
 

 

های رسدانه های ارایه شدده ررقابليتترین نظرات نوشته شده توسط کاربران به یکی از مهم  ،2.0و ظهور وب  اینترنت کاربران ا افزایشب - کيدهچ

حجم انبوه  ،با این وجور. هستند اینترنتی هایاین نظرات راهنمای مناسبی برای سایر کاربران رر فروشگاه، برای مثالاجتماعی تبدیل شده است. 

مورر  ، به منظور تحليل نظرات،ی نظرکاویحوزههای اخير رر سالو خرید محصول نامناسب شور. از این رو  کاربرانتواند سبب گمراهی نظرات می

-های این حوزه، به استخراج مثبت یدا منیدی، به عنوان یکی از زیرشاخهگيری نظراتتوجه بسياری از پژوهشگران قرار گرفته است. تعيين جهت

های روشهای مختلیی که رر زبان انگليسی انجام شده است، . با وجور پژوهششوریا محصول گیته میبورن نظرات کاربران نسبت به یک موضوع 

جدیددی بدرای  چارچوبرو رر این مقاله هستند. از این های بسياری روبروبا چالشبه رليل ساختار متیاوت زبان فارسی  گيری نظراتتعيين جهت

شدده گيری نظرات رارر، پيشدنهار که تاثير زیاری رر جهت ،بندی نظرات با استیاره از موقعيت مکانی جمالت اول و آخراستخراج ویژگی و رسته

 .موجور استای هرهنده بهبور رقت روشنشاننظرات کاربران رر یک فروشگاه اینترنتی بر روی های ما نتایج آزمایش. است

 ی اجتماعیاستخراج ویژگی، رسانه گیری نظرات، یادگیری ماشین،نظرکاوی، تعیین جهت -ليد واژهک
 

 قدمهم -1

محتوای زیادی توسط  ، امروزههای اجتماعیی رسانهبا توسعه 

نظرات کاربران در بسیاری شود. ها تولید میکاربران در این رسانه

های های خبری و شبکه، همچون رسانههای اجتماعیاز رسانه

های مختلف د باعث به راه افتادن جریاننتوانمی اجتماعی،

در  د.نهای مختلف شوسیاسی و اجتماعی در مورد پدیده

های رسانه انواعاز  ، به عنوان یکینتیهای اینترفروشگاه

حل برای افزایش اعتماد ترین راهنظرات کاربران به مهم ،اجتماعی

راهنمای  بر این عالهها تبدیل شده و بین کاربران و فروشگاه

 د.نباشارزشمندی برای بسیاری از کاربران می

اهمیت تحلیل نظرات کاربران و بطورکلی محتوای ا توجه به ب

ی نظرکاوی مورد حوزه های اخیرایجاد شده توسط آنها، در سال

 های اینهزیرشاختوجه پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از 

بودن، مثبت یا )موافق یا مخالف گیری نظراتتعیین جهت ،حوزه

 ی یک موضوعبرای تعیین عالیق کاربران درباره منفی بودن(

اهمیت بسزایی در  گیری نظراتجهتبطور مشخص،  باشد.می

دارد. به  در یک فروشگاه اینترتی خرید محصول توسط کاربران

درصد کاربران بعد از  60دهد، نشان می [2]عنوان مثال پژوهش 

کنند، که با خواندن نظرات سایر کاربران کاالیی را خریداری می

ها بوده متفاوت است. همچنین برندی که از ابتدا مدنظر آن

روی  دهد، نظرات منفی تاثیر بیشتری برن مینشا [17]پژوهش 

  .ها داردکاربران در این فروشگاهتصمیم نهایی 

گیری نظرات در زبان انگلیسی های مرتبط با تعیین جهتژوهشپ

این رویکردهای اولیه .  [3,4,5]دنباشی طوالنی میدارای پیشینه

های در سالو بوده کاوی های متنروش بکارگیری ،هاپژوهش

های یادگیری ماشین کاوی و روشاخیر بر ترکیب استفاده از متن

های یادگیری ماشین مورد الگوریتم .[18,19] اندمتمرکز شده

های نظارتی مانند ها اغلب الگوریتماستفاده در این پژوهش

، بیز 2تخصیص پنهان دیریکله ،1(SVMماشین بردار پشتیبان )

 باشد.می 3ساده

توجه به ساختار خاص متن نظرات در ابل ذکر است که با ق

ت عامیانه، اصطالحات استفاده از کلمامانند  ،های اجتماعیرسانه

های بسیاری چالش ،عدم رعایت قوانین نگارشی دارای ایهام و

این  .وجود داردها گیری نظرات در این رسانهتعیین جهت برای

تری ها شکل جدیچالشدر زبان فارسی این در حالی است که 

اند. ساختار متفاوت زبان فارسی در مقایسه با زبان به خود گرفته

انگلیسی سبب مشکالت متعددی شده است. وجود کلمات دو 

فاصله ها نیمکه در آن ،بخشی و کلمات دارای پسوند و پیشوند

این با  باشد.این حوزه می تمشکالاز جمله شود، رعایت نمی

گیری نظرات در ی تعیین جهتههای کمی در حوزپژوهش حال،

 هاینسبت به پژوهش آنهادقت  که فارسی انجام گرفته است زبان

 . [11,12]کمتر است زبان انگلیسی  مشابه برای

 زبان یفارس یاجتماع یهارر رسانه يری نظراتگجهت يينتع

 3، هادی ویسی2، مصطفی صالحی1سین اکبریانح
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های پیشین ویژگی ر این مقاله برای بهبود دقت پژوهشد

 ایم. با توجه بهجدیدی برای استخراج از نظرات پیشنهاد نموده

های مبتنی بر استفاده از ویژگی ،طوالنی بودن بسیاری از نظرات

باشد. های این حوزه میکلمات باعث کاهش دقت پژوهش

تواند سبب بهبود دقت آخر نظرات میو استفاده از جمالت اول 

گیری نظرات شود. از این رو برای استفاده از این تعیین جهت

اج نموده و با استفاده ویژگی جمالت اول و آخر نظرات را استخر

 4 (LDA) تحلیل تفکیک خطیماشین یادگیری  از الگوریتم

 اتگیری شده و سپس به عنوان ویژگی برای نظرتعیین جهت

های ما بر روی نتایج آزمایشمورد استفاده قرار گرفته است. 

 نشان [24] کاالدیجیآوری شده از فروشگاه اینترنتی نظرات جمع

که  ایاجتماعی یهااین ویژگی برای رسانهدهد که استفاده از می

وثر بوده بسیار م ندباشها نظرات دارای ساختار طوالنی میدر آن

 .شودگیری نظرات میدر تعیین جهتبهبود دقت و باعث 

 های مرتبطژوهشپ -2

هرای گیری نظررات در رسرانههای مرتبط با تعیین جهتژوهشپ

به عنوان مثال  .مختلفی انجام گرفته استهای اجتماعی در حوزه

میرزان  .کندآمیز و طنز را شناسایی میجمالت طعنه [5] پژوهش

کره خواننرده  ایبرا معرانی یکسان بودن معنرای واقعری جمرالت

برای تشخیص جمالت  یمدل و را مشخص نمودهکند برداشت می

عبرارات مهرم در نظررات را  [6]پرژوهش  .دهدآمیز ارائه میطعنه

گیرری نظررات از این رویکرد برای تعیین جهت و کرده شناسایی

در این پژوهش تمرکز برروی ساختار معنایی  .استفاده نمود است

 گیری نظرراتتعیرین جهرتبر روی  [7]پژوهش  باشد.نظرات می

های . در این حوزه ابتدا موجودیتمتمرکز شده است 5محور -بعد

گیرری شود. سپس جهرتداخل متن نظر و ابعاد آن مشخص می

شود. به عنروان مثرال در مرورد نظر نسبت به این ابعاد تعیین می

ی صرفحه"و  "براطری" شامل ابعاد آن ،"تلفن همراه"موجودیت 

 د. نباشمی "نمایش

های اخیر ، در سال(به جز زبان انگلیسی)ها ی سایر زبانر زمینهد

نی، هنردی، های اسرپانیایی، آلمرازبان برایهای بسیاری پژوهش

گرزارش  [8]در پرژوهش  ،عربی انجام گرفته است. به عنوان مثال

هررای مختلررف مررورد اسررتفاده در زبرران جررامعی از ترراثیر ویژگرری

های مرتبط برا ها شامل ویژگیشود. این ویژگیاسپانیایی ارائه می

، الگوهای نحروی، 6( TFIDF)  معکوس فراوانی سند -فراوانی واژه

هرای مررتبط برا محرل قررار گیرری ویژگریهای معنرایی، ویژگی

در زبران آلمرانی و برا  [9]پرژوهش  د.نباشرمری ،جمالت در متن

نامه صورت گرفته است. ایرن پرژوهش های لغتاستفاده از ویژگی

گیرری به نقش کلمات )اسم، فعل، صفت، قید( در تعیرین جهرت

-نامه جهتنظرات پرداخته است. همچنین با استفاده از یک لغت

بررای  [10]پرژوهش  درگیری نظرات را مشرخص نمروده اسرت. 

ابتردا  ،هرای زبرانی هنردی و انگلیسریکاهش مشکالت و تفراوت

گیری آن را نظرات را به زبان انگلیسی ترجمه نموده سپس جهت

 نماید.تعیین می

ی تعیرین هرای انردکی در زمینرهپرژوهش ابرل ذکرر اسرت کرهق

 [11] گرفته است. مقالره در زبان فارسی انجام گیری نظراتجهت

و برا  تخصیص پنهان دیریکلهبا استفاده از روش یادگیری ماشین 

ی خودکرار نامه و برا اسرتفاده از ترجمرهلغتهای تاکید بر ویژگی

اسرت. ایرن  ها پرداختهگیری آنبه تعیین جهت ،عبارات انگلیسی

برا  [12]پرژوهش در باشرد. می %77پژوهش دارای دقت حردودا  

گرام و با این فرضیه کره کلمراتی ماننرد -nهای ویژگیاز استفاده 

برا اسرتفاده  ،دهی(ها حداکثر دو بخشی هستند )مانند آنتنصفت

دقرت پرداختره اسرت.  گیرری نظرراتبه تعیین جهت 7از دوتایی

 باشد.می %84.7حدود این پژوهش  ده درشگزارش 

نامره و فراوانری با لغتهای مرتبط ر این مقاله ما عالوه بر ویژگید

کلمات، برای اولین بار از ویژگی جمالت اول و آخر نظرات بررای 

 .ایمبهبود دقت در زبان فارسی بهره برده

 ارچوب پيشنهاریچ -3

گیری نظرررات شررامل مراحررل جهررت تعیررین ،طررورکلیه برر

هررای الگوریتم از پررردازش، اسررتخراج ویژگرری و اسررتفادهپیش

چارچوب پیشنهادی ما را که ( 1باشد. شکل )یادگیری ماشین می

در ادامه به جزئیات هر یک  دهد.باشد، نشان میبر این اساس می

 شود.از این مراحل پرداخته می

 پررازش نظراتيشپ -3-1

)شامل حذف و اضافه کردن فاصله  8سازیین مرحله شامل نرمالا

)تعیرین  9یابی، ریشههای نامربوط(نشانهها و و عالمتفاصله و نیم

-برچسرب پراره افعال برای حرذف پسروندهای افعرال( و یریشه

شود. همچنرین در )تعیین موقعیت کلمات در جمله( می 10سخن

ها ناقص یا نامربوط هسرتند هایی که اطالعات آناین مرحله داده

شررود. یکرری از ی دادگرران مررورد مطالعرره حررذف مرریاز مجموعرره

هرا حرذف جمرالت پرردازش بررروی دادهین عملیات پیشترمهم

سرالم بره "باشد. به عنوان مثال نامربوط در اول و آخر نظرات می



 ایرن جمرالت "با تشکر از سایت خوبتون "و یا  "ی دوستانهمه

تاثیر بسرزایی در  هاو حذف آن شودسبب ایجاد نویز در نتایج می

  بهبود کارآیی الگوریتم دارد.

اسرتفاده  [25] پرردازش همرمی پیشمرحلره از بسرتهرای این ب

زن یاب، برچسربسراز، ریشرهایم. ایرن بسرته شرامل نرمالنموده

 یاشد.سخن میپاره

 

 مراحل چارچوب پیشنهادی  - 1کل ش

 های مورر استیارهیژگیو -3-2

گیرری نظررات، بررای تعیرین جهرت: نامدههدای لتدتیژگیو

ی باشد. با این وجود همهنامه میاز لغتپرکاربردترین راه استفاده 

گیری نظرات روی جهت کلمات داخل یک جمله تاثیر یکسانی بر

سخن و تعیرین نقرش ندارند. بنابراین پس از تعیین برچسب پاره

بررای تعردادی از ایرن  ،نامرهکلمات در جمله با اسرتفاده از لغرت

دهرد نشران مری [9] دهیم. پژوهشکلمات امتیازی اختصاص می

گیری نظررات ها بیشترین تاثیر را در تعیین جهتها و فعلصفت

ها نیرز در بسریاری از اوقرات دارای تراثیر دارند. با این وجود اسم

رو ما سه گرروه اسرم، . از ایندارندگیری نظرات بسزایی در جهت

نامه بره فعل و صفت را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از لغت

 ایم.امتیاز مثبت یا منفی تخصیص داده این گروه کلمات

برای این  : TF-IDFهای مربوط به فراوانی وزنی یژگیو

برای تخصیص امتیاز به جمالت  یک رابطه [16]منظور پژوهش 

ی مورد نظر به تشریح ارائه نموده است. پیش از توضیح رابطه

 پردازیم.متغیرهای آن می

 t,dC  ی تعداد دفعات تکرار کلمهt  در نظرd باشد.می 

 tP ی تعداد نظراتی که واژهt ها تکرار شده و در آن

 دارای برچسب مثبت هستند.

 |P| ی آموزش برچسب مثبت تعداد نظراتی که در داده

 دارند.

 tN ی تعداد نظراتی که واژهt ها تکرار شده و در آن

 دارای برچسب منفی هستند.

 t,dV .امتیاز ویژگی فراوانی وزنی است 
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( با توجه به اینکه تعرداد نظررات مثبرت و منفری در 1ر رابطه )د

را از دو  ||Pو  ||Nتوان دو متغیر باشد، میی داده برابر میمجموعه

برای تمام کلمرات  [16]عبارت حذف کرد. این رابطه در پژوهش 

این در حرالی اسرت گیرد. موجود در جمله مورد استفاده قرار می

رو یابرد. از ایرننامه کاهش میهای لغتتاثیر ویژگیکار، که با این

ها که تراثیر بیشرتری در ها و فعلاین امتیاز را تنها برای صفتما 

نماییم. برا توجره بره استفاده می ،گیری نظرات دارندتعیین جهت

این که هر جمله ممکن است دارای بیش از یک صرفت یرا فعرل 

 ایم.ه( را به شکل زیر تغییر داد1ی )باشد رابطه
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های یرک ی صفتدهندهنشان ،هابرای صفت K ،رابطهاین ه در ک

 باشرند.ی افعرال یرک نظرر مریدهنردهنشران ،افعرالنظر و برای 

باشرد. در واقرع ها یا افعال یک نظرر مریتعداد صفت Nهمچنین 

ها و افعرال یرک نظرر برا اسرتفاده از میانگین فراوانی وزنی صفت

 شود.( محاسبه می2ی )رابطه

 نظر کاربر

هاپردازش دادهپیش  

های مرتبط با ویژگی
 نامهلغت

های مرتبط با ویژگی
 فراوانی وزنی

ی اول و استخراج جمله
 آخر

یادگیری  الگوریتم 
 LDAماشین

های جمله اول و ویژگی
 آخر

های الگوریتم

 یادگیری ماشین

گیری تعیین جهت

 نظرات
       +- 
 

 استخراج ویژگی



پژوهش : های مربوط به محل قرار گرفتن جمالتویژگی

محل قرار گرفتن جمالت در یک نظر  که دهدنشان می [14]

گیری نظر دارد. به تاثیر بسزایی بر نقش آن در تعیین جهت

این تلفن همراه ": اشاره کرد این نظرتوان به عنوان مثال می

ولی مشکالتی از جمله عمر کم باطری و  بسیار مناسب است،

با "که در واقع به این معنا است:  ") جنس نامناسب بدنه دارد

اینکه این تلفن همراه مشکالتی از جمله جنس نامناسب وجود 

  .("بدنه و عمر کم باطری دارد. گوشی مناسبی است.

روش جدیردی  ه منظور لحاظ کردن این ویژگی، در این مقاله ماب

ی اول و آخر پیشنهاد نمرودیم. بره گیری جملهبرای تعیین جهت

نموده و با ی اول و آخر نظر را استخراح این صورت که ابتدا جمله

نامرره و الگرروریتم یررادگیری ماشررین هررای لغتاسررتفاده از ویژگی

LDA،  مقردار گیری نمروده و تعیرین جهرتایرن دو جملره برای

به عنوان یک ویژگی در بردار ویژگی هرر نظرر اسرتفاده حاصل را 

برای جمالت اول و  LDAی آموزش الگوریتم ایم. برای دادهنموده

های ایم. سپس ویژگیاز نظرات را انتخاب نموده بخشیآخر، ابتدا 

ی آمروزش بررای و به عنوان داده کردهی آن را استخراج نامهلغت

 .ایمکار گرفتهه بگیری جمالت اول و آخر تعیین جهت

 چارچوب پيشنهاریکارایی رزیابی ا -4

 ی رارهجموعهم -4-1

 2000مورد استفاد در این پرژوهش شرامل تعرداد  داده جموعهم

باشد. این نظررات می  11کاالی محصوالت سایت دیجینظر درباره

از ایرن باشد. کره نظر منفی می 1000نظر مثبت و  1000شامل 

 توسط نویسندگانوری شده آی جمعنظر از مجموعه 900 ،تعداد

آوری جمع از سایت مذکورطی این پژوهش، مابقی و  ]1[ یمقاله

 افزوده شده است. زنی دستی به دادگان بعد از برچسپ و

 هاارزیابی تایجن -4-2

هرای اسرتخراج پردازش و استخراج ویژگری، ویژگریس از پیشپ

-های یادگیری ماشین نظارتی میشده از متن نظر را به الگوریتم

ها نظرات را برچسب زده و خروجی مثبت یرا دهیم. این الگوریتم

هرای الگوریتم ،برای این منظور دهد.نظر را نشان میمنفی بودن 

 تحلیل تفکیک خطری( ، بیز ساده، SVMماشین بردار پشتیبان )

(LDA)اندمورد استفاده قرار گرفته ،ی عصبیشبکه ، بیز ساده و. 

 هررا برررایدرصررد داده 80 هررای یررادگیری مررذکور ازدر الگرروریتم

استفاده شرده ی آزمون دهبه عنوان دا آنهادرصد  20 از آموزش و

ی آموزش و آزمون بار به صورت تصادفی داده 50 است. همچنین

شرده  اسرتخراجاز مجموعه داده استخراج شده و میانگین نترایج 

و تعرداد  1های مخفری ی عصبی تعداد الیهاست. در روش شبکه

در نظر گرفته شده است. در روش ماشین  10 ی این الیههانورون

در نظر گرفته  0.0007 13گاماو  121هزینه مقدار  ،بردار پشتیبان

شده است. همچنین برای پیاده سازی ماشین برردار پشرتیبان از 

  استفاده شده است. LibSVM [20]ی کتابخانه

پیشرنهادی  هاینتایج قبل و بعد از بکارگیری ویژگی ،(1دول )ج

، 14دقررت معیارهررای بررر اسرراس را، (موقعیررت مکررانی جمررالت)

 .دهد،  نشان میF17، و امتیاز 16، فراخوانی15صحت

کارایی روش بیز ساده شود، دیده می( 1جدول ) درطور که مانه

، شین بردار پشرتیبانتر است و سه روش ماها پاییناز سایر روش

دارای کارایی تقریبا  مشابهی هستند. این  LDAو شبکه عصبی و 

های پیشنهادی و پس از آن کارگیری ویژگیموضوع هم قبل از به

های برتر قبرل و بعرد از اعمرال وجود دارد، هرچند که رتبه روش

 های پیشنهادی تغییر کرده است. ویژگی

پرس از نچه به صورت سازگار قابل مشاهده است، این است کره آ

 همرهنتایج در  ،(جمالت اول و آخرپیشنهادی )گی ویژ بکارگیری

کره بیرانگر مروثر  اسرت بهبود یافترهو با همه معیارها ها الگوریتم

هرای پیشرنهادی، هاست. بعرد از اعمرال ویژگریبودن این ویژگی

-روش ماشین بردار پشتیبان نتایج بهتری را نسبت به سایر روش

ی عصربی شبکه ،دهد. پس از این روشهای یادگیری ماشین می

باشرد. همچنرین پیشررفت میدارای کارایی باالتر  LDAو سپس 

دو کالس مثبت و منفی نسبت به  Fمحسوسی در میانگین معیار 

ایرن نترایج  .[11,12] شرودهای فارسی مشاهده مریسایر پژوهش

در  .کندهای پیشنهادی را تایید میفرض اولیه ما در مورد ویژگی

بیشتر کاربران در ارائه نظررات خرود،  هشود، کبیان می این فرض

ای از نظر و ایده خود در مورد محصرول در جمله اول بخش عمده

بندی نظر خود در جمله پایانی، جمع همچنین .کنندمیاظهار را 

 کنند.را اعالم می

پیشنهادی بهترین نترایج بره دلیرل  یش از اضافه نمودن ویژگیپ

ها از جنس لغت اسرت( ی ویژگیها )همهیک جنس بودن ویژگی

ی عصبی حاصل شده است. اما پرس با استفاده از الگوریتم شبکه

از اضافه کردن ویژگی پیشنهادی به دلیل افزایش فمرای ویژگری 

ز مررز تصرمیم در فمرای به دلیل استفاده ا SVMنتایج الگوریتم 

 ها بوده است.چندبعدی بهتر از سایر روش
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-ر این پژوهش تالش کردیم به منظور حل مساله تعیین جهرتد

پردازش ی پیشمرحلهکارایی  بهبود برعالوه ،فارسی گیری نظرات

هرای جدیردی اعمرال ایدهدر مراحل استخراج ویژگی نیز  ،هاداده

رو ویژگی جدیدی که مربروط بره جایگراه قرارگیرری . از اینکنیم

باشررد را بررا اسررتفاده از الگرروریتم جمررالت در نظررر کرراربران مرری

نررین بررا اسررتفاده از پیشررنهاد نمررودیم. همچ LDA یررادگیری

ایم. بندی نظرات پرداخترهیادگیری ماشین به دسته هایالگوریتم

 دهد. نشان میرا  گیریدقت تعیین جهتدر بهبود  ،نتایج حاصل

هرای استفاده از سایر ویژگری ،رای تحقیقات آتی در زبان فارسیب

های ویژگی، [21] های الگوی نحویمربوط به نظرات مانند ویژگی

هرای نظررات و تعیرین تشخیص ابعراد موجودیرت و [22] معنایی

 .شودپیشنهاد می [23]گیری نظرات نسبت به این ابعاد جهت
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1 SVM (Support Vector Machine) 

2 Latent Dirichlet Allocation 
3 Naive Bayes 

4 Linear discriminant analysis (LDA) 
5 Aspect-Based 

6 Term Frequency – Inverse Document Frequency    (TF-

IDF) 
7 Bigram 
8 Normalization 

9 Stemming 
10 POS Tagging 

11 DigiKala.com 
12 Cost 

13 Gamma 
14 Accuracy 

15 Precision 
16 Recall 

17 F-Measure 


