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ساير افراد در مورد محصول را شده توسط هاي نوشتهمعمول وقتي فردي قصد خريد يك محصول برخط را دارد، نظرات و يادداشت طوربه ��:()�

تجزيه و تحليل احساس تجزيه و تحليل نظرات کاربران که با عنوان . گيري فرد براي خريد داردكند و اين مسئله تاثير بسزايي در تصميمبررسي مي

 ي، استخراج نظرات افراد درباره. هدف اصلي نظرکاويتدر علم کامپيوتر اس عات تحقيقاتيترين موضويکي از داغشود، کاوي شناخته مييا نظر

 در محصوالت براي هاي ضمنيويژگيبر استخراج يو مبتن نظرکاوي بدون نظارت کارراهيک  تحقيق، ايندر  است.يا کاال  هاي يک موجوديتويژگي

اي ه. در بيشتر پژوهشباشدميهاي ضمني يکي از مراحل دشوار در تحليل احساسات مبتني بر ويژگي استخراج ويژگي. شده است ارائه فارسي زبان

در کنار اطالعات در اين پژوهش است.  استفاده شده ي ضمنيهاخيص ويژگيتشو سپس  رخدادماتريس هماطالعات آماري براي ايجاد از پيشين 

ارزيابيبهره گرفته شده است.   )اتها و احساس(ويژگي بين کلماترخداد جهت بهبود ماتريس همبندي صفات از قواعد نحوي زبان و خوشهآماري، 

 نرخ بهاين مقاله  شده درروش ارائهکه دهند ، نشان ميکاالنظرات کاربران در سايت ديجي شده ازهاي واقعي و استخراجداده بر روي شدههاي انجام

  .دست يافته استنسبت به کارهاي قبلي   بهتريبازخواني و دقت 
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Abstract:  Typically, when someone wants to buy an online product, he/she reviews the comments and notes written by others about 
the product. Clearly, it has a profound impact on the person's decision to buy or not to buy the product. Sentiment analysis 
or opinion mining is one of the hot research topics in computer science. The main purpose of sentiment analysis is to extract 
opinions of individuals about the characteristics of an entity such as a product. In this research, an unsupervised opinion 
mining is proposed for Persian products based on implicit feature extraction which is a critical step in sentiment analysis. In 
most previous studies, statistical information is utilized to create a co-occurrence matrix and determine the implicit features. 

In this paper, we benefit from syntactic rules and sentiment clustering in conjunction with statistical information to construct 
an efficient co-occurrence matrix between features and sentiment words. The evaluation results provided on a real-world 
dataset, extracted from Digikala website, indicates that the proposed method achieves higher recall and precision compared 
to the previous studies. 

Keywords: Opinion mining, implicit feature, co-occurrence matrix, clustering. 
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در مورد محصوالت نظرات برخط  محبوبيت وب، تعداد گيربا رشد چشم

ا، هبا سرعت بااليي در حال افزايش است. تعداد زيادي از وبالگمختلف 

ــمان هايتاالر ــايت و وب پرس به کاربران اجازه  کااليي مانند ديجيهاس

هاي مختلف بيان دهند تا نظراتشان را در مورد محصوالت و سرويسمي

ستخراج دانش از نظرات ارائه .کنند صولا سط يک  شده در مورد مح تو

 مناسب محصولشود و پيشنهاد يک انجام مي ]۲، ۱[ کاويسيستم نظر

  شود. انجام مي ]۴ ،۳[گر به کاربر توسط يک سيستم توصيه

سبي ارزيابي مناسازد تا بتوانند توليدکنندگان را قادر مي، کاوينظر

شته و با توجه به آن  ضايت کاربران دا محصوالت خود را ارتقا دهند از ر

ـــياز آن .]۱[ که بررس کان جايي  کاربران ام مامي نظرات براي  پذير ت

هبو ارائه آن نظرات دانش از هايي جهت اســتخراج رائه روشانيســت، 

  . اهميت زيادي پيدا کرده است براي کاربران صورت خالصه

کشــف  براي را موثري هايالگوريتم محققان، از بســياري رو،اين از

امروزه تجزيه و  اند.کرده ارائه ،١نظرکاوي عنوان تحت نظرات، از دانش

ي نظرات، شــود)، مطالعه(که نظرکاوي هم ناميده مي ٢تحليل احســاس

سات و نگرش سا صوالت ي موجوديتهاي افراد دربارهاح هايي مانند مح

  ها است. و سرويس

سند، جمله و ويژگي مورد  سطح  سه  ساس در  تجزيه و تحليل اح

سي قرار مي سطح در . ]۶ ،۵ ،۲[ گيردبرر ساس در  تجزيه و تحليل اح

 تي روي يککه هر سند حاوي نظرابا فرض اين گرايش کلي سند ،سند

ست، به زيه تجشود. صورت مثبت يا منفي تعيين ميموجوديت منفرد ا

سطح جمله ساس در  يک  دارايجمله،  که هربا فرض اين، ٣و تحليل اح

يا موجوديت  ـــتويژگي  يا  اس له، اعم از مثبت، منفي  گرايش هر جم

شخص مي خنثي را ست  ،هکصورتيدر . کندم حاوي يک جمله ممکن ا

شديک موجوديت از ي چندين ويژگي دربارهنظراتي   . تجزيه و تحليلبا

کنند که افراد طور دقيق مشخص نمياحساس در سطح سند و جمله به

شتري دارند. به چه مشخصه ر داي از محصول تمايل و يا عدم تمايل بي

سطح ويژگي ساس در  شامل يا موجوديت، هر نظ تجزيه و تحليل اح ر 

ــاس  ــت. اي از ويژگيو مجموعه مثبت يا منفياحس درک اهميت ها اس

ــئلههدف ــاس ي تجريه و تحليل هاي حاوي نظر به درک بهتر مس احس

بهکمک مي ند.  لهک ثال، جم لب «ي نظري عنوان م جا ظاهرش  گرچه 

، داراي لحني مثبت است؛ »نبود، اما من هنوز عاشق اين گوشي هستم.

ما نمي بهتوانيم بگا له  که اين جم مل داراي گرايش مثبت وييم  کا طور 

و داراي گرايش » گوشي«است. در واقع جمله داراي گرايش مثبت براي 

شي«منفي براي  ساس » ظاهر گو صلي تجزيه و تحليل اح ست. هدف ا ا

ـــات  ـــاس ـــف احس ـــطح ويژگي، کش ها و يا موجوديت مربوط بهدر س

  .  ]۷[ است هاآن هايويژگي

و   ٤نظارتي باطور کلي به دو دســتههاي تشــخيص ويژگي بهروش

 هاييروش نظارت،با هايروش .]۸ ،۷[ شـوندمي تقسـيم ٥نظارتبدون 

ستند شي مجموعه داده ها،در آن که ه صحيح  دارايي آموز سب   وبرچ

، ماشــين بيز ســاده به هااز جمله اين تکنيک .هســتنداز قبل مشــخص 

ــتيبان ــاره کرد. مي ٧و حداکثر انتروپي ٦برداري پش جايي از آن توان اش

بندي طبقه يمسئله يک متون، از ويژگي استخراج بانظارت يمسئله که

رود. در مي کاربه ٨هاي صــريحويژگي اســتخراج ها براياين مدل اســت؛

سب از ايابتدا، مجموعه شتن با هابرچ  يک در کلمات از ايمجموعه دا

 کلمه را مشـخص ويژگي يا ويژگي نبودن يک که شـوندجمله تهيه مي

جمالت  روي بر واژگان گذاريبرچســـب فرايند در گام بعدي، کند.مي

ــود.مي انجام آنتروپي  حداکثر  مدل داده، مجموعه اين ايجاد از پس ش

 بدون برچســب هايداده روي بر و شــودمي داده آموزش عنوان مثالبه

شيي مجموعهکارگيري بههدف از شود. مي آزمايش شخيص و آموز ، ت

 هرچند که .]۱۰ ،۹[ هاي مناسب توسط سيستم استاستخراج ويژگي

فرسا و نيازمند صرف اي سخت و طاقتي اين مجموعه داده وظيفهتهيه

شده توسط اين روش از دقت در عوض نتايج توليد امازيادي است زمان 

ستههاي بانظارت . مدلهستندبيشتري برخوردار  در  و بودهبه دامنه  واب

ستيي ديگر صورت انتقال به دامنه اي همجددا آموزش ببينند. مدل باي

و  ندارندخورده برچســبآموزشــي  ينياز به مجموعه داده ،بدون نظارت

 ،۷[ هاي بانظارت از دقت کمتري برخوردار هســتنده با روشدر مقايســ

۸[. 

ضمني ظاهرها ميويژگي صريح و  سم يا  توانند به دو روش  شوند. ا

سمي که به صريح در جمالت رخ ميعبارات ا صريح  ،دندهطور  ويژگي 

ـــوندناميده مي ـــاخت خوبي «ي عنوان مثال در جمله. بهش کيفيت س

شــود. صــريح اســتخراج مي ويژگي به عنوان» کيفيت ســاخت«، »دارد.

ضمني شد را ويژگي  سمي نبا سم يا عبارت ا  که نامندمي ٩ويژگي که ا

عنوان مثال در به شــود.به شــکل صــفت يا قيد ظاهر مي طور معمولبه

طور ضـــمني به ويژگي ، به»اين گوشـــي خيلي گران اســـت.«ي جمله

  اشاره دارد. » قيمت«

ــخيص ويژگي ــريح کدر زمينه تش ــبت به زياد ارهايهاي ص ي نس

ضمني انجامگيويژ سيهاي  سفانه طبق برر ست. متا هاي ما، در شده ا

ـــي تعداد کارهاي انجام  ـــده بر روي ويژگيزبان فارس ـــمني ش هاي ض

هاي هاي واقعي وب، وجود ويژگيدر دادهشـــمار بوده اســـت. انگشـــت

وهش پژضمني در نظرات کاربران غيرقابل اجتناب است.  بنابراين انجام 

هاي ضـــمني نيز از اهميت زيادي برخوردار اســـت. در در حوزه ويژگي

ـــمني با توجه به عدم وجود ويژگي در روش ـــتخراج ويژگي ض هاي اس

شتر صريح داراي چالش بي ستخراج ويژگي  سبت به روش ا  يجمالت ن

ستند. شخيص ويژگيدر اين پژوهش ه ضمني از ماتريس ، براي ت هاي 

هاي پيشين از اطالعات آماري در پژوهش. دشواستفاده مي ١٠رخدادهم

ستبراي ايجاد ماتريس هم شده ا ستفاده   براي در اين پژوهش .رخداد ا

ويژگي ي ، از معيار فاصلهLRTبر معيار عالوه ،استفاده از اطالعات آماري

ساس،کلمهاز  صريح ستگي جمالت ،قواعد نحوي زبان ي اح  و گراف واب
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صفاتخوشه ستفاده شده ماتريس هم رخداد کاراتر  براي ايجاد ،بندي  ا

تري هاي ضمني مناسببتوان ويژگيکارگيري اين ماتريس بهبا تا  ؛است

ستخراج نمود. هاي واقعي كه از از داده ،شدهبراي ارزيابي روش ارائه را ا

شگاه اينترنتي ديجي شده سايت معروف و پربازديد فرو ستخراج  کاال ا

ستفاده گرديد. نتايج  ست، ا شان ميدست آمده بر روي اين دادهبها ها ن

ستخراج ويژگيد كه روش ارائهنده ست با ا سته ا ضمني شده توان هاي 

سب سبت به روشمنا شته تر، كارايي بهتري ن شين به همراه دا هاي پي

    باشد.

مه ـــوع و  ٢در بخش  ي پژوهش،در ادا چه موض تاريخ مروري بر 

به ارائه روش پيشنهادي ، ٣در بخش  .گرفته استصورتکارهاي پيشين 

کار  جام  حل ان ـــدهپرداختهو مرا تايج ،٤در بخش و  ش يابي ن روش  ارز

ـــنهادي بيان  ـــد خواهندپيش جمع بندي و  ،٥و در نهايت در بخش  ش

 .شوندشرح داده ميكارهاي آينده 

2- 3�
�4 �����, 5 ���50 

اســتخراج ويژگي هاي گونه که در بخش مقدمه عنوان شــد، روشهمان

هاي توان به دو دسته عمده شامل روشهاي نظرکاوي را ميسيستم در

 بندي کرد. نظارت و بدون نظارت تقسيمبا

ستند و بههنظارت دادهدر روش با سب ه طور اي آموزش داراي برچ

  شود.براي ساخت سيستم استفاده مي ١١کنندهبنديمعمول از طبقه

صوري  سني و من صادفي  ]۱۱[زاده شيخ ح ستفاده از ميدان ت با ا

ستخراجمتن  هاي نهفته در، جنبه ١٢(CRF) شرطي  اند.کرده نظرات را ا

ها هر جمله از نظر را با توجه به انتخاب مدل ميدان تصادف شرطي، آن

ـــکيل مات تش ماتي غير از اش بخشدهندهبه کل ندي کرده و براي کل ب

و ليســـت غير الفبايي، يک بردار ويژگي  ١٣واژهســـتياکلمات ليســـت 

س ساس مجموعه دادگان برچ صورت که بر ا  خورده،بساختند. به اين 

ه شدهاي استخراجدنبال آن، ويژگيکالس هر کلمه را مشخص کرده و به

ـــپس، کلمهرا قرار داده هاي هر جمله را با يک خط خالي از هم اند. س

ـــي را بهجدا نموده و مجموعه داده به هاي آموزش عنوان بردار ورودي 

  اند.داده CRFکننده بنديطبقه

ند که اهچارچوبي پيشنهاد داد]۱۲[اصغر و همکاران  ۲۰۱۷در سال 

بندي ويژگي، احساس، گروه -خراج ويژگيشامل چهار ماژول اصلي است

ها تعدادي سازي ويژگي است. آناحساس و خالصه -بندي ويژگيدسته

ر گها، بيانند که در آن اسم، عبارات اسمي و فعلاهالگوي جديد ارائه داد

ـــتخراج ويژگيويژگي ـــتند. پس از اس نديد هس ندي ها، گروههاي کا ب

ند. اهشــباهت معنايي پيشــنهاد دادگيري ها را بر اســاس اندازهويژگي

به نظرات داده منظوربه ياز  باهانتســـاب امت هاي ي ويژگيشـــده در

شده، يک تکنيک ترکيبي براي امتيازدهي احساسات پيشنهاد استخراج

ـــد که مفاهيم مبتني بر پيکره و مبتني بر  لغت را ترکيب و در  داده ش

  .کندمينهايت نقاط مثبت و منفي هر ويژگي را بيان 

از يادگيري عميق که يک  ۲۰۱۷در ســال  ]۱۳[ن ليانگ و همکارا

هاي کاوي بوده، براي استخراج ويژگيروش جديد و موفق در حوزه متن

ـــتفاده کرد ـــبتتفاوت ند. اهمتني اس هاي روشبه  يادگيري عميق نس

يادگيري  يادگيري عميق براي  که  ـــت  ـــوم در اين حوزه اين اس مرس

   هاي زياد است.ها نيازمند دادهويژگي

سگريان  سي کامل، با دقت و  wordnet، يک ]۱۴[و همکاران ع فار

ـــب ارائه داد انتخاب هاي کارگيري روشها با بهند. آناهبازخواني مناس

ند مان ـــده  ـــناخته ش با  ١٦MI ،۲۰۰۰ ،١٥IG ، ١٤CHIويژگي ش ويژگي 

ري يادگي هايند و سپس با کمک روشاهباالترين امتياز را استخراج کرد

ند. اهرائه دادبندي احساس براي نظرات متني فارسي اماشين، يک طبقه

ـــتفاده شـــده ها از روش يادگيري نيمهدر برخي از روش نظارتي نيز اس

  است. 

دار هستند که هاي آموزشي برچسبنظارت نيازمند دادههاي باروش

ست.ها در دادهتهيه آن سيار پرهزينه ا عالوه هب هاي حجيمي مانند وب ب

هاي در مقابل روش هستند. ها محدود به دامنه نوع محصوالتاين روش

  اند. هاي بدون نظارت براي استخراج ويژگي نيز ارائه شدهبانظارت، روش

ـــتخراج ويژگي  ]۱۵[ي ، دراگون۲۰۱۸در ســـال  يک براي اس از 

. است ميليون نظر ۳۵شامل  که انداستفاده کردهي نظرات بزرگ پيکره

ـــتخراج  در اين روش يک ويژگيبراي اس يک تکن بان ها از  پردازش ز

اول، نظارت اســتفاده شــده که شــامل دو گام اســت. در گام طبيعي بي

ستگيبرچسب ستخراج شده و زن کلمات و واب هاي بين کلمات از متن ا

 ،عنوان اســم هســتند به کلمات احســاسهايي که بهدر گام بعدي، واژه

  گردند.بندي ميخوشهصريح هاي شوند. سپس، ويژگيمرتبط مي

سط در روش ارائه عنوان ها بهصفت ،]۱۶[سو و همکاران شده تو

سم،  ساس و ا سمي و عبارتاح  هايعنوان ويژگيهاي فعلي بهعبارات ا

ـــولکانديد  ـــوند. در نظر گرفته مي محص  هايويژگي در گام بعدي،ش

بندي دســته ١٧احســاسمحصــول و کلمات  هايويژگي وهرس  ،کانديد

ويژگي هاي بين گروه ١٨شوند. در گام آخر، ارتباطات احساسي پنهانمي

ـــول و کلمات نظر ـــدهکاوش  محص  با ،١٩ي انجمنيو يک مجموعه ش

 ،ياين دو گروه از اشياء دادهترين پيوند احساسي بتا از قوي nشناسايي 

هاي ضمني  ويژگي ،شدهي از پيش ساختهابا استفاده از مجموعه وايجاد 

   .دنگردشناسايي مي

خداديک  کاوش قوانين انجمن هم ر ـــخيص  ٢٠روش  هت تش ج

 اتارائه شـــد. کلم ]۱۷[هاي ضـــمني توســـط هاي و همکاران ويژگي

ساس صريح موجود هاو ويژگي اح ستخراجد از جمالت  و يک  ر پيکره ا

ــودميرخداد ايجاد ماتريس هم ــپسش ــاس يکلمه هر براي . س  ،احس

 از اســتفاده با و دنشــومي ســاخته رخدادهم ماتريس از انجمني قواعد

 مناســبي طوربه ضــعيف قوانين اطمينان، و پشــتيبان هايگيرياندازه

که داراي ويژگي  ايشــدهي احســاس دادهبراي کلمهگردند. مي هرس

جو وتمورد جسانجمني يافته از قوانين يک ليست تطبيق ،صريح نيست

  گرفته تا ويژگي ضمني مرتبط از آن استخراج شوند.قرار 

ـــخيص ناظر بدون مدليک  ]۷[باقري و همکاران   و ويژگي تش

هاي صريح و ضمني ند که قادر به استخراج ويژگياهاحساس را ارائه داد

گر ويژگي و ها بيانبر روي زبان انگليســـي اســـت. در اين مدل، اســـم
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هاي گر کلمات احســاس هســتند. ويژگيبيان هافعلها، قيدها و صــفت

شي به نام چندکلمه سط رو ٢١اي تو
MLRF ساي شوند. پس از ي ميشنا

ست ويژگينهايي شتيبان باال مجموعه و شدن لي ها از دو روش هرس پ

. ودشهاي غير مفيد و افزونه استفاده ميزير مجموعه براي حذف ويژگي

  ود.شاستفاده مي براي تشخيص ويژگي ضمني گراف در نهايت، از يک

شوتن و همکاران مدل ارائه سط  رخداد هم از ماتريس ]۱۸[شده تو

، ي آموزشيکند. ابتدا دادهمي استفاده ضمني هايويژگي براي تشخيص

ست) ۱شوند. ليست ايجاد ميو سه شده بررسي  از تمامي  F به نام يلي

جاي از تمامي کلمات (بهO يک ليســت به نام ) ۲ هاي ضــمنيويژگي

ي کلمات براي تشـــخيص ويژگي کارگيري کلمات احســـاس، از همهبه

رخدادي بين از هم Vيک ماتريس به نام  )۳ کند.) وضمني استفاده مي

ضمني و کلماتويژگي شوند. در در يک جمله ظاهر مي که با هم يهاي 

هاي اساس مقادير ليست بر ��ويژگي ضمني  هر ي آزمايشي، برايداده

F ،O  و ماتريسC رخداد هر هم مجموع از که شــدهســبهيک نمره محا

  آيد.دست ميبه تآن کلمه در جمال تکرار کلمه تقسيم بر تعداد

 مبتني نظارت بدون نظرکاوي روش يک ]۱۹[باباعلي و همکارش 

 مراحل شامل ند کهاهداد ارائه فارسي زبان در محصوالت براي ويژگي بر

سايي ويژگي  معنايي جهت تعيين و ضمني هايويژگي صريح، هايشنا

ــت نظرات ــتخراج يمرحلهدر  .اس ــريح، ويژگي اس  هايويژگي ابتدا ص

ــپس پرتکرار و جذاب ــايي ميهاويژگي و س ــناس ــوندي نادر ش  در .ش

ستخراج يمرحله  با ايچندکلمه و تک هايويژگي پرتکرار، هايويژگي ا

هاي ضمني ويژگيسپس، آيند. مي دستبه درصد يک پشتيبان حداقل

 شــده توســط هايارائه رخدادبا اســتفاده از کاوش قوانين انجمني هم

  شوند.استخراج مي ]۱۷[

کاوي نه نظر که در زمي ياري  ـــ قات بس مبتني بر  با وجود تحقي

هاي صـــريح انجام شـــده، اما هنوز در حوزه نظرکاوي مبتني بر ويژگي

چالشويژگي با  ـــمني  ياري روهاي ض ـــ يابههاي بس ند زرو بوده و ن م

   .استهاي بيشتري در اين زمينه پژوهش

3- � �7�
�4 8��   

هاي ضمني است، جايي که تمرکز اين پژوهش بر استخراج ويژگياز آن

ــيف ويژگيدر ابتدا به  ــار به توص ــپس  يهااختص ــمني پرداخته و س ض

  . شودفرايند پيشنهادي ارائه مي

شود ظاهر نميدر جمالت وضوح به ويژگي ضمني، ويژگي است که

شناسايي قابل، ي داراي احساسدر جمله احساس با استفاده از کلمات و

هاي صــريح ســتفاده از ويژگيبا اتوان را ميهاي ضــمني ويژگي .اســت

ـــناخته ـــدهش ـــتخراج  از نظرات ش  هايي ازنمونه ،١در جدول  .نموداس

 ضمني آورده شده است. هايويژگي

 9��:1���� ����� ��5 9�;0 #� :  

  ويژگي ضمني  نظر

  قيمت  خيلي گران است

  قيمت  اصال به صرفه نيست

  ظاهر  خيلي خوشم اومد، خيلي شيک است

ــنهادي که به فرايند کلي  ــتخراج ويژگفلوچارت الگوريتم پيش ي اس

و در ادامه نيز به تفصيل  ، آورده شده است١در شکل  پردازدمي ضمني

  هر يک از مراحل خواهيم پرداخت.
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ست که  متون نظرات پيش شوند. در ابتدا، الزم ا نظرات مربوط پردازش 

سط ابزار  صول تو ضمبه مح شدهنرمال ]۰۲[ ٢٢ه شه، سازي  ابي و يري

سب عنوان مثال خروجي اين عمليات براي شوند. بهزده ميسپس برچ

ـــاخت خوبي ندارد" به جمله ـــبي دارد ولي کيفيت س ي "دوربين مناس

 Neکيفيت/ CONJولي/ Vداشـــت/ AJمناســـب/ Neدوربين/«صـــورت 

، براي هضمخواهد بود. سپس از ابزار » Vنداشت/ AJخوب/  Neساخت/

 شود که اين گراف، وابستگيگراف وابستگي جمالت استفاده ميتعيين 

ـــخص مي کند. جهت بهبود بين کلمات يک جمله را از نظر نحوي مش

ستگي، نظرات طوالني  سب دقت گراف واب ستفاده از کلماتي که برچ با ا

»V «سته به يک يا چند جمل دارند شک که تنها حاوي يک  شوندميه 

به ند.  ـــ باش عل  لهف به دو جم باال  ثال، نظر   Neدوربين/«ي عنوان م

 AJخوب/ Neساخت/ Neکيفيت/ CONJولي/«و » Vداشت/ AJمناسب/

ــت/ ــته مي» Vنداش ــکس ــوش ــتگي اين گرافد.  ش و نقش نحوي  وابس

عنوان شــوند. بهر پايگاه داده ذخيره ميد ،هضــمابزار شــده از اســتخراج

ملــه ج حوي  ن فش  ن ــهمثــال  ين/« صــــورت ي اول ب ب  SBJدور

ــب/ ــت/ NPOSTMODمناس ــخص مي»  ROOTداش ــود.مش گراف  ش

  آورده شده است. ٢ صورت شکلوابستگي همان جمله، به

 
  

 
 <($2 : #����#-�: �@"A�� B�5�  
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ستگي،پس از  شکيل گراف واب ص تعيين نقش نحوي و ت فات ليست 

سته ايجاد مي صريح هايو ويژگي ستقل و واب در ابتدا، براي هر د. نشوم

يک از جمالت پيکره که حاوي ويژگي يا صــفت هســتند، دو ليســت از 

ا به هو دو ليست از ويژگيمستقل و وابسته صفات به نام ليست صفات 

سته ايجاد مينام ليست ويژگي ستقل و واب ا هشوند. از اين ليستهاي م

شکيل ماتريس ه ست.مدر فرايند ت شده ا ستفاده  در ادامه هر  رخداد ا

  اند.يک به اختصار بيان شده

صفت صفات • سته: تمامي  ستقل و واب هايي که در يک جمله رخ م

قلمي ـــت فت مس ـــ ند، ص ـــف ده که ص ند بود مگر اين  يتخواه

ــفت آمده » ويرگول« عالمتو يا » و«بعد از حرف ربط  هايي)(ص

 ،صـورتدر اين .يک صـفت باشـد ،باشـند و قبل از آن حروف نيز

صفت قبل از حرف ربط  صفت » ويرگول « عالمت و يا» و«اولين 

صفت ستقل و  صفتهاهاي بعد از آنم سته خواهند بود. ،  هاي واب

»  خوب«، »دوربين و باتري خوب است«ي عنوان مثال در جملهبه

، »ظاهر گوشي زيبا و جذاب است«ي مستقل و يا در جمله صفت

   .صفت وابسته است" زيبا"صفت مستقل و " جذاب"

ستهصريح هاي ويژگي • سته: د ستقل و واب قا ها دقيبندي ويژگيم

ي هيعني هم ،بندي صفات استبراي دسته شدهارائهمشابه فرايند 

ـــتقل خواهند بود مگر اينويژگي  )هاييويژگي( که ويژگيها مس

و قبل از  آن بيايد  » ويرگول«عالمت و يا » و«بعد از حرف ربط 

يک ويژگي مده حروف نيز  به آ ـــد.  لهباش ثال در جم ي عنوان م

" يباتر"ويژگي مستقل و " دوربين"، »دوربين و باتري خوب است«

 .ويژگي وابسته است
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گام از  ـــمنياولين  ـــتخراج ويژگي ض ند کلي اس ماتريس فراي جاد  ، اي

ستهم صريح و ابتدا ويژگيرخداد براي ايجاد ماتريس هم .رخداد ا هاي 

ــاس به ــتم داده مياحس ــيس ــوعنوان ورودي به س د. اين اطالعات از نش

  هاي قبلي استخراج شده است.نتيجه پژوهش

  

سطر و براي هر  صريح هر ويژگي برايرخداد همماتريس  در  يک 

ـــتون در نظر گرفته ميکلمه ـــاس يک س ـــود.ي احس براي هر زوج  ش

ساسکلمه-صريح ويژگي« ر آزمون معيا ،موجود در اين ماتريس »ي اح

ــبت  ــتنس ــريح و و تعداد رخداد  ]۱۲[  (LRT)٢٣نماييدرس ويژگي ص

  .شوندمي محاسبه با همي احساس کلمه

از نســبت احتمال رخداد دو واژه به  LRTنمايي يا  نســبت درســت

را  دو واژه نيب يوابستگشود که ميزان احتمال کل نظرات محاسبه مي

دهد. هر چه مقدار اين معيار بزرگتر باشد، وابستگي دو واژه به نشان مي

ميزان رخداد در ماتريس هم (i,j)عنصر  .]۲۱[يکديگر بيشتر خواهد بود 

LRT صريح تعداد رخداد ويژگي چنينو هم i ساس با ام شان jاح ام را ن

در تجزيه  منجر به نتايج آماري بهتري  LRT معياراســتفاده از  دهد.مي

در ادامه  آن به اختصــاراســتفاده از  و تحليل متن شــده اســت و داليل

  آورده شده است:

 کند.نتايج خوبي را توليد مي نيزهاي کوتاه براي متن •

 به وابستگي بين کلمات ،ي وابستگي بين دو واژهدر محاسبه •

  .]۲۱[ دهدپرتکرار اهميت مي کلمات همچنيننادر و 

ــاير روش  ي هاکه ويژگي ،رخدادها در ايجاد ماتريس همبرخالف س

تنها از طريق اطالعات آماري به ماتريس اضافه  کلمات احساسو  صريح

صريحهاي ويژگيهمهجا، در اين، شوندمي ساتو  ي  سا موجود در  اح

جمالت بر اساس روابط وابستگي بين کلمات، قواعد نحوي زبان فارسي 

شنهادي  شوند. درو اطالعات آماري به اين ماتريس افزوده مي روش پي

ستفاده از اطالعات آماري براي صلهLRTبر معيار عالوه ،ا ي ، از معيار فا

ساسکلمهاز  صريح ويژگي ساير روشي اح شد ، بر خالف  ستفاده  ها ا

 ويژگي«هر زوج عبارتي، براي به خوبي در نتايج ارزيابي داشت.بهبود که 

صورتي که معيار »ي احساسکلمه-صريح اين دو زوج از حد  LRT، در 

صله شتر باشد و فا ستانه بي شد به  ]-۱و۴[ي اين دو زوج در محدوده آ با

  د.نشورخداد اضافه ميماتريس هم

 آورده شده که شامل ۳در شکل  رخداد مماتريس هايجاد شبه کد 

 شده است:باشد که در ادامه آورده مي سه مرحله

 ستگيايجاد گراف واب -۱

 قواعد نحوي زبانتعيين  -۲

هاي صـــريح و كلمات ســـتخراج اطالعات آماري بين ويژگيا -۳

 احساس

 
Input: opinion Set {O}, feature set {F} 
Output: co-occurrence matrix ��� 

for each opinion word �� in {�} do 

   for each feature �
 in {�} do 

      if (�� and �
 are identified dependent by graph) then 

         add �� and �
 to ��; 

      end 

      else if ( ��  and �
  are identified dependent by  

syntactic rules then 

         add �� and �
 to ��; 

      end 

      sort LRT( �� and �
)  to descending order ; 

      else if (�� and �
 are identified dependent by  LRT 

criterion and are in range of (-1,4)) then 

        add �� and �
 to ��  ; 

      end; 

   end; 

end; 

return  �� co-occurrency matrix; 
 <($3�, #G$ : � �7�
�4 C� D�5��0 <�(
� ��%�  

شود. در ي اول، گراف وابستگي جمالت در نظر گرفته ميدر مرحله

ــورتي اين گراف، ــاسکلمهيک که در ص ــريح به يک ويژگي ي احس  ص

ــد ــته باش ــريح ويژگي«در قالب زوج  ،وابس ــاسکلمه -ص به » ي احس

ضافه خواهد ماتريس هم شکيل زوج براي. شدرخداد ا از  ،هاي مذکورت

. ، استفاده شده استاندايجاد شده که قبال هاي مستقل و وابستهليست

ـــت.«ي عنوان مثال در جملهبه با و جذاب اس ـــي زي در » ظاهر گوش
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به ويژگي » زيبا« ي احسـاسکلمهکه گراف تشـخيص دهد که صـورتي

سته، عالوه» ظاهر« صفات واب ست  ستفاده از لي ست، با ا سته ا وج بر زواب

ــد؛ » جذاب-ظاهر«زوج  ،»زيبا-ظاهر« ــافه خواهد ش هم به ماتريس اض

بنديدســته» زيبا«ي صــفت عنوان وابســتهبه» جذاب«چرا که صــفت 

ست. براي ويژگيشده  سته صريح هايا  روالي موجود در جمله نيز واب

ـــابهي  ـــودمي انجاممش دوربين و باتري «ي عنوان مثال، از جمله. بهش

ـــت. به ماتريس » خوب-باتري«و » خوب-دوربين«، دو زوج »خوب اس

ي ويژگي وابســـته» باتري«رخدادي اضـــافه خواهند شـــد؛ چرا که هم

  است.» دوربين«

ستگي برخيد نتوان هضمممکن است که ابزار  کلمات بين  روابط واب

ــاس ــريحهاو ويژگي احس ــان دهد.  ي ص قواعد ي دوم، در مرحلهرا نش

هر صفتي  ،در زبان فارسي عنوان نمونه،به .شوندنحوي زبان بررسي مي

ـــود يا يک قيد مقدار (مانند  ـــله پس از يک ويژگي آورده ش که بالفاص

سيار، کمي و غيره) بين صفت و ويژگي بيايد، آن صفت مربوط  خيلي، ب

ي فوق پيروي کنند، هايي که از قاعدهها و ويژگيبه ويژگي است. صفت

رخدادي ريس همبه مات» ي احساسکلمه-صريح ويژگي«صورت زوج به

صفحه نمايش و کيفيت تصوير «ي عنوان مثال، جملهشوند. بهه مياضاف

را در نظر بگيريد. بر اساس اين قانون نحوي، صفت » خيلي خوب است.

ــوير«به ويژگي » خوب« ــفت، » کيفيت تص ــت، زيرا اين ص ــته اس وابس

ست؛ در نتيجه، زوج  صله بعد از ويژگي و قيد مقدار آمده ا يت کيف«بالفا

ضافه ميتريس همبه ما» خوب-تصوير بر اين، زوج شود، عالوهرخدادي ا

ه ب» کيفيت تصوير« بودن ويژگيدليل وابستهبه» خوب-صفحه نمايش«

  اضافه خواهد شد.رخدادي به ماتريس هم نيز» صفحه نمايش«ويژگي 

سوممرحله صفت صريح ويژگي هايتمامي زوج Hي  كه در هايي و 

 LRTدر ابتدا معيار  شوند.بررسي مياند، قبلي استخراج نشدهدو مرحله 

ــريح ويژگيبراي هر زوج  ــاسکلمه-ص ــبه  ي احس ــودميمحاس که  ش

ــان ــتها در جمالت پيکره رخداد واژهميزان هم يدهندهنش . پس از اس

سبه ساسکلمه-صريح ويژگيهر زوج  LRTي محا ست زوج ، ي اح لي

 LRTار ترتيب نزولي با توجه به مقدبه ي احســاسکلمه-صــريح ويژگي

ويژگي آمده جهت افزودن زوج دســـتهليســـت مرتب ب شـــده ومرتب 

 .شودرخدادي، از باال پيمايش ميبه ماتريس هم ي احساسکلمه-صريح

صورتي به ماتريس هم صر در  ضافه ميسپس آن عن شود که رخدادي ا

ناديده گرفته  ٢٤ي بازه کلمات مانعباشــد. در محاســبه ]-۱و۴[ي در بازه

صفتي مي ست که  ستفاده از بازه اين ا صيف شوند. دليل ا که براي تو

 شود.رود، در نزديکي آن ويژگي ظاهر ميکار مياحساس يک ويژگي به

ستنتايج به شان ميد ستفاده از بازه باعث افزايش دقت که  دهدآمده ن ا

. هر بار که عنصري از اين ليست به شودميو بازخواني در ارزيابي نتايج 

 موجود کلمات احساس-صريح ويژگيشود ساير زوج س افزوده ميماتري

شامل ويژگي يا  ست که  ساسکلمهدر لي ضافه ي اح شده به ماتريس ا

دوربين «ي عنوان مثال، در جملهشــوند. بهليســت حذف مي از ،باشــند

ــبت ــت. اچندان هم خوب نبود ولي باتري آن نس  LRTمقدار  ،»عالي اس

مامي زوج و » خوب-باتري«، »عالي-دوربين«، »خوب-دوربين«هاي ت

ـــبهرا » عالي-باتري« و زوج با  کندميترتيب نزولي مرتب و به محاس

به ماتريس  باشد ]-۱و۴[ي در بازه کهرا در صورتي LRTباالترين مقدار 

فه ميهم خدادي اضـــا ندر له فوق دو زوج ويژ. ک گي بر اســـاس جم

دليل  د.نشـــوماتريس اضـــافه ميبه » عالي-باتري«و  »خوب-دوربين«

ـــفتي که براي بيان ،  -۱ مقدارانتخاب  ـــت که گاهي اوقات، ص اين اس

ـــاس يک ويژگي به ـــود. رود، قبل از آن ويژگي ظاهر ميکار مياحس ش

شي ارزان قيمت و «ي نظري عنوان نمونه در جملهبه در کل اگر يک گو

شکبا امکانات عالي مي شي  صف»نکنيد. خواهيد توي خريد اين گو ت ، 

رود، قبل از کار ميبه» قيمت«که براي بيان احســـاس ويژگي » ارزان«

رخداد ، مثالي براي تشــکيل ماتريس هم۴در شــکل  شــود.آن ظاهر مي

  .آورده شده است

 <($4C� D�5��0 <�(
� ��5 �J�;0 : ��%� 

  

3-3- #$�%&�!' ���  

ـــفت ـــاس هاي موجود در ماتريس همدر گام بعدي، ص رخدادي بر اس

 ،هابندي صـفتخوشـهدرشـوند. بندي ميشـباهت کسـينوسـي خوشـه

ستند هايي که ازصفت ، در يک نظر مفهومي و معنايي به هم نزديک ه

ند.خوشــــه قرار مي ماتريس  گير که در  ـــفتي  تدا، براي هر ص در اب

ــفت با تمامي ويژگيهم ــت، تعداد تکرار آن ص ي هارخدادي موجود اس

 )۲(تاچ ، سرعت و قدرت گوشي واقعا رضايت بخش و عالي است! ) ۱(

  دارد.اش يکم گران است ولي ظاهر زيبا و قشنگي ههزين

عالي ) ۳(  ـــبت  به نس باتري آن  دوربين چندان هم خوب نبود ولي 

  ) قيمتش خيلي ارزان است.۴است. (

اش ) هزينه۶(. ) قيمتش کمي گران است ولي دوربينش عالي است۵(

 يکم گران است.

ب
خو

گ  
شن

ق
ت 

ضاي
ر

ش
خ

ب
 

ي
عال

ن 
ارزا

 

زيبا
ن 

گرا
 

 

 تاچ    ۱ ۱  

 سرعت    ۱ ۱  

 قدرت    ۱ ۱  

 هزينه ۲      

 ظاهر  ۱    ۱  

 دوربين    ۱   ۱

 قيمت ۱  ۱    

 باتري    ۱   
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ها يک بردار از ويژگي ،آيد. يعني براي هر صــفتدســت ميبه صــريح

رخدادي آن گر تعداد همکه هر عنصـــر اين بردار بيان آيددســـت ميبه

در جمالت نظرات اســت. پس از موجود  صــريح هايصــفت با ويژگي

صفت نرمال سي را براي هر دو  سينو شباهت ک صفت،  کردن بردار هر 

در صورتي که شباهت کسينوسي براي دو صفت  و دست آوردههکانديد ب

ـــاوي مقدار  ـــه ۹۵/۰کانديد بزرگتر و يا مس ـــد، در يک خوش قرار  باش

ــهمي ــتهاي بهگيرند. خوش ــوند تا آمده در پايگاه داده ذخيره ميدس ش

، ۵شــکل  دريرند. گويژگي ضــمني مورد اســتفاده قرار  تشــخيص براي

شهخ شکلموجود رخدادي براي ماتريس هم معادلبندي و شان ۴ در   ن

 در يک» گران«و » ارزان«هاي اسـت. در اين شـکل، صـفتداده شـده 

گيرند ي ديگر قرار ميدر خوشه» قشنگ«و » زيبا«هاي خوشه و صفت

و بردار ويژگي » هزينه«و » قيمت«ي اول شامل زيرا بردار ويژگي خوشه

 است.» ظاهر«ي دوم شامل خوشه

  
 <($5 : #����#$�%����� �� 5 L��� 5 &���AM� �����  

  

کاربردي نيست زيرا ها بر اساس بردار احساسات بندي ويژگيخوشه

هاي مختلفي يهاي زيادي هســتند که براي بيان احســاس ويژگصــفت

، نشان داده شده ۲دول طور که در جعنوان مثال همانروند. بهکار ميبه

ساس ست، اح و غيره براي » عالي«، »خوب«، »قابل قبول«هايي مانند ا

 روند. کار ميهاي مختلفي بهتوصيف ويژگي

  

 9��:29�;0 :����� � NG�50 O5"
0 L�AM� ��5 ������  

  احساس مرتبط با ويژگي  جمله

دوربين خيلي خوبي داره من که خيلي 

  دوستش دارم

  خوب

عمر باتريش خيلي خوبه، واقعا سامسونگ 

  گل کاشته

  خوب

  عالي  عمر باتريش عالي است

  قابل قبول  کيفيت تصويرش قابل قبول است

  عالي  دوربين عاليه

  عالي  برداريش عاليهفيلم

  قابل قبول  برداريش قابل قبول استکيفيت فيلم

شه۲با توجه به جدول  ساس بندي ويژگي، خو ساس بردار اح ها بر ا

هاي شــود، ويژگيطور که مشــاهده مياســت. همان ۶صــورت شــکل به

ــه و ويژگي» برداريفيلم«و » عمر باتري«، »دوربين« هاي در يک خوش

يت فيلم« ـــوير«و » يبردارکيف يت تص ـــه» کيف ي ديگر قرار در خوش

ــهمي ــاس، نتايج بندي ويژگيگيرند. پس خوش ــاس بردار احس ها بر اس

ــئله ــتي ايجاد نکرده و کمکي به حل مس ــخيص ويژگيدرس هاي ي تش

بندي احساسات بر اساس بردار ويژگي رو از دستهکند. از اينضمني نمي

  پيشنهاد شده است.
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 رخدادماتريس همو شده بنديخوشه اتصفاز پس از انجام مراحل فوق، 

شخيص ويژگيبراي  ضمنيت ستفاده  هاي  شخيص ويژگي  شود.ميا ت

داراي و  صــريح شــود که فاقد ويژگيضــمني براي جمالتي انجام مي

از گونه جمالت، در اين �مانند  . براي هر صـفتاسـتي احسـاس کلمه

ستخراجچهار قانون  سب ضمني ويژگي  براي ا ستفاده ميمنا  که شودا

شده ضيح داده  شبه کد آن نيز در در ادامه تو آورده نيز  ۷شکل اند و 

  شده است.

ماتريس  در aصريح مانند  فقط با يک ويژگي  sدر صورتي که صفت •

اي جمله ويژگي ضمنيعنوان به aي باشد، ويژگ رخ دادهرخدادي هم

ــتک ــاس و فاقد ويژگي اس ــود. بهانتخاب مي ه داراي احس عنوان ش

ست«ي نظري مثال در جمله صورتي» خيلي گران ا که تنها زوج در 

رخدادي وجود داشـته باشـد، ويژگي در ماتريس هم» گران-قيمت«

 شود. انتخاب مي» گران«براي صفت » قيمت«ضمني

شـده بنديهاي خوشـه، در مجموعه صـفتs در صـورتي که صـفت •

شود. سپس انتخاب مي sي صفت ي دربردارندهموجود باشد، خوشه

از هاي داخل خوشــه مشــترک بين تمامي صــفت صــريح ويژگي

ـــفترخدادي انتخاب و بهماتريس هم ـــمني ص  s عنوان ويژگي ض

ـــاب داده مي ـــود.  بهانتس ـــفتعش ، »ارزان«هاي نوان مثال اگر ص

و » ارزان«در يک خوشـــه باشـــند و صـــفت » عادالنه«و » گران«

ـــفت » هزينه«و » قيمت«هاي با ويژگي» گران« با » عادالنه«و ص

مت«ويژگي  ماتريس هم» قي ند. در در  ـــ باش خدادي موجود  ر

را داشته باشيم، » خيلي گران است.«ي ضمني صورت اگر جملهاين

شتر صفت يعني ويژگي م ي به عنوان ويژگ» قيمت«ک بين اين سه 

 شود.ضمني صفت مربوطه تعيين مي

در ماتريس  ��و  ��ويژگي ، دو هموجود در جمل sبراي صــفت اگر  •

شته باشهم صورتي نرخدادي وجود دا که تعداد د. در اين حالت، در 

شد و عالوهبيش،  ��ويژگي با  s صفت رخداديهم بر تر از دو بار با
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و همچنين  باشدبيشتر  γي از حد آستانه آن دو هم LRTاين مقدار 

ـــفت رخداديتعداد هم ـــدکم، �� ويژگي با s ص باش ، تر از دوبار 

 .شوداستخراج مي sصفت  عنوان ويژگي ضمنيبه�� ويژگي 

ـــفت • ماتريس هم با بيش s اگر ص رخدادي وجود از دو ويژگي در 

در نظر  s شخصي را براي صفتتوان ويژگي مداشته باشد، ديگر نمي

ـــت.«ي عنوان مثال در جملهگرفت. به ـــي خيلي عالي اس ، »گوش

ـــاس  رخدادي هاي مختلفي در ماتريس همبا ويژگي» عالي«احس

توان ويژگي مشـــخصـــي را براي اين جمله افتد. پس نمياتفاق مي

صول در نظر  صفت براي کليت مح شرايط، اين  تعيين کرد. در اين 

شي موبايل . بهودشگرفته مي عنوان مثال، اگر نظر فوق در مورد گو

 .شودنسبت داده مي» گوشي«به » عالي«باشد، صفت 

  

Input: ��, �� 

Output: ��� 

IS← implicit sentence set with no feature ; 
For each opinion words �� in IS do 

    if (�� just occurred candidate feature (cf ) in ��) then 

        Add  �� and cf  to ���; 

     end; 
     else if (�� is in �� cluster) then 

        cf ←Find common features between all sentiments in �� 

; 

        add �� and cf  to ���; 

     end; 

     else if (��  occurred with features �� , ��  in ��  matrix) 

then 
         if (co-occurrence_number  of ��  with �� >=2 and 

LRT(��, ��)>=5)  

             and (co-occurrence_number  of �� with ��<2) then 

                 add �� and �� to ���; 

         end; 
         else if (co-occurrence_number  of ��  with �� >=2 and 

LRT(��, ��)>=5)  

             and (co-occurrence_number  of �� with ��<2) then 

                 add �� and �� to ���; 

         end; 

     end; 

     else if (�� occurred with more than two features) then 

         add ��  and  »ل���� ����« to ���; 

end; 

return ���; 
 <($7#-�: ��5 R���0 ����� ��	
� �, #G$ :���� �  
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يابي  در اين بخش، هاي ارز يار گان و مع عه داد به معرفي مجمو تدا  اب

  .شودميارزيابي  ،خته و سپس عملکرد روش پيشنهاديپردا

  

4-1-  �0T ��������� � �  #���E0��  

 ]۱۹[ي باباعلي شده در مقالهآوريمقاله، از مجموعه نظرات جمعاين  در

سايت  که سال کاال ديجياز  جهت ارزيابي  گرديده،آوري جمع۱۳۹۴در 

سه نوع  ست. اين مجموعه نظرات، مربوط به  شده ا ستفاده  ستم ا سي

ست  ]۲۲[ تاپلپسه نوع و تلفن همراه  اين دادهاطالعات مربوط به  .ا

  .ارائه شده است ۳در جدول ها 
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تعداد   کاال شرح  گروه کاال

  نظرات

تعداد 

  جمالت

 Fujitsu LifeBook AH-532-B -  تلفن همراه

- Huawei Ascend Y51 

- Samsung Galaxy Young S6310 

۳۹۴  ۱۸۴۷  

 ASUS K46CB-C -  تاپلپ

- ASUS N550JV  
- Nokia Lumia 520 

۱۶۸  ۶۶۵  

  ۲۵۱۲  ۵۶۲  ۶  تعداد کل

  

 ورمال شده ن هضم رتوسط ابزا تتمامي جمالت مرتبط با محصوال

تبديل  شـود)به فعل رسـمي (مانند ميهاي محاوره (مانند ميشـه) فعل

ســپس د. نشــومي هاي اماليي اصــالحو همچنين تا حدودي غلط شــده

ابزار  اين نقش لغوي، نحوي و گراف وابســـتگي تمامي جمالت توســـط

ـــتخراج مي عه گردد.اس بهداده اين مجمو عنوان ورودي الگوريتم ها 

  شود.پيشنهادي استفاده مي

شنهادي ما بر روي ويژگي ضمني عمل ميروش پي کند. براي هاي 

ــحت خروجي، از دو کاربر ــد تا با خواندن  خبره ارزيابي ص ــته ش خواس

مامي نظرات، ويژگي ـــورت وجود) ت له را (در ص ـــمني هر جم هاي ض

شده توسط هاي ضمني استخراجها با ويژگياين ويژگياستخراج کنند. 

سه  شنهادي ما مقاي ست.روش پي ستخراج برايعالوه، هب شده ا قواعد  ا

ــي  نحوي زبانرايج  ــنهادي) از  ۲(مرحله فارس چند مرجع از روش پيش

  معتبر در اين حوزه استفاده شده است.
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 توسط که است آزموني هاينمونه اساس بر نظرکاوي، مدل يک ارزيابي

 را برچسبي بايد مدل، ارزيابي باشد. براي شده گذاريبرچسب خبره فرد

ضمنيهامتون نظرات (ويژگي براي مدل که ست، گرفته نظر ) دري   با ا

که  دارد وجود حالت چهار بنابراين .کرد مقايســه خبره فرد برچســب

  دهد.مي نشان را هاحالت اين ، شرايط وقوع۴جدول 

 
 9��:4WJ�M X��� : ��"0 <�-�� � #�YE� 9�0 ��5 Z-"	0 ���&�5[�  

  گذاري توسط فرد خبرهبرچسب  

گذاري برچسب

 شده توسط مدل

  YES  NO 
YES  TP  FP  
NO  FN  TN  

  

اسـتخراج  صـورت زير برايبه ۴جدول  در شـده معرفي پارامترهاي

  شوند:تعريف مي ي ضمنيهاويژگي

 توســط رســتيدهب که اســت هاييويژگي تعداد :TPپارامتر  •

 .اندشده استخراج ويژگي عنوانبه نظر مورد مدل
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 صـورتبه که اسـت هاييويژگي تعداد به : مربوطFPپارامتر  •

 اســتخراج ويژگي عنوانبه نظر مورد مدل توســط نادرســت

 .اندشده

ـــت هاييويژگي : تعدادFNپارامتر  • ـــمني  اس که ويژگي ض

ــتند ــط هس ــمني  ويژگي عنوانبه نظر مورد مدل اما توس ض

 اند.تشخيص داده نشده

که ضــمني نيســتند و  اســت هاييويژگي تعداد: TNپارامتر  •

ستيبه سط در ستخراج ويژگي عنوانبه نظر مورد مدل تو  ا

 اند.نشده

ستخراج ويژگي شنهادي در ا ضمني  جهت ارزيابي کارايي روش پي

ـــتفاده  Fهمانند کارهاي قبلي از معيارهاي دقت، بازخواني و معيار  اس

                                                                                                        :هستند محاسبه قابل زير صورتبه ارزيابي معيارهايکه  شده است
  

)١(  ��������� =
TP

TP + FP
 

)٢(  !���"" =
TP

TP + FN
 

)٣(  � − %���&��

=
2 ∗ Precision ∗ Recall

Precision + Recall
 

  ارزيابي شده است. يدر ادامه با معيارهاي فوق نتايج روش پيشنهاد
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شنهاديشده هاي انجامدر آزمايش ستانه رمقدا ،روش پي که  γي حد آ

صورت هباستفاده گرديد،  ۳-۴هاي ضمني در بخش در استخراج ويژگي

  در نظر گرفته شده است. ۵برابر تجربي 

سبهمقادير معيارهاي  شخيص محا شنهادي در ت شده براي روش پي

ط شده توسدر روش ارائه آمدهدستهويژگي ضمني در مقايسه با نتايج ب

نشــان داده شــده  ۵در جدول  ]۲۱[ دنينگو  ]۷باقري [ ،]۱۹[باباعلي 

  است.
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  ۶۹/۰  ۶۷/۰  ]۷باقري [

  ۶۴/۰  ۶۰/۰  ]۱۹باباعلي [

  ۶۰/۰  ۵۹/۰  ]۲۱ينگ [ند

����%��  

4 8��� �7�
�  65/0  69/0  

  ۵۰/۰  ۴۹/۰  ]۷باقري [

  ۴۵/۰  ۴۲/۰  ]۱۹باباعلي [

  ۴۰/۰  ۳۸/۰  ]۲۱ينگ [ند

 ���V0F 

4 8��� �7�
�  69/0  71/0  

  ۵۸/۰  ۵۷/۰  ]۷باقري [

  ۵۲/۰  ۴۹/۰  ]۱۹باباعلي [

  ۴۸/۰  ۴۶/۰  ]۲۱ينگ [دن

شان مي شخيص ويژگي تايج ن شنهادي ما کارايي ت دهد که روش پي

سبت به روش ���ضمني را ن �� ��� ]۷، ۱۹، ۲۱[ .
� � ��� ����� 

روش ما برخالف روش���� ��� ���� ����� ��� �� �� �! ���"# �$!�%

��  �� ��گراف وابستگي بين کلمات  و ارتباطات نحوي زبان�)���' &#�

ست. مبراي ايجاد ماتريس هيک جمله  عنوان بهرخداد کاراتر بهره برده ا

که قيمتش خيلي ارزان اســت ولي در کل گوشــي با اين«ي مثال جمله

ست صورتيهاي قبلي روش را در نظر بگيريد. ،»خوبي ا ساس در  که اح

ساس بيش» خوب« شد» قيمت«با ويژگي » ارزان«تر از  اح  ،رخ داده با

دهند که نادرســت مينســبت » قيمت«ويژگي را به » خوب«احســاس 

ــتفاده از ارتباطات نحوي  ــنهادي ما به دليل اس ــت. اما در روش پيش اس

   نسبت خواهد داد.» قيمت«را به ويژگي » ارزان«صفت زبان، 

هاي قبلي بهبود پيشــنهادي ما نســبت به روش عليرغم اينکه روش

ــت، در برخي موارد بهمنا ــته اس ــبي داش ــمني را س ــتي ويژگي ض درس

نبودن تعداد علت زياداين مســئله به در مواردي، اســت.مشــخص نکرده 

قواعد نحوي زبان فارســي رخ داده اســت. شــايان ذکر اســت که در اين 

 دليل ديگر .استشدهفارسي استفاده زبان پژوهش از قواعد نحوي رايج 

در برخي از موارد مانند  است که افزار هضم بودهنرمبرخي از خطاها نيز 

اشــته ندبين کلمات يک جمله، دقت بااليي  گيوابســتتشــخيص روابط 

ــت ــايتبر اين. عالوهاس ــي مانند آمازون، تعداد ، برخالف س هاي انگليس

اند تومينيز  هئلکاال کم اسـت. اين مسـر سـايت ديجينظرات کاربران د

ـــکيل ماتريس هم رخداد و درنتيجه کاهش باعث کاهش کارايي در تش

  دقت در تشخيص ويژگي ضمني شود.

5- #E�"��5��  

ضمني مجموعه نظرات  در اين مقاله، روشي جهت استخراج ويژگي

ئه کارب ـــي ارا فارس يک معيار جهت روش اين در  گرديد.ران در زبان 

سبه  صلهمحا شنهاد  اطالعات آماريصفت مرتبط با ويژگي در ي فا پي

 و قواعد نحوي زبان فارســي ،گراف وابســتگيبر اين شــده اســت. عالوه

ها و کلمات رخدادي ويژگيبراي تعيين بهتر همصـــفات بندي خوشـــه

 زبان شـده بر روي نظراتپيشـنهاد شـده اسـت. ارزيابي انجام احسـاس

دهد که اين روش بهبود کاال نشان ميشده از سايت ديجيفارسي گرفته

هاي ضمني رخداد و در نتيجه کارايي تشخيص ويژگيايجاد ماتريس هم

  همراه داشته است.هرا ب
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