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Abstract: The literature regarding Persian text mining indicates that most 
studies are conducted to detect polarity of opinions on social websites. The 
aim of this research is presenting an algorithm to identify emotion 
implemented in the text based on the following six main emotions of 
happiness, sadness, fear, anger, surprise and disgust. In this research, the 
emotion will be examined based on unsupervised lexicon method. Identifying 
emotions conveyed by the texts based on a single emotional word will 
produce low accuracy because the intervening boosters and negating words 
can influence the emotion of the text too. Therefore, the algorithm has been 
implemented in six approaches with different features. In the first approach, 
the algorithm is capable of detecting only one emotional word in a sentence, 
and then it improves to detect boosters and negating and stop word list as 
well. The results of running the algorithm on two domains of data showed 
that the more features used in the algorithm, the more accurate the algorithm 
becomes and that the most effective factor is part of speech. 
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   هاي فارسي منظور تشخيص حس در متن كاوي به ارائة الگوريتم متن

   3زاده قديمنا، محمدرضا كابار2، آناهيد رئيس روحاني1مسعود گرشاسبي

بنـدي   ها براي دسته چگونگي استخراج ويژگي ةفارسي، در زمين هاي كاوي متن در متن :چكيده
تشخيص قطبيت متن، مطالعـاتي انجـام شـده     منظور بههاي اجتماعي  در سايت هاو بررسي نظر

الگوريتمي براي آناليز حس متن فارسي، بر اسـاس شـش حـس     ة، ارائپژوهشهدف اين . است
، آنـاليز احسـاس بـه    شپـژوه در اين . خوشحالي، ناراحتي، ترس، خشم، تعجب و تنفر است ةپاي

با در نظر گـرفتن  فقط تشخيص حس جمله . روش غيرنظارتي مبتني بر لغتنامه انجام شده است
هـا و   زيرا عوامل ديگري نيـز در جملـه ماننـد تشـديدكننده     ؛زيادي ندارديك لغت عاطفي دقت 

ـ  از اين رو، .گذارند مي تأثيرها وجود دارند كه روي حس متن  كننده نفي ه شـش روش  الگوريتم ب
در روش اول الگوريتم قابليت تشـخيص  . هاي متفاوت نوشته شده است با در نظر گرفتن ويژگي

كننـده و لغـات    سپس قابليت تشخيص تشـديدكننده، نفـي   ؛يك لغت عاطفي درون جمله را دارد
 دهد ها روي دو نمونه داده، نشان مي دست آمده از اجراي الگوريتم هنتايج ب. شود ايست اضافه مي

كه در آن عامـلِ قسـمتي    يابد افزايش ميهاي بيشتر، دقت الگوريتم نيز  با در نظر گرفتن ويژگي
  .را دارد تأثيراز سخن، بيشترين 
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  مقدمه
و  هـا نظر ،هارفتار ،ها كند احساس مطالعاتي است كه سعي مي ةزمين احساس آناليزيا  كاوي انديشه
ايـن موجوديـت    .هـاي آن بيـان كنـد    هـا و ويژگـي   افراد مختلف را نسبت بـه موجوديـت   تحليل

 آنـاليز يـا تحليـل   هـدف از   .، سرويس، سازمان، فرد و رخـداد و موضـوع باشـد   محصول تواند مي
گيري ايـن   يا جهت قطبيت متنو  دادهكه احساسي را نشان  هايي استاحساسات، پيداكردن نظر
  . دهد نظرها را تشخيص مي

هـا،   هـا، فـروم   هاي اجتمـاعي ماننـد نظرسـنجي    احساسات با رشد رسانهآناليز افزايش اهميت 
هـاي   سيسـتم . هاي اجتماعي همزمان شده اسـت  ها، توييتر و شبكه ، وبالگوگو گفتهاي  انجمن
 هـا زيرا نظر شوند؛ كار گرفته مي بههاي تجاري و اجتماعي  زمينه ةدر هم كمابيشاحساسات آناليز 
يكي از . دبر رفتار ما دارن شايان توجهي تأثيرهاي انساني مهم بوده و  فعاليت ةهمبراي  ها هو عقيد
هاي اخيـر تحقيقـات بسـياري     در سال. استشناسي  در علوم روانآناليز احساس ترين كاربرد  مهم

  . هاي اجتماعي انجام شده است شبكه درج شده در هاي بيني خودكشي از طريق پست براي پيش
هايي در اين زمينه براي زبان فارسـي وجـود دارد    چالش ،با توجه به مطالعات انجام شدهحال 
شدن افعـال، اسـتفاده از ونـدهاي تصـريفي و      زبان فارسي، صرف ةآنها نقص پردازند ةكه از جمل

هـاي زبـان انگليسـي نيـز      توان از پردازنده براي آناليز مي. اي است از كلمات محاورهزيادي حجم 
منفـي   تـأثير و خود ترجمـه روي دقـت آنـاليز     دنشوترجمه اين كلمات  اما ابتدا بايد ،كرد استفاده

  . گذارد مي
 هاي استفاده شده ساختاريافته نيسـتند، الگـوريتم پيشـنهاد    دادهاز آنجا كه در پژوهش حاضر، 

عالوه بر لغات  ،دقت اين روش افزايشمنظور  و به شود ميسازي  مبتني بر روش لغتنامه پياده شده
ايـن   كننده نيز بهره بـرده شـده اسـت تـا     هاي ديگري نظير تشديدكننده و نفي از ويژگي ،عاطفي
  . بتواند حس متن را بر اساس شش حس پايه تشخيص دهد الگوريتم

متن با ترجمه  ؛ بدين ترتيبهاي زبان ديگر است نوآوري اين مقاله استفاده نكردن از الگوريتم
 حسـي  ةمربوط بـه دسـت  هاي  لغتاز تعداد تكرار  ،همچنين براي آناليز .شود ميدچار تغيير حس ن

كه  )شش حس پاية خوشحالي، ناراحتي، خشم، ترس، نفرت و تعجب است منظور از دستة حس،(
داده شـده و بـا   اختصـاص  وزني  ها لغت بلكه در لغتنامه به ؛استفاده نشده است ،به آن تعلق دارند

  . استشده حس آن مشخص  ،هاي ديگر در جمله لفهؤم تأثيرنهايي آن و  ةمحاسب
ها و شرحي از  لغتنامه ةسپس چگونگي تهي ؛شود ميمرور گذشته  هاي پژوهشابتدا  ادامه،در  

گيـري   بحـث و نتيجـه  ضمن شود و در آخر  توضيح داده مي شده مراحل اجراي الگوريتم پيشنهاد
  .گيرد مياي با الگوريتم نايوبيز صورت  مقايسه ،فارسي هاي اجراي الگوريتم روي متندربارة 
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 پيشينة پژوهش
روز تبـديل  موضـوع  شود، در حال حاضر بـه   محسوب ميكاوي  اي از متن آناليز احساس كه شاخه

تحقيقات  ،در زبان فارسي. شده است آغاز 2000هاي خارجي از سال  در زبانقيقات آن تحو  شده
در . متمركـز اسـت  هـا   دقت الگوريتم افزايشها براي  و تغيير ويژگي  چگونگي استخراج ويژگيبر 

ارائـه   زمينـه هاي مختلف در ايـن   ها و دامنه ش از كارهاي انجام شده با روكوتاهي توضيح  ادامه،
  .شود مي

مـدل  ( روي اسناد سايت مشـاوره دو مـدل بازيـابي مبتنـي بـر لغـت      ) 2009( يانگو  وو، يو
نتيجه نشان داد مدل بازيابي  .با مدل مبتني بر گفتمان مطلع مقايسه كردند را )OKAPI2و مدل 

  . دارد ، دقت بيشترياطالعات گفتمان نسبت به مدل بازيابي مبتني بر لغت
يكي  در اسناد بازبينيرا از احساسات  اي جنبهصورت دستي،  به) 2011(هادانوا، كاشيادا و اندوا 

بنـدي   در اين تحقيق از روش خوشه آنها .شناسايي كردند سايت استخراج شده از وب هاي بازي از
مبتني بر الگوريتم دوبخشي استفاده كردند و به اين نتيجـه رسـيدند كـه     Bayon ابزار و جمالت

  . بندي است بندي بهتر از روش بدون خوشه روش خوشه
 SAR3 ،MAA4 ،BMAA5فقي شـامل  الگوريتم توا ، چهار نوع)2011(المبوا، پايشا و دياسا 

 هكردتوليد  ه رابهترين نتيج SARكه الگوريتم  و نتيجه گرفتند را ادغام كردند BMAADR 6و 
 1/77 حـدود   SAR ، ميـانگين دقـت الگـوريتم   RIMDBي دستيتفسيرهامجموعه  روي .است
 ميـزان دقـت از  يـن  ا ، امـا داشـت  6/75دقتي به انـدازة   MAAالگوريتم بهترين اجرا  .بود درصد
 80نيـز حـدود    BMAADRدقـت الگـوريتم   ميـانگين  . بودبدتر  SAR الگوريتم اجراي بهترين
هـاي مجموعـه داده    اجراي بهتـري را در حالـت   SARالگوريتم طور كلي،  به. دست آمد به درصد

 هـاي  الگـوريتم بـراي مـتن    يبهترين اجرا BMAADRالگوريتم  و دارد منحصراً ذهني و عيني
  .است دارد واقعي
گرفتـه شـده از    هـاي  پـردازش روي مـتن   پيش تأثيربه بررسي  )2013(هاديا، هوليو و شيب  

هـاي   بـراي داده . منجـر شـد  دقـت ماشـين بـردار    بـه افـزايش   آن  ةنتيجـ كـه  اينترنت پرداختند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Viable System Model 
2. Okapi is the name of an animal related to zebra, the system where this model was first 

implemented was called Okapi 
3. Synthetic Aperture Radar 
4. Message Authenticator Algorithm  
5. L-Beta-methylamino-alanine 
6. Balanced Merged Agreement Algorithm Using Documents Rank 
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پردازش  پيش هاي براي دادهو  پيشرفت داشت 1دقت در ماتريس تكرار ويژگي ،پردازش نشده پيش
  .افزايش يافت 2حضور ويژگيهم در  و تكرار ويژگي دقت هم درشده 

تشخيص حـس ارائـه داد   براي توابعي را  ،خبري انگليسي ةساد هاي روي متن) 2013(دوتي 
از مـاژول   وي .بـود  false positive برنامه براي تشخيص نادرست توكن در مربوط به اغلبكه 

  .شدپيشرفت فراخواني كلي  و موجباستفاده كرد  3زن قسمتي از سخن رفع ابهام و برچسب
روي  .انجام دادند هايي آزمايش ،روي ارزيابي دقت منابعنيز ) 2013( و سنگ هارديمن باراوي

 توصـيفي آمده از آنـاليز   دست بهنتايج  ةاقليدسي براي مقايس ةفاصل ةويدئوهاي آموزشي و با انداز
منابع مناسب براي تشخيص احساسـات در   ،استفاده كردند و متوجه شدند كه با رسم نمودار توليد

  .توان تفسير كرد مربوط به ويدئوهاي يادگيري آنالين را مي هاينظر
 اي با استفاده از يادگيري تحت نظارت و ماشـين  آزمايش مقايسه به )2014( و تورچي رهواالب

 چهـار  بـراي ترجمـه از   .اقـدام كردنـد   ليـل احساسـات چندزبانـه   تجزيـه و تح  منظـور  بـه ترجمه 
اسـتفاده   5اي دسـته  ماشـين بـردار   بنـدي از  و براي دسته mosesگوگل، بينگ،  ،SMT 4سيستم
  .گذارد بر نتايج ميمثبتي  تأثير ،اي دستهماشين بردار از  استفاده و نشان دادند كردند

بنـدي مـتن بـه شـش      لغتنامه به دسته روش با استفاده از )2014( قاضي، اينكپن و اسپاكويچ
 6سازي حداقل پـي در پـي   و بهينه ماشين بردار سه مدل پايه، در اين پژوهش. حس پايه پرداختند

 روي ديتاست بزرگ ماشين بردار ،آمده دست بهنتايج بر اساس . ه استافزار وكا بررسي شد در نرم
اي  دسـته  درهاي مطرح شده  روي ويژگيدر مقايسه با ماشين بردار  LR 7 و بهتري داشت ةنتيج

  .بهتر جواب داد از لغات
و نتيجـه   را مقايسـه كردنـد   8دو روش چندزبانه و زبان ضربدري) 2014( ا، ميالسي و ويپنبا 

   .بيشتر استزبان ضربدري  گرفتند كه دقت روش چند زبانه از
را روي  12و اصول و پارامترهـا  11بيگل ،10كالز، 9هال هاي الگوريتم) 2014( بريخن، كونوپيك

روش بر اسـاس نتـايج آنهـا،    . هاي انگليسي، اسلو و چك آزمايش كردند اخباري به زبان هاي متن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Feature Frequency (FF) 
2. Feature Presence (FP) 
3. Part Of Speech (POS) 
4. Satisfiability Modulo Theories 
5. Bagging SVM 
6. Sequential Minimal Optimization (SMO) 
7. Left to Right approach 
8. Crosslingual 
9. Hal 
10. Coals 
11. Beagle 
12. Principles and Parameters (P&P) 
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طور كلي  ، اما بهپشت مناسب است هاي كم براي خوشه كالزهاي متراكم و روش  براي خوشه هال
در هاي بيگل و اصول و پارامترها  الگوريتم چنين،هم .دهد بهترين نتيجه را مي كالزو  هال تركيب

  .دارندمقابل روش پايه پيشرفت قابل اغماضي 
را   آن و نـد روش الگوريتم ماشين بردار را با لغتنامـه تركيـب كرد  ) 2015( مرداني و آقاييعلي
و  هـا، حضورداشـتن   كلمـه   تكـرار  تعداد ةهتل با چهار فرضينظرهاي ارائه شده در خصوص روي 

حضور و  ضرب حضور داشتن  قطبيت و حاصل در تكرار تعداد ضرب  ها، حاصل كلمه  حضورنداشتن
 در تكـرار  تعداد ضرب حاصل ةفرضي نتايج نشان داد .به اجرا درآورند ،قطبيت ها در كلمه  نداشتن

  .داردبهترين نتيجه را  ،قطبيت
نتـايج ايـن   . را بررسي كردندهاي مختلف آناليز احساس  روش) 2016( و گانشا سونيتا، دويكا 

آن امـا يكـي از معايـب     ،نيسـت  نيـازي  در روش ماشين يـادگيري بـه لغتنامـه   مقايسه نشان داد 
اين دقت بـه تعريـف قـوانين     زيادي دارد، اما روش مبتني بر قانون دقت .استوابستگي به دامنه 

 ةبـه لغتنامـ  ندارد، بلكه احتياجي هاي برچسب خورده  روش مبتني بر لغتنامه به داده .وابسته است
  . كه ممكن است هميشه در دسترس نباشددارد غني نياز 

 شناسي پژوهش روش
 ةبـراي محاسـب   يقوانين هشود و مجموع در روش غيرنظارتي از لغتنامه و فرهنگ لغت استفاده مي

ارسـي  ف ةلغتنامـ در اين زمينـه  و چون نياز است فارسي  ةبراي اين كار به لغتنام. نتيجه وجود دارد
  .شود به شرح آن پرداخته ميادامه كه در شد هايي در قالب فايل اكسل تهيه  لغتنامه وجود نداشت،

  ها لغتنامه
ة بيان ي است كه به يكي از شش حس پايهاي لغت فهرستاين لغتنامه شامل : احساس ةلغتنام

شاد، غمگـين،   :اند از اند كه عبارت برچسب زده شده) 2014(قاضي و همكارانش شده در پژوهش 
مبنـي بـر    4تـا   1بين  عددي وزن ها لغت اين از يك هر به در ادامه، . تعجب، خشم، تنفر و ترس

اي از ايـن   نمونه 1جدول  .داده شده استاختصاص  مقدار اثرگذاري براي تشخيص صحيح حس،
  . دهد لغتنامه را نشان مي

تشديدكننده با برچسب قطبيت منفي هاي  اين لغتنامه شامل فهرست لغت :تشديدكننده ةلغتنام
را نشـان   هـا  است كه ميزان تأثير لغت 4تا  1يا مثبت است و قطبيت آنها داراي وزن عددي بين 

  . اي از اين لغتنامه را به نمايش گذاشته است نمونه 2جدول  .دهد مي
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  نمونة لغتنامة احساس. 1جدول 

 لغت وزن  حس
 موفق 4  خوشحالي
 مشكل 4  ناراحتي
 الاقل 2  عصبانيت
 سپاس 3  خوشحالي
 مبادا 3  ترس
 جدي 3  تعجب

  

  نمونة لغتنامة تشديدكننده. 2جدول 
 لغت  وزن

 بسيار  3
 خيلي  3
 هيچ  -4
 كمي  -2
 كامالً  4

  
يـا  فعـل  انـد و   نفـي كننـده  كـه  گيـرد   هايي را دربرمـي  تاز لغ فهرستيلغتنامه  ايـن  :نفي ةلغتنام

 v .اسـت  ه مشـخص شـد   nو  vهر لغت بـا برچسـب   در اين لغتنامه . دارندبار منفي با پيشوندي 
اي  نمونه 3جدول  .پيشوند نفي اسم يا صفت است nو بوده معناي فعل نفي يا پيشوند فعل نفي  به

  .دهد از لغتنامة نفي را نشان مي

  نمونة لغتنامة نفي. 3جدول 
 لغت  برچسب

v نمي 
n نه 
n  عدم 
n  بي 
v  نيست 
v  نبود 
v  نكن 
v  ندانم 
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گونه حسـي را   و حروف اضافه قرار دارد كه هيچ ها از لغت فهرستي در اين لغتنامه :توقف ةلغتنام
، حـروف  ضمايرلغات آن شامل روزهاي هفته، اعداد، . حس متن ندارندبر ي تأثيركنند و  بيان نمي

  .استاضافه و اسامي اشخاص و اشيا 

  توقف ةلغتنام ةنمون. 4جدول 
 از

 كتاب
 براي
 يا

 شنبه
 حميد
 دويست

 را
 تو

  

  ها داده
در پـژوهش  . كردبندي بايد توجه  طبقه شده براي هاي انتخاب در آناليز احساس به غني بودن داده

در ايـن سـامانه   . 1اسـت  انتخـاب شـده   سايت اجتماعي آموزش الكترونيكـي  از وب ها دادهحاضر، 
بـا كارشناسـان   تواننـد در قالـب مـتن     دانشـجويان مـي   نام آبشار وجود دارد كـه در آن ه بخشي ب

   .وگو كنند خود گفتو دانشجويان هم گروه استادان پشتيباني، 
، محتواهـاي  استاداناز دانشجويان ميزان رضايتمندي توان  مي ،با آناليز احساس اين مكاتبات

 يارتقا منظور و بهآموزشي و توقع دانشجو از سيستم مديريت يادگيري الكترونيكي را ارزيابي كرد 
صورت الكترونيكـي و جلـب    كيفيت آموزش الكترونيكي، افزايش خدمات مورد نياز دانشجويان به

  .ردكبندي  اي تعيين و اولويت هاي مديريتي و توسعه برنامه ،رضايت بيشتر دانشجويان
بـه  وگـو   گفـت و ممكن است در محـيط  بوده مكاتبات افراد مربوط به ها  داده از آنجا كه اين 

جـدا  زبـان فارسـي    هاي مكتوب شده بـه  هجملصورت دستي  به ؛دنزبان انگليسي نوشته شده باش
  .استفاده شد تأثير از حروف اضافه و كلمات بي ها هتوقف نيز براي پاكسازي جمل ةاز لغتنام. شدند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lms.iauec.ac.ir 



    هاي فارسي منظور تشخيص حس در متن كاوي به ارائة الگوريتم متن  ـــــــــــــــــــــ   382

  ها  ويژگي
در اين تحقيـق از چهـار دسـته ويژگـي،     . بسيار مهمي استمرحلة كاوي  انتخاب ويژگي در متن 

، وابستگي بين لغات استلغات تشديدكننده و افعال نفي  داراي لغات عاطفي، قسمتي از سخن كه
  .و همچنين تعداد لغات عاطفي در جمله استفاده شده است

ـ  .دنار ت تكيه داها بر خود لغ ويژگي: لغات عاطفي • سـاده مناسـب    هـاي  هاين دسته براي جمل
  .زده شده استبرچسب حس يك هر به  و احساس وجود دارند  ةاين لغات در لغتنام. است

كننده و همچنين افعـال نفـي    لغاتي مانند تشديدكننده و نفي): اركان جمله( قسمتي از سخن •
تشديدكننده و  ةآنها از لغتنام براي تشخيص. گذارندتأثيرهستند كه در تشخيص حس جمله 

  .كننده استفاده شده است نفي
 گذارد يا تأثير مي تشديدكننده روي حس لغت عاطفي كلمة كه هايي هدر جمل: وابستگي لغات •

ها قرار  اثر دارد، در اين دسته ويژگيروي لغات بعد از آن در جمله كه كننده  پيشوندهاي نفي
زيـرا   رود؛ كار مـي  بهكه بيش از يك لغت عاطفي دارد  هايي هاين ويژگي براي جمل .گيرند مي

  .شود مشخص ميكننده  ترتيب قرارگيري تشديدكننده و نفي
چند لغـت عـاطفي بـا    دربردارندة  در جايي كاربرد دارد كه جمله: تعداد لغات عاطفي در جمله •

 ةمجمـوع وزن لغـات در يـك دسـت    در اين ويژگـي، بيشـترين   . استحس متفاوت   برچسب
  .كند حس جمله را تعيين مي ،مشابه

 هاي پژوهش يافته
الگوريتم به زبـان سـي شـارپ بـا شـش روش      شده در بخش قبل،  بيان هاي لغتنامهپس از تهية 

تهيه گرديد تا  ويرايشگريسازي شد و براي بررسي عملكرد آنها  ها پياده تركيبي استفاده از ويژگي
ها تشخيص حـس توسـط    با انتخاب هر يك از ويژگيصورت ورودي از كاربر گرفته و  جمله را به

  .الگوريتم را ارزيابي كند

   استفاده از ويژگي لغت :نخستروش 
دهد و حـس   عاطفي تشخيص مي ةالگوريتم تنها يك لغت عاطفي در جمله را با استفاده از لغتنام

دقـت ايـن   . سـاده مناسـب اسـت    هاي هاين روش براي جمل. كند آن لغت، حس جمله را بيان مي
  .درصد محاسبه شد 30روش 
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  استفاده از ويژگي لغت عاطفي و تعداد لغات در جمله :روش دوم
بـرده  از ويژگي تعداد لغات عاطفي در جمله نيز بهره  ،در اين روش عالوه بر ويژگي لغات عاطفي

بار  ولي اين ،شوند داده ميعاطفي تشخيص  ةبا استفاده از لغتناملغات در اين روش نيز . شده است
 را وزنبيشـترين  الگوريتم قابليت تشخيص بيش از يك لغت عاطفي را دارد و حس آن لغتي كـه  

  .بوددرصد  40دقت الگوريتم در اين روش . كند مي شناساييعنوان حس جمله  به ،دارد

  )اركان جمله( استفاده از ويژگي لغت عاطفي و قسمتي از سخن :روش سوم
الگـوريتم  . دنشـو  نظر گرفته مـي  عنوان ويژگي در ت عاطفي، لغات تشديدكننده نيز بهلغاعالوه بر 

درصـد وزن لغـت   . دهـد  تنها يك لغت عاطفي و يك لغت تشديدكننده در جمله را تشخيص مـي 
دقـت ايـن روش نيـز    . كنـد  وزن نهايي را تعيين مي ،تشديدكننده به وزن لغت عاطفي اضافه شده

  .دشدرصد محاسبه  30مانند روش اول 

  استفاده از ويژگي لغت عاطفي، تعداد لغات در جمله و وابستگي لغات :روش چهارم
دهـد و ترتيـب    درون جمله را تشخيص مي ةالگوريتم بيش از يك لغت عاطفي و لغت تشديدكنند
تشـديدكننده بـراي    كنـد  و مشخص ميگيرد  قرارگيري تشديدكننده و لغات عاطفي را در نظر مي

را كـه   اي در ايـن روش الگـوريتم ابتـدا وزن تشـديدكننده    . كدام لغت عاطفي استفاده شده اسـت 
رصد آن را به وزن لغـت  د ،لغت عاطفي نخستينو پس از تشخيص  كند ميذخيره  داده،تشخيص 

لغـات، حـس    ة وزن تمامپس از محاسب كند و محاسبه مي را اضافه كرده و مقدار نهايي آن دسته
الگوريتم در اين . كند انتخاب ميعنوان حس جمله  به دست آورده، بهوزن را  بيشترينآن دسته كه 

  .درصد محاسبه شد 50روش دقت باالتري داشت و 

 يژگي لغت عاطفي، تعداد لغات در جمله و قسـمتي از سـخن  استفاده از و :روش پنجم
  ) اركان جمله(

نظـر   عنوان ويژگـي در  فعل نفي نيز عالوه بر لغات عاطفي و تعداد لغات عاطفي به ،در اين روش
ترتيـب قـرار گـرفتن لغـت عـاطفي بـا        ،ماننـد روش چهـارم   نيـز  در روش پنجم. شود گرفته مي

تشديدكننده براي كدام لغت عاطفي استفاده شده تا  مشخص شوددارد و بايد تشديدكننده اهميت 
اضـافه  پـس متغيـري   . داد تـأثير  خاص لغت عاطفيآن بتوان وزن و قطبيت تشديدكننده را روي 

سـپس وزن آن روي لغـت    كنـد؛ ذخيـره   ،تا لغت تشديدكننده را با مقدار وزنـي كـه دارد  شود  مي
با وزن ماكزيمم جمله مقايسه اين مرحله  ةنتيج .شود داده مي تأثير ،پيدا شده اي كه عاطفي بعدي
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 ةعنوان دسـت  و حس آن به شدهچنانچه مقدار بيشتري داشت، در وزن ماكزيمم جايگزين  شود، مي
  .شود حس جمله در نظر گرفته مي

كننده استفاده شـده باشـد، حـس كـل      و اگر از فعل نفي يابد مياين كار تا پايان جمله ادامه  
بـراي  . كنـد  آمده را معكوس مي دست بهالگوريتم حس  ،بنابراين؛ دهد قرار مي تأثير جمله را تحت

دسـتة  بـراي  . شـود  ناراحتي ميدستة نفي آن جز  ،خوشحالي بود ةدست ءاگر حس جمله جزمثال، 
يـك   ،هـا نسـبت داد   دسته يكي ازهايي كه معكوس وجود ندارد تا بتوان نفي آن حس را به  حس

در ايـن دسـته قـرار داده    در نظر گرفته شده است كـه حـس لغـت    خنثي عنوان  ديگري بهدستة 
  .درصد رسيد 70دقت الگوريتم در اين روش به . شود مي

 استفاده از ويژگي لغت عاطفي، تعداد لغات در جملـه، قسـمتي از سـخن    :روش ششم
  و وابستگي ) اركان جمله(

تنها ترتيب قرار گـرفتن   ند روش چهارم نهمان. شود ويژگي باهم استفاده ميچهار در اين روش هر 
 ةدر لغتنامـ . مهـم اسـت  هـا نيـز    كننـده  بلكه ترتيب نفي دارد،لغت عاطفي با تشديدكننده اهميت 

 ؛كننـده پيشـوند اسـت    كند كه لغت نفي ها، برچسب زده شده روي هر يك مشخص مي كننده نفي
  . كننده است نفيكه  »نيست«فعل  يا »بدون«براي مثال 

 آمده در شش روش دست بهاي از جمالت و نتايج  نمونه .5 جدول

  6روش   5روش   4روش   3روش   2روش   1روش   جمالت

  خوشحالي  خوشحالي  خوشحالي  خوشحالي  خوشحالي  خوشحالي  با تشكر از شما استاد عزيز

  ناراحتي  ناراحتي  خوشحالي  خوشحالي  ناراحتي  خوشحالي  خيلي ممنونم از شما ولي مشكلم حل نشد

  خوشحالي  خوشحالي  خوشحالي  خوشحالي  ناراحتي  خوشحالي  ممنونم از شما كمي مشكلم حل شد

تـر بنويسـيد تسـت شـد      مشكلتان را دقيق
  خوشحالي  خوشحالي  ناراحتي  ناراحتي  ناراحتي  ناراحتي  .مشكلي نيست

ــاييتون مت ــونم از راهنم ــي ممن ــفانه أخيل س
  ناراحتي  ناراحتي  خوشحالي  خوشحالي  ناراحتي  خوشحالي  پشتيبان متوجه منظور من نشده

  
كننده را همراه با برچسب آن ذخيـره كنـد؛    شود تا لغت نفي متغيري گذاشته مي براي اين كار

كننده پيشوند باشد، آن را  سپس مانند حالت قبل، اگر لغت بعدي لغت عاطفي باشد و برچسب نفي
دهد و اگر تشديدكننده نيز در جمله وجود داشـته باشـد، پـس از     مي تأثيرروي حس لغت عاطفي 
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دست آمـده را بـا وزن    افزايد؛ سپس وزن به يافتن تشديدكننده، درصد وزن آن را به وزن لغت مي
كند، چنانچه مقدار بيشتري داشت، وزن حاصـل را در وزن مـاكزيمم و    ماكزيمم جمله مقايسه مي

چنانچـه  . يابـد  اين كـار تـا پايـان جملـه ادامـه مـي      . گيرد ميدستة آن را جزء دستة جمله در نظر 
كننده فعل باشد، پس از مشخص شدن وزن ماكزيمم و حس وزن ماكزيمم، آن فعل نفـي را   نفي

در ايـن روش دقـت   . آن نيز مانند روش پـنجم اسـت   تأثيردهد كه  مي تأثيرروي حس كل جمله 
 5هاي انجـام شـده در جـدول     اي از آزمايش خالصه. درصد رسيد 80الگوريتم پيشرفت كرد و به 

  .آورده شده است

  روش الگوريتم يادگيري نايو بيز
از و  گرفـت افزار هوش مصنوعي مايكروسـافت انجـام    سازي در نرم در اين روش قسمتي از پياده

 ،هـاي آموزشـي   دادهيـا همـان   ديتاسـورس  . شداستفاده  SQL Business Inteligenceبرنامة 
. اند كردهسايت اجتماعي آموزش الكترونيكي است كه كاربران وارد  هاي وب داده ةنمون 100شامل 

آن توسط مفسر بررسي  ةو نتيج زديمتوسط الگوريتم روش ششم برچسب حس ها  روي اين داده
سـازي در   پياده ةبقي .يمسايت اجتماعي آموزش داد هاي وب را روي داده سپس آن شد؛و تصحيح 

مدلي با تكنيكي كه از آن تجربه  بدين ترتيب. گرفتنوشته شده به زبان سي شارپ، انجام برنامة 
در اين تحقيق، مدل بر اساس الگوريتم يـادگيري نـايوبيز سـاخته    . شود كند، ساخته مي كسب مي
ماننـد الگـوريتم   كننـده   لغات عاطفي، لغات تشديدكننده و لغـات نفـي   شامل ها ويژگي. شده است

براي اين كار . هستندصورت مستقل  ها به در اين روش ويژگي ؛ اماشوند خص ميمشروش ششم 
در نظر گرفته بيني،  پيش براي درجو يك ستون  عنوان ورودي هايي از جدول ديتاسورس به ستون

افـزار هـوش    نـرم  ةبرنامـ تـوان بـه    كمك آن مي به كه نوشته شدبرنامه كدي اين در . شده است
الگـوريتم را روي   از طريـق آن،  تـا شـده  فرمـي تهيـه   سپس  .شدل مصنوعي مايكروسافت متص

  .بزند و حس جمله را تخمين كند سايت اجرا  هاي جديد وب داده

  گيري و پيشنهادها نتيجه
الگـوريتم روش   شـده و در ادامـه،   آمده از اجراي الگوريتم به شش روش مرور دست بهابتدا نتايج 

  .شود الگوريتم نايوبيز ارزيابي مي ةمتفاوت و همچنين با مقايس ةششم با اجرا روي دو دامن

  آمده از شش روش دست بهنتايج 
بـر  مثبتي  تأثيرپردازش  پيش ندكه نشان داد) 2013( و همكارانش هاديا پژوهش با گرفتن ايده از

قالـه  هايي كه در اجـراي بهتـر الگـوريتم م    از ويژگي و همچنين با بهره بردن دقت الگوريتم دارد
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  ارزيابي الگوريتم
  .شداز دو روش زير استفاده  ،براي ارزيابي الگوريتم به روش ششم

نتـايج  . شدافراد استفاده  اي همكاتب هاي دادهبراي تشخيص حس در  ،از الگوريتم روش ششم
درصـد حـس    84 :به اين صورت بـود  داده شده به الگوريتم پيشنهادي ةنمون 50آمده از  دست به

 شناسايي كرددرصد جمالت بدون حس را به اشتباه داراي حس  4 تشخيص درستي داشت؛جمله 
  .تشخيص دادنادرست درصد جمالت داراي احساس را  12و 

. سايت اجتماعي صورت گرفت هاي وب هاي كاربران و داده اي نيز بين دو روش با داده مقايسه
 84سايت اجتماعي  هاي وب درصد و با داده 80هاي كاربران  نتايج نشان داد دقت الگوريتم با داده

  .استدرصد 
لغـات اسـتفاده شـده در     هـا از  هزيـرا لغتنامـ  بيشتر بـود؛  سايت  هاي وب دقت الگوريتم با داده 
داده در دقـت   ةدامنـ  ،اي تـوان گفـت كـه در روش لغتنامـه     در نتيجه مـي  .اند شدهسايت تهيه  وب

شود ممكن است در جمالت از صفاتي استفاده ؛ اما گذارد مي تأثيرتشخيص حس توسط الگوريتم 
تـر   پس هرچه لغتنامه غني .اين يكي از مشكالت روش لغتنامه است وجود ندارد كهكه در لغتنامه 

  .باشد خطا كمتر است
هـا   اين بار الگـوريتم . با الگوريتم يادگيري نايوبيز مقايسه شد شده الگوريتم پيشنهادهمچنين 

طـور يكسـان اجـرا     سايت اجتماعي آموزش الكترونيكي به دانشجويان در وبنمونة دادة  50روي 
جمـالت  درصـد   22 درسـت و حس جمله تشـخيص  درصد  78، شده در الگوريتم پيشنهاد. شدند

درصـد   52در روش يادگيري كه از الگوريتم نايوبيز استفاده شـده اسـت،   . تشخيص اشتباه داشت
بـراي بهبـود روش   . نادرسـت داشـت   جمالت تشخيصدرصد  48 درست وحس جمله تشخيص 

  .شود بيشترهاي يادگيري  شود حجم داده پيشنهاد مي ،يادگيري با الگوريتم نايوبيز
سـاير  لغات براي تشخيص حس جمله كافي نيست و  ةدر اين تحقيق ادعا شد كه معناي اولي

بـه تشـخيص قيـود و     ،الگـوريتم  يارتقـا بـراي  . گذارنـد تأثيرلغات در جمله نيز روي حس جمله 
هـا   الگوريتم طراحي شده با تركيب مختلف ويژگـي  ها، هدر اين تجرب. ها نيز پرداخته شد كننده نفي
تشـخيص  براي بيشتري  تأثيرويژگي چهار كه تركيب گرديد آن مشخص نتيجة ابي شد و در ارزي

  .درست حس جمله دارد
. شـدند درج صورت صرف شـده در لغتنامـه    صرف افعال، افعال به  همچنين براي رفع چالش 

هاي  نفي اضافه شده بود و با استفاده از ويژگي ةذكر است كه پيشوندهاي نفي نيز در لغتنامشايان 
هاي زبان  آنها محاسبه شد تا يكي ديگر از چالش تأثير ،و وابستگي) اركان جمله( قسمتي از سخن

  .فارسي پشت سر گذاشته شود
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  پيشنهادها
كـردن يـك    اضـافه  ،شود ميآناليز احساس بيني در  دقت پيشافزايش ي كه موجب يكي از كارهاي

با كدام يك جمله كه  ؛ به اين معناگر مانند تشخيص چگونگي خاتمه يافتن جمله استويژگي دي
 اي همچنـين ممكـن اسـت جملـه    . شود تمام مي )پرسشيا مانند نقطه، تعجب (از عالئم نگارشي 

موضوع اين  مفهومي از حس نويسنده را دربرداشته باشد؛ دربارة ،لغت احساسي كار گرفتن بدون به
  .قيق كردتحتوان  نيز مي
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