ا 14ینحو یو وابستگ  13ییمعناهای    ییردهندهتغ

نموناه   یاست که برا یادز یاربس شاخه، ینانجام شده در اهای   حجم کار
های    یژگیشناخت و یتمرکز بر رو [2]ا در یشودبه چند مورد مشهورتر اشاره م

(ا یو عربا  یسای و مستیب از زبان است ازبان مورد مطالعه انگل یمشتر  نحو
 یسای و انگل یعربا  16یهاا  از انجمان  15یان ژنت یتمتوسط الگاور  ها یژگیو ینا

SVM یتماستخراج شده و از الگور
نظارات اساتیاده شاده     یبناد  دسته یبرا 17

انتخااب گشاته و از    یادگیری یتمبه عنوان الگور SVM یتمالگور [6]استا در 
در  هاا  یکاره پ ینا یراستیاده شده است تا تاث ینظرکاو یمختلف براهای    یکرهپ

 ا یرندارار گ یابیروش ثابت مورد ارز ین
باه   یکاه باه عناوان ورود    هاایی  یژگای و [8]در  یبر خالف دو کار ابل

 یبار رو ای هسا یثابت است و فیاط میا  شود یداده م یبند دستههای    یتمالگور
 ،SVM یتممطالعاه ساه الگاور    ینمختلف انجام شده استا در اهای    یتمالگور
 یبرا(ANNا یو شبکه عصب (NBAا یزینروش ب، (SVM)یهبردار پا ینماش
 ییکاارا  یاق تحی یان اندا بر اسا  ا نظرات مورد استیاده ارار گرفته یبند دسته
 استا روش بیزین ماشین بردار پایه و از یشترب یشبکه عصب یتمالگور

 یانجام شده زبان فارسهای   کار -2-3

منتشار   یدر حاوزه نظرکااو   یار کاه در دهاه اخ   یانبوه میااالت  یانم در
 ینا در اشود می مربوط یسیانگل یرغهای    از کارها به زبان یاند، تعداد کم گشته

مربا    روشاز  [1]انادا   پرداختاه  یبه زباان فارسا   یزن یمحدودهای   کار یانم
دسته بناد بهاره بارده     یتمالگور یمناسب براهای    یژگیانتخاب و یبرا 18یکا

اساتا   19یمدرخت تصم یزکار ن ینمورد استیاده در ا یبند دسته یتماستا الگور
 یمربعا  یشده است که استیاده از روش کاا  یانب ،ارا ه شده ییدر گزارش نها

 اشود ینم یدر زبان فارس یها باعث بهبود نظرکاو انتخاب مشخصه یبرا
 LDASAبه نام  LDAبر  یناظر مبتن یرروش غ ین [10]در  بعد از آن

از ترجماه   یانان عباارات حسا   و ب یمناب  زبان یجادا یشده استا برا یمعرف
ساه مجموعاه    یکار بار رو  یتاستیاده شده استا در نها نگلیسیبانن لغات ا

 استا  یده( اجرا گردیجیتا دهای   ینهمراه، هتلها و دوربهای    اتلین 20یا داده
است مورد  یکه مخصوص زبان فارس یمشکالت نظرکاو یبعو [3] در
 یاز متاد اطالعاات متیاباب  بارا     ینمیاله همچن یندر ا اندا ارار گرفته یبررس

در  یزن یزینب یادگیری یتماستیاده کرده استا الگور ها یژگیو یناستخراج بهتر
کاار اساتا در    یندنباله ا یبه نوع [11] ی به کار رفته استا میاله یقتحی ینا
اساتیاده شاده کاه     یزینب یتمالگور یعنوان ورود به یژگیمیاله از چهار و ینا

DFشامب:
21
  ،TFV

22 ،MI
MMIو  23

است که به صورت جداگانه اساتیاده   24
 یعنای در آن شاده   یاف تعر یاد جد یژگیو یی؛دات نها یابیشده است و در ارز

MMI کندا یجادا ها یژگیو یربا سا یسهبهبود را در میا یاندک  توانسته 

 مجموعه داده -3
شاگاه  آوری شاده توساط آزمای   از بخشی از مجموعه نظرات جم  میالهدر این 

 نظاراتِ  ،استیاده کرده ایما این مجموعاه داده  25فناوری وب دانشگاه فردوسی
را در بر میگیردا سایت دیجیکااال باه    26ذیب تمام محصوالت سایت دیجیکاال

عنوان ین فروشاگاه اینترنتای محصاوالت دیجیتاا  یکای از مطارح تارین        
ران از کاارب رود و با توجه باه حجام بااالی     می این زمینه به شمارهای   سایت

ایان مجموعاه   هاای    ا برخی از ویژگیخوردار استغنای نظرات نسبتا خوبی بر
  اندا لیست شده( 3اده در جدو اد

 (:پيكره نظرات دیجيكاال3)جدول
 داوری شده کب پیکره 

 30737 .31037 تعداد نظرات

 270 70572 تعداد محصوالت

 10 10 نوع محصوالت

 17351 - داورانویژگی و حس های   تعداد برچسب

 
« نیاد خباره  »همچنین این مجموعه داده دارای سه دسته نظر مختلف است: 

در جدو  ذیب ویژگی هار  «ا نظرات کاربران عادی»و « نظرات کاربران فعا »
 آن اابب مشاهده استاهای   دسته و تیاوت

 (:انواع نظرات پيكره4)جدول
ن 

حوه بیا
ن

 

ی
ویژگ

   
ی 

مورد ها

ی
س

برر
ن  

میزا

ی و
ذهن

 

سلیقه
ی

ا
 

ن
بود

 
ط 

س
تعداد متو

نظر
 

 
ی هر کاال

به ازا
 

طول 

ط 
س

متو

ن
مت

 

 5.08 1 نسبتا کم ها تقریبا تمام ویژگی رسمی نقد کاربر خبره 

 1307 7033 متوسط تعداد زیاد نیمه رسمی نقد کاربران فعال

 783 3013 زیاد تعداد محدود عامیانه کاربران عادی
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 روش پيشنهادی -4

کلی روش پیشنهادی اابب مشاهده است که در اداماه باه    فرایند( 1تصویرادر 
 اشد شرح آن پرداخته خواهد

 
 (:روند کار روش پيشنهادی1تصویر)

 آماده سازی مجموعه داده -4-1

به آمااده ساازی    ،نمایش داده شده (1ادر بخش او  که در سمت چپ تصویر 
  مجموعه نظرات پرداخته شده استا

ای  محااوره هاای    رات عموما متنبا توجه به اینکه نظ پيش پردازش:

ا بارای نموناه   [16]باشند نیاز است که آنها را به فرم رسمی تبادیب کنایم   می
ایان گوشای وااعاا خاوب     »باید به جمله رسامی  « وااعا گوشیش خوبه»جمله 
ساازی ماتن،    یکساان دیگار  هاای    تغییر یابدا از جمله پایش پاردازش  « است

 داباش می شناسایی کلمات، جداسازی جمالت

نظرکااوی، تعاداد   هاای    در اکثر کاار  معنایی:های   اف ودن برچسب

نحاوی صایت و فعاب و ایاد توجاه شاده       های   خاصی برچسب نظیر برچسب
، «کلماات حسای  »ا همچنین در برخی دیگر از کارها بانکی از لغاات  [7]است
ا در [13]اناد   مورد استیاده اارار گرفتاه  « هاشدت دهنده»و  «هامنیی کننده»

هاای   پیشنهادی تعدادی برچسب جدید برای غلبه داییتر بار پیچیادگی  روش 
حسی مورد اساتیاده در  های   متن نظری پیشنهاد شده استا مجموعه برچسب

مخاتص باه ایان     11تاا   8های   برچسب اندا شده آورده( 5جدو ادر این میاله 
شف این برچسبهای جدید به همراه برخی اواعد آماری توان ک باشندا می میاله

زیرالگوهای خاصی از متن نظری را دارا هستند که موجب افزایش دات فرایند 
 نظرکاوی خواهد شدا

-در این مرحله هر نظر کاه در گاام پایش    ی نظرات:گذار برچسب

شودا داوران هار   پردازش به چندین جمله تیسیم شده است، به داوران داده می
ر نظاری تیسایم بنادی    مثبات، منیای و یاا غیا    های  جمله را به یکی از دسته

های تهیاه شاده     کنندا سپس بر روی جمالت نظری مثبت و منیی برچسب می
در مجموعه داده ذخیره خواهناد  ها  برچسبدر گام ابب اعما  خواهد شدا این 

 شدا
 
 

 استفاده شده    های   (: برچسب5جدول)
 مثا  توضیح اختصار نام برچسب 
 «گوشی خوبی است» خوب  اکند می حس اصلی جمله را بیان SO حس 1

 «نوکیا این گوشی رو زیبا ساخته» ساخته افعا  که نیش نظری ندارندا V فعب عادی 2

3 

 INT شدت دهنده

 تاثیر حس را افازایش یاا کااهش   
 دهدا می

 «گوشی بسیار خوبی است» بسیار

 «نه مزیتی دارد» نه کندا می معنی حس را معکو  NE منیی کننده 4

5 
 E موجودیت

جودیتی که نظر حاو  آن بیاان   مو
 شودامی

 «کیییت صیحه نمایش اکسپریااا» اکسپریا

6 
 AS جنبه

ویژگاای مشخصاای از موجودیاات  
 استا

 «کیییت مانیتور اکسپریااا» مانیتور

 «کیییت صیحه نمایش اکسپریااا» کیییت ویژگی مشخصی از جنبه استا ASS زیر جنبه 7

 «من وااعا این گوشی را پسندیدم» پسندیدم ستافعلی که بیان کننده حس ا VS فعب حسی 8

تشریح  9
 اضافی

EX 
حذف آن در معنی جمله بای تااثیر   

 استا
 «این گوشی به نظرم وااعا عالیه»  به نظرم

10 
 IM تاکید

 که به عناوان تاکیاد  ای  شبه جمله
 آیدا می

 «عالیه بخریدش، شن نکنید»  شن نکنید

 به خاطر اینکه  27له عینیبین جمله نظری و جم RE دلیب آوری 11

 

 شودا می برای کشف روابط حسی روند زیر دنبا  کشف روابط حسی:

تشریح اضافی با توجه به اابلیت حذف هر جمله نظری های   برچسب ا1
را به دو جمله تبدیب میکنندا به ایان معناا کاه یان باار جملاه باا        
 برچسب تشریح اضافی و ین بار بدون آن در مجموعه داده ذخیاره 

 شودا یم
شوند تا به جمالت  می جمالت نظری توسط شبکه واژگان بسط داده ا2

 بیشتری دست یابیما
نحوی هر جمله نظری، توسط ابزار برچسب زن نحوی به های   نیش ا3

 یابدا می آن اختصاص
نحوی شمارش شده و بر اسا  محب کشف حاس  های   تعداد رشته ا4

 دسته بندی خواهند شدا
 دانشو می ر آستانه مشخص باشند، حذفهایی که کمتر از میدادسته ا5

بااه عنااوان یاان جملااه  «V+JJ+RB+NNP»باارای نمونااه الگااوی 
اختصاری اینجا های   شناسایی کننده نظر با حاالت خروجی زیر استا ابرچسب

زیار را بارای   ذخیره شاده   حا  اواعد ( معرفی شدندا(5( و جدو  ا2در جدو ا
 این الگو در نظر بگیردا

  اگرJJ حس مثبت وV فعب مثبت باشد جمله مثبت 
  اگرJJ حس منیی وV فعب منیی باشد جمله مثبت 
  اگرJJ حس منیی وV فعب مثبت باشد جمله منیی 
  اگرJJ حس مثبت وV   فعب منیی باشد جمله منیی 

گوشای بسایار خاوبی     »، «گوشی بسیار خاوبی اسات  »حا  نظرات زیر 
باا الگاوی   « سات گوشی بسیار بدی نی»و « گوشی بسیار بدی است»، «نیست

ساده ابلی نیز جمالت های   در روشالبته باال به راحتی اابب تشخیص هستندا 
کاربرد اصلی این الگوها برای کشف رواباط  ساده باال اابب تشخیص بودند اما 

زیر را در نظر بگیریاد کاه توساط    پیچیده تر خواهد بود به عنوان مثا  الگوی 
 روش پیشنهادی کشف گردیده است:

 موجودیت + حرف اضافه + اسم + صیت + فعباسم + 
NNP +         E       +       PREP        +NNP +   JJ        +V 

 اندا آمده زیردو نمونه از مجموعه اواعد این الگو در 

517



 اسم او  در دسته حس مثبت و اسم دوم در دسته حاس   اگر
 خواهد گرفتا  مثبتمنیی و صیت منیی باشد جمله برچسب 

  اسم او  در دسته حس مثبت و اسم دوم در دسته حاس  اگر
 منیی و صیت مثبت باشد جمله برچسب منیی خواهد گرفتا

 مزایا این گوشی در برابر معایب آن حییر به نظار »به عنوان نمونه جمله 
به درستی برچسب مثبت اااعده او ( بر اسا  این الگو و اواعد آن « رسد می

است که در مجموعه لغات حسی مثبت وجود  اسمی« مزایا»خواهد گرفت زیرا 
نیز در مجموعه احسا  منیی موجود هستندا حاا   « معایب»و « حییر»دارد؛ 

آنکه در بسیاری از روشها به علت عدم توجه دایق به واحد جمله و عدم کشف 
که در آن دو کلمه حسای  ای  دایق احسا ، اختصاص برچسب مثبت به جمله

 وجود دارد صورت نخواهد گرفتامنیی و ین کلمه حسی مثبت 

 برچسب زنی بر اساس کشف حس -4-2

این مرحله پس از آماده ساازی مجموعاه داده صاورت خواهاد گرفاتا      
 استانشان داده ( 1در سمت راست تصویرامراحب این بخش 

این مرحله داییا باید مطابق پایش  های   پیش پردازش پيش پردازش:

صورت گیردا تاا نظارات در یان     گام آماده سازی مجموعه دادههای   پردازش
االب مشخص و یکسان آماده میایسه باشندا بنابراین در ایان گاام نیاز پایش     

، تبدیب محاوره به رسامی،  متن شود: یکسان سازی می زیر دنبا های   پردازش
 شناسایی کلمات، جداسازی جمالتا

اساناد را  در ایان گاام ابتادا     برچسب زنی بر اساس کشف حس:

ی نحوی و حسی در ایان مرحلاه   گذار برچسبیکنیما ترکیب ی مگذار برچسب
ذخیاره شاده در   هاای    انجام خواهد شدا پس از آن الگوی یافته شده باا الگاو  

شودا در صورت یافتن الگو و ااعده مناساب، سامت    می مجموعه داده میایسه
راست ااعده اجرا خواهد شد و حس اصالی جملاه نظاری باه عناوان نتیجاه       

خواهد گشتا  در صورت عدم یافتن الگو و یا ااعده مناساب  برچسب زنی، باز 
 اداده خواهند شدSVMبندی به  جمالت نظری برای دستهدر مجموعه داده 

 ارزیابی سيستمپياده سازی و  -5
پیکره  بخش آموزش الگوی جمله نظری از  687در مرحله پیاده سازی سیستم، 

مشااهده شادندا   بسایار کام   ، بعوی با تکرار به دست آمدا از این تعداد الگوها
 در نظرگرفتن الگوهای مختلف نشاان  یدات نهایی سیستم را به ازا (6جدو ا
طور که در این جدو  مشخص اسات بهتارین عملکارد زماانی      دهدا همان می
افتد که الگوهای با تکرار سه و بیشتر به عنوان الگوی نهایی در نظار   می اتیاق

الگوهای کمتر از  شودا ر با نام آستانه یاد میدر اینجا از تعداد تکرا گرفته شوندا
تاری   این میدار آستانه در بخش ارزیابی فراوانی بیشتری دارند اما دات پاایین 

رغم داات مناساب باه علات      نیز علی 3الگوهای بیشتر از میدار آستانه  ادارند
الگاوی   111 ،بازیابی پایین عملکرد نهایی مناسبی نداردا با انتخاب آستانه سه

 گیردا می ماند که برای نظرکاوی مورد استیاده ارار می یح در پیکره باایصح
 انتخاب آستانه نظرات برای ساخت الگوهای حسی(: 6جدول)

 دقت نهایی الگوهای ناصحيح الگوی صحيح تعداد الگوهای شناسایی   آستانه انتخاب الگوها

 80.23 54 215 269 آستانه ین
 91.95 15 205 220 آستانه دو

 96.66 1 201 202 آستانه سه

 95.51 1 187 188 آستانه چهار

 94.99 0 178 178 آستانه پنج

باید در نظر گرفته شود که دات نهایی مربوط باه مجماوع الگوهاای صاحیح     
 باشدا می SVMکشف شده و نیز جمالت خارج از الگوی داده شده به 

نتیجاه   کاره آماوزش  از پی الگوی صاحیح  111بنابراین با در نظرگرفتن تعداد 
 باشدا می جمله نظری پیکره آزمون به صورت زیر 359اعما  الگوها بر روی 
 (: نتای  نظرکاوی با روش پيشنهادی    7جدول)

 
 تعداد

 شناسایی شده با الگوها
شناسایی نشده توسط الگو 

 واگذار شده SVMکه به 
دسته بندی مجموع جمالت 

 در روش پیشنهادی

 

یح
صح

یح 
صح

نا
 

یح
صح

یح 
صح

نا
 

یح
صح

یح 
صح

نا
 

 5 277 5 114 0 163 282 نظرات مثبت

 16 61 15 23 1 38 77 نظرات منیی

 21 338 20 137 1 201 359 مجموع نظرات

سیستم پیشنهادی دارای عملکرد مناسبی باه خصاوص بارای جماالت     
نظری پیچیده استا جمالت نظری پیچیده جمالتی هستند کاه حااوی چناد    

گوشی ، ین مثا  خوب از ضاعف آن   اندازه بزرگ»له کلمه حسی هستندا جم
« ضاعف »و « خاوب »باا توجاه باه وجاود همزماان دو کلماه حسای        « است

در روش آوردا  می نظرکاوی به وجودهای   خاصی را برای سیستمهای   پیچیدگی
نظیار   پیشنهادی با توجه به ایجاد الگو و اواعد مناسب برای جماالت نظاری،  

 کندا  می یگذار برچسبتی شناسایی و چنین جمالتی را به درس
واحاد جملاه را   های   سیستم پیشنهادی برای اولین بار الگوعالوه بر این، 

برای اساتخراج نظار   ای  استخراج نموده است و به چند الگوی ثابت چند کلمه
نظری برای زبان فارسی را های   اکتیا نکرده استا همچنین برای اولین بار الگو

در داات نهاایی سیساتم    ( 7جادو ا با توجه به گزارشاات   امعرفی نموده است
 :( بیان شده است8جدو ا

 (: نتای  نظرکاوی با روش پيشنهادی    8جدول)

 Precision Recall F-Measure کالس
 13.58 22.99 29.29 منیی
 23.53 21.95 22.32 مثبت

 23.38 23.53 23.33 مجموع

 SVMالگوریتم یادگیری نظیار   نهایی خود را با ین ارزیابیاکثر روشها 
این الگوریتمها به عناوان خاط مبناای     ا[11,4,13]اند انجام داده NBAو یا 
باه عناوان ویژگای ورودی     uni-gram ویژگی شوند و از ه شناخته میمحاسب

 شودا  آنها استیاده می
 ( میایسه روش پیشانهادی باا خاط مبناا را نشاان     1( و نمودارا9جدو  ا

هادی در نظرات مثبت و در مجموع فرایند نظرکاوی دات دهندا روش پیشن می
به نمایش گذاشته استا همچنین این  دو خط مبنااابب ابو  تری را نسبت به 

روش در نظرات منیی نیز با فاصله اندکی نسبت باه روشاهای ماورد میایساه     
نسبت به جمالت مثبات  برتری داردا از آنجا که حجم جمالت منیی در پیکره 

تار   ت به نظرات مثبات پیچیاده  بالوه ماهیتاً ساختار نظرات منیی نسکمتر و بع
 داشتندا روش در این بخش عملکرد به نسبت نزدیکتریاین سه  است،

 (: انتخاب آستانه نظرات برای ساخت الگوهای حسی9جدول)

 NBAالگوریتم  SVMالگوریتم  

 

یح
صح

یح 
صح
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re
ca

ll
 p
re

ci
si

o
n

 

یح
صح

یح 
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re
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 3701  3101 38 383 3303 330.8 .1 333 نظرات مثبت

 3303 3807 13 85 5000 3.01 37 80 نظرات منفی

 5501 5303 00 718 3.08 3.05 77 733 مجموع نظرات
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100

Recall Precision F-measure

                     

ما ی    تیبا   ردار ی ی  ساد  رو   ی   اد 
 

 NBAو  SVMسه معيار با خط مبنای  قایسه( م1نمودار)

 آتیهای   جمع بندی و کار -6
جدید معنایی پرداخته شدا ترکیب ایان  های   ه تعریف برچسبدر این پژوهش ب

نحوی روشی جدید برای نظرکااوی را ارا اه نماودا    های   با برچسبها  برچسب
ایجاد شده های   نظرات فارسی در این تحییق ایجاد شدا از طرفی الگوهای   الگو

ی در در واحد جمله و به صورت نیمه خودکار هستندا حا  آنکه اکثر روشها حت
(( استیاده 1و دستیامشابه جدو  اای  ثابت چندکلمههای   زبان انگلیسی از الگو

  اندا نموده
جز ی تاری مخاتص نظارات تعریاف     های   توان برچسب می در ادامه راه

شاود کاه باا     می نمود و نظرکاوی داییتری انجام دادا بعالوه این نیاز احسا 
هاای   اشابکه هاا   ری ساایر حاوزه  نظهای   اعما  این روش برای مجموعه داده
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 ها نویس زیر

                                                 
1 Natural Language Processing 
2 Opinion mining, Sentiment analysis 
3 Data mining 
4 Space characters  
5 Sentence level 
6 Aspect-base 
7 Part of speech tagger 
8 Bag Of Words 
9 Term frequency inverse document frequency 
10 Part of speech 
11 Sentiment lexicon 
12 Opinion roles 
13 Negativer 
14 Dependency parser 
15 Genetic algorithm 
16 Web forums 
17
 Support vector machine  

18 Chi-square  
19 Decision tree  
20 Data set 
21 Document frequency 
22 Term frequency 
23  Mutual information 
24 Modified mutual information 
25 http://www.wtlab.um.ac.ir 
26 http://www.digikala.com 
27 Object sentence (fact sentence) 
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