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  دهیچک

در مورد موضوعات  به سهولت خود را نظراتافکار و  تا  فراهم شدهکاربران این امکان برای  ،یاجتماع یهارسانه ظهور و رشد سریعبا 

حجم  .تاثیر بسزایی داشته باشدیری گبهبود تصمیم درتواند درک افکار عمومی می .کنندی سیاسی و اجتماعی بیان دادهایرو ،مختلف

. ها را دشوار نموده استها، استفاده از دانش پنهان درون آنمتن نظرات ارائه شده در این رسانهو فقدان ساختار مناسب برای زیاد 
نظرات  یلتحل یبرا یپژوهش روش یندر اباشد. حلی مناسب برای تحلیل نظرات به صورت خودکار میاحساسات راه آنالیزکاوی یا عقیده

از  گیریبا بهرهو  های مبتنی بر قانونروششده با استفاده از  یراستا سع ین. در اشودارائه می تلگرام فارسی مورد موضوعات در افراد

رات از نظ شده یآورمجموعه داده جمع یآن رو یساز یادهروش، با پ یابیدر ادامه به ارز به تحلیل نظرات کاربران بپردازیم. کیسه کلمات
ات گیری از کیسه کلمدهد که رویکرد استخراج قوانین با بهرههای تجربی نشان مینتایج آزمایش پرداخته شده است. یبه زبان فارس

 .شودقوانین سبب بهبود دقت می  زبان فارسی دارد و همچنین تلفیقبه کاوی کارایی مناسبی در عقیده

 فارسی تلگرام موضوعات -کیسه کلمات – تلفیق قوانین –سات احساآنالیز  -کاوییدهعق :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

 سرعت ،2هاو وبالگ 1یاجتماع یهاشبکه رشد سریعا ب

توسط های اجتماعی رسانهاین های از قابلیتاستفاده 

 نظرات و کاربرانآنالین افزایش یافته است.  کاربران

 یکیا و  استیمحصول، س کیخود را در مورد  اتیتجرب

و شناسایی  .]1 [گذارندمیخاص به اشتراک  دادیرو

نظرات یکی از موضوعات متن موجود در  کشف دانش

با توجه به اینکه این  شود.مطالعاتی مهم محسوب می

 و عدم وجود کشف با مشکالتی از قبیل حجم باال

   باید  ،ساختار مناسب در متن نظرات مواجه است

ین دانش را استخراج کند. هایی ارائه شود تا بتواند اروش

حلی مناسب برای تحلیل و اهر 3کاویبنابراین عقیده

     صورت خودکار  موجود در نظرات به کشف دانش

  .]2[باشدمی

مورد  کاوی، نظرات افراد را درهای عقیدهتکنیک

کنند و ها، حوادث و موضوعات استخراج میموجودیت

کنند. به طور ها فراهم میاطالعات ارزشمندی را از داده

(توسعه 1توان در سه دسته )کاوی را میکلی عقیده

-( خالصه3و ) 5بندی احساسات( طبقه2، )4منابع زبانی

 [. 3بندی کرد ]تقسیم6سازی نظرات

د باشی رو به رشدی میکاوی زمینه تحقیقاتعقیده

        ، 1که با علوم مختلفی از قبیل بازیابی اطالعات

                                                                 
1 Social Networks 
2 weblogs 
3 Opinion mining 
4 linguistic resource development  
5 sentiment classification 
6 opinion summarization 
7 Information Retrieval 
8 Data Mining 
9 Natural Language Processing (NLP) 
10 Polarity 
11 Positive 

بسیار  3های پردازش زبان طبیعیو تکنیک 8کاویداده

کاوی، تحلیل و باشد. هدف رایج از عقیدهمرتبط می

موجود  12بررسی نظرات افراد و سپس تشخیص قطبیت

 ( به صورت13و یا خنثی 12، منفی11در آن نظرات )مثبت

آنالیز  کاوی،باشد. بنابراین به عقیدهیخودکار م

 [.4شود ]نیز گفته می 14احساسات

های بسیاری وجود کاوی، روشبرای فرایند عقیده

(رویکردهای 1ها را به سه دسته توان آندارد که می

(رویکردهای مبتنی بر 2، 15مبتنی بر واژگان احساسی

یم تقس 17(رویکردهای ترکیبی3و  16یادگیری ماشین

 18کاوی در دادگان حجیمالبته برای عقیده .]65،[کرد 

 .]1[شود استفاده می 13های مبتنی بر گرافاز روش

کاوی به سه دسته های عقیدهاز نگاهی دیگر، روش

 22و سطح مؤلفه 21، سطح جمله22کلی سطح متن

کاوی در سطح متن شوند. مقصود از عقیدهتقسیم می

ن سطح جمله، تعیی تعیین گرایش معنایی کل متن و در

آنالیز در  احساس یک جمله به صورت مستقل است.

سطح مؤلفه که هم از طرف جوامع علمی و هم صنعت 

مورد توجه است، با هدف کشف احساس درباره یک 

باشد یا یک مؤلفه خاص از آن می موجودیت و

]8،3،12[. 

کاوی در متون اگر چه مطالعات اولیه در عقیده

ده است، برخی از کارهای اخیر متمرکز ش 23انگلیسی

12 Negative 
13 Neutral 
14 Sentiment Analysis 
15 lexicon-based 
16 Machine Learning 
17 Hybrid 
18 Big Data 
19 Graph-based 
20 Document level 
21 Sentence level 
22 Aspect level 
23 English 
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[. با این 11های دیگر نیز انجام شده است ]بروی زبان

 24کاوی به زبان فارسیحال، کارهای کمی برای عقیده

 های[. با توجه به اینکه بیشتر پژوهش11وجود دارد ]

های اجتماعی انجام شده در این حوزه بروی شبکه

فارسی کار بوده و بروی دادگان  26بوکو فیس 25توییتر

     21زیادی انجام نشده است، شبکه اجتماعی تلگرام

تواند انتخاب مناسبی برای شروع تحقیقی موثر در می

 این حوزه باشد.

شبکه اجتماعی تلگرام با ردوبدل کردن روزانه 

ر های اجتماعی دمیلیارد پیام از پرطرفدارترین شبکه15

 [. مردم ایران در محیط12شود ]ایران محسوب می

هزار شبکه تلگرامی به راه انداخته  112تلگرام بیش از 

نفر  5222هزار کانال بیش از 11اند، که در این میان 

کانال  12عضو دارد. هر کاربر ایرانی بطور میانگین در 

مطلب را از تلگرام 122عضویت دارد و روزانه بیش از 

 [.12کند ]مطالعه می

اخیر  هایگسترش تحقیقات در این حوزه در سال

دالیل متعددی دارد. اولین دلیل، کاربردهای فراوان 

باشد. از دیگر های مختلف میکاوی در زمینهعقیده

توان به وجود چالش تحقیقاتی به خصوص در دالیل می

های خاص این زبان زبان فارسی  با توجه به پیچیدگی

 کاوی ترین کاربردهای عقیده[. از مهم3اشاره کرد ]

دنبال کردن عقاید مردم توسط توان به می

کنندگان از سطح رضایت سیاستمداران، آگاهی تولید

بینی تغییرات بازار با توجه به نظرات مشتریان و پیش

 افراد اشاره کرد.  

                                                                 
24 Persian 
25 Twitter 
26 Facebook 
27 Telegram 

های منتشر شامل پیام 28در این پژوهش، دادگانی

های تلگرام فارسی در موضوعات سیاسی، شده در گروه

است. این ساخته شدهاجتماعی، ورزشی و فرهنگی 

کاوی و یا تحلیل نظرات در تواند برای عقیدهدادگان می

 ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. دیگر پژوهش

بر قانون با  کاوی مبتنیدر این پژوهش عقیده

ا پذیرد. لذاستخراج قوانین به صورت خودکار صورت می

در سه مرحله قوانینی با یک، دو و سه کلمه استخراج 

سه  ای از اینگیری با کمیتهشوند و در نهایت تصمیممی

های تجربی شود. نتایج آزمایشسطح از قانون انجام می

ری گیوانین با بهرهدهد که رویکرد استخراج قنشان می

کاوی زبان کارایی مناسبی در عقیده 23از کیسه کلمات

قوانین در سه سطح  32فارسی دارد و همچنین تلفیق

 .شودمیسبب افزایش دقت 

 روش پیشنهادی  -2

( 1مراحل روش پیشنهادی این پژوهش، در شکل )

تهیه دادگان آموزش و است. در مرحله نشان داده شده 

کاوی به مورد نیاز جهت عقیده مجموعه داده، آزمون

شوند. قبل از انجام مراحل اصلی زبان فارسی ساخته می

د. شوبروی آنها انجام می 31پردازشیبروی دادگان، پیش

روش پیشنهادی مبتنی براستخراج قوانین با استفاده از 

تایی است، بنابراین ساخت های تکی، دوتایی و سهکلمه

ر رود. دها یکی از مراحل مهم به شمار میکیسه کلمه

ن ساخته شده قوانی مرحله بعد با توجه به کیسه کلمات

گیری از قوانین قطبیت شوند. با بهرهاستخراج می

28 Dataset 
29 Bag Of Word (BOW) 
30 fusion 
31 Preprocess 
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شود. در آخرین صورت خودکار تعیین می دادگان به

 گیرند.مرحله نتایج مورد ارزیابی قرار می

 تهیه دادگان آموزش و آزمون -2-1
روش پیشنهادی این پژوهش، نیازمند مجموعه 

های اجتماعی به زبان آوری شده در شبکهدادگان جمع

باشد. برای رفع این  نیازمندی اولین مرحله فارسی می

باشد. دادگان مورد ع دادگان میسازی این نوآماده

پیام منتشر  12222در این پژوهش، شامل  استفاده

باشد. با توجه به تلگرام می شده در شبکه اجتماعی

باشد، فقط کاوی در سطح جمله میکه هدف عقیدهاین

کاراکتر در دادگان  222تا  22های با طول بین پیام

ها، سبوجود دارد. برای حصول اطمینان از صحت برچ

به  است.گذاری شدههر پیام توسط سه نفر برچسب

گذاری توسط هر ی برچسبسازی نحوهمنظور همگون

کند است. این قوانین کمک میفرد، قوانینی تهیّه شده

 ها ایجاد شود. اینگذاری پیامتا ابهام کمتری در برچسب

 باشد:قوانین شامل موارد زیر می

گذاری چسبجهت فکری افراد در فرایند بر -1

چه که متن پیام به آن ها دخالتی ندارد. هرپیام

داوری در نظر کند، بدون پیشمخاطب القا می

 شود.گرفته می

گذاری ها، گوینده مالک برچسبقولدر نقل -2

نیست. موجودیت اصلی، آن چیز یا کسی است 

در صورتی که  است.ی آن صحبت شدهکه درباره

باشد، مالک  متن دارای بیش از یک موجودیت

 باشد.گذاری اوّلین موجودیت میبرچسب

ها و عالئم نگارشی به کار رفته در متن شکلک -3

 اهمیّت زیادی در تشخیص قطبیت متن دارند.

اگر در مورد موجودیتی هم نظر مثبت و هم نظر  -4

است، نظری که شدّت بیشتری منفی بیان شده

کند. اگر شدّت دارد، قطبیت پیام را تعیین می

ات یکسان باشد، قطبیت متن خنثی نظر

 باشد.می

 

 (: دیاگرام روش پیشنهادی1-)شکل

(Figure-1): Diagram of the proposed method 
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ای به نام گذاری سامانهجهت سهولت برچسب

طراحی شده که عملیات  [13] کاوایده

شود. حدود گذاری با استفاده از آن انجام میبرچسب

اسی، فرهنگی و اجتماعی عبارت با مضامین سی 62

ها با جستجوی این شد. آنگذاران دادهبه برچسب

گذاری شده را برچسبهای بازیابیعبارات، پیام

 کردند.می

 پردازشپیش  -2-2

ازش پرد یشپ یمتن ورود یدابتدا با یشنهادیدر روش پ

 یاتی از قبیلعمل یشنهادی،روش پ یشود. در روند اجرا

 یبراهای اضافی هکننده و دادکلمات متوقفحذف 

های ای از دادهاست. نمونه مورد نیازمتن  یسازآماده

 باشد:اضافی شامل موارد زیر می

این کلمات هیچ  :32کنندههای متوقفکلمه .1

ی انقشی در تعیین احساسات ندارند. نمونه

 "تا"، "از"، "باید"، "است"از این کلمات 

در این پژوهش لیستی از  باشد.و  غیره می

کننده مورد استفاده در های متوقفکلمه

  زبان فارسی ایجاد شده است.

اعداد و کاراکترهای خاص: کاراکترهایی  .2

و % و اعداد تاثیری در  $،#،@مانند 

تعیین احساسات ندارند. وجود چنین 

 کننده کاراکترها و اعداد در متون گیج

 باشد.می

                                                                 
32 Stop Words 
33 Emoticon 

حروف و کلمات غیر از زبان فارسی: تمامی  .3

ت غیر از زبان فارسی مانند حروف و کلما

 حروف و کلمات انگلیسی باید حذف شود.

ترین روش تشخیص حالت : ساده33شکلک .4

هایی است ی شکلکیک نویسنده، مشاهده

که فرد در متن به کار برده است. با این 

توان مفاهیم های بسیار ساده میشکلک

با وجود . ای را انتقال داداحساسی پیچیده

کاوی بسیار موثر ر عقیدهها داینکه شکلک

 هستند، اما به دالیل زیر نادیده گرفته 

 شوند:می

  استفاده نادرست کاربر: همه افراد از

ها برای بیان احساسات خود شکلک

کنند. این امکان وجود استفاده نمی
دارد که افراد برحسب عادت، در پایان 

 متن شکلک مثبت به کار ببرند.

 در  ها :کاربرد بسیار کم شکلک    

ها کاربر بسیار های جدی شکلکمتن
کمی دارند . به خصوص کاربران 

ممکن زده یا بسیار عصبانیهیجان

ها استفاده نکنند. ت اصال از شکلکاس
[ نشان داده که میزان 14پژوهش ]

های استفاده از شکلک ها در محیط

 باشد.می %12رسمی کمتر از 

 



 

 مبتنی بر تلفیق قوانین آنالیز احساسات در موضوعات فارسی تلگرام

 3شماره  اول، ، سال شده توزیع های و سامانه محاسبات دوفصلنامه ،مینا کشاورزی فراشاه، محمدعلی زارع چاهوکی
 

 

13 

 

 ساخت کیسه کلمات -2-3

وش پیشنهادی این پژوهش، ترین مراحل ریکی از مهم

ها های مختلف کلمهها با ترکیبساخت کیسه کلمه

باشد. هدف از این مرحله، ایجاد کردن سه نوع کیسه می

ر دباشد. سپس با تایی میکلمات تکی، دوتایی و سه

قوانینی  کلماتنظرگرفتن هر کدام از این کیسه 

-هگیری از قوانین نظرات طبقبا بهره شود.استخراج می

های ایجاد برای مدل بندی شده و معیارهای ارزیابی

 شود.  شده سنجیده می

های برای ساخت کیسه کلمات از مجموعه داده

با توجه به اینکه برخی از شود. آموزشی استفاده می

جمالت دادگان مورد استفاده، تنها از یک شکلک و یا 

اند، بعد از مرحله ترکیب چند شکلک استفاده شده

شوند. قبل از ساخت ردازش این جمالت تهی میپپیش

کیسه کلمات تکی باید این جمالت تهی شناسایی و 

 حذف شوند. 

، جمالت به کلمات یکتا در کیسه کلمات تکی

شوند. با توجه به برچسب جمالت، تعداد شکسته می

های  مثبت، منفی و رخداد کلمات در هر یک از کالس

نمونه جمله و  (1)جدول شود.  خنثی محاسبه می

کلمات تکی از آن را که بخشی از کیسه  (2)جدول 

 نشان داده شده است.است، کلمات کلی 

 (: نمونه جمله از دادگان آموزشی به همراه برچسب آن1-جدول)

(Table-1): Sample sentence of dataset with its label  

 برچسب جمله

 ادشیروحش شاد درگذشت  یحسن جوهرچ

 یگرام

 مثبت

 

 (: کلمات تکی و تعداد تکرار آن در هر کالس2-جدول)

(Table-2): Single  words and its number in each class  

تعداد  مجموع

تکرار در 

جمالت 

 نامشخص

تعداد 

تکرار 

در 

جمالت 

 مثبت

تعداد 

تکرار 

در 

جمالت 

 منفی

 کلمات تکی

'حسن' 68 154 542 162  

'جوهرچی' 6 113 421 546  

'درگذشت' 12 43 163 216  

'روحش' 2 81 11 32  

'شاد' 25 121 61 133  

'یادش' 6 43 3 64  

'گرامی' 12 15 56 143  

 

، ترکیب با توجه به تعداد زیاد کلمات در دادگان

ازش آید. پردتایی فراوانی بدست میدوتایی و سه کلمات

فع ر باشد، برایبر و طوالنی میاین ترکیبات بسیار زمان

با  .در دادگان کاهش یابد کلماتد تعداد این مشکل بای

 از فرکانس یا تعداد تکرار بازه مشخصدر نظرگیری یک 

ها را کاهش توان تعداد آندر مجموع جمالت می کلمات

 . داد

دوتایی و  ترکیباتدر این پژوهش برای استخراج 

از  522دارای تعداد تکرار باالتر از ، کلمات تاییسه

تعداد نابراین دادگان جدید با باند. دادگان حذف شده

 شود. کلمات کمتر ایجاد می

برای ساخت کیسه کلمات دوتایی، تمامی ترکیبات 

دادگان  دوتایی غیرتکراری از کلمات موجود در جمالت

شود. سپس با توجه به برچسب استخراج میجدید 

جمالت، تعداد رخداد کلمات دوتایی در هر یک از 

      محاسبه   نامشخص های مثبت، منفی و یاکالس
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 در جدولترکیب دوتایی از کلمات جمله نمونه شود. می

 است. نشان داده شده  (3)

 و تعداد تکرار آن در هر کالس دوتایی کلمات ترکیب(: 3-جدول) 

(Table-3): The dual combination of words and the number of 

repetitions in each class  

تعداد  مجموع

در تکرار 

جمالت 

 نامشخص

تعداد 

تکرار 

در 

جمالت 

 مثبت

تعداد 

تکرار 

در 

جمالت 

 منفی

های ترکیب

دوتایی 

 کلمات

روحش ' 2 36 3 33

'یگرام  

'یشاد گرام' 2 36 3 33  

'ادشیشاد ' 2 38 4 42  

درگذشت ' 2 13 2 15

'یگرام  

'روحش شاد' 2 13 11 32  

درگذشت ' 2 14 1 15

'ادشی  

روحش ' 2 38 4 42

'ادشی  

درگذشت ' 2 35 4 33

'شاد  

 یگرام' 2 44 4 48

'ادشی  

درگذشت ' 2 35 3 38

'روحش  

 

تایی مشابه روش ساخت ساخت کیسه کلمات سه

باشد، با این تفاوت که های دوتایی میکیسه کلمه

تایی غیرتکراری  از کلمات استخراج تمامی ترکیبات سه

ه نجمله نمو مربوط به کلمات تاییسهترکیب  شود.می

 نشان داده شده  است. (4)در جدول 

 تایی کلمات و تعداد تکرار آن در هر کالس(: ترکیب سه4-)جدول

(Table-4): A trivial combination of words and the number of 

repetitions in each class 

تعداد  مجموع

تکرار در 

جمالت 

 نامشخص

تعداد 

تکرار 

در 

جمالت 

 مثبت

تعداد 

تکرار 

در 

الت جم

 منفی

های ترکیب

تایی سه

 کلمات

 یشاد گرام' 2 36 3 33

'ادشی  

روحش شاد ' 2 35 3 38

'یگرام  

درگذشت ' 2 12 1 11

روحش 

'یگرام  

درگذشت ' 2 13 1 14

 یگرام

'ادشی  

روحش ' 2 36 3 33

 یگرام

'ادشی  

روحش شاد ' 2 31 4 41

'ادشی  

درگذشت ' 2 35 3 38

'روحش شاد  

درگذشت ' 2 11 1 12

'ادشی داش  

درگذشت ' 2 12 1 11

'یشاد گرام  

درگذشت ' 2 11 1 12

روحش 

'ادشی  

 

 استخراج قانون  -2-4
های مبتنی بر قانون هدف از این پژوهش، مقایسه روش

ین او تاثیر  ماتهای مختلف کلاستخراج شده از ترکیب

باشد. در این راستا کاوی میدر فرایند عقیده هاترکیب

استخراج کرد. برای استخراج توان سه سطح قانون می

 شود.ها استفاده میقوانین از کیسه کلمه

های تکی، های داده آموزشی به صورت کلمهجمله

ه شوند. با توجه به کیسدوتایی و سه تایی تفکیک می

     منفی و یا خنثی بودن  ها در مورد مثبت،کلمه



 

 مبتنی بر تلفیق قوانین آنالیز احساسات در موضوعات فارسی تلگرام

 3شماره  اول، ، سال شده توزیع های و سامانه محاسبات دوفصلنامه ،مینا کشاورزی فراشاه، محمدعلی زارع چاهوکی
 

 

13 

 

ار شود. معیگیری میهای مختلف کلمه تصمیمترکیب

یا  و ود بیشترین مقدار در تعداد تکرارگیری وجتصمیم

در  باشد.مربوطه می قطبیت کلمهمجموع احتمال 

برچسب خنثی برای آن صورت مساوی بودن این معیار، 

  شود. با توجه به معیار ترکیب در نظر گرفته می

 ایجاد کرد: توان دو مدلگیری میتصمیم

قطبیت تکرار مدل مبتنی بر  .1

 34(RWP )هکلم

ر مجموع احتمال قطبیت مدل مبتنی ب  .2

 35(TPWP)کلمه

کلمه یا در نتیجه برای هر جمله تعدادی تک

ای با برچسب مشخص وجود کلمهای و یا سهدوکلمه

دارد. برای رسیدن به برچسب واحد برای جمله مربوطه، 

شود. برای فاده میاست 36گیری اکثریتاز تکنیک رای

به عنوان کرار ، برچسب با بیشترین تRWPمدل 

شود. در روجی و برچسب نهایی جمله محسوب میخ

، برچسب با بیشترین احتمال به عنوان TPWPمدل 

بینی شده برای آن جمله در نظر گرفته برچسب پیش

تمال هر برچسب از نسبت تعداد تکرار اح شود.می

برچسب مربوطه به کل تعداد تکرار آن در مجموعه 

 شود.دادگان محاسبه می

 های تکی، دوتایی وتعداد ترکیببا توجه به اینکه 

ها زیاد است، پردازش روی آنها بسیار تایی کلمهسه

ا را هبر و طوالنی است. بنابراین باید تعداد  ترکیبزمان

حل مناسب برای حل این مشکل محدود کرد. یک راه

-برای کاهش تعداد ترکیب (α) در نظرگرفتن حدآستانه

شد. به این صورت باهای پر اهمیت میها و کشف کلمه

                                                                 
34 Repeat of Word Polarity (RWP) 

 
35 Total Probability of Word Polarity (TPWP) 

ایی تکه اگر تعداد رخداد هر ترکیب تکی، دوتایی و یا سه

های جمله مربوطه از حدی کمتر باشد، از لیست ترکیب

تواند معیارهای می αگردد. تغییر دادن مقدار حذف می

 αبرای بدست آوردن  ارزیابی را تحت تاثیر قرار دهد.

 ارامتراین پبهینه از اعتبارسنجی دستی و تغییر مقادیر 

 شود.استفاده میبروی دادگان آموزش 

ح ای از این سه سطگیری با کمیتهدر نهایت تصمیم 

ری گیشود. در اینجا نیز معیار تصمیماز قانون انجام می

 .باشدگیری اکثریت میرای

 های تکیقانون مبتنی بر کلمه 2.4.1

سه های تکی از کیبرای استخراج قوانین مبتنی بر کلمه

های داده شود. جملهی تکی  استفاده میهاکلمه

ر شود. ههای تکی تفکیک میآموزشی به صورت کلمه

وجو شده و با توجه ها جستتک کلمه در کیسه کلمه

 منفی و یا خنثی به مقادیر محاسبه شده در مورد مثبت،

 شود.گیری میبودن آن تک کلمه تصمیم

در نتیجه برای هر جمله تعدادی تک کلمه با 

سب مشخص وجود دارد. برچسب نهایی در هر دو برچ

-تعیین می گیری اکثریتمدل با استفاده از تکنیک رای

 گردد.

 دوتایی قانون مبتنی بر کلمات 2.4.2

های دوتایی از برای استخراج قوانین مبتنی بر کلمه

شود. تمامی های دوتایی استفاده میکیسه کلمه

های های موجود در جملههای دوتایی از کلمهترکیب

شود. برای هر جمله به داده آموزشی استخراج می

های دوتایی مربوطه مورد پردازش صورت مجزا ترکیب

 
36 Majority voting 
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گیرد. در این پردازش، هر ترکیب دوتایی در قرار می

وجو شده و با توجه به های دوتایی جستکیسه کلمه

مقادیر محاسبه شده در مورد مثبت، منفی و یا خنثی 

 شود. یگیری مبودن آن تصمیم

،  برای هر جمله تعدادی αدر نهایت با در نظرگیری 

ای با برچسب مشخص وجود دارد. در هر دو دوکلمه

مدل برچسب نهایی برای جمله مربوطه بر اساس 

 گردد. های دوتایی تعیین میترکیب

ای برخی از جمالت دادگان آموزشی یک کلمه

 ای حضورهستند و در قسمت استخراج قوانین دو کلمه

ندارند. برای تعیین برچسب مربوط به این جمالت از 

-ای استفاده میبرچسب استخراجی از قوانین تک کلمه

 شود.

 تاییقانون مبتنی بر کلمات سه 2.4.3

از  تاییهای سهای استخراج قوانین مبتنی بر کلمهبر

شود. تمامی تایی استفاده میهای سهکیسه کلمه

های ای موجود در جملههتایی از کلمههای سهترکیب

شود. برای هر جمله به داده آموزشی استخراج می

تایی مربوطه مورد پردازش های سهصورت مجزا ترکیب

تایی در سهگیرد. در این پردازش، هر ترکیب قرار می

وجو شده و با توجه به تایی جستهای سهکیسه کلمه

مقادیر محاسبه شده در مورد مثبت، منفی و یا خنثی 

 شود. گیری میبودن آن تصمیم

، برای هر جمله تعدادی αدر نهایت، با درنظرگیری 

ای با برچسب مشخص وجود دارد. در هر دو کلمهسه

                                                                 
37 Accuracy  
38 False Negative 
39 False Positive 
40 True Negative 

مدل برچسب نهایی برای جمله مربوطه بر اساس 

 گردد.تایی تعیین میهای سهترکیب

ای هستند برخی از جمالت دادگان آموزشی دو کلمه

ای حضور ندارند. قوانین سه کلمهو در قسمت استخراج 

برای تعیین برچسب مربوط به این جمالت از برچسب 

 شود.ای استفاده میاستخراجی از قوانین دو کلمه

 ارزیابی -2-1

ترین پارامتر ارزیابی در تحقیقات مربوط به مهم

[. 15است ] 31صحتکاوی پارامتر عقیده

، 42دقت،  41TPو  38FN، 33FP ،42TNیمحاسبه

برای هر کالس نیز بسیار رایج  44Fامتیاز  و 43فراخوان

های مثبتی باشد که تعداد نمونه  TPاگر  [.14،1است ]

بیانگر تعداد  TNاند، بینی شدهبه درستی مثبت پیش

ینی بهای منفی باشد که به درستی منفی پیشنمونه

های منفی باشد که به اشتباه تعداد نمونه FPاند، شده

های بیانگر تعداد نمونه FN اند وبینی شدهمثبت پیش

ند، امثبتی باشد که به اشتباه منفی در نظر گرفته شده

فراخوان در این صورت معیارهای ارزیابی صحت، دقت، 

-محاسبه می 4تا  1به ترتیب توسط روابط  Fو امتیاز 

 شود:

صحت                              (1) =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
     

دقت                                          (2) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
 

فراخوان                                       (3) =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 

(4)                                 𝐹امتیاز =
فراخوان×دقت×2

فراخوان+دقت
   

فراخوان و امتیاز ، های دقتدر محاسبه مقادیر معیار

F  های آماری از استراتژی کالسهدر مسائل چند

41 True Positive 
42 Precision 
43 Recall 
44 F-score 
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 ]16[ مشابه از اینروود. شمیکرو و ماکرو استفاده می

میکرو و ماکرو به ازای هر معیار محاسبه  مقادیر 

گیری ماکرو ابتدا بر اساس شده است. در میانگین

ازای  معیارهای ارزیابی به FN و TP ،TN ،FP مقادیر

بطور جداگانه محاسبه شده و سپس از آن  کالسهر 

شود. در حالیکه در قادیر، میانگین گرفته میم

 TP گیری میکرو، ابتدا از تمامی مقادیرمیانگین

،TN ،FP و FN شود و سپس میانگین گرفته می

 6و  5 وابطرارزیابی محاسبه خواهند شد. معیارهای 

گیری ماکرو و میکرو را نشان محاسبه میانگیننحوه 

 دهد:یم

(5)  

میانگین گیری ماکرو

= ∑(𝑇𝑃𝑖 , 𝑇𝑁𝑖, 𝐹𝑃𝑖, 𝐹𝑁𝑖 ( محاسبه معیار ارزیابی  به ازای

𝑘

𝑖=1

 

(6)        

میانگین گیری میکرو 

= (∑ 𝑇𝑃𝑖

𝑘

𝑖=1

, ∑ 𝑇𝑁𝑖

𝐾

𝑖= 1

,∑ 𝐹𝑃𝑖

𝐾

𝑖=1

, ∑ 𝐹𝑁𝑖

𝐾

𝑖=1

ی  به ازای (  محاسبه معیار ارزیاب

ن د. بدیباشمیها کالسبیانگر تعداد  K در این روابط

دقت ماکرو،  صحت، ترتیب در این پژوهش معیارهای

نوان معیار ارزیابی عبه Fو ماکرو    فراخوان ماکرو

 .استفاده شده است

 نتایج آزمایش -3

ها بروی دادگان در هر دو مدل نتایج حاصل از آزمایش

دهد که استفاده از تلفیق نتایج حاصل از سه نشان می

شده است. این نتایج  سطح از قوانین سبب بهبود دقت

ها برای ساختن دهد که هر چه تعداد کلمهنشان می

ها و توان ارتباط بین کلمهبیشتر باشد بهتر می ترکیب

ها را کشف کرد. در ادامه نتایج مربوط به قطبیت جمله

 هر مدل شرح داده شده است.

یکی از پارامترهای مهم در بررسی نتایج آزمایش مقدار 

باشد. این مقدار برای کاهش می αی تعیین شده برا

باشد. با تغییر دادن این ها میهای کلمهتعداد ترکیب

 توان معیارهای ارزیابی را با هم مقایسه کرد. مقدار می

 RWPدل م -3-1

در  ،F ماکرودر معیار  αنتایج مربوط به تاثیر مقادیر 

به این نتایج  توجهبا  ( نشان داده شده است.5جدول )

در این  برآورد کرد.  هینه را برای هر روشب αتوان می

برای  آزمایش از دادگان آموزشی استفاده شده است.

نماینده روش مبتنی بر قوانین  1راحتی نمایش روش 

نماینده روش مبتنی بر قوانین  2های تکی، روش کلمه

نماینده روش مبتنی بر  3های دوتایی و روش کلمه

 تایی است.های سهقوانین کلمه

 αدر  RWPدر مدل  Fماکرو  بدست آمده از (: نتایج1-دول)ج

 متفاوت

(Table-5): Results obtained from Macro F_score in the RWP 

model at different α 

 Fماکرو 

α 

 1روش 

 

 روش تلفیقی 3روش  2روش 

3 %11/33 %43/14 %12/86 %51/15 

5 %21/31 %12/12 %18/86 %43/12 

52 %84/32 %33/18 %51/33 %52/82 

122 %21/33 %33/82 %38/33 %35/84 

352 %25/43 %62/86 %55/34 %31/88 

552 %88/48 %84/86 %62/34 %13/83 

852 %62/55 %83/86 %66/34 %84/83 

1252 %43/51 %33/86 %68/34 %24/32 

1352 %82/53 %35/86 %63/34 %31/32 

1552 %32/62 %33/81 %22/35 %86/09 

1852 %62/64 %42/81 %22/35 %81/31 

2222 %97/76 %77/6

9 

%27/71 %61/71 

با توجه به نتایج با افزایش مقدار آستانه مقادیر 

 ها بهروشتغییر کرده است. این تغییر در همه F ماکرو
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این  هاروشباشد. در اکثریت صورت یکنواخت نمی

 در ابتدا کاهش و در ادامه افزایش یافته است.  میزان

آزمایش در  استخراج شده بهینه αگیری از بهره با

 45های ارزیابی را برای دادگان آزمونتوان معیارمی قبل

بدست آمده از ( نتایج 6جدول )مورد بررسی قرار داد. 

با استفاده    RWPدر مدلروش پیشنهادی سازی پیاده

 دهد.می نشان بروی دادگان آزمون را بهینه αاز 

سازی روش پیشنهادی در ت آمده از پیاده(: نتایج بدس7-)جدول

 بهینه α از گیریبا بهره  RWPمدل 

(Table-6): The results obtained from the implementation of the 

proposed method in the RWP model using optimal α  

α =0222 

دقت  صحت 

 ماکرو

فراخوان 

 ماکرو

 Fماکرو 

روش مبتنی بر 

-قوانین کلمه

 ای تکیه

%14/82 %24/85 %33/11 %82 

روش مبتنی بر 

-قوانین کلمه

 های دوتایی

%28/33 %66/34 %22/31 %58/32 

روش مبتنی بر 

-قوانین کلمه

 تاییهای سه

%79/79 %17/7

6 

%72/7

7 

%76/7

9 

 44/35% 36/34% 82/36% 25/36% روش تلفیقی

 

با بررسی نتایج موجود در جدول مشخص است که 

ها لمهتایی کبر قوانین حاصل از ترکیب سهروش مبتنی 

ای هکارایی بهتری نسبت به دو روش مبتنی بر کلمه

تکی و دوتایی داشته است. روش تلفیقی نیز به نسبت 

کاوی به زبان فارسی کارایی مناسبی در زمینه عقیده

 دارد. 

                                                                 
45 Test data 

در انواع  Fمعیار ماکرو ( مقایسه 2-5های )شکل

    نشان  RWP ا در مدلهای مبتنی بر قانون رروش

 .دهندمی

  

 های تکیدر روش مبتنی بر قوانین کلمه Fماکرو (: مقایسه 2-شکل)

(Figure-2): Comparison of  Macro F_score in the method based on 

single  word rules  

  
 

های در روش مبتنی بر قوانین کلمه Fماکرو (: مقایسه 3-شکل)

 دوتایی

(Figure-3): Comparison of  Macro F_score in a dual-word rule -

based method 
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  های در روش مبتنی بر قوانین کلمه Fماکرو  (: مقایسه4-شکل)

 تاییسه

(Figure-4): Comparison of Macro F_score in a triple -word rule -

based method 

  

 در روش تلفیقی Fماکرو (: مقایسه 1-)شکل

(Figure-5): Comparison of Macro F_score  in the compilation 

method 

نسبت  3(، نمودار حاصل از روش 4با توجه به شکل )

دارای افت مقدار  αبه سایر نمودارها با تغییر مقدار 

شود که باشد. از این نمودار استنتاج مینمی Fماکرو 

ها بروی تاثیر کمتری نسبت به دیگر روش αمقدار 

 داشته است.  ار مورد استفادهمعیمیزان 

 3بین  α(، در بازه ابتدایی یعنی 3با توجه به شکل )

، میزان دقت کاهش یافته است. اما در ادامه روند 22تا 

یافته است.  افزایش نیزF ماکرو، میزان αافزایش مقدار 

ت تقریبا به یک مقدار ثاباین معیارانتهایی میزان  در بازه

 رسیده است.

بین  αیعنی   در بازه ابتدایی(، 2شکل ) با توجه به

، میزان معیار ارزیابی کاهش یافته است. ولی 252تا  3

 افزایش داشته است. این میزاندر ادامه 

افت  α(، در مقادیر ابتدایی 5توجه به شکل ) اب

با   ، وجود دارد ولی در ادامه روند F ماکروناچیزی در 

 افته است.نیز افزایش ی Fماکرو میزان  αافزایش 

 TPWPمدل  -3-2

در معیارهای  αمقادیر تغییر نیز  TPWPدر مدل 

 ،(1نتایج موجود در جدول ) تاثیرگذار بوده است.ارزیابی 

به خوبی نشان  Fاین مقادیر را در معیار ماکرو  تاثیر

دارای عملکرد بهتری  3مدل نیز روش  دهد. در اینمی

 بوده است.

 α درTPWP در مدل  Fو نتایج بدست آمده از ماکر(: 9-)جدول

 متفاوت

(Table-7): Results obtained from Macro F_score in the TPWP 

model at different α 

 Fماکرو 

α 

 1روش 

 

 روش تلفیقی 3روش  2روش 

3 %25/45 %24/11 %52/81 %81/18 

5 %53/42 %12/13 %14/81 %65/15 

52 %12/35 %66/13 %28/34 %23/81 

122 %18/34 %41/83 %38/34 %82/84 

352 %15/44 %28/81 %31/34 %83/88 

552 %63/43 %28/81 %33/34 %62/83 

852 %36/55 %28/81 %21/35 %18/32 

1252 %14/51 %32/81 %21/35 %31/32 

1352 %82/53 %32/81 %22/35 %62/32 

1552 %36/53 %33/81 %22/35 %68/32 

1852 %62/64 %42/81 %22/35 %23/31 

2222 %97/76 %77/6

9 

%27/71 %61/71 
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سازی روش بدست آمده از پیاده( نتایج 8جدول )

 بروی بهینه αبا استفاده از   TPWP در مدلپیشنهادی 

 دهد. می نشان دادگان آزمون را

سازی روش پیشنهادی در نتایج بدست آمده از پیاده: (6-)جدول

 بهینه α از گیریبا بهره  TPWPمدل 

(Table-8): The results obtained from the implementation of the 

proposed method in the TPWP model using optimal α 

α =0222 

دقت  صحت 

 ماکرو

فراخوان 

 ماکرو

 Fماکرو 

روش مبتنی بر 

-قوانین کلمه

 های تکی

%14/82 %24/85 %33/11 %82 

روش مبتنی بر 

-قوانین کلمه

 های دوتایی

%28/33 %66/34 %22/31 %58/32 

روش مبتنی بر 

-قوانین کلمه

 تاییهای سه

%22/76 %63/76 %71/77 %97/79 

 12/36% 66/35% 38/31% 42/31% روش تلفیقی

 

( مشخص 8جدول)( و 6با مقایسه نتایج جدول )

د. انای داشتهاست که هر دو مدل کارایی تقریبا مشابه

-هاز کلمدر این مدل نیز روش مبتنی بر قوانین حاصل 

تایی کارایی بهتری نسبت به دو روش دیگر های سه

داشته است. روش تلفیقی از هر سه روش نیز مانند مدل 

 قبل به نتیجه خوبی رسیده است. 

در انواع  Fمعیار ماکرو مقایسه (، 6-3های )شکل

نشان داده  TPWP های مبتنی بر قانون را در مدلروش

 است.

  

 های تکیدر روش مبتنی بر قوانین کلمهF ماکرو(: مقایسه 7-شکل)

(Figure-6): Comparison of Macro F_score in the method based on 

single  word rules  

ها تحلیل یکسانی در این مدل تقریبا همه شکل

دارند. در یک بازه مشخص کاهش دقت و در ادامه 

 شود.افزایش دقت مشاهده می

میزان  252تا  3بین (، در بازه 6با توجه به شکل )

 به بعد میزان 252کاهش یافته است. در بازه  Fماکرو 

 افزایش یافته است.   آن

 

 

های در روش مبتنی بر قوانین کلمهF ماکرو(: مقایسه 9-شکل)

 دوتایی

(Figure-7): Comparison of Macro F_score in a dual-word rule -

based method 
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  های روش مبتنی بر قوانین کلمه درF ماکرو(: مقایسه 6-)شکل

 تاییسه

(Figure-8): Comparison of Macro F_score in a triple -word rule -

based method 

 

 در روش تلفیقیF ماکرو(: مقایسه 7-)شکل

(Figure-9): Comparison of Macro F_score  in the compilation 

method 

ر دو تلفیقی د های( مقایسه بین روش12شکل )

 دهد.مدل را نشان می

  

 (: مقایسه روش تلفیقی در دو مدل12-)شکل

(Figure-10): Comparison of the combined method in two models  

به صورت کلی در بازه ابتدایی (، 12با توجه به شکل )

دارای  TPWP روش تلفیقی در مدل ،αاز مقادیر 

 کارایی بهتری بوده است.

ارهای ارزیابی در روش تلفیقی در (، معی11در شکل)

 اند.با هم مقایسه شده TPWPمدل 

 

 (: مقایسه معیارهای ارزیابی در روش تلفیقی در مدل11-شکل)

TPWP  

(Figure-11): Comparison of evaluation criteria in the combined 

method in the TPWP model  

 دقت( مشخص است که معیار 11با مشاهده شکل)

تری است. بت به سایر معیارها دارای مقادیر بیشنس

 باشد.معیار بازیابی نیز دارای کمترین مقادیر می

  نتیجه گیری -4

کاوی در زبان فارسی های مطرح عقیدهیکی از چالش

باشد. در این عدم وجود دادگان مناسب در این حوزه می

های تلگرام فارسی پژوهش دادگانی با استفاده  از گروه

توان از این شده است. با رفع این چالش می ساخته

 ها نیز بهره برد.دادگان در دیگر پژوهش

 دهد کهینشان منتایج حاصل از استخراج قوانین  

 تایی دارای عملکردهای سهروش مبتنی بر قوانین کلمه

بهتری بوده است. عالوه بر این، نتایج حاصل از تلفیق 

دهد که ن میسه سطح از قوانین استخراج شده نشا

دقت در روش تلفیقی دارای بهبود بوده است. یکی از 
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 αسازی روش پیشنهادی پارامترهای ضروری در پیاده

نقش مهمی در میزان معیارهای ارزیابی  αاست. انتخاب 

 داشته است.

    تواند با نتایج بدست آمده از این پژوهش می

های مبتنی بر یادگیری ماشین ترکیب شود. روش

های یادگیری از روش پیشنهادی در کنار روشاستفاده 

 در معیارهای ارزیابی تواند بهبود قابل توجهیماشین می

 داشته باشد
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