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 چكیده

قالنه می پردازش زبان طبیعی است و هدف اینن های تحقیقاتی در حوزهترین زمینهیكی از برجستهوتحلیل احساسات تجزیهامروزه 

اطالعنات سناختاری گفتنار هرنواره چنالی ارنلی در  شدنته مثبت و منفی است. نادیده گرفته احساس متن به دو دس طبقه بندی

کند هایی با سطوح مختلف اهریت تقسیم میبندی متن است. نظریه ساختار بیانی محتویات یک متن را به بخیهای سنتی طبقهروش

 .گیردو ارتباط سلسله مراتبی آن را در نظر می

ترنان تجزینه ابتندا بنه درخنت گف . متن هر نظرشودمیگاه بررسی کاربران در مورد محصوالت یک وباین پژوهی نظرات در 

است کنه بنر اسناس  شود. هدف این پژوهی ارائه روشیشود و احساس متن محاسبه میشود سپس یک طرح وزنی تعریف میمی

دست آورد. بوزنی  عدنظریه ساختار بیانی و با تكیه بر قوا کلرات کارکند و احساس متون را در سطح سند با استفاده از جایگاه معنایی

 قواعندگینری پنارامتری جدیند در است با در نظر ، با این وجود سعی شدهنیاز به درک و مطالعه زبان شناسی دارد عدهرچند این قوا

دررد و  8/67مقدار رحت  ین نتیجههای انجام شده بهتر( بهبود داده شود. با توجه به آزماییFوزنی، معیارهای ارزیابی )رحت و 

 دررد بهبود داده است. 8دررد است. این نتایج نسبت به دو مقاله مشابه پیشین مقدار رحت را  F 9/71معیار

 کلرات کلیدی

 .نظریه گفتران بیانی، واحد گفتران ابتدایی، قاعدهمبتنی بر تجزیه وتحلیل احساسات، 
 

 

 

 مقدمه -1
 هایی نظیر آمازون، تووییترگاهو پیدایش وب وب یشبکه جهان توسعهامروزه با 

تووان بوه میهای اجتمواعی و همانند آن و دیگر ابزارهوای اینترنتوی و شوبکه

ها برای بیان ترین فضا. وب یکی از اصلیبرد یپ افکارشانمردم و  هایدغدغه
های ها و سوروی ها از جملوه مصووو نظرات و عقاید درباره انووا  موووو 

ات آنها در موورد یتجربدانستن  احساسات نویسندگان واست. شناخت دریافتی 
بسویار ها دیگور زمینوههوای تجواری و تواند بورای فعاییتمی ،مسائل مختلف
 میند توومیفرآ یبرا را از اطالعات یبخش مهم ،اتین تجربیا .ارزشمند باشد
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ه ارمغان کار ب برای کسب ورا رقابتی تواند مزایای و می دهدیل میتشک یریگ
بنابراین تجزیه و تصلیل نظرات و فهوم احسواآ آن اهمیوت بسوزایی  ،بیاورد
، [2]مایی یهای مختلف از جمله بازارهاتجزیه و تصلیل متن در حوزه. [1]دارد

  .[3]ها کاربرد داردتوادی و مدیریت برندها در سازمانهای اقسیستم

 3نظرکواویرا  2تصلیل احساسواتوتجزیوهمعموو   1یکواومتن یدر حوزه
از  یکواربرد یهاها و برنامهروش، احساساتوتصلیل تجزیه منظور از .نامندمی
 متون در یذهن مفهومو استخراج  ییشناسابه که  است یمصاسبات یشناسزبان
یت حیاتی برای همخودکار ا احساساتوتصلیل تجزیهپیشرفت در  .[4]پردازدمی

ها، گیری اموروز دارد. بوه کموی ایون سیسوتمهای پشتیبانی و تومیمسیستم
ای به موقع و موثر با راهبردهای مناسب بازاریابی توانند به شیوهها میسازمان

  و روابط عمومی پاسخ دهند.
سوبد  بوه اصوحال  یهامود متن،  وتصلیلبرای تجزیه روش ینتریجرا
شووان را در نظوور تاییnی هووایبترک یوواکلمووات ی فراوانووسووت کووه ا 4تکلمووا

 یوالموات کبه تعداد تکورار  یها معمو  به طور انصوارروش ین. ا[5]یردگیم
و  یقعووا ییروابوط معنوا یوب،ترت دینکننود. بویم یهخاص مربوط تک عبارات

هوا نادیوده عبوارت یحتو یواسوند، جموالت  یهوابخشین بوساختار متن را 
 .[6،7]گیرندمی

ه کاست  یها یا جمالتپاراگراف ،هابخششامل متنی یی سند همچنین 
 هایی متفاوت با یکدیگر دارند. برای نمونه:ها برچسبگاهی اوقات این بخش

هوا متنفور کند که از این نو  فیلمشکایت می در حایی که جان همیشه»
 «است، ویی او اعتراف کرد که از این فیلم یذت برده است.

ت، در تعداد کلمات منفی بیشتر از تعداد کلموات مببوت اسو در نظر فوق
 حایی که احساآ آن مببت است. 

واوو  « فیول مانوده بوود.پف این فیلم فوق ایعاده بود، هرچند»در متن 
ورد است که احساآ متن نسبت به فیلم مببت است، در حایی کوه نظور در مو

دهوی بوه نظرتبط ی دوم نظوری نوامرفیل ذکر شده منفوی اسوت و جملوهپف
 .[8]ی فیلم بیان کرده استدرباره

موتن را کند که سواختار های با  ایجاب میبنابراین جمالتی مانند نمونه
تن موبدانیم و به چنین عبارات زایدی نقش کمتری در تعیوین احسواآ کلوی 

از  های سند و اسوتفاده صوصی بخشمد  سازی روابط بین  همچنین، بدهیم
سند تر قو برچسب زدن دقیبهتر طبقه بندی  ها منجر بهبخشروابط بین این 

ش جایوب رو یوی ،یقبلو یهاو چایش هایتغلبه بر مصدود یبرا .شودمینیز 
ظورات نای درک معنی و مفهووم موتن بر نظریه ساختار بیانیجدید بکارگیری 

 است.
و فهوم نفووذ بوه اطالعوات  یبرارویکردی جدید  این مقایه، ترتیبینبد
و یی طور   ه استکردسند با استفاده از نظریه ساختار بیانی پیشنهاد ساختار 
یژگی سواختار گفتموان یعنوی است که با توجه به هر سه و دادهدهی ارائه وزن

موتن  احسواآعمق، نو  گره و نو  ارتباط بین واحودها، اقودام بوه مصاسوبه 
و عمق به روابط گفتموان  یژگیو یببا ترک را احساساتکند. این پژوهش، می

ایجواد دهی این وزن هدف در واقع کند.می تجزیه و تصلیلتغییر فرهنگ یغت 
 .است تربندی دقیقطبقهتر متن و ارائه یتتر و کم اهمهمبین عبارات م تمایز

برند نسوبت هایی که این نظریه را بکار میدهد که روشنتایج نشان می
کنند و به تنهوایی روی ای که از روش ساختار بیانی استفاده نمیهای پایهمد 

کند اما تصقیقات قبلوی در موورد کنند بهتر عمل میاحساسات واژگان کار می
 است. کمبا استفاده از این نظریه  ات متن تصلیل احساس

مروری بور  2ساختار این مقایه به این صورت تنظیم شده است که بخش
بیوانی  سواختار نظریوهکند که چگونه بیان می 3تصقیقات گذشته است. بخش

چوارچوب کلوی روش  4کند. پ  از آن در بخشمییی سند را آشکار  یمعنا
نتایج حاصل از پیاده سازی و مقایسه با سایر  5 شود. بخشپیشنهادی ارائه می

 شود.گیری انجام مینتیجه 6در بخش اشود و نهایتها بیان میروش

 مروری بر تحقیقات پیشین -2

بورداری قورار گرفتوه پردازش زبان طبیعی در کاوش متن به شدت موورد بهره
ذا یو، [9]است. اما پردازش گفتمان هنوز بوه صوورت پیشورفته فراگیور نیسوت

بیوانی کوم  سواختارات بور مبنوای نظریوه وتصلیل احساسوتصقیقات در تجزیه
شناسوی تعریوف ای از زبانتواند به عنووان حووزهتصلیل گفتمان می [7].است
گراف به جوای یوی جملوه ای ساختن معنا در متن یا پارشود که با چگونگمی

های زبوان بورای ترین سوح گفتمان یکوی از سوخت .[10]کار داردوواحد سر
یل ری تصلپردازش خودکار با توجه به پیچیدگی آن است. در حقیقت، این دشوا
زش پوردای گفتمان خودکار را به چایش تبدیل کرده و نیازمند توسوعه ابزارهوا

  .است زبان طبیعی
 ریوات دتجزیه و تصلیل احساسات با توجه به عمق مسایه و توجه به جزئ

تصلیول  شوند. در این مقایوه تجزیوه وسه سح  سند، جمله و جنبه بررسی می
 ،سوح  سوندمنظوور از تصلیول در  و احساسات در سح  سند انجام شده است

  بررسی این مووو  است که کل سند دارای احساآ مببت یا منفی است.
های بسیاری بورای تجزیوه و تصلیول موتن برای بیش از یی دهه روش

 .شوندمی دو دسته تقسیمها عمدتا به روشین روند. ابکار می

ه بوآنهوا از  مبتنی بر یادگیری ماشوین هسوتند کوههای دسته او  روش
هوا از ایگوهوای نموایش ایون روش .شوودمییاد نیز های نظارتی نوان روشع

در اآ بنودی احسود تا یی طبقهنکنیتالش مکنند و برداری متن استفاده می
هوای روش .]11[هنودد آمووزش ن  وقو  کلمات مختلوفبراساآ فرکا متن

نزدیکترین همسایه در ایون دسوته  k، آنتروپی، (SVM) 5ماشین بردار پشتیبان
 یبورا ابط گفتموانو رو ییاطالعات معنا ازو همکارانش  Zirnگیرند. قرار می
های منحوق اند و شبکهدر سح  جمله استفاده کردهاحساسات  تصلیل و تجزیه

نظریه یری گهرهبمحایعه با  یی .[12]اندطبقه بندی بکار برده مارکوف را برای
ه مد  کرد RSTرا روی درخت وابستگی LSTMشبکه عوبی گفتمان بیانی 

 .[13]است دادهدر سح  سند انجام  نظرات را طبقه بندی و
هوای مبتنوی بور یوادگیری اغلوب روش دهد کوهنتایج تجربی نشان می

هوا در )ایون روش های مبتنی بر واژگان دارنودصصت با تری نسبت به روش
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، اما بسیار وابسته به دامنه و اندازه مجموعوه داده هسوتند شود(ادامه بصث می
 هوا بوه دامنوه در سوح  سوندمودی و وابسوتگی تصلیلآکه غایبا موجب ناکار

هوای آموزشوی ه دادههای مبتنی بر یوادگیری هنگوامی کو. روش[14]شودمی
های مبتنی بر ، در حایی که روشخوردناکافی یا بایاآ شده باشند شکست می

در ایجواد سوند بسیار رقابتی هستند زیرا آنها نیاز بوه توالش کمتوری واژگان 
 هوای آموزشویداده برچسب دار انسان دارند و به کمیوت و کیفیوت مجموعوه

 های غیرنظارتی استفاده کردیم.روش . یذا از[11]حساآ نیستند
رویکورد عنووان به  7های مبتنی بر واژگانیا روش 6غیر نظارتی هایروش

 یغوت فرهنوگهوایی از یوی چنوین روش. هسوتنددیگر در تصلیل احساسات 
گیرنود و بوا جسوتجو در )واژگان( برای تصلیل متن از منظر احساآ کمی می

کنند سپ  بوا دهی میات را ارزیابی و وزنمربوطه احساآ کلم فرهنگ یغت
کننوود. غایبووا ی فراونووی آن، احسوواآ مووتن را برچسووب گووذاری میمصاسووبه

 .[15]نددهانجام می "ر .. آنگاه ..اگ" عدهبندی را با استفاده از قاطبقه

 نظریوه ثابت کردند که Taboada وVoll ، 2007نخستین بار در سا  
بهبود بخشود.  را قاعدهبتنی بر متصلیل احساسات تواند نتایج می گفتمان بیانی

کسوانی یآنها متن را با درنظر گرفتن اینکه صفات در یی متن درجه اهمیوت 
اصوی از کننده به جنبوه خندارند و صفات موجود در یی بخش خاص یا اشاره

 نویسی متن را به صورتحاشیه متن اهمیت بیشتری دارند، وزن دهی کردند و
بر و انهرچند حاشینه نویسی دستی روابوط بسویار زمو [16]دستی انجام دادند

 بر بود.هزینه
Heerschop  و همکارانش چارچوبی به نامPathos ریه را بر مبنای نظ

 یوی و همکوارانش Wang. [10]ساختار بیانی در سح  سند پیشنهاد کردنود
ر نظور دبوا و  چارچوب غیرنظارتی به کمی نظریه گفتمان بیوانی ارائوه دادنود

 اموا ها تصلیول احساسوات را بهبوود دهنودگرفتن نو  روابط معنایی بین واحد
فاده حاشیه نویسی آن به صورت دستی انجام شد و مجموعوه داده موورد اسوت

 .[17]نظر را دربرگرفت 608کوچی و حدود 

کننود تصقیقات ذکر شده احساآ متن را در سح  سند طبقوه بنودی می
 کنند.ای استفاده میویی از نظریه گفتمان بیانی در سح  درون جمله

Bhatia  گی درخت گفتمان وابسوت از استفاده باسه روش، و همکارانش
یل احساسات تواند تجزیه و تصلمیاین نظریه  که ندداد دند و نشانپیشنهاد کر

 وابسوتگی و تنها نو  واحدهای گفتمواناما آنها  ،بهبود بخشد سندر سح  را د
های مبتنوی در نظر گرفتند و روشپیشنهادی خود  قاعدهدر و هسته را  پوسته

رفت ود پیشویسه با پایوه خوبر یادگیری ماشینی که آنها پیشنهاد کردند در مقا
 .[18]کمی داشت
ا در که هر سه ویژگی درخت گفتموان راست تصقیقی کمتر این میان در 

یژگی و وهر سه  باشد، بنابراین هدف ما استفاده از قاعدهنظر بگیرد و مبتنی بر 
 افزودن پارامتر عمق است.

است که  [19]یکرد تصقیقروبه این مقایه  روشترین و شبیه یکتریننزد
DFDS  ،براساآ نو  واحودهای  ما نه تنهاپیشنهادی  قواعداما طر  نام دارد

بلکوه  ،واحدهای گفتمان است بودن( و نو  ارتباط بین پوستهگفتمان )هسته و 

پارامتر عمق را نیز در نظور گرفتوه، در آن ترکیوب کورده و تواثیر آن را موورد 
وسعه روابط بیانی در این تصقیق سعی در تعالوه بر این ما محایعه قرار دادیم. 

، تری نسبت به آنچه در تصقیق گفته شوده اسوتکرده و از فرهنگ یغت کامل
 .استفاده کردیم

 8بیانی نظریه ساختار -3
طبیعوی  یی نظریه گفتار مصبوب در پردازش زبان( RST)نظریه ساختار بیانی

 پیشنهاد شده اسوت. ایون1988همکارانش در سا   و  Mannاست که توسط
های مفید برای توصیف متن و مشخص کردن سواختار آن نظریه یکی از ابزار

. [20]های مختلف متن را تعیین کندتواند اهمیت بخشاست که به ووو  می
شوود کوه واحود می های کوچکتری تبودیلبر اساآ این نظریه، متن به واحد

گفتمان  یاطالعات واحد ینکوچکترشود. این واحدها، نامیده می 9گفتمان ابتدایی
وجه به نو  تبا  واحدهای گفتمان. دهدرا شکل میجمله  یرناپذ تجزیهبخش  و

 بوه دو قحعوه متنوی وشووند ارتباطی که با یکدیگر دارند، برچسب گذاری می
در  شوند. هسته حامل اطالعات اصلیمیمصدود  11پوستهو  10پوشان، هستههمغیر

ی ارابحه اطالعاتی اوافی و پشتیبان بسته به نو  پوستهمورد مووو  است و 
رض مواره این فهیه ردر این نظ کند.دیگر دارد، حمل می پوستهکه با هسته یا 

ر موتن تاثیر بیشوتری در فهوم و تفسوی پوستهبرقرار است که هسته نسبت به 
 .[9]ددار

، فتمانواحدهای گ دیگربه  یرابحه سلسله مراتب ییدر  واحد گفتمانهر 
 یویه بو یوتمراتوب در نهااین سلسوله . شودمتول میبسته به ساختار سند 

کوه  شودینگاشت م یمصاسبات یهاساده کردن پردازش یبرا ییدرخت دودو
 .[20]شوددرخت گفتمان نامیده می
ی از ، به یکخود ییبا توجه به گفتمان معناهای داخلی در این درخت، گره

بورای  خورنود.می برچسوببیان شده است،  (1)جدو  ارتباطی که در  نو  18
نشان دهنده این است که موتن یوی بین دو گره،  علتی رابحه 3ردیف مبا 

 که در گره دوم اتفاق افتاده است. برای رویدادی استگره، دییل آورده شده 

را آنها ، زیهستندبرای درک متن بسیار مهم واحدهای گفتمان  روابط بین
ای تشکیل های متنی با یکدیگر بردر مورد چگونگی ارتباط بخشرا اطالعاتی 

گر و هایبته درخت گفتمان بسته بوه نوو  تجزیو. دهندمییی گفتمان منسجم 
 شود، متفاوت است.تعریف می واحدهاتباطاتی که بین تعداد ار

  [20]های گفتراننوع ارتباط بین واحد ( :1)جدول 

 توویصات نو  ارتباط

  کند.اطالعاتی برای درک هسته فراهم می پوسته پیش زمینه
 هایی برای شناخت هسته است.توویصاتی یا پیش فرض پوسته  12نسبت دادن
 شود که در هسته بیان شده است.ای میمنجر به نتیجه پوسته علت
 د.اشاره دار پوستهها بین هسته و ها و تفاوتبه شباهت مقایسه
های غیرقابل درک یا فروی، آینده که تصقق آنها بر تصقق موقعیت شرایط

 گذارد.رویدادهای ارائه شده در هسته تاثیر می

 رد.داته اطالعاتی در مورد اثرات رویدادهای ارائه شده در هس پوسته 13پیامد
 کند.ها را توصیف میمقایسه یا تضاد پوسته تضاد
 شود.بیان می پوستهموجود در هسته در عات اطالعات اوافی مووو جزئیات
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 سته هاطالعات افزایش دهنده توانایی بایقوه برای انجام کارهای  توانایی14
 .دارددر هسته  موجودتوویصاتی برای ارزیابی موووعات  پوسته ارزیابی

 گیرد.د یلی برای شرایحی که در هسته ارائه شده، در برگرفته می توصیف
 وجود ندارد. واحدهای گفتمان لسله مراتبی خاصی بینهیچ س اتوا 15

در غیر این 
 صورت

 شرایحی که تصقق آن از طریق تصقق ووعیت ارائه شده در هسته
 شود.انجام نمی

 کند.ترکیب مواد متن را توصیف می کنتر -متنی16
 تغییر کرده است. های گفتمانمووو  بین واحد 17تغییر مووو 

 .کندهایی در مورد مووو  را بیان مینظریه گفتمان بیانیواحد  یی مووو -نظر18
 به احتما  زیاد تمایل به تصقق هسته را دارد. پوسته چگونگی-روش19

به  شان برای فهم متنروابط بین واحدهای گفتمان نیز با توجه به اهمیت
 د:نشودو دسته تقسیم می

 و هسته  : دو واحد گفتمان در ووعیت یکسانی نیستند20ایتی هسته
یت دارای اهمیت بیشتری است. در این نو  رابحه، یی واحد با اهم

 رای مبا شود. ب( به واحد با اهمیت بیشتر)هسته( متول میپوستهکمتر)
 ای است.ی تی هستهیی نو  رابحه علتدر متن زیر، رابحه 

 دو یا چند واحدی را که اهمیت برابر یا مشابه دارند و همه 21ایچند هسته :
ز ا 12اتوا  )ردیف کند. برای مبا  رابحهاند، را به هم متول میتههس

 ای است.ی چند هستهیی نو  رابحه( (1) جدو 

 دهد.درخت تجزیه آن را نمایش می (2)شکل ( توجه کنید، 1متن شکل )به 
 

 
 
 

وجود  تهپوس - هستهای هتی هستدر این درخت گفتمان دو نو  ارتباط 
بتدایی واحد گفتمان ا سهدارای  پ  تقسیم شده است بخشدارد. متن به سه 

نشوان   Nدهد. نموادمی را تشکیل دودوییهای برگ این درخت که گره است
 شان دادن روابوطن یبرادو گره داخلی دیگر . است پوسته Sی هسته و دهنده

یانگر بریشه  در Elaborationچسب بر. مورد نیاز است گفتمان هایواحد ینا
زیور وای در مورد مصتوی را جزئیات بیشتر 3واحد گفتمان ابتداییکه  این است

 ن،ایو عوالوه بور. دهودنشوان می)به عنوان مبا  کمدی( درخت سمت چپ 

را  3جملوه  قابلیوت درک 1دهد که جملوه نشان می Backgroundبرچسب 
 کند.بیان می ای از آن راو پیش زمینه ددهافزایش می

 

  Root[13]با ریشه  (1) شكلدرخت تجزیه ( : 2)شكل 

. روش وجوود دارددو روش برای تبدیل متن به صورت درخوت گفتموان 
صوورت دسوتی اسوت. نویسی بهها و روش دوم حاشیهگراو  استفاده از تجزیه

نویسی دستی گرچوه دقوت بیشوتری دارد اموا همانحور که واو  است حاشیه
 کنیم.گرها استفاده میبر و سنگین است، بنابراین از تجزیهبسیار زمان

 یهوایتمو ایگوور ینماشو یادگیری ی،آمار یهاروش های قبلیهشپژو
به عنوان  .اندکرده یشنهادپرا برای ایجاد درخت تجزیه خودکار  قاعدهبر  یمبتن
 کوهاست  قاعدهبر  یمبتناحتما تی و  گفتمان گریهتجز یی ،SPADE  مبا

 بوه اصوحال دیگری که  گرتجزیه .[21]داده شده استدر سح  جمله توسعه 
22HILDA بنوودی یووی طبقهام دارد، نووSVM واحوودهای بوورای شناسووایی  را

 از یکوی DPLP. [22]بوردیکار مدر رابحه بشان و برچسب زدن نو  گفتمان
 .اسوت Treebank 23پایگواه داده مصوی روی گفتموان هایگرتجزیه بهترین

بوه و  بردتجزیه متن، بکار میحریوانه  رمزگشایی ایگوریتم ییگر این تجزیه
 .[23]قابل دسترآ است و متن باز ،گر عمومییی تجزیه عنوان

در سوح  سوند بوه  HILDAو  DPLPگور در این بین تنها دو تجزیه
اسووتفاده  DPLPگراز تجزیوه پردازنود. در ایون مقایووهشناسوایی گفتموان مووی

 .[23]دارد HILDAنسبت به  یبا تر Fمعیار گریم. این تجزیهکنمی

 روش پیشنهادی -4
ی یو شود. پ  از پیش پوردازشبه طور کلی ابتدا پایگاه داده نظرات وارد می

نموره  شوود ودرخت گفتمان مربوطوه ایجواد میگر، به کمی یی تجزیه، نظر
ح  و تصلیول در سو احساآ واحدهای گفتمان با استفاده از یی روش تجزیه

 و روابط بوینگفتمان  ترخساختار دبا توجه به آید. در نهایت جمله بدست می
ایم که نمره جموالت دهی محر  کردهوزن قواعدواحدهای گفتمان یی سری 

را  موتنکلوی احسواآ در سح  جمله را به طور بازگشتی با هم جمع کرده و 
آنگواه  شوددرصورتی که نتیجوه مصاسوبات عودد مببتوی باکنیم؛ می مصاسبه

در اداموه  .کنیمبندی مویطبقهاینوورت منفی  غیر مببت و در را احساآ متن
 .شودشر  داده می( 3شکل )های این روش با توجه به گام

 

 

 

 

 

I haven’t watched a movie for a long time. all in all, I enjoy this 

comedy. In fact, the main actor is known for his good comedic 

acting 

 [13]نرونه متن ورودی ( :1) شكل

1ورودی  

 

 پیش
پردازش   

 

ارائه طر  
 وزنی

دهینمره  
گفتمان   

ایجاد درخت 
 گفتمان

2ورودی  
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 طرح کلی روش پیشنهادی ( :3)شكل 

 :1ورودی -1-4

 آوری شود. این پایگاهجمعاست که باید  نظرات یپایگاه داده همان 1 ورودی
 یمصوووی روی کا  یواگاه وبف یی داده متنی شامل نظرات کاربران مختل

  شده است.خریداری که  است

 پیی پردازش: -2-4

 را کوه در کواوش موتن معموو  یورپوردازش زیشپ یهاگامدر طو  آزمایش 
  یم:دهیهستند انجام م

عوات اطال؛ شامل یستندمرتبط ن یاصل یامکه به پرا متن  یهابخش یهمه (1
 .یمکنیحذف مرا   HTMLراتها و دستوینیی شماره صفصات کتاب، تماآ،

 کنویم.های متن را حذف میحروف تکرار متن و شکلی :کردن مصتوا یز( تم2
 دهود بوا دویرخ مکلموه  ییواز دو بار در  شیکه ب یادهر رخددر این راستا 

تی ماننود یغا «یگرسنگ»کلمه در نوشتن ، نمونه برایشود. می نیگزیرخداد جا
huuuungry و huuuuungry، ف به تعداد دیخوواه در موتن تکورار یی حر

یش پون . ایو[24]شووندمی لیتبود huungry کلمه کلمات به نیا ده استش
 .رودپردازش برای با  بردن دقت به کار می

 ایجاد درخت گفتران -3-4

 ینتعیو از رتنودعبا تصلیل با استفاده از نظریه ساختار بیوانیدر  مهم یدو نکته
 و تجزیوه در کوه ایبیوانی روابوط دقیوق یمجموعوه و گر گفتمانتجزیه نو 

. کنیمتجزیه می DPLP24گر را با استفاده از تجزیهمتن ابتدا  .دارد وجود تصلیل
 اساآ بر ت،جمالیا عبارات  معمو  واحدهای گفتمان، به را متن گراین تجزیه

 تقسیم بندی  StanfordCoreNLP25توسط ابزار شده ارائه نصوی هایتجزیه
در ایون  .آورددرختی گفتموان را بدسوت موی ساختار کند سپ پردازش می و

 . است موازی به صورتش پردازنویسی و پیشگر حاشیهتجزیه

 نرره دهی گفتران -4-4

را حوذف  26دهیم برای نمونه کلمات توقفپردازشی اوییه روی عبارت انجام می
را بوه کموی  واحودهای گفتموان د درکنیم، سپ  قحبیت کلموات موجوومی

 2. این فرهنگ یغت هموان ورودیکنیمبازیابی می  VADER 27 فرهنگ یغت
 یبندطبقه یمنف یامببت ییست کلمات  ییبه موجب آن هست.  (3) در شکل

 شود. می فراهمه، شد

در ( 1اسوت کوه  تصلیل احساسواتوتجزیوه ابزار یی فرهنگ یغت، این
 یحوا  بوه راحتو نیکند، با ایکار م یبه خوب یاجتماع یهان سبی رسانهومت

از ندارد، اموا  یآموزش داده چیبه ه ازی( ن2، است دیگر یهابه حوزه قابل تعمیم
استاندارد و مبتنی بر ارزش و قابل تعمویم سواخته شوده احساسی  واژگان یی

عالوه  هم استفاده شود. نیآنالهای تواند برای دادهو می است عی( سر3 ،است

هایی نظیور شکلی هستند، LOL28بر این کلماتی که حاوی اصحالحاتی مانند 

💘 ,:D،💋 ، 😁 د عالیم نگارشوی های گرامری ماننو... را در بردارد. ویژگی
و...(، بزرگ کوچی بودن کلموه و کلموات تشودید ، ، " "و نشانه گذاری)!، . ،

 ( کلمواتی ماننود4دهود.( و منفی را تشوخیص میvery, extremely) کننده
هایی هسوتند نشانه گوذاریکند. این کلمات دارای را شناسایی می "خوب !!!"

 دهند.میافزایش  یی کلمه را شدت احساآکه 
بندی  ین ترتیب امتیاز هر واحد گفتمان به کمی فرهنگ یغت با جمعبد

 آید. نمره کلمات موجود در آن بدست می

 ارائه طرح وزنی -5-4

، نیواز موتن بندی یی سند متنی بعد از بدست آوردن سواختار درختویدر طبقه
 . یدآامتیاز کلی متن بدست  بدین وسیله و شوداست یی طر  وزنی ارائه 

 اطالعوات را از واحودهای گفتموان دریافوت و ترکیوب پیشونهادی طر 
کند تا زمانی که به ریشه کند سپ  آنها را به سح  با تر بعدی منتقل میمی

شود. به این ترتیب، این رویکرد صورفا بینی ساخته میبرسد، در آن نقحه پیش
ا بوا ر خوود هر بخش، امتیازات مببت و منفویو  به ساختار درختی متکی است

در نتیجوه  .زنودهای طبقه بندی احساآ تخموین میاز روشاز یکی ده استفا
ی فرزندان در یی نمره احساآ یی متن با ترکیب مقادیر وزنی احساآ همه

ر  وزنی ططر  وزنی پیشنهادی در واقع همان . شودحاصل می حایت تکراری
ست بدین ااست که پارامتر عمق با آن ترکیب شده  [19]ارائه شده در تصقیق 

 –خوت ترتیب این طر  از هر سه مویفه درخت گفتمان بیانی )یعنی عموق در
نود. کیمارتباط بین واحدهای گفتمان( برای وزنی دهوی اسوتفاده  –نو  گره 

 اعودقوگوروه مجموعوه  7وه دیگور را بوه آن عالوه بر آن، این تصقیق یی گ
 ی اوافه کرده است.موجود در طر  وزن

 وزن دهی -1-5-4

با  . این پارامتری عمق استنشان دهنده id، در طر  وزنی ارائه شده پارامتر
 :آیدبدست میر ی زیطبق رابحه [2]ق ایهام از تصقی

    

 نامیم. را وریب عمق می است و  -1> >1که در آن
ربوط محداکبر عمق  maxiعمق گره نسبت به گره ریشه و  iدر این رابحه، 

توان دو فرض به زیر درخت )عمق گره از گره برگ آن زیردرخت( است. می
 را در نظر گرفت: 

o گذاردتر متن میهای عمیقمجازاتی را روی قسمت  1اگر. 
واحدهای گفتمانی که مجاورت و نزدیکی بیشتری به ریشه 

  دارند در تعیین احساآ کلی متن بیشتر دخایت دارد.
o ار هر چه متن در عمق دورتری نسبت به ریشه قرباشد   1اگر

  گیرد، اهمیت بیشتری دارد.

(1) 
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 s(satellite)و  امتیاز هسته s(nucleus) تعریف شده، قواعده مجموع در
ی آن در بخش قبل تووی  داده چگونگی مصاسبهاست که  پوستهامتیاز 

عدادی اکه ی وزنی است مجموعه w {=l,wvl, wvs, we, wswشد و }
 [19] مببت صصی  در بازه بین صفر و یی هستند و مقادیر آن در تصقیق

 آمده است.

 قواعدمجروعه  -2-5-4

نو   به اینکه خود چه در طر  وزنی ارائه شده واحدهای گفتمان بسته
( در چه پوستههسته/)نظر اهمیت ها دارند و از ارتباطی از این گروه
احد وبنابراین با توجه به نو   .گیرندهای متفاوتی میجایگاهی هستند، وزن

کنیم که گره هسته از اهمیت  ز گذاریتوانیم این فرض را رممی گفتمان
توان ارتباط می با توجه به نو و است  برخوردار پوستهبیشتری نسبت به 

 با توجه تاثیر یی واحد گفتمان را در تعیین احساآ کلی متن تغییر داد.
ه بهای گفتمان را بسته توان امتیازات احساآ واحدپارامتر عمق می

داده  مجموعه روابط در زیر نشانجریمه کرد. گفتمان عمقشان در درخت 
 ( آمده است.1)که بخشی از آنها در شکل اندشده

  گروه او : روابطantithesis, concession 

 

 

(2) 

 If s(nucleus) × s(satellite) <=0 
        Si = di × [wl × s(nucleus) – ws × s(satellite)]      

else: 
× s(satellite)] s× s(nucleus) + w l× [w i= d iS      

 :روابط  گروه دوم circumstance, background 

(3 )            × s(satellite)] vs× s(nucleus) + w vl× [w i= d iS 

 گروه سوم : رابحه condition 

(4) s(satellite)] × vs× s(nucleus) + w vlw-× [ id = iS 

 : روابط   گروه چهارم motivation, purpose 

 

 

(5)  

 If s(nucleus) × s(satellite) <=0 
     Si = di × [wvl × s(nucleus) + wvs × s(satellite)] 

else: 
× s(satellite)] s× s(nucleus) + w l× [w i= d iS      

  گروه پنجم: روابط 

[evidence, reason, result, restatement, enablement, 

justification]: 

 

 

(6) 

 If s(nucleus) × s(satellite) <=0 
   Si = di × [wvs × s(nucleus) + wvl × s(satellite)] 

else: 
× [max(s(nucleus), s(satellite))] i= d iS      

 :روابط  گروه ششمevaluation, conclusion 

(7) × s(satellite)] vs× s(nucleus) + w e× [w i= d iS 

 :رابحه گروه هفتمElaboration 

-پوستهایم. این رابحه یی نو  رابحه زیر را تعریف کرده یرابحه

 .هسته است

(8) × [s(nucleus) +s(satellite)] i= d iS 

  هشتم: سایر روابطگروه 

 (9) × s(satellite)] s× s(nucleus) + w l× [w i= d iS 

واحد که نو  رابحه بین دو  شودهای تعریف شده هنگامی تعریف میگروه   
ای باشد. در صورتی که نو  روابط چند هسته پوسته-ز نو  هستها گفتمان

 .است  id پارامتر ورب درها موعه وزن هستهجباشد، امتیاز آن رابحه م

 آزمایی -5
 Houseware ،Electronic ،Bookیهاروی دامنوهرا روش پیشونهادی 

نظرات سایت آمازون روی ها به ترتیب این دامنه .انجام دادیم DVD  [25]و
 در سوا کتواب و دی وی دی  یوازم آشپزخانه، یوازم ایکترونیکوی، مصوو ت

 اسوت.نظر منفی  1000نظر مببت و  1000 شاملهر دامنه  .بوده است 2007
قسمت: نام نظردهنده، مکان، نام مصوو ، عنوان نظر، متن نظور  5هر نظر از 

 .F و M. Dredzr، J. Blitzerتاریخ تشکیل شده است. نویسوندگان آن و 

Pereira  هستند. 
ه شده استفاد F صصت و معیار برای ارزیابی روش پیشنهادی پارامترهای

ی هموه های درسوت دسوته بنودی شوده بورنسبت متن:  29صصت . معیاراست
 هاست که فرمو  آن به صورت زیر است:بینیپیش

Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)        (10)    

 که در آن:
TP  اندهایی است که به درستی برچسب مببت خوردهتعداد متن 

  FPاند.هایی است که به اشتباه برچسب مببت خوردهتعداد متن 

  TNاند.هایی است که به درستی برچسب منفی خوردهتعداد متن 

 FN اند.نفی خوردهتباه برچسب مهایی است که به اشتعداد متن 

 است. Recallو  Precisionمیانگین هارمونیی  F1:معیار 

F1 = (2  Precision  Recall) /( Precision Recall)     )11( 
ی تعوداد متوونی اسوت کوه نشان دهنوده Precision:که در آن معیار 
 معیوار( هسوتند. حقیقتا دارای برچسب مببت )مرتبطاند و برچسب مببت خورده

Recall:  نودی بتعداد متونی که با برچسب مببت انتخاب شده و درست طبقه
 اند.شده

حور  در ادامه نتایج حاصل از پیاده سوازی روش ایهوام گرفتوه شوده م 
های صورت گرفته در طر  وزنوی بیوان و پو  از شود سپ  تاثیر نوآوریمی

 پردازیم.های پیشین میق، به مقایسه روش با روشتعیین وریب عم
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 DFDSنتایج حارل از اجرای روش  -1-5

بوه عنووان مبنوای روش  DFDSگفتوه شود روش  2همانحور که در بخوش 
ا شوامل ای پیش پردازش موا رهپیشنهادی قرار گرفته است به طوری که گام

احسواآ یوین و پارامتر عمق را نیز در نظر نگرفتوه اسوت و بورای تع شودنمی
 واحدهای گفتمان از فرهنگ یغتی متفاوت استفاده کرده است. 

گر می تجزیوهبیانی و به کساختار  یهبا استفاده از نظراین تصقیق ابتدا  
DPLP ، ساسات کند سپ  احمی یهتجزواحدهای گفتمان ابتدایی به را اسناد

 آورد.بدست میSentiWordNet (SWN) هر واحد را توسط فرهنگ یغت 

پویش  را احساسات کول موتنه کرده است که را ارائ [19]اییطر  وزن  سپ
  کند.میبینی 

 گوزارش با پیاده سازی این روش به نتایجی متفاوت از آنچه این تصقیق
ا رند کار ممکن است به دییل باشد که مقایه بخشی از روکرده است، رسیدیم، 

صوصت  ربهترین حایت مقداپیاده سازی صورت گرفته در در  .کرده استذکر ن
متر از کدرصد  وعه داده یوازم ایکترونیکی و یوازم آشپزخانه حدود دودر دو مجم

 .( آمده است2)ر جدو  این نتایج دگزارشات درج شده در مقایه است. 

 

 DFDSالگوریتم ( :2)جدول 

 F صصت TP TN FP FN مجموعه داده

6/59 287 520 480 713 یوازم ایکترونیکی  8/63  
یدی وی د  757 455 545 243 55/60  7/65  
65/58 252 575 425 748 کتاب  3/64  

5/61 209 561 439 791 یوازم آشپزخانه  2/67  

 تاثیر افزودن رابطه جدید و پیی پردازش -2-5

 قاعودههایی کوه در تعداد روابط گفتمانی موجود در هر یی از گروه (3جدو  )
دهود. عه داده نشوان میایم را برای چهار مجموتعریف کرده 4-5بخش وزنی 

 ست؛زیاد اوه هفتم گرتعداد روابط  که از آنجاییکنیم، همانحور که مشاهده می
)ادغوام  DFDSکوردیم متموایز از آنچوه روش  ی جدیود تعریوفیی رابحوه

 ( ارائه کرده است.ی گروه هفتم و سایررابحه

 در چهار مجروعه دادهتعداد روابط گفترانی هر دسته :  (3)جدول 

دادهمجموعه   

 گروه
دی وی دی کتاب یوازم آشپزخانه  یوازم ایکترونیکی 

 234 316 307 217 گروه او 
 686 773 729 683 گروه دوم
 831 803 859 629 گروه سوم
 1752 1710 1996 1528 گروه چهارم
 179 226 213 195 گروه پنجم
 1 0 0 1 گروه ششم
34531 7243 گروه هفتم  12226 8298 
 8098 11373 11939 6414 سایر

مقادیر دقت، صصت نتایج حاصل از افزودن این رابحه به مجموعه روابط 
 دهد.، به صورت زیر تغییر میSWNیادآوری را با استفاده از یغت نامه  و

 عدی جدید به مجروعه قوانتایج حارل از افزودن رابطه ( :4)جدول 

 F صصت TP TN FP FN مجموعه داده

4/61 281 509 491 719 یوازم ایکترونیکی  65 
75/60 220 565 435 780 دی وی دی  5/66  
85/59 207 596 404 793 کتاب  3/66  

05/63 209 530 470 791 یوازم آشپزخانه  1/68  

زایش با توجه به نتایج به طور کلی معیار صصت در حودود دو درصود افو
 .استیافته 

 تعیین ضریب عرق  -3-5

ی عمق که در موجود در رابحه (ی پارامتر وریب عمق )برای مصاسبه
کنیم. جستجو میدر شبکه برای یافتن این وریب  وزنی محر  شد، قواعد

وی تقسیم کرده و تقسمت مسا 20به [1،1-] برای هر مجموعه داده بازه 
بهترین وریب عمق، عددی است که  وترین کنیم. بهینهوریب را جستجو می

 به ازای آن معیار ارزیابی صصت بیشترین شود.

 SWN یغت مختلفدر این راستا برای انتخاب روش موثرتر دو فرهنگ 
 ی نمره احساآ واحدهای گفتمان بکوارگرفتیم.را برای مصاسبه VADERو 

 آمده است. (5ورایب بدست آمده برای هر مجموعه داده در جدو  )

ر بدست آمدن مقدار منفوی بورای ووریب عموق د( 5توجه به جدو  ) با
دهد که هور چوه بوه انتهوای متوون مجموعه داده یوازم ایکترونیکی نشان می

شوود. بدسوت شویم از اهمیت جمالت در سوند کاسوته مینظرات نزدیی می
 ها حاکی از آن است کهآمدن مقدار مببت وریب عمق در سایر مجموعه داده

شویم به بخش نتیجه گیری متن نزدیوی و انتهای متن نزدیی می هر چه به
 .شوداهمیت جمالت در سند بیشتر می

 ضریب عرق برای هر مجروعه داده با توجه به فرهنگ لغت ( :5)جدول 

 فرهنی یغت 
SWN 

 فرهنی یغت
VADER 

898/0 کتاب  9264/0  

9820/0 دی وی دی  9669/0  
کترونیکییوازم ای  1 99/0-  

995/0 یوازم آشپزخانه  984/0  

 نتایج روش پیشنهادی -4-5

ا دیم. بعملکرد روش پیشنهادی را با در نظرگرفتن دو فرهنگ یغت بررسی کر
یابیم که استفاده از فرهنگ یغت درمی( 4) توجه نتایج بدست آمده در شکل

VADER  نسبت بهSWN  در تعیین احساآ متن در هر چهار مجموعه
تون شود و پارامتر عمق در تعیین احساسات در مده موجب کارایی بیشتر میدا

 شود.می Fنقش دارد و موجب افزایش معیار ارزیابی صصت و معیار
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 های پیشین مقایسه روش پیشنهادی با روش -5-5

از آنجایی که تعداد تصقیقات کمی در رابحه با تصلیل احساآ در سح  سند 
صورت گرفته است، ما روش پیشنهادی را با دو تصقیق مقایسه کردیم: تصقیق 

بصث کردیم و نتایج آن را آوردیم  -1-5که در بخش [19] او ، روش مقایه 
نامیده است و از پارامتر  DDRکه روش خود را  [18]همچنین با تصقیق 

 ها در ارزیابی معیار صصت دری این مقایسهعمق استفاده کرده است؛ نتیجه

 است.مده آ( 5)شکل 
داده  معیار صصت در بهترین حایوت یعنوی در مجموعوه با توجه به نتایج
ه و بحووری درصد بهبود یافتو 8/67درصد به مقدار  6/59یوازم ایکترونیکی از 
 فتوهافوزایش یادرصد در مجموعه داده یووازم ایکترونیکوی  8که صصت حدود 

 در DDRاست. عالوه بر این در هنگوام مقایسوه روش پیشونهادی بوا روش 
از  سوت.بهبوود یافتوه ا 8/67درصد بوه  2/58ر صصت را از بهترین حایت مقدا

ی همجموع اکبریتو  دارای نویز فراوان است SWNآنجایی که فرهنگ یغت 
  VADERتد، از فرهنوگ یغو، هیچ قحب مببت یا منفوی ندارنومعنی آنهم

ت در مقودار صوص( 5)شکل با توجه به  .برای روش پیشنهادی استفاده کردیم
 .ین دو روش بهبود دارداین روش نسبت به ا
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 با روش این تحقیق [18]و مقاله   [19]مقایسه رحت مقاله ( :5)شكل 

 گیرینتیجه -6
یم متن است که با تقس تجزیه وتجلیل احساآ یی روش نظریه ساختار بیانی

کنود کوه نقوش بیشوتری در یی را شناسایی میهابخش ،معنادار یهابه بخش
ه ای تجزیدر این مقایه یی روش غیرنظارتی بر تعیین احساآ کلی متن دارند.

ان های مبتنوی بور واژگوایت آمازون در قایب روشوتصلیل احساآ نظرات س
اگرچه در این زمینوه و در سوح  سوند تصقیقوات کموی صوورت  توصیف شد.

یانی بفتمان گگرفته، ما یی چارچوب بر این مبنا ارائه کردیم که هر سه مویفه 
 .به منظور تصلیل احساآ متون استفاده شده است

 ،قواعد تر عمق در مجموعهامبا ترکیب پار ها ثابت کردیم کهدر آزمایش
را  Fتووان مقودار صوصت و معیوارجدیود می قاعدهو اوافه کردن  قواعدتغییر 

بندی ر طبقهدکارایی نسبتا خوبی بهبود داد. همچنین تغییر در فرهنگ یغت نیز 
ائلی کوه در برای مسوو  آوردنظرات از منظر قحبیت )مببت ، منفی( بدست می

 .دارد، روش پیشنهادی کاراتر است اهمیت بیشتری TPآنها مقدار
هادی با توجه به نتایج به دست آمده دریافتیم که صوصت در روش پیشون
درصود  8نسبت به دو روشی که مبتنی بر واژگان بود در بهترین حایت حودود 

های نظوارتی دارای مقودار صوصت یافته است، هرچند نسبت به روشافزایش 
د، هوای نظوارتی مزایوایی هوم دارکمتری است. اما این روش نسبت به روش

ی ده بورازمهمترین آن، این است که نیاز به مقدار قابل توجهی داده برچسوب 
ها امنهها و تعداد داهداف آموزشی ندارد و این مووو  در دنیایی که حجم داده

، بسویار پوذیر نیسوت امکانآوری اطالعات در حا  افزایش است و عمال جمع
جموعه من در بین چهار مجموعه داده مورد بررسی، حائز اهمیت است. همچنی

ظرات ی که نداده یوازم ایکترونیکی دارای بیشترین مقدار صصت است. از آنجای
تری بوده است و همچنوین فرهنوگ یغوت، یغوات های طو نیآن دارای متن

گفت افزودن  توانی یوازم ایکترونیکی در برگرفته است؛ میتری در زمینهجامع
 ست. اعمق و تغییر یغت نامه در این مجموعه داده بیشتر موثر  پارامتر

گر یی عامل مهم و کلیودی در تعیوین احساسوات و سواختار نو  تجزیه
تواند تغییوری ایجواد کنود. در گرها میگفتمان است یذا استفاده از سایر تجزیه

هوایی قحوب مشخووی ندارنود، کارهای آتی به منظور در نظر گورفتن بخش
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هوای مببوت، منفوی و ها را به مواردی تقسیم خواهیم کرد کوه بخشآزمایش
 بندی شوند.خنبی طبقه

سازی یا خالصوه سوازی موتن بورای توان به بهینهدر ارزیابی آینده، می
ایی و عالوه بر این ترکیوب کوردن اطالعوات معنو بهبود طبقه بندی پرداخت.
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