
  زبان یفارس یاجتماع یهادر رسانهمشخصات کاال  یبندخوشه
 نیماش یریادگی یهاتمیبا استفاده از الگور

 

 3یصالح یصطف، م2یحشمت یالهدنبیز، 1یمحبوبه منتظر

 ut.ac.irmbh.montazeri@دانشگاه تهران، 1

 @iracut.zheshmati.دانشگاه تهران،  2
 ac.irsalehi@ut_mostafa.دانشگاه تهران،  3

 

 

ه را یجاد ارتباطات دوستتویا ام،یپ تبادل یبرا یعنوان ابزار به یاجتماع یها، رستتانه2وبش یدایپنترنت و یا گستتتر با  –ده یچک
 با افته وی از خود را در آنیموردن یتوانند کاالهایکه کاربران م ندسته یاجتماع یهااز رسانه یکی ینترنتیا یهااند. فروشگاهر ساختهیپذامکان
سترده ای. بنابرادهندانجام بران تبادل نظر رگر کاید شنده محصول یخر یآنها برا یبندل و جمعین نظرات، تحلین با توجه به حجم گ دار و فرو
سیم شد. یار مفیتواند ب سترده یهاپژوهش رونیاز اد با ست. با توجه به یو تحل یدر حوزه نظرکاو یاگ سات کاربران انجام گرفته ا سا ل اح
ته باشد و داش یفن همراه نظر متفاوتتل یک گوشیدر  حافظها ی ین، باتریمانند دورب ییکاالصات مختلف خمش یتواند بر رویر مبنکه هر کاریا
صات با عبارات متفاوتیک از ایهر شخ شوند،یب در نظرات مختلف ین م شه ان  صات کاال م ک ازیهر یبندخو شخ را در  یتواند دقت باالتریم
سات  و نظرکاویتحل صل نما یل احسا شه یمتعدد یهاپژوهشکه یدر حال د.یحا مختلف انجام  یهاال در زبانامشخصات ک یبندبه منظور خو

ست س یول ،شده ا ش یدر زبان فار شدی یپژوه ستفاده ی. در اافت ن ش یریادگی یهااز رو ن پژوهش با ا صات ، نیما شخ  کیمربوط به م
 و یانتروپ یارهاینه از نظر معیشتیدبیتم امیحاصتل از هر رو ، الگورج ینتا ستهیپس از مقا اند وشتده یبندنظرات کاربران خوشته در خودرو

 . شد یج بهتریخلوص منجر به نتا

 یاجتماع یرسانهمشخصات کاال،  یبندخوشه ن،یماش یریادگی، ینظرکاو -د واژهیکل
 

 مقدمه -1

ل یدر استفاده از وساجامعه افراد  ییو آشنا یبا گسترش فناور
محتوا  یگذاروتر و تبلت، به اشتراکیمانند تلفن همراه، کامپ یکیالکترون

از مشارکت  یانمونه دا کرده است.یپتوسعه  یاجتماع یهادر رسانه
درباره کاالها و  رات کاربراننظ واست  ینترنتیا یها، فروشگاهافراد

د که مسائل دهین فرصت را میان ایبه مشتر آنخدمات ارائه شده در 
بگذارند ان یدکنندگان در میولا تیم با فروشندگان و یطور مستقخود را به

به سرعت و به طور مناسب نسبت به مسائل  بتوانندز یفروشندگان ن و
اما با توجه به العمل نشان دهند. ان عکسیمشتر یمطرح شده از سو

ل یو تحل یاز آن، نظرکاو یریگن نظرات، به منظور بهرهیانبوه ا حجم
 رود.یبه شمار م یمهم و اساس یاحساسات امر

م ین مستقییل احساسات، درباره تعیتحل نهیها در زمن پژوهشیاول
یمشخص انجام م ا سندیک جمله یبودن(  یا منفیت )مثبت یقطب

توان اطالعات ین است که نمیل سند ای. مشکل در سطح تحل[1]گرفت
 را با توجه به مشخصات کاال در یا منفیتر مانند احساسات مثبت یجزئ

تواند یدارد و کاربر م یادیک کاال مشخصات زینظرات به دست آورد. 
 "در جمله د. مثال یان نمایاز مشخصات ب یادیتعداد ز ینظر خود را رو

، "تکوتاه اسآن  یباترعمر  ی، ولدارد یش خوبیصفحه نما ین گوشیا
مشخصه  ی، مثبت و روشیصفحه نمامشخصه   ینظر کاربر بر رو

ک مشخصه، اغلب افراد از یف یدر توص بعالوهاست.  ی، منفیباتر
 قدرت"ا ی "یعمر باتر"مانند  ،کنندیاستفاده م یکلمات و عبارات متفاوت

یم از به مطالعه مشخصات کاال است وینن سطح ین در ایبنابرا ."یباتر
مشخصات شامل سه  لیدر سطح تحل ینظرکاو ستمیستوان گفت 

است  [1]3یو نظرکاو [3،4]2یبندخوشه [2]1مشخصاتسطح استخراج 
ن مشخصات یا یبندخوشه یبر رو ن پژوهش فقطیاست و تمرکز ا

 است. 
که توسط  یابا توجه به ساختار خاص متن در جمالت محاوره

انه و مبهم و یمثل استفاده از اصطالحات عامشود، ید میکاربران تول
مشخصات  یبندرا جهت خوشه ینوشتن کلمات، مشکالت یچندشکل

شوند یبا توجه به وجود پ یالت در زبان فارسن مشکیکند. ایمجاد یکاال ا
، حذف یسینوشتار انگل یو گاه یسیلغات انگل یو پسوندها، نوشتار فارس



 یبندنه خوشهیشتر است. به عالوه در زمیحروف در کلمات، ب یبرخ
 افت نشده است.ی یپژوهش یمشخصات کاال در زبان فارس

ب یبه ترتمشخصات کاال،  یبنده منظور خوشهن مقاله بیدر ا
خورده و سپس برچسب یهاجاد دادهیها، اش پردازش دادهیمراحل پ

له در مرحشده است.  ین طیماش یریادگی یتم هایالگور یریبکارگ
موجود در بسته  یهاکتابخانهها در سطح محاوره، ش پردازش دادهیپ

برچسب یهاجاد دادهیدر مرحله ا توسعه داده شده و سپس[ 5]هضم
ادهبه عنوان د یمشخصات با استفاده از شباهت واژگاناز  یتعداد خورده،

ن یاز ا یبندبرچسب زده شدند. سپس به منظور خوشه یشیآزما یها
د. یاستفاده گرد 5نیانگیم_kو  4(EM)نهیشیدبیتم امیها در الگورداده

 و ز بهره گرفته شدهین نیانگیم_kتم یها در الگورن دادهین از ایهمچن
ز یو ن یشیآزما یهاانتخاب داده یتصادف یهاج حاصل با روشینتا

ج یده است. نتایسه گردیمقا 6یمراتبتم سلسلهیق الگوریاز طر یندبخوشه
اریظر معنج از ینتا انگر بهبودین پژوهش بیشات انجام گرفته در ایآزما
 است. ینظارتمهیننه یشید بیق روش امیاز طر 8و خلوص 7یانتروپ یها

 ر است:یز یهاین مقاله شامل نوآوریبه طور خالصه ا

 مشخصات کاال در رسانه یبندجهت خوشه یارائه چارچوب
 یزبان )با توجه به اطالعات پژوهشیفارس یاجتماع یها

 )نهیزم نیکار در ا نیاول انجام شده،
 بودن آنها و کمبود  یاها با توجه به محاورهش پردازش دادهیپ

 نهین زمیاز در ایموردن یابزارها

 مجموعه لغات توقف در زبان محاوره یآورجمع 
 خورده با در نظر گرفتن اشتراک برچسب یهاجاد دادهیا

 دهنده مشخصه لیب لغات تشکیو با توجه به ترتکلمات 
ان ین حوزه بین مقاله، در فصل دوم پژوهش مرتبط با ایدر ادامه ا

ج یو در فصل چهارم نتا یشنهادیشده است، در فصل سوم چارچوب پ
یان میرا ب یآت یو کارها یریگجهیاند. فصل پنجم نتحاصل ارائه شده

 کند.

 مرتبط یهاپژوهش -2

ن مسئله یترمهم یبندتوان گفت در موضوع خوشهیم یبه طور کل
ارها ین معیا نیتریاصل وباشد یها من خوشهیار شباهت بیانتخاب مع

در  .[4]باشندیم 10یعیتوزز شباهت یو ن 9ییشامل شباهت معنا
استفاده  ییشبکه معناا ینامه و از لغت ییت معناشباه بر یمبتن یهاروش

؛ ندارندالزم را  ییموارد کارا یها در برخن روشیا ی، ول[6،7]شودیم
 یاک مشخصه، عبارات چندکلمهی عبارات مرتبط بااز  یاریرا بسیز

 ها استفاده کردنامهن موارد از لغتیدر اتوان ینم یهستند که به راحت

ه، مشخصعبارات مرتبط با از  یارین بسی. همچن"سرعت خودرو"مانند 
توانند یم "ارزان"و  "گران"مختص دامنه هستند؛ مثال  یهامترادف

دف ا مترایک از آنها مترادف با هم یچ یباشند که ه "متیق"مربوط به 
و همکاران در  ینیمشکل کارن نیحل ا ی. برا[4]ستندین "متیق"با 

رشته شباهت یارهایکه از مع اندکردهرا ارائه  ی، روش[8]2005سال 
یبا استفاده از وردنت استفاده م 13یو فاصله واژگان 12ها، مترادف11یا
 .ندک
با  لغات شبببود کهیفرض م یبر شبببباهت واژگان یمبتن یهادر روش 

محاسبه شباهت  یبرا شوند ویظاهر م یمشابه در متون مشابه یمعان
ا اطالعات ین و یاکارد، جیدسی، اقلینوسیمانند فاصله کس ییارهایاز مع

شترک نقطه ستفاده م 14یام ز از یها نپژوهش یبرخ. [2،9،10]شودیا
[ 11]کنندیاستفاده م یبنددر حل مسائل خوشه 15موضوع یسازمدل

 و از کرده یبندک گروه، خوشببهیکسببان را در یبا موضببوع  یو عبارات
 ند.ینمایاستفاده م 16کلهیرید پنهان صیتخص

 17ینظارتمهین یریادگیک روش ی، [4] 1201و همکاران در سال  یژا
با  ،کندیاستفاده منه یشید بیام تمین روش از الگوریکه ا اندکردهارائه 

مشترک دارند،  یهامشخصه که واژهعبارات مرتبط با  ن فرض کهیا
 نامهکه در لغت یز مشخصاتیو ن ،"یباترعمر "و  "یتوان باتر"مثل

ک خوشه هستند. یاحتماال مربوط به  ،با هم مترادف هستند 18وردنت
حاصل را نسبت به استفاده از  یبندج بدست آمده بهبود خوشهینتا

چن و همکاران در سال  دهد.ینشان م 19بدون نظارت یهاتمیالگور
ر مرتبط یبط و غهر مشخصه مجموعه مشخصات مرت ی، به ازا[3]2016

جاد بردار حروف ینامه و انموده و سپس با استفاده از لغت ییرا شناسا
، ور محاسبه شباهتد به منظیار جدیف سه معیهر مشخصه، با تعر یبرا

به  ینیمشخصات در زبان چ یبندخوشهرا در  یمراتبتم سلسلهیالگور
ن ییمنظور تعبه  2015در سال ز ین[ 12]ن و گزوکارایتگیکار گرفتند. 

ر به منظو یدیجد یارهای، معیآنها در زبان ترک یبندمشخصات و خوشه
 مودند.ن یتم معرفیالگور ییزان کارایم یابیز ارزیمحاسبه شباهت و ن

ز ینو  یفارسدر زبان  مشخصات کاال یبندت خوشهیبا توجه به اهم
ن یه است. با توجه بیاز آن در دست ن یزبانان، پژوهشیاد فارسیتعداد ز

مشخصات کاال در نظرات  یبندخوشه ین پژوهش بر رویموضوع، در ا
 پرداخته شده است. یکاربران به زبان فارس

 یشنهادیچارچوب پ -3
ها، دادهپردازش شیپمشخصات کاال شامل  یبندخوشه یبه طور کل

ن یماش یریادگی یهاتمیخورده و استفاده از الگوربرچسب یهاجاد دادهیا



ات ی. در ادامه جزئدهدیموردنظر را نشان م یچارچوب کل 1شکل  است.
 شود.یان مین مراحل بیک از ایهر

 
 یشنهادیمراحل چارچوب پ. 1شکل 

 ش پرداز  نظراتیپ -3-1
شوند. ی( جدا مn\مانند ).،:؟  یابتدا جمالت با استفاده از عالئم نگارش

 فاصله درمیفواصل و اضافه کردن ن ی)حذف برخ یسازمرحله نرمال
و حذف عالئم نامربوط(  "دستخوش"و  "یدیسال"مانند  یکلمات

از  یبرخ کلمات است؛ یسازاز به همسانین نیشود. همچنیانجام م
 یال س"و  "داشبورد"ب به یبه ترت "LCD"و  "داشتبورد"کلمات مانند 

نمود؛ مثال  یابیشهیتوان کلمات را رین میشوند. همچنیل میتبد "ید
کلمات  ی)تون، شون، مون، تان، شان، ها، هاتون( را از انتها یپسوندها

ن یاز آنهاست از ا ین پسوندها جزئیاز کلمات که ا یحذف کرده و برخ
که در دسترس  یدیست کلمات زاین لیشوند. همچنیم یقواعد مستثن

 استفاده در متون یاست و برا یاست به منظور استفاده در متون رسم
 شدند. یگردآور ن کلماتیا یامحاوره

 شدهیگذاربرچسب یهاجاد دادهیا -3-2

مرتبط قرار داد.  یهااز مشخصات مشابه را در خوشه ید تعدادیابتدا با
کلمات  یدارا یم؛ مشخصاتیکنین فرض استفاده مین منظور از ایبد

ت یفیک"د مانن [4ک خوشه هستند]یمربوط به  ییمشترک با احتمال باال

و  "نیت دوربیفیک"مانند  ی، اما مشخصات"یشارژ باتر"و  "یباتر
ن به یباشند. بنابرایم "تیفیک"کلمه مشترک  یدارا "یت باتریفیک"

ک یش از یبمتشکل از  یاافتن مشخصات مرتبط با مشخصهیمنظور 
ر مشخصات یکلمه، از اشتراک کلمه اول مشخصه موردنظر با سا

 "یت باتریفیک"افتن مشخصات مرتبط با ی یم. مثال برایکنیصرفنظر م
 "تیفیک"م و کلمه یهست "یباتر"کلمه  یدارا یفقط به دنبال مشخصات

یخوشه بدست م یب تعدادین ترتیم. بدیریگیرا در اشتراک در نظر نم
ن عضو هستند را به عنوان یشتریب یها که داراتعداد از خوشه kد که یآ

نظرات مربوط ها در از خوشه یکیم. یریگیخورده درنظر مبداده برچس
، یباتر شارژ، یباتر کارکرد، یباترتواند )یتلفن همراه م یبه گوش
. پس ( باشدشارژ، یباتر عملکرد، یباتر شارژ ینگهدار ،یربات مصرف

جاد نمود. یک سند ایک از مشخصات، یهر ید به ازاین مرحله، بایاز ا
مشخص  یمرز جمالت به طور روشن یااز آنجا که در جمالت محاوره

ب یترتن یاست؛ بد ییک پنجره محتوایاز به درنظر گرفتن ین ،باشدیمن
کلمه بعد از مشخصه موردنظر در سند مربوط به  bکلمه قبل و  aکه 

جره ن پنیدر ا یگرین اگر مشخصات دیرند. همچنیگیقرار م یژگین ویا
شوند. یز کلمات توقف در سند مربوطه اضافه نمیباشند و نقرار داشته 

 ارهیخوب م یلیبا حجم باال رو هم خ ییهایباز"در عبارت مثال  یبرا
م پشتش ه نیو فالش دورب شهیتموم م رید یلیخ یلیشارژش هم خ

قف پس از حذف کلمات تو "شارژ"سند مربوط به مشخصه  ،"هیعال اریبس
هشیو پس از ر  "ن پشتیفالش دورب"و  "یباز" ر مشخصاتیو سا

حجم، باال، >به صورت  =8a=b ییپنجره محتوا، با در نظر گرفتن یابی
 . شودیم <شه، فالشیشارژ، تموم، م

 نیماش یریادگی یهاتمیاستفاده از الگو -3-3
خوشه آماده شده  kپس از انجام مراحل قبل با استفاده از اسناد حاضر و 

تمیخورده با استفاده از الگوربرچسب یهابه عنوان داده در مرحله قبل
، مشخصات خوشهیمراتبن و سلسلهیانگیم_kنه، یشیبدیمانند ام ییها
 یاکتیتمام لغات  ین بر رویماش یریادگی یهاتمیالگور شوند.یم یبند

ها پرداخته تمین الگوریح ایدر ادامه به توضشود. یموجود در اسناد اجرا م
 شود.یم

 هیشنید بیتم امیالگور
متون با استفاده  یبندقه دستهیطر[ 13] 2000در سال  گام و همکارانین

که  یبندشهخو یدر کاربردها را ارائه نمودند. نهیشید بیام تمیلگورااز 
داده برچسب  یجاد تعدادیتوان با ایست میار نیبرچسب داده ها در اخت

 ر به کار گرفت:ین روش را به صورت زیخورده ا

𝑃(𝑤𝑡|𝑐𝑗) =
1+∑ 𝑁𝑡𝑖𝑃(𝑐𝑗|𝑑𝑖)

|𝐷|
𝑖=1

|𝑉|+∑ ∑ 𝑁𝑚𝑖𝑃(𝑐𝑗|𝑑𝑖)
|𝐷|
𝑖=1

|𝑉|
𝑚=1

  (1)  

                    

                  

               
           

             
             

                     
          

          
        

            

          

                  
                       

          

               



𝑃(𝑐𝑗) =
1+∑ 𝑃(𝑐𝑗|𝑑𝑖)

|𝐷|
𝑖=1

|𝐶|+|𝐷|
    (2)  

𝑃(𝑐𝑗|𝑑𝑖) =
𝑃(𝑐𝑗) ∏ 𝑃(𝑤𝑑𝑖,𝑘|𝑐𝑗)

|𝑑𝑖|

𝑘=1

∑ 𝑃(𝑐𝑟) ∏ 𝑃(𝑤𝑑𝑖,𝑘|𝑐𝑟)
|𝑑𝑖|

𝑘=1
|𝐶|
𝑟=1

  (3)  

شود. یاجرا م 2و  1 یهافرمولخورده، برچسب یهاداده یابتدا بر رو
که در مجموعه کلمات وجود دارد، احتمال متعلق  𝑤𝑡هر کلمه  یبه ازا

ز یو ن  j = 1, …, kشود که یام محاسبه مjن کلمه در خوشه یبودن ا
𝑃(𝑐𝑗) خوشه  یبه صورت نسبت تعداد اعضاj ام به تعداد کل

برابر است با نسبت تعداد 𝑃(𝑤𝑡|𝑐𝑗) شود. یمشخصات محاسبه م
 𝑤𝑡که  یدر کل اسناد تکرار شده به مجموع تعداد دفعات 𝑤𝑡که  یدفعات

 ام تکرار شده است.jک از اسناد مربوط در خوشه یدر هر 
با  20ساده زیبند بن روش با فرض مستقل بودن کلمات از دستهیدر ا

با  زیو بیه نایم. طبق قضیکنین، استفاده میع پسین احتمال توزیشتریب
 گریکدیها از یژگیفرض مستقل بودن و

   𝑃(𝑐𝑗|𝑤𝑡) ∝  P(𝑐𝑗) ∗ ∏ P(𝑤𝑡|𝑐𝑗)  .ین مرحله میپس از ا
 یها محاسبه نمود. در مراحل بعدهمه داده یرا بر رو 𝑃(𝑐𝑗|𝑤𝑡)توان 

که خوشه  یتا زمان شوندیها اجرا مهمه داده یهر سه فرمول بر رو
 ر نکند. ییمربوط به مشخصات تغ

 نیانگیم_kتم یالگور 
 یبندشده به منظور خوشه یسازادهیپ یهاتمیالگورگر از ید یکی

متون، به طور  یبنداست. در خوشه نیانگیم_kمشخصات، روش 
ر شوند و هیاز کلمات در نظر گرفته م یمرسوم، اسناد به صورت گروه

ن هر یشود، بنابرایف میتعر یژگیک ویک سند به صورت یکلمه در 
ه هر شود کیش داده مینما یچند بعد یژگیک بردار ویسند به صورت 

 یزنون مقدار یکلمه در مجموعه اسناد است. ا یبعد متناظر با مقدار وزن
 معکوس تکرار زان تکرار کلمه دریمشاخص تواند با استفاده از یم

𝑡𝑓صورت محاسبه شود و به  21(tfidf)سند = 𝑡𝑓 ∗ 𝐼𝑑𝑓 یمحاسبه م
تعداد موردنظر به  در سند  wتعداد تکرار کلمهبرابر با نسبت  𝑡𝑓شود. 

شامل  تعداد کل اسنادتم نسبت یبه صورت لگار 𝐼𝑑𝑓 و کل کلمات سند
 شود.یمحاسبه م wتعداد اسناد شامل کلمه  به wکلمه 

رند. در هر خوشه یگیخوشه قرار م kها در تم ابتدا دادهین الگوریدر ا
ها دادهک از تمام ید و سپس فاصله هرشویک مرکز در نظر گرفته می

رد که یگیقرار م یاشود. هر داده در خوشهین مرکز محاسبه میتا ا
ر ییها تغوشه را دارا باشد. سپس مرکز خوشهن فاصله تا مرکز آن خیکمتر

ها ب در خوشهین ترتیها به همشود و دادهیها محاسبه مکرده و فاصله
  .دنر نکنییها تغموجود در خوشه یهاکه داده یند تا زمانریگیقرار م

 ن به باال(یی)پا یسلسله مراتب

یک خوشه در نظر گرفته میتم ابتدا هر داده به عنوان ین الگوریدر ا
شود. در یگر محاسبه میکدیها با ک از دادهیشود و سپس فاصله هر 

ه ک خوشیک جفت در یبا فاصله کمتر به صورت  ییهان مرحله دادهیا
ن کار یشوند. ایگر محاسبه میکدی ها بافاصله خوشه رند ویگیقرار م

 kجاد یبه منظور ا ،رندیک خوشه قرار گیها در ابد تا همه دادهییمه مادا
 ان داد.یتم را پایخوشه الگور kجاد یتوان پس از ایخوشه م

 یشنهادیچارچوب پ ییکارا یابیارز -4

 مجموعه داده -4-1

 یزه زماندر بان پژوهش نظرات کاربران یمجموعه داده مورد استفاده در ا
با یت یدرباره خودرو 95تا مهرماه سال  90پنج ساله از آبان ماه سال 

ت ین نظرات از سای. انظر است 619باشد که شامل یم
www.pedal.ir  اند. شده یآورجمع 22افزار خزندهک نرمیبا استفاده از

موجود   یهاتمیاز الگور یکین مشخصات توسط یشود همه ایفرض م
، "شتاب"مثال در نظرات مربوط به خودرو [. 2اند]استخراج شده

 شوند.یبه عنوان مشخصات درنظر گرفته م "قدرت موتور"، "سرعت"

 هایابیج ارزینتا -4-2
شده، از  یگذاربرچسب یهاجاد دادهیها و اش پردازش دادهیس از پپ

جهت خوشه ین و سلسله مراتبیانگیم_kنه، یشید بیام یهاتمیالگور
 یگذاربرچسب یهانه، از دادهیشید بیتم امیر الگورد. داستفاده ش یبند

ن از ید. همچنیح داده شد، استفاده گردیتوض 2-3شده که در بخش 
 زان تکرار کلمه و معکوس تکرار سندیکلمات با استفاده از م یمقدار وزن

د در هر خوشه به عنوان موجو یبرچسب گذار یهان دادهیانگیمز یو ن
ن ین این استفاده شد. همچنیانگیم_kتم یها در الگورمرکز خوشه

د و یه گردز استفادیبا ده بار اجرا ن یتم با استفاده از مراکز تصادفیالگور
 م.یاستفاده نمود ینوسیبه منظور محاسبه شباهت از فاصله کس

د. به یردز استفاده گین یتم سلسله مراتبیکلمات در الگور یاز مقدار وزن
و  23یار تک اتصالیبا مع ینوسیاهت از فاصله کسمنظور محاسبه شب

اده ار فاصله وارد استفیبا مع ینوسیز از فاصله کسیو ن 24اتصال کامل
 شده است. 
ست. خلوص استفاده شده ا و یانتروپ یارهایج از معینتا یابیبه منظور ارز

ار یمعمختلف و  یهاها در خوشهع دادهیزان توزیم یر واقع انتروپد
زان یهرچه م [.9دهند]یها را نشان مخوشه یرستد درصدخلوص 

ج یاشد، نتاکتر بیک نزدیک باشد و مقدار خلوص به یبه صفر نزد یانتروپ
مربوط به خوشه یدر مقاالت متعدد ارهاین معیا اند.حاصل شده یبهتر



تمیج حاصل از الگورینتااستفاده شده اند.  [2،4] مشخصات کاال یبند
  آورده شده است.( 2) شکلمذکور در  یها

 
 

 مجموعه داده خودرو یرو یج تجربینتا: 2 شکل
سمت راست،  یو محور عمود یزان انتروپیسمت چپ، م یمحور عمود 

 دهند.یمقدار خلوص را نشان م
تم یج حاصل از الگورین شکل قابل مشاهده است، نتایهمانطور که در ا

ل استفاده از یدلخورده به برچسب یهانه با استفاده از دادهیشیدبیام
گر یتم دیبهتر از دو الگور یاحتمال وقوع کلمات و نه فقط شباهت واژگان

 یهان با استفاده از دادهیانگیم kتم ین الگوریکند. همچنیعمل م
 کند.یعمل م یبرچسب خورده بهتر از مراکز تصادف

 وعز هنگام استفاده از اتصال وارد بهتر از دو نین یتم سلسله مراتبیالگور
 را ارائه کرده است. یج بهتریگر نتایاتصال د

 
 نهیشید بیتم امیدر الگور ییانتخاب پنجره محتوا: 3شکل 

آمده است  3در شکل  ییج حاصل از انتخاب پنجره محتواین نتایهمچن
سه کلمه قبل و هشت کلمه بعد از هر مشخصه  یج براین نتایو بهتر

 حاصل شده است.

 
 . )الف(4

 
 . )ب(4

 ینیگزیها و جاداده یگذاره در برچسبیکلمات، اصالح یابیشهیر ریتاث :4شکل 
ه، یشنید بیتم امی)الف( الگور.4. جیکلمات در نتا یسازو همسان یسینوشتار انگل

 نیانگیم_kتم ی.)ب( الگور4
 یسازز همسانیو ن یسیج حاصل از حذف کلمات با نوشتار انگلینتا

شده در  یگذاربرچسب یهاانتخاب دادهز یکلمات و ن یابیشهیکلمات، ر
 ،ن شکل مشخص استیآورده شده است. همانطور که در ا 4شکل 

ر را ین تاثیشتریب یسیکلمات با نوشتار انگل ینیگزیو جا یسازهمسان
ار خلوص یاد و معیار زیبس یار انتروپیج داشته است و بدون آن، معیدر نتا

 اند.ار کم شدهیبس

  یریگجهینت -5
مشخصات کاال،  یبندم به منظور خوشهیکرد یپژوهش سعن یدر ا

کلمات  یابیشهیپردازش از جمله رشیپ یهاعالوه بر بهبود دادن روش
جاد یآنها، در مرحله ا یسازکلمات و همسان یسازمحاوره، نرمال

و  یشده در روش ارائه شده توسط ژا یگذاربرچسب یهاداده
 یهاان با استفاده از روشیپا م و درییبهبود حاصل نما [4]همکاران

ل، ج حاصیم. نتایمشخصات کاال پرداخت یبندن به خوشهیماش یریادگی
  .دهندینشان مانجام شده را  یر بهبود کارهایتاث



، یمشخصات کاال در زبان فارس یبندبه منظور خوشه یآت یدر کارها
کلمات  یزان تشابه مفهومیکه م[ 15] کلمات یاز روش بردار توانیم

نامه با استفاده از لغت ای[، و 16]دهدیدر بدنه متن را ارائه م
 یبرچسب گذار یهاجاد دادهیدر ا یی، از شباهت معنا[14نت]فارس

  .شده استفاده نمود

 عمراج

 یریگن جهتییعت" ،یسیو ی، هادیصالح ی، مصطفانین اکبریحس [1]
ن یچهارمست و یب "نزبا یفارس یاجتماع یهانظرات در رسانه
 .1395، رازیش ،رانیبرق ا یکنفرانس مهندس

[2] Golpar-Rabooki E, Zarghamifar S, Rezaeenour J, “Feature 

extraction in opinion mining through Persian reviews” AI 

and Data Mining, 3(2), pp. 169-79, 2015. 

[3] Chen Y, Zhao Y, Qin B, Liu T, “Product Aspect Clustering 

by Incorporating Background Knowledge for Opinion 

Mining” PloS one, 11(8), 2016. 

[4] Zhai Z, Liu B, Xu H, Jia P, “Clustering product features for 

opinion mining” In Proceedings of the fourth ACM 

international conference on Web search and data mining, pp. 

347-354. ACM, 2011. 

[5] github.com/mojtaba-khallash/JHazm/tree/master/JHazm 

[Access date: 26/11/2016] 

 یبندد خوشهیروش جد" ،یدستجرد یاحمد براآن ،ینجانمحمد  [6]
 یسهستان شنا-به کمک واژ یفارس یکیالکترون یمستندات متن

 یروتر و فناویکامپدانش پژوهان  ین کنفرانس ملیاول ،"فارس نت
 .1390 ،زیاطالعات، تبر

[7] Poria S, Chaturvedi I, Cambria E, Bisio F, “Sentic LDA: 

Improving on LDA with semantic similarity for aspect-

1 Feature extraction 

2 Feature clustering 

3 Opinion mining 

4 Expectation Maximization 

5 kmeans 

6 Hierarchy 

7 Entropy 

8 Purity 

9 Semantic similarity 
10 Distributional similarity 
11 String similarity 

12 Synonyms 

based sentiment analysis” In Neural Networks (IJCNN), 

2016 International Joint Conference, pp. 4465-4473. IEEE, 

2016. 

[8] Carenini G, Ng RT, Zwart E, “Extracting knowledge from 

evaluative text” In Proceedings of the 3rd international 

conference on Knowledge capture, pp. 11-18. ACM, 2005. 

[9] Xiong S, Ji D, “Exploiting Capacity-Constrained K-Means 

Clustering for Aspect-Phrase Grouping”  In International 

Conference on Knowledge Science, Engineering and 

Management, pp. 370-381. Springer, 2015. 

[10] Gupta P, Kumar S, Jaidka K, “Summarizing Customer 

Reviews through Aspects and Contexts” In International 

Conference on Intelligent Text Processing and 

Computational Linguistics, pp. 241-256. Springer 

International Publishing, 2015. 

[11] Zhai Z, Liu B, Xu H, Jia P, “Constrained LDA for grouping 

product features in opinion mining” In Pacific-Asia 

Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 

448-459. Springer Berlin Heidelberg, 2011. 

[12] Yetgin Z, GÖZÜKARA F, “New metrics for clustering of 

identical products over imperfect data” Turkish Journal of 

Electrical Engineering & Computer Sciences, 23(4), pp. 
195-208, 2015. 

[13] Nigam K, McCallum AK, Thrun S, Mitchell T, “Text 

classification from labeled and unlabeled documents using 

EM” Machine learning, 39(2-3), pp. 103-134, 2000. 

[14] Shamsfard M, Hesabi A, Fadaei H, Mansoory N, Famian A, 

Bagherbeigi S, Fekri E, Monshizadeh M, Assi SM, “Semi 

automatic development of farsnet; the persian wordnet” 

In Proceedings of 5th Global WordNet Conference, 

Mumbai, India, 29, 2010. 

[15] Segura-Bedmar I, Suárez-Paniagua V, Martınez P, 

“Combining conditional random fields and word 

embeddings for the CHEMDNER-patents task” 

In Proceedings of the fifth BioCreative challenge evaluation 

workshop, Sevilla, Spain, pp. 90-93, 2015. 

[16] https://en.wikipedia.org/wiki/Word2vec [Access date: 

26/11/2016] 

13 Lexical distance 

14 Pointwise Mutual Information(PMI) 

15 Topic modeling 
16 Latent Dirichlet Allocation(LDA) 

17 Semisupervised learning 

18 Wordnet 

19 Unsupervised learning 

20 Naïve Bayse 

21 Term Frequency* Inverse Document Frequency 

22 Crawler 

23 Single Linkage 

24 Complete Linkage 

                                                      

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Word2vec

