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 چكيده

ی منود بوه زمينوه   شوود، محققوان را قال وه   های نظری در مورد محصوالت ارائه میها و وب سایتها، فرومگنظراتی که در وبال

هوای  ی مبتنی بر ویژگی در زبان انگليسی شده است توا بتواننود ویژگوی   نظرکاوی کرده است. اخيرا تحقيقات زیادی در زمينه نظرکاو

رو هایی روبههای محصول در زبان فارسی با چالشها را شناسایی کنند. شناسایی ویژگیصریح محصول  و نظرات مرتبط با آن ویژگی

هوا  داشتند که  ادر به متمایز کردن صفتهای صریح، تاکيد بر نقش لغوی کلمات های پيشين برای استخراج ویژگیاست. در پژوهش

صریح محصوول اسوت.    هایویژگی استخراج یمرحله شامل شده ارائه به قنوان بخشی از اسم یا کلمات احساس نبوده است. روش

رکواوی  نظ خوورده، آموزشی برچسب یداده به مجموقه نياز  بدون و نظارت  بدون بتواند که است کاریراه یارائه تحقيق،  این هدف

ی دهند روش ارائه شده در مرحلوه های انجام شده، نشان میدهد. ارزیابی انجام فارسی زبان در محصوالت ویژگی را برای  مبتنی بر

 های صریح  محصوالت از بازخوانی و د ت بيشتری  نسبت به کارهای  بلی برخوردار است.استخراج ویژگی

 کلمات کليدی

 رخداد.هم نظرات،ين انجمنی،ویژگی صریح، ویژگی ضمنی،  وان

 

 

 مقدمه -1
 ید،جد هاییسدر مورد محصوالت و سرو گیرییمتصم ینداغلب افراد در فرا

تجربه یسسرو یادارند که در مورد آن محصول  یبه دانستن نظرات افراد یازن
نقدها و نقطه  ییسهبا مقا مشتریان و کنندگان[. مصرف4دارند ] یقبل ی

 هاآن ییقهسل ارا انتخاب کنند که مطابق ب یمحصول ینربهت توانندینظرات م
را  یانفروشندگان محصوالت عالقه دارند که نظر مشتر دیگر طرف از. است

محصوالت خود را  یفیتمحصوالت خود بدانند تا بتوانند ک یادر مورد کاال 
محصوالت خود را ارتقا  یفیتکرده و با رفع نقاط ضعف خود، ک یابیارز

تجارت  گیر. با رشد چشمدخود را در بازار رقابت حفظ کنن یگاهجاو  یدهبخش

تعداد  رویناز ا رسند؛یوب به فروش م یقمحصوالت از طر یشترب یک،الکترون
[. با 5] شودیم بیشتر وزبهدارند، روز ینترنتیا یدبه خر یلکه تما یافراد
که افراد  یحجم نظرات ینترنت،ا طریق از شدهفروخته یحجم کاالها یشافزا

 یعاست. حجم وس افزایش حال در مرتب طوربه دهندیدر مورد هر محصول م
یا تحلیل احساسات  یبه نام نظرکاو یدیجد یینهزم یدایشنظرات منجر به پ

 شده است.
و نظرات   یقحقا یاصل یدسته دو به عمده طوربه یمتن اطالعات       
 ها،یتموجود یدرباره یت واقعکه شامل عبارا یق. حقاشوندیم بندییمتقس
 یذهن هایاست. در مقابل نظرات شامل عبارت هایشانیژگیو و یدادهارو

دادها و یرو ها،یترا در مورد موجود هایشانیابیهستند که احساسات افراد و ارز
 ی،نظرکاو یااحساس  یلو تحل یه[. تجز6] کنندیم یفتوص هایشانیژگیو
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یژگیو و هایتموجود یافراد درباره هایرشنظرات و نگ یمحاسبات یبررس
 یسازو خالصه بندیاستخراج، دسته ی،نظرکاو ی[. هدف اصل7است ] هایشان

 یا وجودیتم یکمختلف  هاییژگیو یافراد درباره هاینظرات و نگرش
 [. 8خاص است ] یسسرو
 یررسبمورد  یژگیاحساس در سه سطح سند، جمله و و یلو تحل تجزیه       

 واقع مفیداز م یاری. تحلیل احساسات در سطح سند و جمله در بسگیردیرار مق
یمشخص نم یقادق یراز کنند؛ینم یجادالزم را در اکثر موارد ا ییاتاست اما جز

 یشتریب مایلعدم ت یاو  یلاز محصول تما ایکه افراد به چه مشخصه شود
 لیتحل و یهاز تجز تریشب ییاتبدست آوردن جز یدارند. پس الزم است تا برا

به  نسبت یژگی،بر و یمبتن یاستفاده شود. نظرکاو یژگیاحساس در سطح و
 ینو همچن یشترب هاییچیدگیپ یدر سطح جمالت و سند، دارا ینظرکاو

[. هدف 5] شوندیم یبررس تردقیق و ترکامل ییات،بوده و جز تریغن یجنتا
 هاییژگیو یات روکشف احساس یژگی،در سطح و یلو تحل یهتجز یاصل

 تماس سامسونگ خوب است، اما یفیتک» یمحصول است. جمله یکمختلف 
و « ستما یفیتک»به نام « سامسونگ» یژگی، دو و«کوتاه است. یشعمر باتر

ثبت و م ،«ماست یفیتک». احساس مربوط به کندیم یابیرا ارز «یعمر باتر»
 است. یمنف ،«یعمر باتر»احساس مربوط به 

 و   نظارتبا یبه دو دسته یبه طور کل یژگیو یصتشخ هایشرو       
ظارت بان یژگیو یصتشخ های[. روش9،5] شوندیم بندیدسته  نظارتبدون

جموعه م یک یجادبرچسب خورده دارند. ا یآموزش یمجموعه داده یکبه  یازن
-آن ست. ازا یادیز یکار انسان یازمندو ن ینهبرچسب خورده اغلب پرهز یداده

زم الدر دسترس عموم بدون برچسب هستند،  هایاز داده یاریبس کهجایی
 [.5وند]شبدون برچسب توسعه داده  هایکار با داده یبرا هاییاست که مدل

مطرح شده  هایژگیجهت استخراج و یمتعدد هایتحقیقات گذشته روش در
ارد این د که در این زمینه وجود هاییاز ایده یکی[ به عنوان مثال 6است ]

 هایویژگ یپر تکرار در جمالت، نشان دهنده یاسم هایاست که عبارت
ا ر ییژگومکررا آن  دهندینظر م یویژگ یکه افراد درباره یهستند. چون زمان

 توانندمی هایاست که ویژگ ینکه وجود دارد ا یمشکل ی[ ول6] برندیبه کار م
 ایجمله کهیت ظاهر شوند. در صورتدر جمال یو ضمن صریح  صورت دو به
 کهیتدر صور یول یحصر یژگیو یژگی،باشد، آن و یژگیو حاوی آشکار طوربه

آن  قابل استنباط باشد هاییتوسط شاخص ینباشد ول یژگیو یحاو ایجمله
 یخوب» ی[. به عنوان مثال در جمله10]د شویم یدهنام یضمن یژگیو یژگی،و
 ییژگبه و ضمنی طوربه« ارزان»، صفت «بودن آن است. ارزان یگوش ینا
 است. یضمن یژگیو یک «یمتق» یژگیاشاره دارد. پس و «یمتق»

های جهت تشخیص ویژگی *یک روش کاوش قوانین انجمن هم رخداد       
ارائه شده است. در این روش، اسم یا  [11]ضمنی توسط های و همکاران 

ی عنوان کلمهها بهها و فعلصریح و صفتعنوان ویژگی عبارات اسمی به
ی اول از این روش، دو مجموعه از شوند. در مرحلهاحساس در نظر گرفته می

ی احساس و ویژگی( از جمالت صریح موجود در پیکره استخراج ها )کلمهواژه
رخدادی گر تعداد همکه هر عنصر آن، بیان †رخدادشده و یک ماتریس هم

ی دوم، پس از شود. در مرحلهیح در جمله است، ایجاد میو ویژگی صر کلمه
ی احساس داده شده که دارای های صریح، برای کلمهبندی ویژگیگروه

جو قرار ویافته از قوانین مورد جستویژگی صریح نیست یک لیست تطبیق

                                                
*  Rule Mining Co-occurrence Association Approach 
†   Co-occurrence Matrix 

ی ویژگی با بیشترین وزن گیرد تا قوانینی انتخاب شوند که دارای خوشهمی
ی خوشه به عنوان ویژگی ضمنی ی نمایندهند و بر این اساس، کلمهتکرار هست

 شود.در نظر گرفته می
نظر و  یاستخراج کلمه یبرا یروش کل یک[ 9و همکاران ] یها       

معموال  هاویژگی. اندهارائه داد یآمار یوابستگ یلو تحل یهتوسط تجز یژگیو
مفعول  یادارند که فاعل  یلو تما افتندیاتفاق م یعبارت اسم یا اسم صورتبه

 یژگیو انبه عنو یعبارت اسم یاانتخاب اسم  ی،جمله باشند. به سادگ یک
 یادیاما در عوض منجر به استخراج تعداد ز دهدیم یخوب یبازخوان ید،کاند
 یرتأث یژگیاستخراج و یندفرا یکه ممکن است رو شودینادرست م یدکاند
  یاز پارسر وابستگ هایژگیو ییشناسا یراب یل،دل ینبگذارد. به هم یمنف

شروع  یبذر هاییگیژاز و یکوچک یبا مجموعه یداستفاده کردند. روش جد
-یژگیو»، «نظر-یژگیو» وابستگی ارتباطات کاوش با مرتب طورو به کندیم
به نام آزمون  ی. دو مدل وابستگشودیبسط داده م« نظر-نظر»و  «یژگیو

 بین دو،دوبه یشدند تا وابستگ یشنهادپ  †ییهان معنان یهو تجز †احتمالنسبت 
بر  مبتنی اندازراه نام به اندازروش راه ودو واژه را محاسبه کنند. مطابق با آن، د

ارائه دادند که   یینهان معنا یهبر تجز مبتنی اندازآزمون نسبت احتمال  و راه
 یژگیاستخراج و یندرادارند تا ف یازن یهاول یمجموعه بذر یک به هاآن یهر دو

 کنند. اندازیو نظر را راه
احساس را  و ویژگی تشخیص  ناظر بدون مدل [5]باقری و همکاران        

های صریح و ضمنی بر روی زبان ارائه دادند که قادر به استخراج ویژگی
ها ها، قیدها و فعلگر ویژگی و صفتها بیانها، اسمانگلیسی است. در مدل آن

ای توسط روشی به نام های چندکلمهکلمات احساس هستند. ویژگی گربیان
**FMLR شوند. سپس، دو قانون حذفی در جهت تکمیل فرایند شناسایی می

-رتبه A-scoreها، بر اساس معیار پردازش استفاده شده است. ویژگیپیش

ها از دو روش هرس پشتیبان شوند. پس از نهایی شدن لیست ویژگیبندی می
های غیر مفید و افزونه استفاده مجموعه و زیر مجموعه برای حذف ویژگیباال 
 کلمات مجموعه داشتن  با شود. حال برای تشخیص ویژگی ضمنی،می

ترسیم  هاویژگی کلمات و این  برای صریح، گرافی  هایویژگی و احساس
در نظر  گره یک قالب در احساس یکلمه هر  گراف، کند. برای ترسیم می
 طریق از آن به صریح وابسته هایلیست ویژگی ،سپس شود.می هگرفت

-قالب گره در  نیز هاویژگی این و شده استخراج متون مجموعه در جمالت

 وزن شوند.می متصل احساس  های کلماتبه گره و شده رسم گراف از  هایی

احساس در  یو کلمه ویژگی رخدادیهم تعداد  اساس بر یال  ی هر اولیه
دست آمده برای تشخیص شود و در نهایت از گراف بهمی ت مشخصجمال

 شود.ویژگی ضمنی استفاده می
یک روش بدون نظارت برای استخراج ویژگی  [12]کوان و همکاران        

محصول جهت تعیین نظر مبتنی بر ویژگی پیشنهاد دادند که کلمات مختص 
کار ویژگی مختص دامنه بهای برای استخراج دامنه را به عنوان دانش دامنه

ای محصول را از های دامنهها این است که ویژگیی اصلی آنگیرد. ایدهمی
گیری های مختلف استخراج کنند که اندازههایشان در دامنهطریق تخمین وزن

های کاندید و کلمات دامنه به کار تشابه را برای تخمین وابستگی ویژگی
-ای بر اساس این تشابه بهیک بردار دامنه گرفتند. برای هر ویژگی محصول،

                                                
‡ Likelihood Ratio Tests 
§ Latent Semantic Analysis 
** Frequency Modified Left Right 
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گیری بردارهای های مختص دامنه، توسط اندازهآید. سپس ویژگیدست می
شوند. به عنوان ای یک موجودیت استخراج میهای دامنه و بردار دامنهویژگی

  ایوابستگی بیشتری به موجودیت دامنه« کیفیت تصویر»مثال، ویژگی 
ی نظرات دوربین دارد. تنها منابع در پیکره "mp3"نسبت به « دوربین»

ای قیاسی است به همین دلیل روش ی دامنهخارجی به کار برده شده، پیکره
 شان کلی و بدون نظارت است.پیشنهادی

برای استخراج ویژگی از نقدهای محصول، یک روش مبتنی بر قانون        
های ای تشخیص ویژگیها برارائه شد. آن [13]توسط پوریا و همکارانش 

صریح و ضمنی از دانش عمومی و درخت وابستگی جمله استفاده کردند که 
ها آن ی مورد استفاده شد. روشی دادهمنجر به افزایش دقت در دو مجموعه

ی وابستگی و طور کامل بدون نظارت است و دقت آن به دقت تجزیه کنندهبه
 ی نظرات بستگی دارد.پیکره

 بر  مبتنی  نظرکاوی  نظارت  بدون روش  یک ]1[لی و همکاران باباع       

شامل مراحل شناسایی  دادند که ارائه فارسی زبان محصوالت در برای ویژگی 
 .است نظرات معنایی جهت تعیین  و های ضمنیویژگی صریح، های ویژگی
 که و پرتکراری  جذاب های ویژگی ابتدا استخراج ویژگی صریح، یمرحله

 هایی کهویژگی یابد. سپس، می را  اندنظر داده هاآن مورد مردم در از  اریبسی

 از مشتریان بالقوه تواند برای برخیمی و داده شده نظر هاآن ندرت راجع به به

-ویژگی های پرتکرار،استخراج ویژگی یمرحله در  کند.می جالب باشد را پیدا

 ی پیشنهادی بایافته تغییر وریاپری ای توسط الگوریتمچندکلمه و های تک

 های پرتکراراین ویژگی برخی از آیند.می  دستبه پشتیبان یک درصد  حداقل

واقعی نیستند.  های مفید یاویژگی الگوریتم پیشنهادی، شده توسط ایجاد
هرس  ی هرس تراکم ودو شیوه های نادرست،این ویژگی حذف بنابراین برای

 را بهبود های خروجیلیست ویژگی اند کهردهمعرفی ک افزونگی پیشنهادی

-ویژگی شناسایی احساس برای  اثر کلمات از این مرحله، پایان در  دهند.می

های ضمنی را با اند. روش پیشنهادی، ویژگیاستفاده کرده تکرارهای کم
سری تغییرات با ایجاد یک [11]د رخدااستفاده از کاوش قوانین انجمنی هم

ی کلمات مترادف نظر نامهند. این تغییرات شامل استفاده از لغتکاستخراج می
ی جای انتخاب خوشهبندی و نیز استفاده از باالترین اطمینان بهبه جای خوشه

 ویژگی با باالترین وزن تکرار است.

 مطالب اصلی مقاله -2

 طرح مسئله -2-1

های صریح در زبان فارسیی بیا   استخراج ویژگی تشخيص ویژگی صریح:
ها موجب کاهش دقت و بازخوانی شیده  رو است که این چالشبههایی روالشچ

 توان اشاره کرد:ها به موارد زیر میاست؛ از جمله این چالش
 که صفت و اسم در کنیار   شودیاوقات در جمالت مشاهده م یگاه

در  شیود، یم جادیاسم ا کی هاآن بیقرار گرفته و از ترک گردیکی
بیه عنیوان    دیی شیده اسیت نبا   بیا اسم ترککه ب یصفت صورتنیا

سیخت  » یشود. به عنیوان مثیال در جملیه    یاحساس آن اسم تلق
، «افیزار »و اسیم   «ختس»صفت  بی، از ترک«افزار آن حرف ندارد

نیی کیه در ا  شیود یمی  جیاد یا« سیخت افیزار  »به نام  یدیاسم جد
 یژگیو ایبه عنوان احساس جمله و  دینبا« سخت»صفت  صورت،

هسیتند کیه اگیر     هیایی اسم و صفت طورنیته شود. همدر نظرگرف

 یمیثال در جملیه   دهندیاسم م کی لیتشک رند،یکنار هم قرار بگ
« خنیک کننیده  »، صفت «است یخنک کننده عال ستمیس» ینظر
 بیاز ترک رایشود ز یتلق یژگیو ایبه عنوان احساس جمله و  دینبا

ام بیه نی   یدیی ، اسیم جد «خنیک کننیده  »و صفت  «ستمیس»اسم 
 .ودشیم جادیا« خنک کننده ستمیس»

 ین ممکین اسیت شیامل چنید     هایژگیاز و یمتون نظرات، بعض در
صیفحه   تیی فیک»هیای  بیه ویژگیی  کلمه باشند. به عنیوان مثیال   

توان اشاره کرد. مدل پیشنهادی باید می «یعمر باتر»و  «شینما
 ها را با دقت خوبی شناسایی و استخراج کند.بتواند این ویژگی

های صریح در این پژوهش سعی شده که در طی فرایند استخراج ویژگی       
های ذکر شده در بیاال حیل شیوند. در نظیر     و کلمات احساس محصول، چالش

هیای موجیود   نگرفتن ارتباط ساختاری جمالت، یکی دیگر از مشیکالت روش 
است. در کارهای گذشته در زبان فارسی، توجهی به ارتباط سیاختاری جمیالت   

ویژگیی و  -رخدادی دو کلمه )ویژگیی کرده و تنها از اطالعات آماری برای همن
کردند کیه در میدل پیشینهادی سیعی در     ی احساس( استفاده میکلمه-ویژگی

 .ها شده استبرطرف نمودن این چالش

 روش پيشنهادی -2-2

و  یحصر هاییژگیو یصتشخاصلی  یمرحله پیشنهادی شامل روش چارچوب
 .است لاحساس هر محصو

ها و کلمات احساس را در حالیت کلیی   (، روش استخراج ویژگی1شکل )       
طور که در شکل مشخص اسیت، تمیامی متیون نظیرات،     همان دهد.نشان می

پیردازش  های محصول بایستی پیشقبل از استخراج کلمات احساس و ویژگی
 شوند. 

 
های صریح و کلمات ( روش کلی جهت استخراج ویژگی1شكل )

 احساس
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 پردازشپيش -2-2-1

ابزار مجموعه نظرات مرتبط با هر محصول به عنوان ورودی این مرحله توسط 
شوند. سپس، جمالت بیر اسیاس   ی میساز[ نرمال2] مشهد دانشگاه ابیشهیر

 و «؟» سیوال  عالمیت ، !«» تعجیب  عالمیت ، .«» نقطیه  مانند ینگارش عالئم
ی بعدی شوند. در مرحلهسته میبه یک یا چند جمله شک :«» نقطه دو عالمت

و ایجاد گیراف  کلمات  یلغو ببرچستعیین  ی،ابیشهیرجهت  [3] هضمابزار از 
-شیه یر کلمات یبرا هم یزنبرچسبوابستگی بین کلمات استفاده شده است. 

 در موجیود ( نشیده  یابیی شیه یر)کلمیات   یاصیل  کلمیات  یبیرا  هم و شده یابی
کیه کیارایی   از آنجایی .شوندیم رهیذخ داده گاهیپا در و ردیپذیم انجام جمالت

ابزار هضم در ایجاد گراف وابستگی جمالت طوالنی مناسب نیسیت، جمیالت   
اند که تنها حاوی یک فعیل  تر به طوری شکسته شدهطوالنی به جمالت کوتاه

سیت ولیی   اکیفیت تصویر بسیار عیالی  » نظری یجمله ،عنوان مثال به باشند.
 Nکیفییت   »ایین نظیر بیه صیورت      را در نظر بگیرید. «دمناسبی ندار دوربین

 Nدوربییین  CONJولییی  Vاسییت  AJعییالی  ADVبسیییار  Nتصییویر 
شود. جهیت تعییین نقیش نحیوی و     زده می برچسب« Vنداشت  AJمناسب 

 Nتصیویر   Nکیفییت  »ی دو جملیه  گراف وابستگی جمیالت، نظیر بیاال بیه    
 AJمناسیب   Nدوربیین   CONJولی »و « Vاست  AJعالی  ADVبسیار 

ی اول بییه صییورت شییوند. نقییش نحییوی جملییه شکسییته مییی« Vنداشییت 
 MOSعیییالی  APREMODبسییییار  MOZتصیییویر  SBJکیفییییت »

 .آمده است (2)است و گراف وابستگی همان جمله، در شکل « ROOTاست 

 
 گراف وابستگی جمله( 2) شكل

-کلمه به «تیفیک» یشود، کلمهی( مشاهده م2طور که در شکل )همان       

 وابسته است.  «تیفیک» یکلمه به  «ریتصو» یو کلمه« است» ی

 ها و کلمات احساس کاندیدشناسایی ویژگی -2-2-2

 هیا بیه منظیور اسیتخراج    پردازش جمالت، تمامی صیفات و اسیم  پس از پیش

های صریح کاندید هر محصول مورد بررسیی قیرار   کلمات احساسات و ویژگی
و احساسیات هسیتند کیه     گر ویژگیی ت به ترتیب بیانها و صفاگیرند. اسممی

 شوند.طور جداگانه بررسی میشرایط استخراج هر کدام به
نقش نحوی و برچسب کلمه  صریح هر جمله، هایبرای استخراج ویژگی       
قیمت آن عادالنه »ی گیرد. به عنوان مثال برای جملهمیمدنظر قرار کلمه آن 
 N/SBJقیمیت  » نقیش نحیوی و لغیوی آن بیه ترتییب بیه صیورت        ،«است
هیای  )نقش است« V/ROOTاست  AJ/MOSعادالنه  PRO/MOZآن 

. پس برای هر جملیه،  (انداز هم جدا شده» « با عالمت  لغوی و نحوی کلمات
های کاندید اضیافه  کلماتی که دارای شرایط زیر باشند، به لیست ویژگیتمامی 

 شوند:می

و برچسییب « moz» و «sbj» نحیوی  دارای نقییش کلمیاتی کییه  -1
«N » و یا«res» های کاندید اضافه میهستند به لیست ویژگی-

هیای فارسیی مثیل    )الزم به ذکر است که ابزار هضیم، اسیم   شوند
هییای و اسییم« N»و غیییره را بییا برچسییب « بییاتری»، «صییفحه»

«  res»و غییره را بیا برچسیب    « nfc» ،« ram»انگلیسی مثیل  
  کند.(.مشخص می

 باشیند  «aj»و برچسب  «sbj»کلماتی هم که دارای نقش نحوی  -2
ی کلماتی مثل . ریشهشوندهای کاندید اضافه میبه لیست ویژگی

اسیت  « زیبا»و « کارا»به ترتیب به صورت « زیبایی»و « کارایی»
صیفت   توانندینم هستند، «aj»که دارای برچسب که به دلیل این

کارایی این »ی ی جملهنوان مثال، ریشهدر نظر گرفته شوند. به ع
 قبیول  قابل گوشی این کارا»به صورت « گوشی قابل قبول است.

بیه ترتییب دارای نقیش    « کارا»ی جا کلمهاست که در این« است.
 است.« aj»و « sbj»نحوی و لغوی، 

« N»و برچسیب   «posdep»کلماتی هم که دارای نقش نحیوی   -3
های کاندید اضیافه  یست ویژگیهستند به شرطی به ل «res»و یا 
آمده باشند و حیرف ربیط هیم    « و»شوند که بعد از حرف ربط می

-در جملیه به عنوان مثال،  .باشد« NCONJ»دارای نقش نحوی 

 CONJ/NCONJو  N/NEZفوکییوس  P/MOSفاقیید » ی
به « فالش»ی کلمه« V/ROOTهست  N/POSDEPفالش 

ارای نقیش نحیوی   شود زیرا دهای کاندید اضافه میلیست ویژگی
«POSDEP»  و برچسب«N »    و»است و بعید از حیرف ربیط »

 است.« NCONJ»آمده است که این حرف دارای نقش نحوی 

اسیتخراج   دیی کاند صیفات  ،محصولهای کاندید پس از استخراج ویژگی       
ی یابی شده صفت و در جملهی ریشهای در جملهکه کلمهدر صورتی .شوندمی

هیم صیفت باشید،     یابی انجیام نشیده اسیت(   که عملیات ریشهای )جملهاصلی 
میدنظر قیرار    زین کلمه نقش نحوی آنهای محصول مشابه با استخراج ویژگی

آن کلمه دارای شرایط زیر باشد، به لیست صفات کاندیید اضیافه    اگر. ردیگیم
 شود:می

یییا  و« mos» ،«npostmod» ،«obj»نقییش نحییوی کلمییه،   -1
«adv ».باشد 

ی بود باید بررسیی شیود کیه کلمیه    « root»نحوی آن اگر نقش  -2
مورد بررسی در آخر جمله باشد، زیرا بعضی از جمالت دارای فعیل  

خیلی از صفحه نمیایش ایین   »ی نیستند. به عنوان مثال، در جمله
« راضییم »ی ، چون حاوی هیچ فعلی نیست، کلمه«گوشی راضیم.

 شود.یی جمله تشخیص داده متوسط ابزار به عنوان ریشه

هستند به شیرطی   «posdep»کلماتی هم که دارای نقش نحوی  -3
شوند که بعد از حیرف ربیط   های کاندید اضافه میبه لیست صفت

« AJCONJ»آمده باشند و این حیرف دارای نقیش نحیوی    « و»
 عیالی /Ne/MOS تیا  »ی در جملیه . بیه عنیوان مثیال،    باشید 

AJ/NPOSTMOD/و CONJ/AJCONJ/ 
بنییابر « روان»ی کلمییه« /V/VClاسییت /AJ/POSDEPروان

 شود. کاندید اضافه می اتدلیل ذکر شده به لیست صف
ی صیفت و در جملیه   ،یابی شیده ی ریشهای در جملهدر صورتی که کلمه       
صفت بیودن آن   ایو  اسم باشد، شدهداده  صیاسم تشخ شده، یابیشهیبدون ر
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باشید، صیفت    ریز طیشرا از یکی یدارا کلمه آن. اگر شودیم یبررس زینکلمه 
 .شوددر نظر گرفته میویژگی  ،صورتنیا ریدر غ

 ی کاندید بعد از اسم و قبل از فعل بیایداگر کلمه 

 د ی کاندیی و بعید از کلمیه   ی کاندید بعد از قید آمده باشداگر کلمه
 صفتی نباشد.

 ده باشید  ی اصلی نیامدر جمله« یی»  ی کاندید با پسونداگر کلمه
 ایی(.)مثل زیب

حیح ممکن است نقش نحوی برخی از کلمات، به علت خطیای ابیزار صی          
ه بیرای  ها و صفات کاندیید بدسیت آمید   نباشد. به همین دلیل از لیست ویژگی

 ه عنیوان بی شیود.  ها یا صفات کاندید بیشتر استفاده میبررسی استخراج ویژگی
 است: ات موجودی نظری زیر در پایگاه دادهرض کنید که سه جملهفمثال، 
 «.کیفیت خیلی خوبی دارد» 
 «.کیفیت صفحه عالی است» 
 «.صفحه نمایشش چندان هم خوب نبود» 
هیای  ی دوم، ویژگیو از جمله« کیفیت»اول، ویژگی کاندید  اگر از جمله       
« نمیایش »ی سوم هم ویژگی کاندید و از جمله« صفحه» و« کیفیت»کاندید 

ای کاندید مرتبط با هر جمله اضافه شیده باشیند   هاستخراج و به لیست ویژگی
 ی سیوم اسیتخراج نشیده باشید، بیا اسیتفاده از       از جمله« صفحه»ولی ویژگی 

هیای  این کلمه استخراج شده و بیه لیسیت ویژگیی    ،دیکاندهای ویژگی ستیل
ییک ویژگیی   « صفحه نمیایش »شود. زیرا  ویژگی کاندید این جمله اضافه می

-ای ایجاد میی های چندکلمهی استخراج ویژگیدر مرحلهمعنادار است که بعدا 

های کاندید از لیست صفات و ویژگی ††در گام بعدی، تمامی کلمات مانع شود.
 شوند. حذف می

 های صریح و کلمات احساساستخراج ویژگی -2-2-3
طیی   هیایی کیه در  ها و صفات کاندید، بایستی چیالش پس از استخراج ویژگی

 ی و حیل افتند، بررسژگی صریح و کلمات احساس اتفاق میفرایند استخراج وی
راینید  فها و تکمییل  های اصلی به منظور حل این چالش(، گام3شوند. شکل )

 خراجاست یدهد. مرحلهاستخراج ویژگی صریح و کلمات احساس را نشان می

بلی قهای زیر نسبت به کارهای بخش در های صریح و کلمات احساسویژگی
 :متمایز است

لمیات  کها به عنوان بخشی از اسم یا الگوریتم متمایز کردن صفت -1
 احساس

 ایهای چندکلمهالگوریتم شناسایی ویژگی -2

ها به قنوان بخشی از اسم یا کلمات لگوریتم متمایز کردن صفتا

 احساس

شود، بخشی از در زبان فارسی ممکن است که صفتی که قبل از اسم ظاهر می
اس جمله و یا ویژگی نباشد. بیه عنیوان مثیال، صیفت     گر احساسم بوده و بیان

گر احسیاس  ، بیان«سخت افزار این گوشی حرف ندارد.»ی در جمله« سخت»
 اگیر  کیل  در»ی جمله یا ویژگی نیست و بخشی از اسم اسیت. ولیی در جملیه   

 شیک  گوشیی  ایین  خرید توی بخرید، خواهیدمی کارآمد و قیمت ارزان گوشی
 توانید ینماست و « قیمت»ه عنوان احساس ویژگی ب« ارزان»، صفت «.نکنید

ترکیب شود. گیاهی مواقیع هیم ممکین اسیت کیه صیفت        « قیمت»با ویژگی 

                                                
††  Stop word 

و بیا هیم    گر احسیاس ویژگیی و ییا جملیه باشید     بخشی از اسم بوده ولی بیان
 ی احساس را بدهند.تشکیل  کلمه

 

 
های صریح و روش پيشنهادی بدون ناظر تشخيص ویژگی (3شكل )

 احساس کلمات

، از «باتری این گوشیی کیم مصیرف اسیت    »ی به عنوان مثال، در جمله       
شود که ایجاد می« کم مصرف»، صفت «مصرف»با اسم « کم»ترکیب صفت 

است. هدف اصلی در ایین قسیمت، تفکییک    « باتری»گر احساس ویژگی بیان
ییا   دهند وهایی است که با اسم ترکیب شده و تشکیل ویژگی کاندید میصفت

، بیرای هیر   منظیور روند. بیدین  به عنوان احساس جمله و یا ویژگی به کار می
 صیفت  »ترکیب  ،کاندیدها و صفات با توجه به لیست ویژگیکدام از جمالت 

دست آمده در دو شرط زیر صدق کند، و اگر ترکیب به گیردرا در نظر می «اسم
 :شوندبا هم ترکیب می

  باشد رات زیاد رخ دادهی نظدر پیکرهترکیب صفت  اسم. 

 معیییار مقییدار LRT [9 ]باشیید بیشییتر ∂ یحدآسییتانه از دو اییین .
(LRT میی  محاسبه نظرات یپیکره در را واژه دو بین وابستگی-

 دو کیه  دهدمی نشان باشد، تربزرگ LRT مقدار که چقدر کندهر
 .(هستند وابسته همبه بیشتر واژه
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-ر را برآورده کند، تشکیل ویژگیی میی  دست آمده شرط زیبه ترکیب اگر       

حیذف شیده و مقیدار    کاندیید آن جملیه   و صفت مربوطه از لیست صفات  دهد
 شود:جایگزین میبا مقدار جدید قبلی ویژگی 
    اگر صفت یا قید مقداری)خیلی، بسیار و غیره( بعد از ترکییب ایین

 ی نظرات آمده باشد.دو  و قبل از فعل در پیکره

شرایط زییر را بیرآورده کنید تشیکیل      این ترکیبصورت، اگر در غیر این       
حیذف شیده و   کاندیید   هیای ویژگیی مربوطه از لیست  ویژگیو  دهدصفت می

 شود: جایگزین میبا مقدار جدید  صفتمقدار 
 ی نظرات، صفت ییا قییدی   اگر بعد از این ترکیب این دو در پیکره

 نباشد.

 ود داشته باشد.اگر قبل از ترکیب این دو، قید مقدار وج 

، اگیر  «عامیل کیم مصیرف اسیت    سیستم»ی به عنوان مثال، برای جمله       
-در لیسیت ویژگیی  « مصرف»در لیست صفات کاندید و ویژگی « کم»صفت 

های کاندید باشد و دو شرط ترکیب صفت و اسم را برآورده کند، با هم ترکیب 
صیورت، صیفت   این شوند. اگر مقدار ترکیبی در دو شرط فوق صدق کند درمی
هیای  از لیسیت ویژگیی  « مصرف»جایگزین و ویژگی « کم مصرف»با « کم»

 شود. کاندید آن جمله حذف می
  دهید تشکیل اسم ، «صفت  اسم»گاهی اوقات ممکن است که ترکیب        

هیا و صیفات   با توجه به لیسیت ویژگیی  هایی ، که برای تشخیص چنین حالت
اگر این ترکیب  شود وگرفته میدر نظر «صفت اسم»ترکیب کاندید هر جمله، 

حیذف  کاندیید  صفت مربوطه از لیسیت صیفات     ،شرط زیر را برآورده کند سه
 :شودجایگزین می با اسم قبلی جدید ویژگیشده و 
  باشد ی نظرات رخ دادهزیاد در پیکرهترکیب صفت  اسم. 

  مقدار معیارLRT ی این دو از حدآستانهλ  باشد. بیشتر 

 فت یا قید مقدار بعد از ترکییب ایین دو  و قبیل از فعیل در     اگر ص
 ی نظرات آمده باشد.پیکره

 عمیر » ماننید  یاچندکلمیه  یهیا یژگی یو استخراج امکان مرحله، نیا در       
که در گام بعدی، سعی در حیل   ندارد وجود رهیغ و «شینما صفحه» و «یباتر

 این چالش شده است.

 ایچندکلمههای الگوریتم شناسایی ویژگی

ها ممکن است شیامل چندکلمیه باشیند. بیه     در متون نظرات، بعضی از ویژگی
هیایی از ایین   نمونیه « عمیر بیاتری  »و « کیفیت صفحه نمیایش »عنوان مثال 

های کاندیید از هیر جملیه در صیورتی ییک ویژگیی       ها هستند. ویژگیویژگی
 نند:دهند که یکی از شرایط زیر را برآورده کای تشکیل میچندکلمه
اگر چندکلمه در گراف وابستگی به هم وابسته باشیند. بیه عنیوان     -1

هیای  ویژگیی « عمر باتریش بسیار عیالی اسیت  »ی مثال در جمله
های کاندید وجود دارنید و در  در لیست ویژگی« باتری»و « عمر»

گراف وابستگی این جمله، این دو کلمه به هم وابسته هسیتند. در  
هیای کاندیید اضیافه و دو    ویژگیی به لیسیت  « عمر باتری»نتیجه 

هیای  از لیسیت ویژگیی  « بیاتری »و « عمیر »ای کلمیه ویژگی تک
  شوند.کاندید این جمله حذف می

ای توسیط  هیای چندکلمیه  ممکن است تشخیص بعضی از ویژگی -2
 LRTصیورت از معییار   پذیر نباشد؛ در ایین گراف وابستگی امکان
شود. اگر مقدار ای استفاده میهای چندکلمهبرای تشخیص ویژگی

بیشتر باشد،  λی برای دو ویژگی کاندید از حد آستانه LRTمعیار 
 شوند.صورت با هم ترکیب میدر این

 از یبرخی  ،یاچندکلمیه  یهیا یژگی یو اسیتخراج  تمیاالگیور  اسیت  ممکن       
 باشید،  دادهنی  صیتشیخ  درسیت  را جمالت در موجود یاچندکلمه یهایژگیو
 کیه  یصیورت  درتیا   شیوند یمی  یجمالت مجددا بررسی  یتمام منظور نیا یبرا
اسیتفاده از   بیا داده نشیده اسیت،    صیتشخ هاآن در موجود یاچندکلمه یژگیو
 آن بیا  میرتبط  دیی کاند یهیا یژگی یو ستیل به و شود داده صیتشخ ستیل نیا

 .شود اضافه جمله
هایی کیه تعیداد تکیرار کمتیر ییا مسیاوی دو دارنید در        همچنین، ویژگی       
هیای کاندیید   ای نباشند از لیست ویژگیی های چندکلمهکه جزء ویژگیرتیصو

 شوند.حذف می

 ارزیابی -3-2

)کیه   [ 1] یبابیاعل  یشده در مقاله آوریمقاله، از مجموعه نظرات جمع یندر ا
 ییابی شده است( جهت ارز آوریجمع digikala یتمجموعه نظرات از سا ینا
و  ینظرات، مربوط به سه نیوع گوشی   مجموعه یناستفاده شده است. ا یستمس
گیروه   فکییک ( اطالعات مربوط به هر کاال بیه ت 1. در جدول )باشدمی تاپلپ

 ارائه شده است.
 مجموقه نظرات ی( اطالقات آمار1) جدول

 تعداد جمالت تعداد نظرات گروه کاال

 1847 394 تلفن همراه

 665 168 تاپلپ

 2512 562 تعداد کل

 یحصیر  هیای یژگیی در استخراج و یشنهادیروش پ ییکارا یابیزار جهت       
استفاده شده است.  F یارو مع یدقت، بازخوان یارهایاز مع یقبل یهمانند کارها

بیا   یشینهادی اسیتخراج شیده توسیط روش پ    یحصر هاییژگیو کار،ینا یبرا
و  یسیه مشیخص شیده، مقا   یهر جمله به صیورت دسیت   یکه برا هایییژگیو
انجام شده مقیدار حید    هاییشمورد نظر محاسبه شده است. در آزما یهایارمع

 در نظر گرفته شده است. 2.5گفته شده در بخش قبل  برابر  ∂ یآستانه
 یصدر تشیخ  یشینهادی روش پ یمحاسیبه شیده بیرا    یارهیای مع مقادیر       

بدست آمده در روش ارائیه شیده توسیط هیو      یجبا نتا یسهدر مقا یحصر یژگیو
( نشیان داده شیده اسیت. روش    3( و )2در جیدول )  ترتیب[ به5] یو باقر [14]

ارائیه شیده اسیت و قیادر بیه       یسیی زبیان انگل  یکه برا [5]و همکارش  یباقر
 . یستن« خنک کننده یستمس»مانند  هایییژگیو جاستخرا

 یحصر یژگیو يصتشخ یبرا یابیارز يارهایمع یر( مقاد2) جدول

[ )روش 14با روش هو ] یسه( در مقا1 )روش يشنهادیروش پ یبرا

2) 

 گروه کاال

 Fمعيار  بازخوانی د ت
 2روش  1روش  2روش  1روش  2روش  1روش 

 0.73 0.86 0.72 0.88 0.70 0.85 تلفن همراه

 0.70 0.83 0.70 0.87 0.69 0.80 تاپلپ

 0.72 0.85 0.71 0.88 0.70 0.83 تعداد کل
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 یبرا یحصر یژگیو يصتشخ یبرا ابییارز يارهایمع یر( مقاد3) جدول

 (2[ )روش 5] یبا روش با ر یسه( در مقا1)روش  يشنهادیروش پ

 گروه کاال

 Fمعيار  بازخوانی د ت

 2روش  1روش  2روش  1روش  2روش  1روش 

 0.85 0.86 0.83 0.88 0.75 0.85 تلفن همراه

 0.80 0.83 0.81 0.87 0.72 0.80 تاپلپ

 0.83 0.85 0.82 0.88 0.74 0.83 تعداد کل

 گيری نتيجه -3

مجموعه نظرات  یحصر هاییژگیجهت استخراج و یمقاله، روش یندر ا
 یاز گراف وابستگ یشنهادیارائه شده است. در روش پ یکاربران در زبان فارس

و کلمات  یحصر هاییژگیو یصجهت تشخ یزبان فارس یو قواعد نحو
استفاده شده است که باعث  یحرص یژگیمربوط به و هایاحساس و حل چالش

که در  یاستخراج شوند. از جمله مسائل یشتریبا دقت ب یحصر هاییگیژشده و
 گذاری،بهبود مباحث برچسب شود،یم یشنهادپژوهش  پ ینا یرمس یادامه

به  یگردارد. از موارد د یمیمستق یرتأث ی،نظرکاو یجاست که در نتا یابییشهر
ر نظرات ییاشاره کرد. با توجه به تغ توانیم ینظر در متون یکاوش زمان

  یپژوهش یینهزم ی،نظرکاو طریق از هانآ یگیریکاربران در طول زمان، پ
 . است هاشرکت یا هااز سازمان یاریبس یندر ب یجذاب
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