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  چکیده
ل اجتماعی تبدی و گسترش و محبوبیت شبکه های اجتماعی در بین افراد، در چند سال اخیر، این جوامع مجازی را به منبعی ارزشمند از اطلاعات گوناگون  تجاری

نموده است. تحلیل این حجم از اطلاعات متنی غیر ساخت 

و پردازش زبان  یافته کاربران نیازمند روش های نوین و بهینه متن کاوی

 اساحس از ای شده گزارش خلاصه و گیرد قرار بررسی مورد ماشین توسط موجودیت یک پیرامون نظرات از انبوهی حجم است که این نظرکاوی طبیعی است. هدف

پژوهش  در این .گیرند می قرار استفاده مورد طبیعی پردازش زبان کاوی و داده آماری، های تکنیک هدف این به دستیابی برای. گردد ارائه کاربر به آن در شده بیان

منفی  ان مثبت وروش جدیدی بر اساس ترکیب روش های ماشین بردار پشتیبان و مبتنی بر لغت نامه ارائه شده است تا بتوان در زمان کمتر و دقتی بالاتر میز

اگون را داشته و سعی بر بالابردن دقت و سرعت بودن نظرات کاربران را در رابطه با موضوع مورد نظر به دست آورد. این روش قابلیت اعمال بر روی زبان های گون

کند که دارای دقتی بیشینه در بازه زمانی کمتر برای آنالیز احساسات  نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی، طرح ترکیبی را معرفی می الگوریتم های پیشین دارد.

 در متن می باشد.

 بان طبیعی، ماشین بردار پشتیبانکلمات کلیدی: داده کاوی، نظر کاوی، متن کاوی، پردازش ز

 

 مقدمه  -1

ن یبدست آوردن نظرات مردم و مشتریان خود یک تجارت عظیم برای بازاریابی، روابط اجتماعی و حتی رقابت های انتخاباتی می باشد. در گذشته ا

 اطلاعات از طریق برگه های نظرسنجی و یا آزمایش بر روی یک گروه خاص بدست 

بلاگ ها،توییتر و فیسبوک( افراد و سازمان ها از محتوای این رسانه ها برای و می آمد ولی امروزه با گسترش روزافزون رسانه های اجتماعی )مثل

تصمیم گیری استفاده می کنند. این در حالی است که در دنیای واقعی شرکت ها و سازمان ها همواره به دنبال این هستند که نظرات مردم یا 

مشتریان نیز خواستار بهره مند شدن از نظرات سایر کاربران در رابطه با آن  مشتریان را درباره ی محصولات و یا خدمات خود بدانند، از طرفی

محصولات می باشند تا بتوانند بر اساس آن اقدام به خرید یا عدم خرید آن محصول کنند. در اینجاست که نیاز به یک سیستم جهت شناسایی و 

  .تجزیه و تحلیل احساسات در نظرات کاربران احساس می شود
 ظرن در مفید الگوهای کردن پیدا هدف با متن ها برای آماری و ماشین یادگیری فیلدهای از الگوریتم هایی و متدها عنوان به می توان را ویکا متن

 یا طبیعی زبان کردن پردازش اطلاعات، استخراج متدهای روش ها، از بسیاری در. است ضروری متون کردن پردازش پیش هدف این برای. گرفت

 استخراج داده های روی بر را کاوی داده الگوریتم های می توان سپس. می شود استفاده متون از داده استخراج برای ساده پردازش های پیشبرخی 

 . کرد اعمال شده

 :و آنالیز احساسات در متن  عقیده کاوی -2
 [2] نوشته شده با یک زبان نوشتاری را آنالیز می کند. یک زمینه تحقیقاتی است که نظرات، احساسات، ارزیابی ها، رفتارها و گرایش ها و عواطف

تحلیل عقاید و نظرات در نوشته های رسمی ، استخراج اطلاعات دقیق و مطمئن از نوشته های غیر رسمی )وبلاگها و وبسایت های گفتگو و اجتماعی(

ختصارات و کلمات عامیانه، علائم و نمایه ها ، عبارات و جملات بعلت اشتباهات نوشتاری متون و نگارشی، ا )روزنامه های برخط مقالات و گزارش ها(

 [2]طنزگونه و کنایه آمیز تفسیر آنها حتی برای انسان مشکل است.

 و تحلیل احساسات معنای مشترکی دارند ولی برخی از محققان اظهار داشته اند که این دو کمی متفاوت اند.عقیده کاوی 

 درباره یک موجودیت )یک فرد، موضوع، کالا یا ...( را استخراج و آنالیز می کند.ت مردم را رانظ عقیده کاوی
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احساس بیان شده در یک متن را پیدا کرده و سپس آنرا آنالیز می کند بنا براین هدف تحلیل احساسات پیدا کردن نظرات و  ،تحلیل احساسات

 مشخص کردن احساسی که نشان 

 [2]فای کردن یا جهت گیری آن است.می دهد و سپس دسته بندی یا کلاسی

 عنوان را معادل هم در نظر گرفته ایم.  در این ارائه این دو

 می بینید به طور کلی میتوان کارهای موجود در عقیده کاوی را از نظر سطح تصمیم گیری به چهار دسته تقسیم کرد. 1همان طو که در شکل 

 عبارت یا کلمهدر سطح عقیده کاوی  .1

 ر سطح جملهدعقیده کاوی  .2

 در سطح متن عقیده کاوی  .3

 در سطح ویژگیعقیده کاوی  .4

 
 [2] : سطوح عقیده کاوی1شکل 

کلی از این هدف را  نمایی 2دانست. شکل  استخراج خودکار احساسات و نظرات جمعی انسانها از نوشتارهادر کل می توان هدف از عقیده کاوی را 

 به تصویر کشیده است.

 
  [1] ده کاوییعق: نمای کلی از 2شکل 

 سطوح عقیده کاوی -1-2

 عبارتعقیده کاوی سطح  -1-1-2

 و ... بررسی  میزان مثبت یا منفی بودن کلمات، جهت یا قطبیت کلمات، کلماتعبارات، عینی یا ذهنی بودن در این سطح 

 می گردد.

 پردازش در سطح کلمه را در سه دسته می توان خلاصه نمود:

 در سند )آیا کلمه نظری است یا عملی( عبارتتعیین نظری بودن  .1

 )آیا کلمه نظر مثبت است یا نظر منفی( عبارتتعیین گرایش یا پلاریتی  .2

 تعیین قدرت و درجه گرایش )یک کلمه چقدر مثبت یا منفی است( .3

 برای این نوع عقیده کاوی دو روش داریم :

  رابطه نحوی یا وقوع همزمان(مبتنی بر مجموعه نوشته ها( 
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 روابط معنایی مثل ر واژه نامه ها )مبتنی ب 

 (مترادف ها و متضاد ها

 عقیده کاوی در سطح متن -2-1-2
 و ... صورت می گیرد. نقد فیلم، نقد نشریات، متون، طبقه بندی اسناددر عقیده  کاوی سطح متن 

ول بندی نماید. برای مثال، یک نقد محصمنفی دستهوظیفه این سطح از نظرکاوی این است که آنچه کل یک سند منتشر کرده را در قالب مثبت یا 

شود و سیستم باید تعیین کند که این نقد به صورت کلی دید مثبتی را نسبت به محصول نشان داده و یا منفی بوده است. این سطح از داده می

رکاوی مفروض است این است که سند، نمایش شود. آنچه در این سطح از نظنیز شناخته می« بندی نظرات سطح سندطبقه»نظرکاوی همچنین به 

 کند، کاربرد ندارددهنده نظر پیرامون یک موجودیت واحد است. بنابراین، هنگامی که سند چندین موجودیت را ارزیابی یا مقایسه می

 عقیده  کاوی سطح جمله  -2-1-3
وظیفه این سطح این است که تعیین کند جمله یک نظر در واقع  دکامنت ها، نظرات و ... طبقه بندی می شوندر این سطح از عقیده کاوی جملات، 

بندی هطبق»دهد. منظور از خنثی این است که جمله بیان کننده نظر نیست. این سطح به صورت نزدیکی با مثبت، منفی، یا خنثی را نشان می

هنی هستند از جملات عینی که بیان کننده اطلاعات حقیقی وابستگی دارد. در طی این فرایند جملات ذهنی که بیان کننده دید یا نظر ذ« ذهنیت

 شود.هستند تمیز داده می

 در کل جملات به دوسته تقسیم می شوند:

 حقایق و اطلاعاتی را بیان می کنند.  جملات عینی :

 حاوی احساس، تمایلات، دیدگاه ها و یا تجربیات شخصی باشد. جملات ذهنی:

 )گوشی من دو روز بیشتر کار نکرد(جملات ذهنی حاوی نظر هستند 

 عقیده  کاوی سطح ویژگی: -4-1-2
مورد نظر را مورد بررسی قرار در این سطح با امتیاز دادن به خصوصیات مختلف می توان ویژگی های شی مشخص است  3همان گونه که در شکل 

 داد و حتی آن را با اشیا دیگر مقایسه کرد.

 
 [3] براساس ویژگی های مورد نظر و امتیاز دادن به آنها : نمودار مقایسه دو تلفن3شکل 

 رهر دو سطح قبلی یعنی سند و جمله به طور دقیق آنچه را که مردم دوست دارند و آنچه دوست ندارند را کشف نمی نماید. بجای نگرش به ساختا

در حقیقت بر این ایده استوار است که هر نظر شامل یک گرایش  کند.و ...(، سطح ویژگی مستقیما خود نظر را دنبال میزبان )سند، پارگراف، جمله 

 )مثبت یا منفی( و یک ویژگی از نظر قرار دارد.

 این نظر مشخصا یک دید مثبت «کند ولی من هنوز به آن علاقه دارماگر چه این رستوران سرویس چندان خوبی ارائه نمی»به این مثال توجه کنید؛ 

نیم بگوییم که این نظر تماماً مثبت است. در حقیقت این نظر درباره رستوران به صورت کلی مثبت است و در مورد نحوه کند ما نمی توارا بیان می

 سرویس دهی آن دارای گرایش منفی می باشد.
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 روش های آنالیز احساسات در متن: -3

 ده می شوند آشنا می شویم:در ادامه با برخی از روش های دسته بندی متون که در آنالیز احساسات در متن استفا

 روش ماشین بردار پشتیبان: -1-3
برای تشخیص الگوی دودویی )دو کلاسه( مورد  1991که در سال  است شده نظارت و خطی الگوریتم رده بندی یک پشتیبان برداری ماشین روش

 [11]استفاده قرار گرفت.

ساده و بیشترین آنتروپی، الگوریتم ماشین بردار  بیز نوع از 1یک طبقه بند بین روش ترین دقت پنگ پر توسط گرفته انجام پژوهش در روش این

 [14تخمین زده شد.] %44پشتیبان بود که دقت آن 

 خط یک 2مجموعه داده آموزشی قبلی اطلاعات بر بنا جدید اطلاعات ورود با.  می شود استفاده خط یک از اطلاعات بندی کلاس برای روش این در

.  می گویند 3 هایپرپلین می شود تولید مرحله هر در که خط این به. دهد قرار آن به مربوط ی دسته در را جدید ی داده که شودمی  تولید جدید

 است بعدی دو فضای در هایپرپلین یک نمایشگر زیر شکل

 
 [14]هایپرپلین  :4شکل 

 NLPروش  -2-3

  :دانست . این روش چهار مرحله کلی دارد 4یا آنالیز کلمات کلیدی  توان تکامل یافته ی روش لغوی ساده را می  NLPروش

 ای آنالیز احساساتشناسایی بخش مهم متن بر

 درخت گرامر تشخیص ساختار جمله و تشکیل

 )ویژگی( امتیاز دهی به کلمات مهم تشخیص داده شده در متن

 : دهد ن میرا به طور مختصر نشا NLP شکل زیر سیر روش امتیاز دهی نهایی به متن

 
 NLP[14] روش :1شکل 

 آنالیزاحساسات با ترکیبی از روش های یادگیری ماشین و مبتنی بر واژگان کردن مدل -4

 

 1355به منظور آنالیز احساسات در متن توییت هایی که کاربران زیر محصولات نوشته بودند، ابتدا دیتاست های مورد نیازمان را که حاوی حدود 

 لاتین می باشد را جمع آوری کردیم.رکورد فارسی و 

                                                 
1- classifier 
2- Learning set 
3- Hyperplane 
4- Keyword analysis 
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بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در حوزه تحلیل احساسات در دنیا معطوف به زبان انگلیسی بوده است و به نسبت کارهای کمتری در دیگر 

هستند. این پروژه قابلیت اعمال  زبان ها انجام شده، به ویژه محققان در زبان فارسی به دلیل پیچیدگی های خاص آن، با چالش های بیشتری روبرو

 را دارا می باشد و با در نظر گرفتن چالش های زبان فارسی بتوان نتیجه قابل قبولی بر روی این زبان داشته باشیم. 1بر روی هر زبانی

ن ها را جوابگو خواهد بود ولی سعی با اینحال با توجه به اینکه چالش های زیادی در این بین وجود دارد نمی توان ادعا کرد که تمامی چالش های زبا

ین مستلزم ا بر این بوده است که بتواند با دقت عمل بیشتر و سرعت کمتر نتیجه مطلوب کاربران را به صورتی قابل فهم تر برای کاربران  ارائه دهد که

 می باشد.داشتن جدول الگوهای مناسب برای کامنت های کاربران 

فته در این زمینه مربوط به آنالیز احساسات در سطح جمله و پس از آن در سطح سند می باشد ولی به دلایلی همچنین بیشتر مطالعات صورت گر

 که در ادامه شرح داده خواهد شد دراینجا آنالیز احساسات در سطح عبارت صورت می پذیرد.

وضیح بیشتری در رابطه با هر یک از این مراحل خواهیم در شکل زیر مراحل صورت گرفته در این پروژه را مشاهده خواهید کرد که در ادامه به ت

 پرداخت.

 
فلوچارت مراحل روش پیشنهادی : 6 شکل  

 پیام هاتشکیل جدولی از کلمات تشکیل دهنده  -1-4

ایگاه پس از جمع آوری اطلاعات از سایت ها و یا موضوعات  متفاوت باید این اطاعات در پایگاه داده به صورت ساخت یافته ای سازماندهی شوند. پ

 می باشد. SQLداده در این جا 

ت فارسی ختیار ما قرار دادند. و دیتاسبرای دیتا بیس انگلیسی با دکتر نایک مکاتباتی صورت گرفت که ایشان لطف فرمودند و دیتا بیس خود را در ا

 گردآوری شده است. 2با همکاری تنی چند از مهندسین و استفاده از یک خزنده وب www.mobile.irنیز از سایت 

 مقدماتی سازی خلاصه و پردازش پیش -4-2

 از بسیاری ، اضافه حروف نظیر اضافی کلمات حذف .نماییم حذف ندارند، تأثیری متن اصلی محتوای در که را کلماتی داریم سعی مرحله این در

 خلاصه باعث بلکه گذارد، نمی منفی تأثیر متن کلی در مضمون عموماً  غیره و ربط ریشه اند(، حروف خود )که افعال از برخی ، صفات و قیدها

 از کلمات این برنامه اجرای هنگام در نموده، وارد ((4-2) فایل متنی )شکل یک در را کلمات این توان می دلیل همین به .شود می متن سازی

 (.ندارد ترتیبی جستجوی به نیاز ساختار )این شوند ریخته می سازی درهم جدول سریع ساختمان در و شده خوانده فایل

                                                 
1- Multi Language 
2- Web Crawler 
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شوند.  می مستند حذف از و شده درهمسازی، شناخته جدول در جستجو با صفحه این در موجود اضافی کلمات فارسی، مستند هر بررسی هنگام

 .کنیم می حذف مستند از را ریشه افعال تنها ما مرحله، این در که است این توجه قابل نکته

 جدول الگوهابخش جمله های موثر از  استخراج -3-4

کلمات دوبخشی از متن استخراج می شود تا آنالیز  در این بخش سیستم ،دیکشنری لغتی ساخته شده از نظرات را با جدول الگوها مقایسه کرده و

 احساسات بر روی عبارات حداقل دو بخشی صورت گیرد. هرچه جدول الگوها کامل تر باشد نتیجه حاصله از آنالیز احساسات نیز به طبع دقیق تر

 لغت مثبت و منفی استفاده شده است. 13444خواهد بود. در این تحقیق از جدول الگویی شامل 

 بخش نهایی و محاسبه احساسات -4-4

در این بخش تعداد پیام هایی که بخش جمله مورد نظر در آنها وجود دارد محاسبه می شود )با تفکیک احساس مثبت و منفی( و میانگین احساس 

دارد این است که می توانند با مثبت و منفی پیام ها در هر موضوع به دست می آید. امکانی که در این قسمت برای کاربران و مدیر سیستم وجود 

می تواند  دتوجه به وقتی که دارند تعداد نظراتی را که می خواهند محاسبه شوند را انتخاب نمایند. در این حالت در صورتی که کاربر عجله داشته باش

اع خاب می شوند و نتیجه از بین آن ها به کاربر اطلتعداد پیام های کمتری را برای بررسی انتخاب نمایند. پیام ها به صورت تصادفی از بین پیام ها انت

 داده می شود.

 برای محاسبه میانگین از فرمول میانگین روش پردازش زبان طبیعی که در بخش سوم توضیح داده شد، استفاده می شود.

( اختصاص دو بعد )ویژگی مثبت و ویژگی منفیدر اصل این روش بعد از این که متن را پیش پردازش کرد با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان و 

رات ظبه داده ها نظرات کاربران دسته بندی می شوند و با استفاده از روش پردازش زبان طبیعی و فرمول میانگیری آن میزان مثبت و منفی بودن ن

بت به سایر نمودارهای برای این مورد مناسب تر کاربران در عبارات مشخص شده و در صورت دلخواه کاربر برای وی با رسم نمودار دایره ای که نس

 است، میزان مثبت و منفی بودن نظرات را به کاربر نمایش می دهد.

 نوشته شده اند. phpشایان ذکر است که کدهای این پژوهش همگی در قالب زبان 

 آنالیز احساسات های روش دیگر با روش پیشنهادی از حاصل نتایج ی مقایسه -5-4

درصد نیز  15آن تا بالای  accuracyاین روش در صورتی که جدول الگوهای آن به درستی پر شده باشد دارای دقت خوبی می باشد. بعضا معیار 

 آمده است. و از آنجا که جستجو بر روی عبارات صورت می گیرد و نه کل جمله و همچنین با توجه به پیش پردازشی که روی متن صورت می پذیرد

 این روش نیز نسبت به سایر روش ها به خصوص روش های آنالیز احساسات در سطح جمله قابل قبول تر است.سرعت 

 گیری نتیجه

 با توجه به نتایج حاصل ازروش های پیشنهادی ملاحظه گردید که نتایج به دست آمده از دقت بالا و سرعت قابل قبولی برخوردار هستند.

 دول الگوها به درستی و با دقت پر شده باشد تا برای آنالیز با مشکلی مواجه نشویم.تنها نکته در این جاست که باید ج

رکورد این پایگاه داده نتایج قابل قبولی به دست آمد. به خصوص در رابطه با نظرات  1163بر روی پایگاه داده انگلیسی تحقیق اجرا گردید که بر روی 

رکورد آن  255نظر منفی حدود  316رکورد آن و از  455عبارت خنثی حدود  665ن، از حدود رکورد آ 115رکورد مثبت  114مثبت که از حدود 

 شناسایی گردید.

ل یشایان ذکر است که در عبارت های منفی به دلیل وجود تعداد زیادات کنایات و استعارات نتیجه نسبت به بقیه ضعیف تر بود که این هم به دل

 که جدول الگوها کامل تر باشد نتیجه مطلوب تری به دست می آید.در صورتی  NLPوجود استفاده از روش 

 سپاسگزاری
 راستای این مقالهاز جناب آقای دکتر باقری به پاس راهنمایی های ارزنده ایشان در  با سپاس
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